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ให้ นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงคาตอบเดียว

1. เทวทูต 4 ที่ปรากฏแก่เจ้าชายสิทธัตถะสามารถสะท้อนได้ถึงข้อคิดใด
1. การมองโลกในแง่ดีช่วยให้เรามีความสุขง่ายขึ้น
2. การดารงตนอยูใ่ นความไม่ประมาท
3. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมเป็ นไปตามผลของการกระทาทั้งสิ้น
4. การยอมรับสภาพความเป็ นไปของชีวติ ตามยถากรรม
2. การบาเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธเจ้าให้ขอ้ คิดที่เป็ นประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ประจาวันอย่างไร
1. การปฏิบตั ิตนอย่างพอเหมาะพอควรไม่เคร่ งครัดหรื อย่อหย่อนมากเกินไป
2. การใช้สติสมั ปชัญญะและปั ญญาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ
3. การเตือนตนเองให้มีสติอยูอ่ ย่างสม่าเสมอให้รู้วา่ สิ่งใดผิดสิ่ งใดถูก
4. การรู ้จกั ข่มจิตตนเองให้มีความอดทนอดกลั้นต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น
3. ข้อใด ไม่ ใช่ หลักธรรมที่ควรเจริ ญในการนาสู่หนทางดับทุกข์
1. กรรมฐาน 2
2. สิกขา 3
3. มงคล 38
4. ธาตุ 4
4. การที่ความเชื่อของคนไทยมีพ้นื ฐานอิงอยูก่ บั พระพุทธศาสนาส่งผลต่อสังคมไทยอย่างไร
1. คนในสังคมมีนิสยั เอื้อเฟื้ อแบ่งปั น
2. คนในสังคมตระหนักถึงผลของการกระทาดีและการกระทาชัว่
3. คนในสังคมให้ความสาคัญกับประเพณี และเทศกาลต่างๆของไทย
4. คนในสังคมให้ความสาคัญกับเรื่ องการศึกษาหลักธรรมทางศาสนา
5. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ออกจากดินแดนชมพูทวีปไปยังดินแดนต่างๆเช่นดินแดนสุวรรณภูมิในยุคสมัยใด
1. หลังจากพระพุทธเจ้าปริ นิพพานแล้ว 3 เดือน
2. หลังสังคายนาครั้งที่ 1 สมัยพระเจ้าอชาตศัตรู
3. หลังสังคายนาครั้งที่ 2 สมัยพระเจ้ากาลาโศกราช
4. หลังสังคายนาครั้งที่ 3 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
6. ข้อใดเป็ นหลักฐานยืนยันว่าพระพุทธ-ศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไทย
1. ชาวไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา
2. มีวดั และพระสงฆ์จานวนมากในประเทศไทย
3. กระทรวงศึกษาธิการบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาเป็ นวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
4. มีการจัดตั้งสานักพระพุทธศาสนาแห่ งชาติข้ นึ โดยมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงเพือ่ ดูแลกิจการ
ด้านพระพุทธศาสนา
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7. บุคคลในข้อใดถือว่านาคุณธรรมของพระ-อุบาลีมาเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
1. เมื่อจะทาสิ่งใด พิชิตก็ต้งั ใจทาสิ่งนั้นจนสาเร็ จ
2. โชคดีไม่เคยทาผิดกฎระเบียบของโรงเรี ยนแม้แต่ครั้งเดียว
3. เมื่อครู ถาม สุ รชัยจะเป็ นคนแรกที่ยกมือตอบคาถาม
4. สุ ธีเก็บกระเป๋ าเงินได้ ไม่เก็บไว้เป็ นของตนเอง นาไปคืนเจ้าของ
8. หลักปฏิบตั ิ 5 ของศาสนาอิสลาม ข้อใดหมายถึงการนมัสการและการขอพรจากพระเจ้าโดยทา วันละ 5 ครั้ง
เพือ่ ทาจิตใจให้บริ สุทธิ์
1. การถือศีลอด
2. การถือศีลจุ่ม
3. การทาละหมาด
4. การประกอบพิธีฮจั ญ์
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
1. คนอินเดียจานวนมากต่อต้านการฟื้ นฟูพระพุทธศาสนา
2. ปั จจุบนั ชาวอินเดียส่วนใหญ่รับถือพระพุทธศาสนา
3. ชาวฝรั่งเศสหลายคนมีบทบาทสาคัญในการช่วยฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดีย
4. มหาโพธิสมาคมเป็ นศุนย์กลางการฟื้ นฟูพระพุทธศาสนาที่สาคัญในอินเดีย
10. คากล่าวในข้อใดสนับสนุนว่าหลักคาสอนของพระพุทธองค์มีเหตุผลจนเป็ นที่ยอมรับของชาวตะวันตก
1. ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่
2. ทาดีข้ นึ สวรรค์ ทาชัว่ ตกนรก
3. ทาคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป
4. ทาชัว่ เพียงครั้งเดียว ความดีสูญหมด
11. คาสอนของพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยให้โลกเกิดความสงบสุขมาช้านาน เพราะเหตุใด
1. พระพุทธศาสนากาหนดหลักที่มนุษย์พงึ ปฏิบตั ิต่อกัน
2. พระพุทธศาสนามีหลักคาสอนเกี่ยวกับการปกครองที่ดี
3. พระพุทธศาสนาเน้นให้มนุษย์พอใจในสิ่ งที่ตนเองมีอยู่
4. พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีความเมตตาและมีความเอื้ออารี ต่อกัน
