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ความรูรอบตัว
1. ประเทศใดผลิตทองแดงมากที่สุด (สหรัฐฯ)
2. รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร (นายปรีดี พนมยงค)
3. ธงไตรรงคมีใชในรัชสมัยใดเปนครั้งแรก (รัชกาล ที่ 6)
4. กําหนดใหวันที่ 1 มกราคม เปนวันขึ้นปใหมแทนวันสงกรานตในรัชสมัยใดเปนครั้งแรก
(รัชกาลที่ 8)
5. วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไร (ลิลิตโองการแชงน้ํา)
6. ชาติใดเปนชาติแรกที่เดินเรือ (อียิปตโบราณ)
7. ระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศใด (อังกฤษ ปลายศตวรรษที่ 18)
8. คัมภีรแพทยแผนโบราณมีชื่อเรียกอีกอยางวาอะไร (ประถมจินดา)
9. ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนตยี่หอใด (ไครสเลอร)
10. กรุงโรมยิ่งใหญในยุคสมัยของใคร (จูเลียส ซีซาร)
11. ประเทศใดไดชื่อจัดการกับขยะดีที่สุดในโลก (ญี่ปุน)
12. ปาที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาคือปาอะไร (ปาอิสิปตนมฤคทายวัน)
13. งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 7)
14. ผูนําตอสูการเหยียดผิวในอเมริกา ไดรางวัลโนเบล ป 2507 คือใคร (มารติน ลูเธอร คิง)
15. นกไนติงเกล ไดชื่อวารองเพลงไพเราะ เปนนกจําพวกไหน (นกกางเขน)
16. ทําไมสเปนเลือก 12 ตุลาคมของทุกปเปนวันชาติ (วันที่โคลัมบัสพบทวีปอเมริกา
เปรียบเสมือนการคนพบโลกโหม)
17. ประเทศใดในยุโรปใหญเปนอันดับสาม รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส (สเปน)
18. รัฐใดของออสเตรเลียหามผูหญิงขึ้นชกมวย (นิวเซาทเวลส แคนาดายอมใหผูหญิงชกมวยในป
2534 ป 2536 สหรัฐฯ ยอมตาม)
19. จังหวัดใดไดชื่อมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุด (กระบี่)
20. โรคเอดสถูกพบครั้งแรกที่ไหน (สหรัฐฯ ป 2521)
21. ชาวซาไกใชอะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อใหเกิดพิษ (ยางนอง)
22. ไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเมื่อปไหน (ป 2535 เด็กทุกคนไดรับการคุมครอง
ตามเจตนารมณของอนุสัญญา)

2

23. คลองปานามาเปนอิสระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐฯ เมื่อใด (14 ธันวาคม 2542)
24. ใครเปนนางเอกหนังไทยคนแรก (เสงี่ยม นาวีเสถียร)
25. ผาขะมาไทยเพี้ยนมาจาก "จามา" ซึ่งเปนผาพาดบาของชาติใด (เปอรเซีย)
26. นางคอราซอน อาคีโน เปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศใด (ฟลิปปนส)
27. เทือกเขาแหงใดยาวที่สุดในโลก (เทือกเขาแอนดีส)
28. แหลงอารยธรรมที่เกาแกที่สุดของจีนอยูในลุมแมน้ําใด (แมน้ําฮวงโห)
29. ประเทศใดกินปลามากที่สุด (ญี่ปุน)
30. เขื่อนแหงใดใหญที่สุดในภาคใต (เขื่อนบางลาง ยะลา)
31. ใครสอนเด็กตาพิการของไทยเรียนอักษรเบรลเปนครั้งแรก (นางสาวเจนนิเฟอร คลอฟลด)
32. พุทธเจดียใหญที่สุดในโลกอยูที่ไหน (เจดียโบโรบูดูร อินโดนีเซีย)
33. อิสราเอลมีพลเมืองนับถือศาสนาใดมากที่สุด (จูดาอิสม หรือยิว)
34. พระสันตะปาปาองคแรกคืออะไร (เซนตปเตอร)
35. ใครซื้อภาพโมนาลิซาเปนคนแรก (พระเจาฟรานซิสที่1 แหงฝรั่งเศสพระองคใชภาพนี้ประดับ
หองน้ํา)
36. พรรคการเมืองเกาแกที่สุดของอินเดียคือพรรคอะไร (คองเกรส)
37. วันจันทรแรกของเดือนตุลาคมทุกป เปนวันสําคัญอยางไรตอชาวโลก (วันที่อยูอาศัยโลก)
38. อัลเฟรดมหาราช เปนมหาราชองคเดียวของประเทศใด (อังกฤษ)
39. ตํานานวาดวยกําเนิดมนุษยในพระคัมภีรไบเบิลอยูที่ไหน (สวนอีเด็น)
40. ใครประดิษฐกลองถายรูปโกดัก (ยอรจ อีสตแมน)
41. ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลวา "เสือ" คือประเทศใด (เปอรเซียหรืออิหราน)
42. ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลวา "เสือ" คือประเทศใด (เปอรเซียหรืออิหราน)
43. ยุคหินแบงเปน 3 ยุค มียุคอะไร (ยุคหินเกา, หินกลาง และหินใหม)
44. เรือกอและในแถบจังหวัดภาคใตตอนลางใชประโยชนอะไร (เปนเรือประมง)
45. ราชวงศแรกของจีนคือราชวงศใด (ราชวงศเซียะ)
46. แลบลิ้นตอนรับ ใชจมูกถูกัน เปนการทักทายตอนรับของชาวพื้นเมืองใด (ชาวเมารี)
47. บานเลขที่ 99999 คอรวาตุนตุริ ฟนแลนด เปนบานของใคร (ซานตาคลอส)
48. ใครคนพบแกสฮีเลียม, อารกอน, นีออน (เซอรวิลเลียม แรมซี นักเคมีชาวอังกฤษ)
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49. ผูปลดปลอยฟลิปปนสจากสเปนและเปนประธานาธิบดีคนแรกคือใคร (อีมิลิโอ อะกวินนัล
โด)
50. ผลไมอะไรมีวิตามินซีสูงสุด (มะขามปอม)
51. ผักเกาแกที่สุดที่มนุษยเคยรูจักคืออะไร (ถั่ว)
52. นกแรงคอนดอร นกบินไดที่ใหญที่สุดในโลกอาศัยอยูแถบไหน (เทือกเขาแอนดีส)
53. ใครสรางเครื่องพิมพหนังสือเปนคนแรก (คูเตนเบิรก ชาวเยอรมัน)
54. ทางหลวงสายแรกของไทยสรางสมัยใครเปนนายกรัฐมนตรี (จอมพล ป. พิบูลสงคราม)
55. ใครคิดสูตรคูณ (พิธากอรัส นักปรัชญากรีก)
56. ใครตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลังโรงเรียนสตรีแหงแรกของไทย (แหมมเฮาส)
57. แหมมแตตตูนตั้งโรงเรียนอะไร (โรงเรียนสําเหรบอยคริสเตียนสกูล ซึ่งเปนโรงเรียนราษฎร
แหงแรกของไทย)
58. แหลงกําเนิดหอยแครงใหญที่สุดของไทยอยูในจังหวัดใด (เพชรบุรี)
59. ใครเสนอใช X เปนสัญลักษณแทนเครื่องหมายคูณ (วิลเลียม ออกเทร็ด นักคณิตศาสตรชาว
อังกฤษ)
60. ชาติ กอบจิตติ ไดรับรางวัลซีไรตจากหนังสือ 2 เรื่องคือเรื่องอะไร ("คําพิพากษา" ป 2525และ
"เวลา" ป 2537)
61. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตที่ประเทศใด (อังกฤษ)
62. ฟุตบอลสโมสรชิงถวยสําคัญของอังกฤษคือถวยใบใด (ถวยพรีเมียรชิพ)
63. 23 รัฐของสวิตฯ มีเมืองหลวงอยูที่รัฐไหน (เบิรน)
64. โจเซฟ บีเดนฮารน ใหกําเนิดน้ําอัดลมยี่หออะไร (โคคา-โคลา)
65. พรานลาชางเอางา ลาหมีเอาอะไร (ดีหมีใชเปนตัวยามีราคาดี)
66. ใครเปนกวีแหงชาติคนแรกของรัสเซีย (พุชกิน)
67. ปลากะโหถูกพบครั้งแรกที่ไหน (ไทย)
68. กาสิโนแหงเดียวบนแผนดินมุสลิมคือที่ใด (กาสิโนเกนติ้ง มาเลเซีย)
69. "ลอสเซอรวาตอเรโรมา" เปนหนังสือพิมพฉบับเดียวของที่ใด (สํานักวาติกัน)
70. ใครพบน้ําตกวิกตอเรีย (ลิฟวิ่ง สโตน)
71. การปฎิวัติอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศไหน (อังกฤษ)
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72. ผลผลิตอะไรทําใหเวเนซุเอลารวยที่สุดในประเทศอเมริกาใต (น้ํามัน)
73. แมน้ําโวลกา แมน้ําสายยาวที่สุดในโลกอยูในประเทศใด (รัสเซีย)
74. เทศกาลดื่มเบียรใหญที่สุดในโลกคือเทศกาลอะไร (ออกโทเบอร เฟสต นครมิวนิก เยอรมนี)
75. อุทยานแหงชาติใกลกรุงเทพฯ ที่สุดคือแหงใด (อุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น สระบุรี)
76. นักฟสิกสคนแรกของโลกคือใคร (อคิมีดีส)
77. รูปใครปรากฎบนแสตมปดวงแรกของสหรัฐ (จอรช วอชิงตัน)
78. ใครสรางภาพยนตการตูนสีสวยเปนคนแรก (วอลท ดีสนีย)
79. ทุก ๆ กี่ปดาวศุกรจะโคจรเขาใกลโลกมากที่สุด (8 ป)
80. ใครพบวงจรโลหิตเปนคนแรก (วิลเลียม ฮารวีย)
81. ชาวเกาหลีเหนือยกยองใครเปน "บิดาผูเปนอมตะ" (คิม อิล ซุง)
82. ตําแหนงสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยคือตําแหนงอะไร (จุฬาราชมนตรี)
83. โรงเรียนกีฬาแหงแรกของไทยอยูที่ไหน (วิทยาลัยพลศึกษา สุพรรณบุรี)
84. หมีกรีซลี หมีตัวใหญที่สุดในโลกอยูในดินแดนใด (อเมริกาเหนือ)
85. ธนบัตร มีใชครั้งแรกในรัชกาลใด (รัชกาลที่ 5)
86. มีประกาศใชพระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 6)
87. ใครเปนจักรพรรดิองคสุดทายของจีน (ปูยี)
88. เรือพาณิชยใชพลังงานปรมาณูลําแรกของโลกคือเรือลําใด (ซาแวนนา)
89. การประกวดนางสาวไทยมีครั้งแรกป 2477 ใชชื่อประกวดอะไร (นางสาวสยาม)
90. จังหวัดภาคอีสานที่หางไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุดคือจังหวัดอะไร (นครพนม)
91. ชาวอเมริกันคนแรกที่ไดรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม คือใคร (แฮรี ซินแคลร ลิวอิส)
92. สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมเล็กที่สุดในโลกคืออะไร (คาวคาวคุณกิตติ)
93. ใครเปนจักรพรรดิรัสเซียองคสุดทาย (พระเจาซารนิโคลัสที่ 2)
94. นาฬิกาแดดที่ใหญที่สุดในโลกคืออะไร (มหาพิระมิดแหงคีออปสในอียิปต)
95. เดวิด บุชเนล คิดสรางอะไร (เรือดําน้ํา)
96. น้ําพุธรรมชาติสวยที่สุดในโลกอยูที่ไหน (น้ําพุ เยลโล สโตน สหรัฐฯ)
97. ไทยเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 9)
98. ไทยเปนเจาเหรียญทองครั้งแรกในกีฬาซีเกมสนอกบานครั้งใด (ซีเกมส ครั้งที่ 20 บรูไน)
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99. เซอรวิลเลียม แรมพบอะไร (นิเกล)
100. โบสถแหงใดในปารีสที่แปลวา "แมของเรา" (โบสถโนทเทอดัม)
101. เรือกลไฟลําใดขามมหาสมุทรแอตแลนติกเปนลําแรก (เรือซาแวนนา)
102. เมืองใดในคิวบา ที่ทหารเรืออเมริกันรบชนะสเปน (เมืองซานติอาโก)
103. คนโบราณใชตนไมอะไรทํากระดาษเขียนหนังสือ (ตนปาปรัส เดิมขึ้นในอียิปต)
104. ผูประกาศขาวคนแรกแผนกภาษาไทย วิทยุบีบีซีคือใคร (เสนาะ ตันบุญยืน)
105. กาแฟมีปลูกมากเปนอันดับหนึ่งของจังหวัดใด (อ. สวี ชุมพร)
106. สถานีอวกาศเมียรของรัสเซียถูกปลอยตกลงในมหาสมุทรในปใด (ป 2000)
107. หางคาปลีกแหงใดใหญที่สุดในโลก (วอล มารทสโตร สหรัฐฯ)
108. ทะเลสาบสุพีเรีย ทะเลสาบใหญที่สุดในโลกอยูที่ไหน (แคนาดากับสหรัฐฯ)
109. ลิขสิทธิ์หนังสือเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศใด (อังกฤษ)
110. ใครเปนคนแรกที่คิดทําฝนเทียมในไทย (ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล)
111. จังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุด (จันทบุรี)
112. "รัทแลนด" เปนจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศใด (อังกฤษ)
113. โรอัลด อะมุนดเซน ชาวนอรเวเดินทางไปถึงที่ใดเปนคนแรก (ขั้วโลกใต)
114. ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่เกิดไฟปามากที่สุด (อินโดนีเซีย)
115. ตําแหนง "ธรรมศาสตราจารย" คนแรกคือใคร (ดร. ปวย อึ๊งภากรณ)
116. รางรถไฟเสนทางแรกของโลกสรางขึ้นที่ประเทศใด (อังกฤษ)
117. โบราณสถานแหงใดของไทย อายุเกาแกกวานครวัด (ปราสาทหินพิมาย)
118. สถานีโทรทัศนแหงแรกของไทย เกิดขึ้นเมื่อใด (พ.ศ. 2473 โดยพระดําริของ พระเจาบรม
วงศเธอกรมพระกําแพงเพชร อัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม)
119. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด (เปลี่ยนชื่อมาจาก "สถานีวิทยุ
กรุงเทพฯ" เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2484 โดยกรมโฆษณาการ (หรือกรมประชาสัมพันธ) เปนผู
ดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบัน)
120. ทางหลวงแผนดิน สายประธานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ทางหลวงสายใด (ทางหลวง
สายใตคือ ถนนเพชรเกษม )
121. ทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดของประเทศไทย คือ ทางรถไฟสายใด ( ทางรถไฟสายใต )
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122. อุโมงครถไฟยาวที่สุดของไทย อยูที่ใด ( อุโมงคขุนตาน จังหวัดลําปาง )
123. ปลาน้ําจืดขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย และใหญที่สุดในโลก คือปลาอะไร ( ปลาบึก )
124. สะพานที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย คือ สะพานใด ( สะพานติณสูลานนท )
125. สะพานขึง ระนาบเดี่ยวในโลกมี 6 แหง ที่ใดมีความยาวที่สุดในโลก ( สะพานพระราม 9 ของ
ไทย )
126. หอประชุมใหญที่สุดของประเทศไทย คือ หอประชุมแหงใด (ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต )
127. นวนิยายไทยเรื่องใด ถูกแปลเปนภาษาตางประเทศมากที่สุด ("ไผแดง" จากบทประพันธของ
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช )
128. ผลงานการเขียนหนังสือและงานประพันธของคนไทยผูได ไดรับการแปลเปน
ภาษาตางประเทศอกเผยแพรมากที่สุด ( ผลงานเขียนของ พระธรรมโกศาจารย หรือ ทานพุทธ
ทาสภิกขุ วัดธานน้ําไหล สวนโมกขพลาราม )
129. หนังสือพิมพของไทยฉบับใด มีอายุยืนยาวนานที่สุดจนถึงปจจุบัน (หนังสือราชกิจจานุเบกษา)
130. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติของไทยแหงใดมี "ทับหลัง" แสดงไวมากที่สุดในประเทศไทย
131. (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย ริมแมน้ํามูล อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา )
132. พระพุทธรูปทองคําที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ใหญที่สุดในโลก และมีคามหาศาลคือ
พระพุทธรูปงคใด (พระสุโขทัยไตรมิตร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร )
133. พระพุทธไสยาสน หรือพระพุทธรูปนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือองคใด (พระพุทธ
ไสยาสนดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) )
134. ตูไปรษณียใหญที่สุดในประเทศไทย อยูที่จังหวัดใด ( ตูไปรษณียของอําเภอเบตง มุมถนน
สุขยางค จังหวัดยะลา )
135. พระพุทธรูปหลอโลหะที่ใหญที่สุดในโลก อยูที่วัดใด ( พระพุทธโคดม วัดไผโรงวัว อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี )
136. พระยืนที่สูงที่สุดในโลก คือ พระพุทธรูปองคใด ( พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี ประดิษฐาน
อยูที่ วัดบูรพาราม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด )
137. ใครเปนนายกรัฐมนตรีของไทย ที่ดํารงตําแหนงนานที่สุด ( จอมพล ป. พิบูลสงคราม )
138. นายกรัฐมนตรีไทยคนใด อยูในตําแหนงระยะเวลาสั้นที่สุดเพียง 17 วัน (นายทวี บุณยเกตุ)
139. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ในป พ.ศ. 2445 )
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140. สมาคมกีฬาไทย กอตั้งขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อใด (จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ.2475โดยใชชื่อวา "สมาคม
กีฬาสยาม" )
141. รถยนตคันแรกที่ประกอบโดยคนไทย คือ รถยนตคันใด ( รถยนตชื่อ "เลื่อนคาร"
142. เปนรถยนตตัวถังไมสักหุมอลูมิเนียม ใชเครื่องยนตมอเตอรไซด 2 แรง คลายรถจิ๊ปแลนดโร
เวอรประดิษฐโดย นายเลื่อน พงษโสภณ ในป พ.ศ. 2497 นั่งได 4 คน )
143. นวนิยายเรื่องแรกของไทย คือเรื่องใด เกิดขึ้น เมื่อใด ( "ความพยายาม" เขียนขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 6ดยแปลจากเรื่อง Vendelta ของ Mary Crelli ผูแปลคือพระยาสุรินทรราชาซึ่งใช
นามปากกาวา"แมวัน")
144. เรื่อดําน้ําของไทยลําแรก มีชื่อวาอยางไร และมีขึ้นในสมัยใด ( ในสมัยราชกาลที่ 7 โดยสั่งซื้อ