12. เพราะเหตุใดในปั จจุบนั พระพุทธศาสนาจึงเป็ นที่สนใจของคนทัว่ โลกมากขึ้น
1. พระพุทธศาสนาให้ความสาคัญกับเสรี ภาพของมนุษย์
2. หลักธรรมของพระพุทธศาสนาช่วยทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิมีความสงบสุขทางจิตใจ
3. หลักคาสอนของพระพุทธศาสนามีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
4. พุทธศาสนิกชนมีบทบาทสาคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวโลกที่ประสบความเดือดร้อน
13. การศึกษาพุทธประวัติ มุ่งเน้นให้นาไปใช้ในการดาเนินชีวติ อย่างไร
1. ใช้คติธรรมจากพุทธประวัติมาพัฒนาตนและสังคมให้เกิดความสงบสุขร่ มเย็น
2. ปฏิบตั ิตนตามเรื่ องราวในพุทธประวัติ เพือ่ ให้บรรลุนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
3. นาความรู ้ที่ได้มาตีพมิ พ์เป็ นหนังสือแจกเป็ นทานแก่พทุ ศาสนิกชน เพือ่ เสริ มสิริมงคลแก่ชีวติ
4. ให้คนระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยูเ่ สมอ เพือ่ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดารงอยูค่ ู่สงั คมไทยสืบไป
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14. นักเรี ยนที่มีความเพียรพยายาม สามารถอดทน อดกลั้นต่อการยัว่ ยุของกิเลสต่าง ๆ จนประสบความสาเร็จได้
ถือเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะตรงกับที่มาของพระพุทธรู ปในปางใด
1. ปางลีลา
2. ปางอุม้ บาตร
3. ปางไสยาสน์
4. ปางมารวิชยั
15. พุทธสาวกและพุทธสาวิกา มีความสาคัญต่อชาวพุทธในด้านใดมากที่สุด
1. เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิ ฏกให้สาเร็จด้วยดี
2. เป็ นผูป้ ฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ และตั้งตนอยูใ่ นคุณธรรมตนเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ชาวพุทธปฏิบตั ิตาม
3. เป็ นผูส้ ร้างวัดและพุทธสถานต่าง ๆ เพือ่ ใช้เป็ นที่จาวัดของพระสงฆ์และเก็บรักษาพระธรรม
4. เป็ นผูเ้ ผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ชาวพุทธทราบและนาไปใช้อย่างถูกต้อง
16. เพราะเหตุใดหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิศกุล จึงได้รับการยกย่องว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้แตกฉานใน พระพุทธศาสนา
1. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นประธานองค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก
2. ได้รับปริ ญญาดุษฏีบณั ฑิต กิตติมศักดิ์ทางปรัชญาจากมหาวิทยาลัยดองกุก ประเทศเกาหลีใต้
3. เป็ นผูม้ ีความสนพระทัยในพระพุทธศาสนา มีความรู ้ในพระพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง และทรงศึกษาภาษาบาลี
จนเชียวชาญ
4. ทรงนิพนธ์หนังสือ “ศาสนาคุณ” ซึ่งเป็ นหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก และได้รับพระราชทานรางวัลที่ 1
ในการประกวดหนังสือจากรัชกาลที่ 7
17. “นันทวิสาชาดก” ให้คติสอนใจเรื่ องใด
1. ถึงบางพูดพูดดีเป็ นศรี ศกั ดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่ อยจิต
2. ลูกผูช้ ายลายมือนั้นคือยศ เจ้าจงอตส่าห์ทาสม่ าเสมียน
3. แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ าเหลือกาหนด
4. อันนินทากาเลเหมือนเทน้ า ไม่ชอกช้ าเหมือนเอามีดมากรี ดหิน
18. เพราะเหตุใดจึงถือว่าวันวิสาขบูชาเป็ นวันที่เกิดเหตุอศั จรรย์ที่ชาวพุทธควรทราบเรื่ องใด
1. เรื่ องของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในเมืองเดียวกัน
2. เรื่ องของพระพุทธสาวกเกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน
3. เรื่ องของพระพุทธประวัติเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดียวกัน
4. เรื่ องของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศแห่งเดียวกัน
19. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบตั ิตนในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง
1. ชลิดาชวนเพือ่ ไปเวียนเทียนในวันแรมที่ 1 ค่า เดือน 8
2. ชวลิตไปถวายผ้าอาบน้ าฝนที่วดั ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 8
3. ชานนท์และเพือ่ น ๆ ไปทอดกฐินในวันแรม 1 ค่า เดือน 12
4. ชลดาและมารดานาเทียนจานาพรรษาไปถวายวัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6
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20. บุคคลในข้อใดปฏิบตั ิตนได้ตรงกับคติธรรมจากเรื่ อง มหาวาณิ ชชาดก (พ่อค้าเกวียน)