145. จากบริษัทมิตซุยแหงญี่ปุน เมื่อ พ.ศ. 2479 จํานวน 2 ลํา ไดตั้งชื่อวา เรือหลวงมัจฉานุ และเรือ
หลวงวิรุฬ )
146. ฝาแฝดลําตัวติดกันคูแรกของโลกเปนชาวไทย มีชื่อวาอยางไร ( ชื่อ อิน-จัน เปนชาวจังหวัด
147. สมุทรสงคราม เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2354 )
148. กิจการสหกรณถือกําเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด ( ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จ
149. พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 )
150. สะพานแหงแรกที่สรางขามแมน้ําโขง คือ สะพานใด ( สะพานมิตรภาพไทย-ลาวระหวาง
จังหวัดหนองคายกับนครเวียงจันทร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ เปนองคประธานในพิธี
เปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 )
153. ภาพยนตรไทยเรื่องแรก คือเรื่องใด สรางสมัยใด (ภาพยนตรไทยเรื่องแรก คือ นางสาว
สุวรรณ สรางโดย นาวเฮนรี แมคเรย ชาวอเมริกัน ในสมัยรัชกาลที่ 6 )
154. โทรศัพทเริ่มใชเครื่องแรกในประเทศไทยเมื่อใด ( ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2424 )
155. สายโทรเลขสายแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อใด ( สายโทรเลขสายแรก คือ สาย
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ในป พ.ศ. 2418 ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 5 )
156. คําวา "วิทยุ" เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด ( ในสมัยรัชกาลที่ 6 ผูบัญญัติศัพทคํานี้ขึ้นมา คือ
พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว )
157. การสงวิทยุกระจายเสียง เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อใด ( เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
พ.ศ. 2471 ในสมัยรัชกาลที่ 7 )
158. แมน้ําสายใดของจีนเกิดน้ําทวมบอยที่สุด (แมน้ําแยงซีเกียงหรือแมน้ําเหลือง)
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159. เสื้อราชปะแตนเปนเสื้อสวมกันในรัชกาลใด (รัชกาลที่ 5)
160. ใครเปนกษัตริยองคสุดทายของลาว (พระเจาสวางวัฒนา)
161. หัวใจคนเตนกี่ครั้งในหนึ่งป (36 ลานครั้ง)
162. เภสัชภัณฑเสื่อมคุณภาพไดมากที่สุดเพราะอะไร (ถูกรังสีอัลตราไวโอเลต)
163. การรวมชาติยิวไดสําเร็จเปนงานของขบวนการใด (ไซออนิสต)
164. เรกยะวิก เปนเมืองหลวงของประเทศใด (ไอซแลนด)
165. หนวยแสดงความเร็วของเรือและลมเรียกวาอะไร (นอต)
166. จอหน คาบอตพบดินแดนแหงใด (นิวฟาวดแลนด)
167. ผูวางแผนใหญี่ปุนโจมตีอาวเพิรล ฮารเบอร ของสหรัฐฯ คือใคร (นายพลนากามู)
168. ศูนยกลางแหงการทหารของสหรัฐฯ อยูที่ตึกอะไร (ตึกเพนตากอน)
169. ใครริเริ่มเลนเปตองในประเทศไทย (นายจันทร โพยหาญ)
170. ฟลิป ไนท กอตั้งบริษัทผลิตรองเทายี่หอใด (ไนกี้)
171. ใครคิดล็อตเตอรรี่ใหไทย (อัลบาสเตอร ชาวอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5)
172. "ฟุตบอล 5 คน" ชิงแชมปโลกครั้งแรกจัดแขงที่ไหน (กัวเตมาลาซิตี้)
173. สมุนไพรอะไรนํามาทําน้ํามันแกแผลช้ํา-ปวดเมื่อย (หัวไพล)
174. จังหวัดใดเปนตนตํารับขนมไทย (ลพบุรี)
175. งานลอยกระทงหรือประเพณียี่เปงของเชียงใหมจัดที่ลําแมน้ําใด (ลําแมน้ําปง)
176. เครื่องบินบี-29 ทิ้งระเบิดปรมาณูเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิชื่ออะไร (อีโนลา เกย)
177. เมืองหลวงของอารเมเนียคือเมืองใด (กรุงเยราวัน)
178. เรือเพรียว เรือแขงในปจจุบันมีตนแบบจากที่ใด (ลพบุรี)
179. ปากีสถานตะวันออกในอดีตคือประเทศใด (บังกลาเทศ)
180. ทางหลวงสายพิเศษสายแรกของไทยที่เรียกวา "มอเตอร เวย" อยูที่ไหน (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)
181. ประธานาธิบดีของสิงคโปรอยูในตําแหนงกี่ป (6 ป)
182. ประเทศใดไมมีคนเกิด (วาติกัน เพราะหามคนที่แตงงานอยู)
183. มหาวิทยาลัยสหประชาชาติอยูที่ไหน (กรุงโตเกียว)
184. ประเทศประชาธิปไตยใหญที่สุดของโลกคือประเทศใด (อินเดีย)
185. โรเบิรต อี. เพียรี่ เดินทางไปพบอะไร (ขั้วโลกเหนือ)
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186. ในอเมริกาเหนือมีกวางอะไรตัวใหญที่สุดในโลก (กวางมูส)
187. การเตนรําฮูลาฮูละ นุงกระโปรงทําดวยฟางเปนของใคร (ชาวฮาวาย)
188. "Ring f fire" คืออะไร (เขตที่มีภูเขาไฟมาก)
189. เครื่องบินลําเล็ก สามารถขึ้นลงบนผิวน้ําไดเรียกวาอะไร (ไฮโดรเพลน)
190. หลอดฮาโลเจนคืออะไร (หลอดไฟหนารถยนตชนิดใหม มีแสงสวางกวา คงทนกวา)
191. ตนกําเนิดของแมน้ําไนลอยูที่ไหน (ทะเลสาบวิกตอเรีย ยูกันดา)
192. ผูมีชื่อเสียงสุดยอดของนักมายากลคือใคร (ฮูดินี)
193. มหาวิทยาลัยแหงใดดีเดนที่สุดในเอเชีย (มหาวิทยาลัยโตเกียว)
194. ชื่อเมืองหลวงของประเทศใดยาวที่สุดในโลก (กรุงเทพฯ)
195. คุกแหงแรกในกรุงเทพฯ สรางที่ไหน (คุกวัดโพธิ์ ปจจุบันคือที่ตั้งกรมการรักษาดินแดน)