1. นุ่นเห็นสัตว์เจ็บป่ วยจึงนามารักษาที่บา้ น
2. หมวยไม่มีความรู ้ในการประดิษฐ์แต่ก็ฝืนทาทั้งที่ไม่รู
3. พิมขยันหมัน่ เพียรในการศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นอย่างมา
4. แก้วได้รับเงินค่าขนมน้อยกว่าพีจ่ อย แต่แก้วก็พอใจในเงินที่ได้
21. พระพุทธรู ปปางใดไม่สมั พันธ์กนั
1. ปางนาคปรก – วันเสาร์
2. ปางไสยาสน์ – วันอังคาร
3. ปางห้ามญาติ – วันอาทิตย์
4. ปางตรัสรู ้ – วันพฤหัสบดี
22. พระพุทธรู ปปางใด เป็ นปางประจาวันคนเกิดวันจันทร์
1. ปางราพึง
2. ปางห้ามญาติ
3. ปางอุม้ บาตร
4. ปางถวายเนตร
23. สุวรรณหังชาดก ให้ขอ้ คือในเรื่ องใด
1. ไม่ควรพูดคาหยาบกับผูอ้ ื่น
2. ควรยินดีในสิ่งที่ตนมีตนได้
3. มีมานะในตัวเองสูง
4. ไม่ควรนินทาว่าร้ายผูอ้ ื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
24. หงส์ทองคาใน เรื่ อง “สุวรรณหังชาดก” ได้ช่วยเหลือนางพราหมณี และลูกสาวให้พน้ จากความทุกข์ดว้ ย วิธีการใด
1. เสกแก้วแหวนเงินทองให้
2. บอกที่ซ่อนของขุมทรัพย์ให้
3. สลัดขนทองคาให้ครั้งละ 1 ขน
4. บอกให้นาข้าวของในบ้านไปขาย
25. บุคคลในข้อใดนาข้อคิดจากเรื่ อง “ สุวรรณหังชาดก ” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1. มะนาวเลี้ยงดูและเอาใจใส่พอ่ แม่ที่แก่ชราเป็ นอย่างดี
2. ส้มโอพูดจากสุภาพไพเราะและอ่อนน้อยถ่อมตนกับทุกคน
3. น้อยหน่าขายอาหารราคาไม่แพงจึงมีลูกค้ามาอุดหนุนสม่าเสมอ
4. สาลี่ต้งั ใจเรี ยนและหมัน่ ทบทวนบทเรี ยนจนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได
26. พระพุทธรู ปปางไสยาสน์ เป็ นพระพุทธรู ปแสดงพุทธประวัติตอนใด
1. ตรัสรู ้
2. ประสูติ
3. ปริ นิพพาน
4. เสด็จออกผนวช
27. ในสังคมยุคปั จจุบนั ซึ่งวิถีชีวติ เต็มไปด้วยความเร่ งรี บ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรใช้วธิ ีการใด
จึงจะประสบความสาเร็จมากที่สุด
1. ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้าช่วย
2. เลือกเผยแผ่เฉพาะชาวต่างชาติ
3. สนับสนุนให้องค์กรชาวพุทธช่วยดูแล
4. เผยแผ่เฉพาะหลักธรรมที่เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อน
28. ประเทศใดต่อไปนี้มีประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธศาสนานิกายเถรวาท
1. ภูฏาน
2. ศรี ลงั กา
3. ปากีสถาน
4. บังกลาเทศ
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29. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
1. พระภิกษุชาวเกาหลีนาคณะสงฆ์มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ชาวญี่ปุ่นรับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาจากชาวอินเดีย
3. พระพุทธศาสนาและศาสนาขงจื้อได้รับการยกย่องให้เป็ นศาสนาประจาชาติ
4. พระพุทธศาสนานิกายมหายานได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงของญี่ปุ่นก่อน
30. ผูป้ ระกอบอาชีพใดต่อไปนี้ที่ระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ให้การยอมรับ
1. ชาวนา
2. นักธุรกิจ
3. เจ้าของโรงงาน
4. นายหน้าขายที่ดิน
31. การซื้อขายในข้อใดไม่สามารถกระทาได้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
1. นิดซื้อที่ดินในเขตป่ าสงวน
2. ป้ อมซื้อรถยุโรปป้ ายแดง
3. แหวนขายแหวนเพชรให้เพือ่ น
4. น้ าซื้อบ้านพร้อมที่ดินต่อจากพีช่ าย
32. การกระทาในข้อใดผิดหลักเกณฑ์การกูย้ มื เงินกันตามกฎหมาย
1. เพ็ญผ่อนชาระหนี้เงินกูค้ รบแล้วจึงขอหลักฐานการกูย้ มื เงินคืน
2. เอกกูย้ มื เงินแดง 1,000 บาท โดยไม่ได้ทาหนังสือสัญญากันไว้
3. จิ๊บชาระหนี้เงินกูบ้ างส่วนจึงลงชื่อในหนังสือสัญญาพร้อมบอกจานวนเงินที่ชาระ
4. ก้อยให้พมิ กูเ้ งิน 50,000บาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี และมีการทาหนังสือสัญญากัน
33. ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะที่สาคัญของกฎหมายอาญา
1. เป็ นกฎหมายที่ไม่มีบทกาหนดโทษ
2. เป็ นกฎหมายที่กาหนดความผิดไว้โดยชัดแจ้ง
3. เป็ นกฎหมายที่กาหนดให้ความผิดมีผลย้อนหลังได้
4. เป็ นกฎหมายที่คุม้ ครองสิ ทธิและหน้าที่ของบุคคลโดยทัว่ ไป
34. ข้อใดเป็ นลักษณะของการกระทาผิดโดยประมาท
1. ชายเอาไม้ตีหวั เพือ่ นเพราะโมโห
2. อ๊อดขับรถด้วยความคึกคะนองจึงชนคนที่กาลังข้ามถนน
3. วินแอบขโมยรถจัรยานที่จอดไว้ไปขี่เล่น
4. แดงยึดอาชีพขายแผนซีดีเถื่อนเพราะรายได้ดี
35. นกโกรธนิดที่ไม่ยอมคืนเงิน จึงเอายาพิษใส่ ในน้ าให้นิดดื่ม แต่นิดไม่ตาย เนื่องจากหมอช่วยชีวติ ไว้ทนั
กรณี น้ ีนกจะมีความผิดในฐานใด
1. ความผิดฐานเจตนาฆ่า
2. ความผิดฐานพยายามฆ่า
3. ความผิดฐานประมาทฆ่า
4. ความผิดฐานประสงค์ในการฆ่า
36. แนวคิดในข้อใดขัดแย้งกับหลักสิทธิมนุษยชน
1. ผูช้ ายเก่งกว่าผูห้ ญิง
2. เด็กต้องได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
3. คนจนมีสิทธิ์เข้าถึงบริ การสาธารณสุข
4. ผูพ้ กิ ารต้องได้รับคุณภาพชีวติ ที่ดีเท่าเทียมคนทัว่ ไป
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37. ข้อใดเป็ นการกระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. ครู เตือนนักเรี ยนที่ไม่ยอมส่งการบ้าน
2. นายจ้างไม่พอใจลูกจ้างที่ขาดงานจึงทุบตีทาร้ายร่ างกาย
3. แม่คา้ ทอนเงินลูกค้าช้าเพราะคนเยอะมาก
4. ตารวจจับกุมผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
38. หลักการใดต่อไปนี้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
1. มีพรรคการเมืองพรรคเดียว
2. ประชาชนเป็ นกลไลของรัฐ
3. ต้องเคารพในตัวผูน้ าเท่านั้น
4. อานาจสูงสุดเป็ นของประชาชน
39. การปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องคานึงถึงสิ่งใดเป็ นสาคัญ
1. สิทธิมนุษยชน
2. อานาจเบ็ดเสร็จ
3. การขยายอาณาเขตของรัฐ
4. การแทรกแซงระบบบริ หารราชการ
40. ระบอบคอมมิวนิสต์มีแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่ องใดเป็ นสาคัญ
1. ทุนนิยมและอานาจนิยมเสรี
2. ขจัดปั ญหาความเลื่อมล้ าทางสังคม
3. ผูกขาดและแทรกแซงสื่อมวลชนทุกประเภท 4. ส่งเสริ มแนวคิดต่อต้านประชาธิปไตยอย่างเด็ดขาด
41. ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
1. ลักทรัพย์
2. นิติกรรม
3. ประหารชีวติ
4. ไม่สามารถยอมความได้
42. ประเทศใดต่อไปนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดี กึ่งรัฐสภา
1. มาเลเซี ย
2. ฝรั่งเศส
3. ญี่ปุ่น
4. แคนาดา
43. คากล่าวใดถูกต้อง
1. ระบบรัฐสภาของประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซียเป็ นระบบสภาเดียวกัน
2. ประเทศไทยและประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประมุขฝ่ ายบริ หาร
3. ประเทศอินเดียและประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
4. ระบบพรรคการเมืองในประเทศฟิ ลิปปิ นส์และประเทศมาเลเซียเป็ นระบบพรรคเดียว
44. ข้อใดเป็ นลักษณะของระบอบการปกครองในประเทศไทย
1. มีสภาเดียว
2. มีนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการแต่งตั้ง
3. มีประธานาธิบดีเป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
4. มีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขของรัฐ
45. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทย
1. การเลือกตั้งเป็ นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนไทย
2. การเลือกตั้งเป็ นสิทธิของคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
3. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต้องกระทาโดยเปิ ดเผย
4. การนอนหลับทับสิ ทธิ์ไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด
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46. พฤติกรรมใดเป็ นการแสดงออกทางการเมือง ที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
1. ฉีกบัตรเลือกตั้ง
2. วิจารณ์การเมืองด้วยถ้อยคารุ นแรง
3. เข้าร่ วมชุมนุมทางการเมืองอย่างสงบ
4. ทาลายสาธารณสมบัติเพือ่ ประท้วงรัฐบาล
47. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนได้ถูกต้องที่สุด
1. ประชาชนร่ วมกันเสนอแนวทางพัฒนาประชาธิปไตย
2. ประชาชนที่จบปริ ญญาเท่านั้นสามารถมีส่วนร่ วมทางการเมืองได้
3. ประชาชนในเขตเมืองรวมตัวกันเพือ่ ต่อต้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง
4. ประชาชนผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งจานวนหนึ่งหมื่นคนสิทธิเข้าชื่อถอดถอนผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองได้
48. การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐธรรมนูญส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างไร
1. ทาให้ทราบจานวนนักการเมืองได้ชดั เจนแน่นอน
2. ป้ องกันการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
3. มุ่งเน้นในการถอดถอนนักการเมืองออกจากตาแหน่ง