196. อักษรตัวสุดทายในภาษากรีกคืออะไร ( อานวา โอเมกา)
197. ใครไดชื่อ "บิดาแหงกีตาร" (แอนดราส ซีโกเวีย นักดนตรีชาวสเปน)
198. ผูบุกรุกจากเอเชียนําทัพถึงทวีปยุโรปเมื่อศตวรรษที่ 4-5 คืออะไร (พวกฮั่นนําโดยแอติลา)
199. เรือมาลาพระนครเดินทางไปคาขายกับโปรตุเกสที่เมืองมาเกาในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 2)
200. ยุคโลหะแบงออกเปน 2 ยุคคือยุคอะไร (ยุคสําริดกับยุคเหล็ก)
201. กรณีพิพาทอินโดจีน เปนความขัดแยงระหวางไทยกับประเทศใด (ฝรั่งเศส)
202. กลุมประเทศเขตการคาเสรีอาเซียนมีชื่อยอวาอะไร (อาฟตา AFTA)
203. กรุงออตตาวา เปนเมืองหลวงของประเทศใด (แคนาดา)
204. ภาษาทางราชการของติมอรตะวันออกคืออะไร (โปรตุเกสและเตทัม)
205. การแขงขันฝมือชางโอลิมปกจัดครั้งแรกที่ไหน (กรุงมาดริด สเปน)
206. ประเทศอูเครนแยกตัวจากประเทศใด (รัสเซีย)
207. กฎหมายอินเดียหามผูหญิงแตงงานกอนอายุเทาใด (18 ป ผูชายกอน 17 ป)
208. วัดใดในกรุงเทพฯ จัดงานชักพระ (วัดนางชี)
209. การตีลูกกอลฟอยางเบา ๆ เพื่อใหไหลลงหลุมเรียกการตีเชนนี้วาอะไร (พัทท)
210. เมืองใหญสุดของสหรัฐฯ แตไมใชเมืองหลวงคือเมืองอะไร (นิวยอรก)
211. ยอดเขาคิลิมันจาโรมีหิมะคลุม ทั้งที่อยูบนเสนศูนยสูตรเพราะอะไร (ยอดเขาสูง จึงมีหิมะ
คลุมทั้งป)
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212. ปาสนที่ใหญที่สุดในโลกอยูที่ไหน (ปาสนไทกา ตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป
และเอเชีย)
213. เชื้อชาติในหมูเกาะของอินโดนีเซีย กลุมเชื้อชาติใดมีมากที่สุด (ชวา)
214. ไพฑูรย ธัญญา เขียนหนังสือเลมใดไดรางวัลซีไรท (กอกองทราย)
215. แมน้ําไนลของอียิปตมีตนน้ําอยูที่ไหน (ประเทศอบิสซิเนีย)
216. ที่ใดเปนสนามรบทําใหอังกฤษชนะไดครอบครองอินเดีย (หมูบานปลาซซีย ในอาวเบงกอล)
217. นิตยสารทองเที่ยวฉบับแรกของไทยคือฉบับใด (อ.ส.ท. ป 2503)
218. จีนเชื่อวา บานอยูทางสามแพรงตองมีอะไรปองกัน (ติดรูปสิงหคาบดาบ)
219. นักปราชญชาวกรีกที่ถือกันวาเปนปราชญยอดเยี่ยมที่สุดของโลกคือใคร (เปลโต)
220. ยุคกรีกโบราณ ทหารของชาติใดแกรงกลาการสูรบ (สปารตา)
221. หนวยงานใดของสหประชาชาติดูแลสิ่งแวดลอมโลก (ยูเนฟ UNEP)
222. "Lne Star State" เรียกรัฐใดของสหรัฐฯ (เทกซัส เพราะมีดาวดวงเดียวในตราและธงประจํารัฐ)
223. ใครตั้งสํานักรับจางนักสืบเอกชนเปนคนแรก (แอลเลิน พิงเคอรเทิน ชาวอเมริกัน)
224. การอาบน้ําเพื่อทําตนใหบริสุทธิ์เสมอเปนพิธีกรรมของใคร (ชาวฮินดู)
225. ใชแสงจากหิ่งหอยกี่ตัวจึงดูหนังสือได (6 ตัว)
226. นกอินทรีตัวใดใหญและแข็งแรงที่สุดในโลก (นกอินทรีฮารป ในอเมริกาใต)
227. เรือดําน้ําใชกลองอะไร (กลองเพริสโคฟ)
228. เม็กซิโก, อุรุกวัย, คิวบา, ชิลี, ฟลิปปนสและสเปน ใชเหรียญหนวยเงินตราอะไร (เปโซ)
229. คําวา Dinsrus ใครเปนคนตั้ง (เซอรริชารด โอเวน)
230. เทศนเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เรียกวาเทศนอะไร (เทศนมหาชาติ)
231. ปเตอรมหาราช ผูสรางนครเซนตปเตอรสเบิรกเปนกษัตริยของชาติใด (รัสเซีย)
232. ปลาตัวใดอยูในทะเลแตวางไขในน้ําจืด (ซัลมอน)
233. ใครพัฒนาสรางเรือดําน้ํา (จอหน ฟลิป ฮอลแลนด และ ซิมอน เลค)
234. อุทยานไดโนเสารของไทยอยูที่ไหน (ปาภูเวียง อุทยานแหงชาติภูเวียง)
235. สะพานแหงใดเชื่อมพังงากับภูเก็ต (สะพานสารสิน)
236. ผูปฏิรูปคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนตในเยอรมนีคือใคร (มารติน ลูเธอร)
237. ทะเลแหงใดในโลก เค็มนอยที่สุด (ทะเลบอลติก)
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238. "นักกีฬาที่มีรสชาติเยี่ยมแหงทองทะเลลึก" เปนชื่อยกยองปลาตัวใด (ปลาทูนา)
239. ไมเคิล ฟาราเดย สรางอะไร (ไดนาโม)
240. ไดโนเสารซอโรพอต ยาวที่สุด สูงที่สุด หนักที่สุด เปนพวกกินพืชหรือกินเนื้อ (กินพืช)
241. ผักตบชวา, วัชชพืชบนทองน้ํา นํามาใชประโยชนอะไร (ผลิตภัณฑหัตถกรรม)
242. "ราชวังแหงคัมภีรของคนอเมริกัน" คืออะไร (หองสมุดสภาคองเกรส)
243. มหาวิทยาลัยแหงใด แขงเรือกรรเชียงในแมน้ําเทมส (ออกซฟอรดกับเคมบริดจ)
244. ผูคิดทําแสตมปดวงแรกของไทยคือใคร (สมเด็จเจาฟา กรมพระยาภานุพันธวงศวรเดช)
245. เฟองฟาเปนพันธุไมของประเทศใด (บราซิล)
246. มุสลิมมีนิกายสําคัญ 2 นิกายคืออะไร (สุนหนี่และชีอะห ชาวไทยอิสลามสวนใหญเปนชีอะห)
247. การเขียนชื่อพืชและสัตว ถาเปนชื่อวิทยาศาสตรตองใชภาษาอะไร (ลาติน)
248. ดอกซากุระบานเดือนไหนในญี่ปุน (เมษายน)
249. "วูดู" ลักธิไสยศาสตรมนตดํา มีตนกําเนิดที่ไหน (เกาะไฮติ หมูเกาะอินดีสตะวันตก)
250. ชาวอียิปตโบราณนับถือสัตวเลี้ยงตัวใดดุจเทพเจา (แมว)
251. ปะการังเปนพืชหรือเปนสัตวทะเล (สัตวทะเล)
252. ทําไมทั่วโลกคานการใชอวนลอยในทะเล (อวนทําดวยใยสังเคราะห สิ่งมีชีวิตใตทะเลมอง
ไมเห็นสัตวทะเลหายากหลายชนิดจึงตายติดอวน)