4. ส่งเสริ มให้ผดู ้ ารงตาแหน่งทางการเมืองใช้ตาแหน่งเพือ่ แสวงหาประโยชน์
49. พฤติกรรมใดเป็ นปั ญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยมากที่สุด
1. การทิง้ ขยะไม่เป็ นที่
2. การลักเล็กขโมยน้อย
3. การซื้อสิทธิขายเสียง
4. การวิจารณ์การทางานของรัฐ
50. การกระทาในข้อใดเป็ นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย
1. นกมีความคิดว่าประชาธิปไตยเป็ นเรื่ องไกลตัวไม่เกี่ยวกับตน
2. บีสญ
ั ญาว่าจะช่วยเหลือเพือ่ นหลังจากที่ได้รับเลือกเป็ นหัวหน้าห้องแล้ว
3. แมนต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงโดยการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
4. เหมียวกับเพือ่ นร่ วมกันเสนอแนวทางการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ต่อสภาเยาวชน
51. การเช่าทรัพย์สินในข้อใดต้องมีการทาหลักฐานเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูต้ อ้ งรับผิดชอบ
1. รถจักรยาน
2. ที่นาปลูกข้าว
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ 4. ช้างสาหรับพาหนะ
52. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็ นเหตุยกเว้นความผิดตามกฎหมายอาญา
1. โต้งขโมยกระเป๋ าสตางค์ของโก้ไป
2. เคนพังประตูบา้ นของนิดด้วยความจาเป็ น
3. ใหญ่ทาร้ายร่ างกายโจ๋ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส 4. หรั่งเอาไม้ฟาดอ๊อตเพือ่ ป้ องกันตัวเองไม่ให้ถูกยิง
53. แนวคิดใดเป็ นที่มาของสิทธิมนุษยชน
1. สังคมนิยม
2. รัฐสวัสดิการ
3. โครงสร้างทางสังคม 4. สิทธิตามธรรมชาติ
54. ข้อใดสอดคล้องกับคาว่า “สิทธิมนุษยชน”
1. เอกบังคับเพือ่ นให้เข้าร่ วมกลุ่มกับตน
2. นัทไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากติดธุระสาคัญ
3. รุ ้งได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีและมีงานทา 4. กิ๊ฟกล่าวหาเพือ่ นร่ วมงานด้วยการใช้ถอ้ ยคาที่รุนแรง
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55. วิถีชาวพุทธมีหลักการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่ องใด
1. การเคารพคนที่มีฐานะดีกว่า
2. การไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
3. การใช้ชีวิตอย่างเรี ยบง่ายและจากไปอย่างสงบ 4. การไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญให้กบั คนในสังคม
56. การกระทาในข้อใดสื่อถึงการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมที่สุด
1. ส้มกับฟ้ าใช้เวลาว่างหลังเลิกเรี ยนนินทาเพือ่ นคนอื่นอยูเ่ สมอ
2. ดาตั้งใจเขียนข้อความลงบนกาแพงเพือ่ แสดงความสามารถของตน
3. เขียวขึ้นเวทีชุมนุมอภิปรายพาดพิงฝ่ ายตรงข้ามเพือ่ หวังคะแนนเสียง
4. แดงเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมอย่างมีเหตุผล
57. ข้อใดแสดงถึงสิทธิในการได้รับสวัสดิการจากรัฐ
1. ขาวได้รับเงินเดือนจากบริ ษทั ที่ตนทางานอยู่
2. ป้ อได้รับโบนัสเนื่องตากทายอดขายได้ทะลุเป้ า
3. แดงได้รับการป้ องกันโรคติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4. ขวัญได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจากโรงบาล
58. การกาหนดหัวเรื่ องมีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร
1. เพือ่ ระบุความสนใจของผูท้ ี่จะศึกษา
2. เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ไปศึกษาซ้ ากับผูอ้ ื่น
3. ทาให้ทราบขอบเขตของเรื่ องที่จะศึกษา
4. ทาให้ทราบแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์
59. สุชาติตอ้ งการศึกษาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญที่เมืองพระประแดง
ในสมัยรัตนโกสินทร์ เขาจะต้องทาสิ่งใดเป็ นอันดับต่อไปตามขั้นตอนทางประวัติศาสตร์
1. การกาหนดหัวเรื่ อง
2. การรวบรวมหลักฐาน
3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล
60. จากการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์ นักเรี ยนคิดว่าคุณสมบัติที่นกั ประวัติศาสตร์พงึ มี
1. เป็ นนักอ่านพงศาวดารและจดหมายเหตุ
2. เป็ นนักฟังตานาน นิทานพื้นบ้านอยูเ่ สมอ
3. เป็ นนักวิเคราะห์โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
4. เป็ นผูท้ ี่มีความเชื่อว่าประวัติศาสตร์ยอ่ มซ้ ารอยเสมอ
61. นารี และนาราใช้ขอ้ มูลเดียวกันในการเขียนรายงานแระวัติศาสตร์ เรื่ อง สมเด็จพระศรี สุริโยทัย