253. รถไฟใตดินแหงแรกสรางขึ้นที่ไหน (กรุงลอนดอน ป 2406)
254. พืชหลัก 6 ชนิด ของไทยมีอะไร (ขาว, ออย, มันสําปะหลัง, ยางพารา, ขาวโพดและยาสูบ)
255. นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่ถูกลอบสังหารเปนคนแรกคือใคร (ยิตซัค ราบิน)
256. เห็นรุงกินน้ําเต็มวงไดอยางไร (มองจากเครื่องบินลงมา)
257. ตํานานวา ใครเปนผูสรางโรม (รอมิวลัซ เขามีนองฝาแฝดชื่อรีมัซ)
258. เอ็ดมันด ฮัลลียพบอะไร (ดาวหางฮัลลีย)
259. กีฬารักบี้ใชผูเลนขางละกี่คน (15 คน)
260. เพลง "คาน้ํานม" ใครรองเปนคนแรก (ชาญ เย็นแข)
261. ผูนําเอกราชมาสูแทนซาเนียคือใคร (จูเลียส ไนเยียเร)
262. ซิมบับเว ในอดีตคือประเทศใดในปจจุบัน (โรดีเซีย)
263. กฎหมายการมีเมียมาก ถูกยกเลิกในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 8)
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264. "วายังกุลิต" คืออะไร (หนังตลุงของชวา)
265. ใครริเริ่มหนวยอาสาสมัครพีซคอรป (ประธานาธิบดีจอนห เอฟ. เคนเนดี้)
266. สนามฟุตบอลที่ใหญที่สุดในโลกอยูที่ไหน (สนามฟุตบอลมาราคานัง บราซิล)
267. แผนฟลมถายรูปทําดวยอะไร (เกลือซิลเวอรไนเตรท)
268. วันชาติผรั่งเศสตรงกับวันอะไร (14 กรกฎาคม)
269. กองทุนคุมครองธรรมชาติโลก มีชื่อยออะไร (WWF)
270. เอฟ.บี.ไอ. เปนหนวยตํารวจสืบสวนของประเทศใด (สหรัฐฯ)
271. ใครคือจักรพรรดิองคสุดทายของฝรั่งเศส (จักรพรรดินโปเลียนที่ 3)
272. 3 อันดับโลกผลิตทองคํามากที่สุดคือประเทศใด (แอฟริกาใต, รัสเซียและออสเตรเลีย)
273. กองเชียรหงสแดงหมายถึงกองเชียรฟุตบอลทีมใด (ลิเวอรพูล)
274. ใครคิดบอลลูน (โจเซฟและจารค มองโกฟเอร ชาวฝรั่งเศส)
275. เขตใดของกรุงเทพฯ อยูติดทะเล (แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน)
276. วัฒนธรรมบานเชียงอันเกาแก 7,000 ป อยูในจังหวัดใด (อุดรธานี)
277. หมูเลือดที่มีนอยที่สุดของคนไทยคือหมูใด (หมู เอบี)
278. จังหวัดใดในประเทศไทย มีวัดในพุทธศาสนามากที่สุด(นครราชสีมามีประมาณ1,413วัด)
279. วัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศมีประมาณเทาใด ( 28,499 วัด )
280. มัสยิด ในศาสนาอิสลาม มีมากที่สุดในจังหวัดใด ( จังหวัดปตตานี มีจํานวน 501 แหง )
281. แหลมที่มีความยาวมากที่สุดของประเทศไทย อยูที่ใด ( แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช )
282. สุสานหอยลานป มีอายุเกาแกที่สุดเทาที่คนพบในประเทศไทย อยูที่ใด (อยูบริเวณแหลมโพธิ์
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเปนซากดึกดําบรรพของหอยชนิดตาง ๆ ทับถมจับตัวเปนหิน
แข็งมีอายุประมาณ 75 ลานป )
283. สะพานเชื่อมฝงแมน้ําเจาพระยาในกรุงเทพฯเปนแหงแรกคือสะพานใด (สะพานปฐมบรม
ราชานุสรณ หรือสะพานพระพุทธยอดฟาฯ สรางใน สมัยรัชกาลที่ 7 )
284. ดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของไทยมีชื่อวาอยางไร ("ไทยคม"หรือThai cmเมื่อวันที่17
ธันวาคม2536 ดาวเทียมดวงนี้จะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการโทรคมนาคมแหงภูมิภาค
เอเชียตะวันออก )
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285. สปอรตคลับแหงแรกของไทย มีชื่อเรียกวาอยางไรและตั้งขึ้นเมื่อใด ( ราชกรีฑาสโมสร หรือ
สปอรคลับ( The Ryal Bangkk Sprts Club) ตั้งขึ้นโดยไดรับพระบรมราชานุญาตจาก
286. รูอยางไรปลามีอายุเทาใด (ดูจากวงเกล็ดของปลา)
287. มา ลาและมาลายมีวิธีทําตัวใหสะอาดอยางไร (กลิ้งเกลือกกองฝุน)
288. เมืองหลวงของญี่ปุนคือเมืองใด (โตเกียว)
289. ถวยใบเดียวของแชมปฟุตบอลสโมสรยุโรปคือถวยอะไร (ยูโรเปยนคัพ)
290. "อิตาลัส" จากนามกษัตริยโบราณ ถูกตั้งชื่อเปนประเทศใด (อิตาลี)
291. ใครริเริ่มออกหนังสือพิมพไทยรายวันฉบับเชา (สนิท เจริญรัฐ)
292. อินเดียนแดงในสหรัฐฯ เผาใดมีมากที่สุด (เผาเชโรกี)
293. กวีนิพนธ "ปณิธานกวี" หนังสือรางวัลซีไรทเปนของใคร (อังคาร กัลยาณพงศ)
294. ใครเปนอุปราชคนสุดทายของฮองกง (คริส แพตเทน)
295. เมืองฮุสตัน สถานที่สรางยานอวกาศอยูในรัฐไหน (เทกซัส)
296. ประธานาธิบดีคนใดของสหรัฐฯ ประกาศรับฮาวายเปนรัฐที่ 50 (ไอเซ็นฮาว)
297. โรคที่เกิดในฤดูหนาวมีอะไร (โรคติดเชื้อระบบทางหายใจ)
298. ใครผาตัดหัวใจไดเปนคนแรก (ดร. คริสเตียน เบอรนารด)
299. สถานีอวกาศนานาชาติเปนความรวมมือของชาติใด (สหรัฐ, รัสเซีย, ญี่ปุน,กลุมประเทศ
ยุโรป แคนาดา)
300. คนไทยคนแรกที่เปนประธานสมัชชาสหประชาชาติคือใคร (กรมหมื่นนราธิปพงศ
ประพันธ)
301. "เงาะพันธุโรงเรียน" เปนเงาะของพื้นที่ใด (อ. นาสาร สุราษฎรธานี)
302. ผูตัดสินกีฬาฟุตบอลของฟฟาตองมีอายุไมเกินกี่ป (45 ป)
303. งานฉลองพระนครครบ 150 ปจัดฉลองในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 7)
304. เราเรียกคลองเล็กที่อยูตามระหวางที่นาที่สวนวาอะไร (ลํากระโดง)