แต่ปรากฏว่างานของนารี มีคุณค่ามากกว่างานของนารา ทังนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อใด
1. การตั้งสมมติฐาน
2. การคัดเลือกข้อมูล
3. การนาเสนอข้อมูล
4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
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62. “รัชกาลที่ 2 จึงโปรดให้สมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็ นแม่กอง เสด็จลงไปทาเมืองขึ้น
ที่ปากลัด ตัดเอาท้องที่แขวงกรุ งเทพมหานครบ้าง แลแขวงเมืองสมุทรปราการบ้าง รวมกันตั้งขึ้นเป็ นเมืองใหม่
อีกเมือง 1 พระราชทานชื่อว่า เมืองนครเขื่อนขันธ์ ”
จากข้อความข้างต้น ข้อใดคือเหตุผลที่ทาให้รัชกาลที่ 2 ทรงสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์
1. เพือ่ เป็ นเมืองท่าค้าขายกับต่างชาติ
2. เพือ่ เป็ นแหล่งระดมพลก่อนทาสงคราม
3. เพือ่ เป็ นแหล่งรวมเชลยที่จบั มาได้ในสงคราม 4. เพือ่ เป็ นป้ อมปราการไว้ป้องกันข้าศึกทางทะเล
63. การรวบรวมข้อเท็จจริ งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาจัดเป็ นหมวดหมู่ จัดอยูข่ ้นั ใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. การรวบรวมหลักฐาน
2. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล 4. การเรี ยบเรี ยงหรื อการนาเสนอ
64. ประโยชน์สูงสุ ดจากการศึกษาเรื่ องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับครอบครัว คือข้อใด
1. ทราบความเป็ นมาของครอบครัว
2. สร้างความรัก ความผูกผัวในครอบครัว
3. ทาให้รู้จกั สมาชิกภายในครอบครัวเป็ นอย่างดี 4. ทาให้ทราบข้อดีและข้อเสียของบุคคลในครอบครัว
65. จากข้อความที่วา่ “ ถึงเดือน 5 ปี มะเมีย โทศก จุลศักราช 1172 พระเจ้ากรุ งเวียดนามยาลองแต่งตั้งให้ราชทูตญวน
เข้ามากรุ งเทพ ... ” เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นในสมัยใด
1. สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
3. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก 4. สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
66. อนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิจดั เป็ นหลักฐานประเภทใด
1. หลักฐานชั้นต้น
2. หลักฐานชั้นรอง
3. หลักฐานปฐมภูมิ
4. หลักฐานที่เป็ นลายลายลักษณ์อกั ษร
67. เมื่อ พ.ศ. 2475 เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น สมชายค้นหาหนังสือที่หอ้ งสมุดและ อินเทอร์เน็ต การกระทาของสมชาย
อยูใ่ น ขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. การกาหนดปั ญหา
2. การตีความหลักฐาน
3. การรวบรวมหลักฐาน
4. การเรี ยบเรี ยงและนาเสนอ
68. วัฒนธรรมมีความสาคัญอย่างไร อยูใ่ นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1 การกาหนดปั ญหา
2. การตีความหลักฐาน
3. การรวบรวมหลักฐาน
4. การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน
69. เมื่อมีการตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐานแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทาอย่างไร
1. กาหนดปั ญหา
2. ตีความหลักฐาน
3. รวบรวมหลักฐาน 4. เรี ยบเรี ยงและนาเสนอ
70. ข้อใดเป็ นวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ แตกต่ างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์
1. การกาหนดเรื่ องที่จะศึกษา
2. การตีความเพือ่ ตอบปั ญหา
3. การค้นหาและรวบรวมจากหลักฐานต่าง ๆ
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน
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71. ถ้าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็ นสรุ ปผลการ ทดลองเป็ นข้อความรู ้ วิธีการทาง ประวัติศาสตร์คืออะไร
1. การนาเสนอ
2. การกาหนดปั ญหา 3. การตีความหลักฐาน 4. การรวบรวมหลักฐาน
72. ข้อใดไม่ใช่ความสาคัญขององค์ความรู ้ทางประวัติศาสตร์
1. ทาให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องราวในอดีต
2. เห็นพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุษยชาติ
3. ทาให้รู้วา่ ชาติบรรพบุรุษของเรามีความโดดเด่นสาคัญกว่าชาติอื่น ๆ
4. ทาให้สามารถเชื่อมโยงความสาคัญของเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลต่อปั จจุบนั
73. นักประวัติศาสตร์ที่ดีไม่ควรมีลกั ษณะเช่นใด
1. มีความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล
2. มีความซื่อสัตย์ในการแสวงหาข้อเท็จจริ ง
3. มีความระมัดระวังในการใช้หลักฐาน
4. มุ่งสร้างผลงานและชื่อเสียงให้สาธารณชนรู ้จกั
74. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสร้างองค์ความรู ้ทางประวัติศาสตร์
1. ทาให้เกิดความตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
2. ทาให้คน้ พบโบราณวัตถุที่ล้ าค่าและเป็ นมรดกที่ควรสะสม
3. ทาให้เห็นคุณค่าของอดีตที่ควรอนุรักษ์เป็ นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป
4. ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยชาติ
75. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. การค้นหาและรวบรวมหลักฐาน
2. การตีความหลักฐาน
3. การทดลองใช้หลักฐาน
4. การสรุ ปข้อเท็จจริ ง
76. การวิเคราะห์หรื อตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง คือข้อใด
1. วิเคราะห์หรื อตีความหลักฐานที่หลากหลายให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
2. วิเคราะห์หรื อตีความหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่คิดว่าดีที่สุด
3. วิเคราะห์หรื อตีความหลักฐานโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว
4. วิเคราะห์หรื อตีความหลักฐานโดยอาศัยผูม้ ีความรู ้เท่านั้น
77. วิธีการทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ อย่างไร
1. สอนให้ใช้เหตุผลในการดาเนินชีวติ
2. สอนให้รู้จกั เข้าสังคมได้อย่างถูกต้อง
3. สอนให้รู้จกั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. สอนให้รู้จกั สังเกตและพิสูจน์คุณค่าของตนเอ
78. นายเขียวและนายขาวใช้ขอ้ มูลเดียวกันในการเขียนรายงานทางประวัติศาสตร์ แต่ผลงานของนายเขียวมีความน่าเชื่อถือ
กว่าผลงานของนายขาว นักเรี ยนคิดว่าเป็ นเพราะอะไร
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. การตรวจสอบข้อมูล
3. การใช้ถอ้ ยคาสานวน
4. การคัดเลือกและจัดความสัมพันธ์ของข้อมูล
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79. ในการขุดค้นชุมชนโบราณแห่งหนึ่งพบกระดูกสัตว์และเครื่ องมือจับปลา ข้อใดตีความได้ถูกต้องน้อยที่สุด
1. ชุมชนนี้น่าจะเป็ นชาวเกาะ
2. ชุมชนนี้รู้จกั การล่าสัตว์และประมง
3. ชุมชนนี้น่าจะมีปลาเป็ นอาหารหลัก
4. ชุมชนนี้รู้จกั การเลี้ยงสัตว์และประมง
80. "วิถีชีวติ ของผูค้ นในโลกตะวันออก โลกตะวันตกและคนไทย มีความแตกต่างกัน" นักเรี ยนสามารถใช้วธิ ีการ
ทางประวัติศาสตร์ใดในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด
1. ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
2. รวบรวมหลักฐานชั้นต้นโดยสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านของไทย และค้นหาหลักฐานชั้นรอง
จากหอจดหมายเหตุ
3. รวบรวมหลักฐานชั้นต้นจากบันทึกของชาวต่างชาติ นักการทูต และหลักฐานชั้นรองจากหนังสือประวัติศาสตร์
สากล
4. รวบรวมหลักฐานชั้นต้นจากพงศาวดารและจดหมายเหตุของชาติตะวันออก และหลักฐานชั้นรอง
จากพงศาวดารและจดหมายเหตุของชาติตะวันตก
81. ข้อใดคือลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์
1. สินค้ามีลกั ษณะแตกต่างกัน
2. ผูซ้ ้ือและผูข้ ายมีจานวนไม่มาก
3. ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป็ นความลับ
4. ผูผ้ ลิตสามารถเลิกล้มกิจการได้ง่าย
82. ข้อใดคือสิ่งที่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเหมือนกัน
1. รู ปลักษณ์และราคาของสิ นค้า
2. ผูผ้ ลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย
3. การใช้วธิ ีการแข่งขันทางการตลาด
4. การรับรู ้ขอ้ มูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
83. “ตลาดที่มีผขู ้ ายเพียงไม่กี่ราย แต่ละรายจะผลิตและจาหน่ายสินค้าเป็ นสัดส่วนมาก” ตลาดลักษณะดังกล่าวหมายถึง
การจาหน่ายสินค้าใด
1. หนังสือพิมพ์
2. ผักและผลไม้
3. เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
4. อาหารสาเร็จรู ป
84. ข้อใดคือสินค้าในตลาดผูกขาด
1. ไฟฟ้ า ประปา
2. ข้าวโพด ยางพารา
3. น้ าอัดลม ปูนซีเมนต์
4. เครื่ องปรับอากาศ โทรทัศน์
85. ข้อใดคือพฤติกรรมของตลาดผูข้ ายน้อยราย
1. ผูข้ ายจะไม่ใช้ราคาเป็ นเครื่ องมือในการแข่งขัน
2. ผูข้ ายจะกาหนดราคาสินค้าให้แตกต่างจากรายอื่น
3. ผูข้ ายจะสร้างความแตกต่างในด้านรู ปลักษณ์ของสินค้า
4. ผูข้ ายจะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับรายอื่น