305. นักรองเสียงแบริโทนเปนเสียงระดับไหน (นักรองชายเสียงสูง)
306. นักรองหญิงเสียงสูงคือนักรองเสียงระดับใด (เซอะพราโน)
307. เกมสดารบี้แมตช หมายถึงอะไร (แขงฟุตบอลอังกฤษระหวาง 2 ทีมที่อยูในเมืองเดียวกัน)
308. ในสหรัฐฯ มีรัฐที่ผลิตน้ํามันไดกี่รัฐ (กวา 30 รัฐ)
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309. สาธารณรัฐจีนตั้งอยูบนเกาะอะไร (เกาะฟอรโมซาหรือเกาะไตหวัน)
310. ประธานาธิบดีแอนดรูว แจคสัน สงใครมาทําสัญญาคาขายในรัชกาลที่3 (เอ็ดมันด โรเบิรต)
311. คลื่นยักษสึนามิเกิดจากสาเหตุอะไร (แผนดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด)
312. ดินแดนใดเปนถิ่นกําเนิดของคนผมสีบลอนด (ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย)
313. สะพานอะไรเชื่อมเดนมารกกับสวีเดน (สะพานโอเรซุนด)
314. สะพานใดตั้งชื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 (สะพานสมเด็จพระอมรินท
รามาตยอยูที่จังหวัดสมุทรสงคราม)
315. ตําแหนงหัวหนาสูงสุดของขาราชการประจําแตละกระทรวงคืออะไร (ปลัดกระทรวง)
316. เมืองหลวงของยูโกสลาเวียชื่ออะไร (เบลเกรด)
317. วิลเลียม สจวด ฮัทสเตด ริเริ่มอะไรในการผาตัด (นําถุงมือยางมาใช)
318. เสือตัวใดใหญที่สุดในโลก (เสือโครงไซบีเรีย)
319. ดินแดนเมโสโปรเตเมีย ดินแดนแหงแมน้ําสองสายคือแมน้ําสายใด(ไทกริสและยูเฟรติส)
320. ใครเปนศาสดาของสิกข (คุรุนานัก)
321. ในอดีตชนชาติใดเปนนักสรางถนน (ชาวโรม เปนถนนกวา 112,630 กม. เพื่อการทหาร)
322. รัฐประหารเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรัชกาลที่ 6 คือกบฏอะไร (กบฏ ร.ศ. 130)
323. ใครเปนแมทัพฝายพันธมิตรดานยุโรปในสงครามโลกครั้งที่ 2 (ประธานาธิบดีไอเซ็นฮาว)
324. สะพานพระนั่งเกลาอยูในจังหวัดอะไร (นนทบุรี)
325. จังหวัดใดมีชายฝงทะเลยาวเหยียด แตมีเนื้อที่สวนกวางแคบที่สุด (ประจวบคีรีขันธ)
326. "สะพานทามะขาม" มีชื่อเรียกอีกชื่อวาอะไร (สะพานขามแมน้ําแคว)
327. กิ้งกาตัวใดใหญที่สุดในโลก (มังกรโคโมโด)
328. เฟรเดอริก โชแปง นักเปยนโนเอกและประพันธกรผูยิ่งใหญเปนชาวอะไร (โปล)
329. ใครเสนอคําขวัญ "แผนดินและเสรีภาพ" แบงปนที่ดินใหชาวนาเม็กซิกัน (อิมิลเลีย ซาปาทา)
330. ใครสรางเครื่องทอผา (ริชารด อารคไรท)
331. ใครคิดไดนาไมท (อัลเฟรด โนเบล)
332. เมืองเบรุตเปนเมืองหลวงของประเทศใด (เลบานอน)
333. ผูประพันธทํานองเพลงชาติไทยคือใคร (พระเจนดุริยางค)
334. สรรพนามที่พระสงฆเรียกพระมหากษัตริยวาอะไร (บพิตรพระราชสมภาร)
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335. เราเรียกทหารเรือฝายบกวาอะไร (นาวิกโยธิน)
336. รถไฟฟาใตดินสายแรกของไทยคือสายใด (สายเฉลิมรัชมงคล (หัวลําโพง-บางซื่อ))
337. เนาวรัตน พงษไพบูลย ไดรับรางวัลซีไรทจากงานกวีนิพนธเรื่องอะไร (เพียงความ
เคลื่อนไหว)
338. สารชนิดใดพบในกระดาษหอหนังสือพิมพ (สารตะกั่ว-แคดเมี่ยม)
339. ภาษีเครื่องอุปโภคบริโภคที่บวกเขาไปในราคาสินคาคืออะไร (แวต VAT)
340. ใครสรางแวนตาเลนสสองระยะ (เบนจามิน แฟรงกลิน)
341. จินหยิง หรือ กิมยง เขียนหนังสือกําลังภายในเรื่องอะไร (มังกรหยก)
342. สหประชาชาติสงทหารชวยรบครั้งแรกในสงครามอะไร (สงครามเกาหลี รบกันถึง 3 ป)
343. ไมอามี เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ อยูในรัฐใด (ฟลอริดา)
344. พระเจาแผนดินองคสุดทายของสิบสองปนนาคือใคร (เจาหมอมคําลือ)
345. "เมืองกําเนิดนพคุณ" ในอดีต คือสถานที่แหงใด (บานบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ)
346. เรื่องสั้นดีเดนที่สุดของมนัส จรรยงค คือเรื่องอะไร (จับตาย)
347. ความมีเลี้ยงกันมากในภาคใด (ภาคอีสาน)
348. สถานที่ฝงศพของอิสลามิกชนเรียกวาอะไร (กูโบ)
349. มิคิ โมะโตะ คิดสรางสรรคทําอะไร (เพาะไขมุกในตัวหอย)
350. จังหวัดใดมีจํานวนประชากรนอยที่สุด (ระนอง)
351. ใครคิดรถพวงใชเปนรถเสบียงและรถนอน (จอรจ เอ็ม. พูลแมน)
352. พอขุนรามคําแหงมหาราชเปดสัมพันธไมตรีกับจักรพรรดิจีนพระองคใด (กุปไลขาน)
353. เมืองใดบนแมน้ําไทนของอังกฤษ ประกอบอุตสาหกรรมขุดถานหิน (นิวคาสเซิล)
354. ชาวพื้นเมืองของแคนาดาคือใคร (ชาวอินเดียนและเอสกิโม)
355. เบนนิโต มุสโสลินี หนาพรรคฟาสซิสต เปนผูนําเผด็จการของประเทศใด (อิตาลี)
356. เทพเจาของชาวสวีเดนและนอรเวคือใคร (โอดิน)
357. โลกเกา คือสวนใดของแผนดิน(ซีกโลกตะวันออก ยุโรป, เอเชีย, แอฟริกา และออสเตรเลีย)
358. โลกใหมคือที่ใด (ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต)
359. ปาแหงใดไดชื่อเปนที่อยูของสรรพสัตวกวาที่อื่นใดในโลก (ปาดิบอะเมซอน)
360. โอมา ไคยัมเปนจินตกวีชาวอะไร (เปอรเซีย)

16

361. ธนาคารไทยแหงใดนําบัตรเอทีเอ็มมาใชเปนธนาคารแรก (ธนาคารไทยพาณิชย)
362. ใครคิดทําปูนซีเมนตไดเปนคนแรก (โยเซฟ แอสปดิน ชาวอังกฤษ)
363. สิ่งมีชีวิตที่อุบัติขึ้นเปนสิ่งแรกในโลกคืออะไร (จุลินทรีย)