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86. ข้อใดเป็ นไปตามกฎของอุปทาน
1. น้อยอยากได้กระเป๋ าใหม่แต่ไม่มีเงิน
2. น้ าเห็นว่ามังคุดมีราคาถูกจึงนามังคุดมาขาย
3. ก้องนาเสื้อยืดออกขายเพิม่ เพราะราคาสินค้าสูงขึ้น
4. นุ่นขายพวงมาลัยมากขึ้นเพราะดอกมะลิมีราคาแพง
87. ปั จจัยใดไม่ มีผลต่อการกาหนดอุปสงค์
1. ฤดูกาล
2. รายได้ของผูบ้ ริ โภค 3. กรรมวิธีในการผลิต 4. รสนิยมของผูบ้ ริ โภค
88. “เมื่อเนื้อไก่ข้ นึ ราคา สมใจจึงซื้อเนื้อปลาไปทากับข้าวแทน” จากข้อความนี้ปัจจัยใดมีผลต่อความต้องการซื้อของสมใจ
1. ฤดูกาล
2. รายได้ของผูบ้ ริ โภค 3. รสนิยมของผูบ้ ริ โภค 4. ราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
89. “มนัสซื้อรองเท้ากีฬายีห่ อ้ ดังและมีราคาแพง แม้วา่ จะต้องเก็บเงินนานเป็ นเดือน” จากข้อความนี้ปัจจัยใดมีผล
ต่อความต้องการซื้อของมนัส
1. ฤดูกาล
2. รายได้ของผูบ้ ริ โภค
3. รสนิยมของผูบ้ ริ โภค
4. ราคาของสินค้าและบริ การ
90. ฤดูกาลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ของสินค้าในข้อใด
1. กางเกงยีนส์
2. นมพร่ องมันเนย
3. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4. เครื่ องปรับอากาศ
91. อะไรเปรี ยบเสมือนจุดเริ่ มต้นของอาเซียน
1. ธงอาเซียน
2. กฎบัตรอาเซียน
3. ปฏิญญากรุ งเทพ
4. วิสยั ทัศน์อาเซียน
92. การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้งั 10 ประเทศ รวมกันเพือ่ มิตรภาพและความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
คือความหมายของ สัญลักษณ์ใด
1. ต้นข้าวสีทอง
2. ตัวอักษรคาว่า asean สีน้ าเงิน
3. รวงข้าวสีเหลือง 10 รวงมัดรวมกัน
4. พื้นที่วงกลมสีแดง สีขาว และสีน้ าเงิน
93. สีแดงในสัญลักษณ์อาเซียนหมายถึงข้อใด
1. ความบริ สุทธิ์
2. ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
3. สันติภาพและความมัน่ คง
4. ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
94. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)
1. Asia South East Association Nations
2. Association of South East Asian Nations
3. Asia South East Association National
4. Association for South East Asian National
95. สีน้ าเงินภายใต้ธงประเทศอาเซียนสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1. สันติภาพและความมัน่ คง
2. ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
3. ความบริ สุทธิ์
4. ความเจริ ญรุ่ งเรื อง
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96. “One Vision, One Identity, One Community” หนึ่งวิสยั ทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ข้อความนี้มีชื่อเรี ยกอย่างไร
1. กฎบัตรอาเซียน
2. ปฏิญญาอาเซียน
3. วิสยั ทัศน์อาเซียน 4. คาขวัญของอาเซียน
97. เพลงอาเซียนภาคภาษาไทยมีชื่อเพลงว่าอะไร
1. ก้าวสู่อาเซียน
2. อาเซียนร่ วมใจ
3. วิถีแห่ งอาเซียน
4. เส้นทางอาเซียน
98. กฎบัตรอาเซี ยนมีความหมายและความสาคัญอย่างไร
1. เป็ นประวัติความเป็ นมาของอาเซียน
2. เป็ นแนวทางการดาเนินงานของอาเซียน
3. เป็ นธรรมนูญหรื อกฎหมายสู งสุดของอาเซียน
4. เป็ นบันทึกผลการประชุมสุดยอดอาเซียนในแต่ละครั้ง
99. การรวมเป็ นประชาคมอาเซียนมีวตั ถุประสงค์ตามข้อใด
1. เพือ่ ให้ประชาคมอาเซียนเป็ นสังคมที่เอื้ออาทร
2. เพือ่ ให้ประชาคมอาเซียนเป็ นสังคมที่มีแต่คนเก่ง
3. เพือ่ ให้ประชาคมอาเซี ยนเป็ นสังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
4. เพือ่ ให้ประชาคมอาเซียนเป็ นประชาคมแห่งความสามัคคี
100. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. สานักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยูท่ ี่ประเทศอินโดนีเซีย
2. เอกอัครราชทูตไทยเป็ นหัวหน้าสานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ
3. หน่วยงานที่ประสานงานการดาเนินกิจการของอาเซียน คือกระทรวงอาเซียน
4. คณะกรรมการผูแ้ ทนถาวรประจาอาเซียนทาหน้าที่ตรวจสอบการทางานของเลขาธิการอาเซียน
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เลขประจาตัวนักเรียน
    




































































































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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