364. ใครเปนราชินีองคสุดทายของอียิปต (พระนางคลีโอพัตรา)
365. ฟุตบอลถวยเกาแกที่สุดในโลกคือถวยอะไร (เอฟเอคัพ)
366. ธงไตรรงคมีใชในรัชสมัยใดเปนครั้งแรก (รัชกาลที่ 6)
367. ชนชาติใดริเริ่มทอผาไหมเปนชาติแรก (จีน)
368. ที่ไหนในประเทศไทยเห็นพระอาทิตยกอนใคร (อ. ตากใบ นราธิวาส)
369. ไมตัดดอกเขตหนาวที่ไดรับความนิยมสูงสุดของไทยคืออะไร (ดอกกุหลาบ)
370. ตนไมที่ใหประโยชนแกมนุษยคืออะไร (มะพราว)
371. ทะเลใหญที่สุดในโลกคือแหงใด (ทะเลจีนใต)
372. การเดินตบเทาของทหารมีครั้งแรกในกองทัพของประเทศใด (อังกฤษ)
373. จักรวรรดิเปอรเซียที่ยิ่งใหญในอดีตคือประเทศใด (อิหราน)
374. สหประชาชาติสงทหารครั้งแรกเขาไปชวยรบในสงครามอะไร (สงครามเกาหลี)
375. เจมส ออกัส-เติซ เฮนรี เมอรี รวบรวมหนังสือเลมใด (ปทานุกรมออกซฟอรดเปนคนแรก)
376. ใครเปนประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนามใตภายหลังแบงเวียดนามเปน 2 ประเทศ (โง
ดินหเดียม)
377. อาณาจักรแรกของไทยกอนสถาปนากรุงสุโขทัยคืออะไร (อาณาจักรหริภุญชัยและลานนา)
378. เรือพระที่นั่งลําใดตอขึ้นในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีกาญจนาภิเษก (เรือพระที่นั่ง
นารายณทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9)
379. กีฬากอลฟมีกี่หลุม (18 หลุม)
380. ใครบอกวามี "หลุมดํา" (Black Hle) (จอหน วีลเลอร นักฟสิกสชาวอเมริกัน)
381. บทความ "จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน" แสดงวิสัยทัศนอันสูงและสงาของใคร (ดร. ปวย อึ๊ง
ภากรณ)
382. คลอด โมเนต เปนจิตรกรชาวอะไร (ฝรั่งเศส)
383. ผูวิเศษชวยกษัตริยอาเธอรในนิทานอังกฤษคือใคร (เมอรลิน)
384. "นานกิง" เปนเมืองหลวงของจีนในสมัยใด (ดร. ซุน ยัด เซ็น รัฐบาลกกมินตั๋ง)
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385. ใครคนพบยุงเปนพาหะของโรคไขจับสั่น (เซอรโรนัลด รอซ)
386. จีนตองเปด 5 เมืองทาคาขายกับตางประเทศเปนผลจากสงครามอะไร (สงครามฝน)
387. ใครทูลเกลาฯ ถวายปลานิลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (พระจักรพรรดิอากิฮิโต)
388. จักรพรรดิองคใดของญี่ปุนพระราชทานรัฐธรรมนูญใหแกชาวญี่ปุน (จักรพรรดิมุตซุฮิโตรัช
สมัยเมจิ)
389. สหรัฐฯ ยุติสงครามเวียดนามสมัยที่ใครเปนประธานาธิบดี (ริชารด นิกสัน)
390. "กลองดํา" มีความสําคัญอยางไรกับการบิน (กลองบันทึกรายเอียดการบิน ถือเปนสวนสําคัญ
ตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบินตก)
391. ใครเขียน "จานบิน" เปนคนแรก (เคนเนธ อารโนลด)
392. ใครโคนระบบฟาโรห ไดเปนประธานาธิบดีคนแรกของอียิปต (อับดุล กามาล นัสเซอร)
393. "เซอร" คําเติมหนาชื่อขุนนางชั้นอัศวินของชาติใด (อังกฤษ)
394. ผูนําทัพพันธมิตรพิชิตสงครามในภาคพื้นแปซิฟกคือใคร (นายพลดักลาส แมคอาเธอร)
395. 160. กุนเธอร กราสส นักเขียนเยอรมัน เขียนเรื่องอะไรไดรับรางวัลโนเบล (เดอะ ทิน ดรัม)
396. การประชุมสุดยอด 3 ผูนําชาติอินโดจีนมีประเทศใด (กัมพูชา ลาว เวียดนาม)
397. กลุมเหยียดหยามเชื้อชาติสีผิวปดบังหนาตาคือกลุมอะไรในอเมริกา (คู คลักซ แคลน)
398. โคลง 14 บรรทัดที่เชคสเปยรชอบเขียนเรียกวาโคลงอะไร (ซอนเน็ท)
399. วันเกิดและวันตายของวิลเลียม เชคสเปยร กวีเอกของอังกฤษตรงกับวันอะไร (23 เมษายนโดย
เขาเกิดวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2007 เสียชีวิต 23 เมษายน พ.ศ.2159)
400. ชางปนขี้ผึ้งบุคคลสําคัญของโลกในอดีตชาวอังกฤษคือใคร (มาดาม ทูซโซ)
401. จังหวัดเล็กที่สุดของแคนนาดาคืออะไร (พรินซ เอ็ดเวิรด ไอรแลนด เกาะใหญในอาวเซนต
ลอเรนซ)
402. ไดโนเสารกินเนื้อขนาดใหญดุรายที่สุดคือตัวใด (ไทรันนอซอรัส เรกซ)
403. มหาอํานาจประเทศแรกที่เขาปกครองหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟกคือใคร (สเปน)
404. คนไทยใชบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่อใด (รัชกาลที่ 5)
405. อักษรตัวแรกและตัวสุดทายของทุกทวีปคืออักษรตัวใด (A)
406. รวมทะเลสาบของทั้งโลก ยังนอยกวาทะเลสาบของประเทศใด (แคนาดา)
407. การฉายภาพยนตรอบแรกเรียกวาอะไร (รอบปฐมทัศน)
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408. บทลงโทษสูงสุดแกผูกระทําผิดในฝรั่งเศสคืออะไร (จําคุกตลอดชีวิต โทษประหารยกเลิกป
2525)
409. แคนเบอรา เปนเมืองหลวงของประเทศใด (ออสเตรเลีย)
410. ใครพบเกาะนิวซีแลนดและทัสมาเนีย (อเบล แทสมัน)
411. แมน้ําชีไหลผานหลายจังหวัดของภาคอีสานมีตนน้ําอยูที่ไหน (เทือกเขาจังหวัดชัยภูมิสิ้นสุด
ลงแมน้ํามูลที่อุบลราชธานี)
412. ดาวเคราะหดวงใดมีขนาดเล็กที่สุด (ดาวพลูโต)
413. ใครเขียน "เมาคลีลูกหมาปา" (รุดยาด คีพลิง)
414. ใครพบยาแอสไพริน (เฟลิกซ ฮอฟฟแมน)
415. พระพุทธรูปคูบานคูเมืองของจังหวัดอํานาจเจริญคือองคใด (พระเจาใหญลือชัย)

