
»ÃÐà´ç¹ÊÍº ¢ŒÍÊÍº¢‹ÒÇ
1.การประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชัน้นําและประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่ หรือ 

การประชุมผู้นํากลุ่มจ ี20 ประจาํปี 2562 จดัขึน้ที่ประเทศใด

ตอบ ประเทศ ญ่ีปุ่น จดัขึน้ระหว่างวันที่ 27-29 มถุินายน 2562

2.ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ คนปัจจุบันคือ

ตอบ พล.ต.อ.จกัรทพิย์ ชัยจนิดา

3. นายสิรวชิญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว แกนนํากลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษา 

(NDM) ถูกกลุ่มคนประมาณ 4 คน เข้ารุมทาํร้ายที่บริเวณ ปากซอยพระยาสุเรนทร์ 

ซอย 2 ได้รับบาดเจบ็สาหสั



4. ประเทศใดเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนครัง้ที่ 34 

ตอบ ประเทศไทย

5. แนวคดิหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยคือ

ตอบ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยนื

6. ศูนย์เดลซ่า (DELSA) คืออะไร

ตอบ คลังเกบ็สิ่งของช่วยเหลือทางไกลของอาเซียน สาํหรับใช้ในกรณีเกดิภยัพบิัติ

ของอาเซียน ตามนโยบาย ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง 

7. ศูนย์เดลซ่า (DELSA) ตัง้อยู่ที่จงัหวัดใด

ตอบ จงัหวัดชัยนท



8. “อาคารสาํนักเลขาธิการอาเซียนหลังใหม่” ตัง้ขึน้ที่ใด

ตอบ กรุงจาการ์ตา ประเทศอนิโดนีเซีย 

9. สกุลดจิทิลัใหม่ที่ Facebook เปิดตวั คือ

ตอบ Libra โดยจะให้บริการในปี 2563

10. นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ปีใด เป็น ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน

ตอบ ปี 2562



11. โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นจะสนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษา รุ่นละ 300 ทุนทัง้หมด 5 รุ่น รวม 

1,500 ทุน เฉล่ียทุนละ

ตอบ 160,000 บาทต่อทุนต่อปี ตัง้แต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

12. เวบ็ไซต์หลักของ กสศ. คือ

ตอบ www.eef.or.th

13.โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่างกสศ.และ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

ตอบ 1.กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวัตกรรม(อว.) 

2.กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) 

3.สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

4.สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

5.สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา
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http://www.eef.or.th/


14. เป้าหมายของโรงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มีเป้าหมายใน 4 เร่ืองสาํคัญ ได้แก่

ตอบ 1.สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดแีละรักเป็นครูได้เรียนครูจน

จบและกลับไปทาํงานในท้องถิ่นบ้านเกดิของตนเองได้ 

2. ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้

เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีการฝึกสอนร่วมกจิกรรม

กับโรงเรียนและชุมชนที่จะต้องไปทาํงานจริงตัง้แต่เป็นนักศึกษา 

3. มีการเตรียมความพร้อมด้านวชิาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ตัง้แต่ก่อนเข้าเรียน 

4. ดแูลชีวติความเป็นอยู่ มีกจิกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทกัษะสาํคัญ

เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกดิ ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น
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15. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ครูรัก(ษ์)ถิ่น  คือ

ตอบ 1.นักเรียนชัน้ม.6 หรือเทยีบเท่าที่อยากเป็นครู

2. ภมูลิาํเนาอยู่ในเขตที่ตัง้ของพืน้ที่ห่างไกล

3. ฐานะครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่กาํหนด

4. เกรดเฉล่ียสะสม ม.ปลาย 5 ภาคเรียน ไม่ตํ่ากว่า 2.50

16. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต ิตรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 1 กรกฎาคม ของทุกปี 

17.พระบดิาแห่งลูกเสือไทย คือ

ตอบ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 

18. ผู้ใดให้เป็นผู้ก่อกาํเนิดลูกเสือโลก

ตอบ ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์
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19. นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น คนปัจจุบันคือ

ตอบ นายชนิโซ อาเบะ

20.ประธานาธิบดทีรัมป์ และ ประธานาธิบดคีมิ จองอนึ เดนิทางมาที่เส้น DMZ แบ่ง

เขตแดนของ 2 ชาตเิกาหลี คาํว่า DMZ หมายถงึ

ตอบ Demilitarized Zone หมายถงึ เขตปลอดทหาร
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21. โครงการรณรงค์ “จดหมายลาครู” เป็นความร่วมมือแก้ปัญหาเหล่ือมลํา้ทางการ

ศึกษาระหว่างหน่วยงานใดบ้าง

ตอบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ร่วมกับ คณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

20.ประธานาธิบดทีรัมป์ และ ประธานาธิบดคีมิ จองอนึ เดนิทางมาที่เส้น DMZ แบ่ง

เขตแดนของ 2 ชาตเิกาหลี คาํว่า DMZ หมายถงึ

ตอบ Demilitarized Zone หมายถงึ เขตปลอดทหาร
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31. องค์การยเูนสโกได้มีหนังสือแจ้งประกาศให้เทศบาลใดเข้าเป็นสมาชกิเครือข่าย 

UNESCO GNLC เมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ตอบ เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย

32. 6 หน่วยงานร่วม MOU พร้อมสร้างครูรัก(ษ์)ถิ่น มีหน่วยงานใดบ้าง

ตอบ 1.กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวัตกรรม(อว.) 

2.กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) 

3.สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 

4.สาํนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

5.สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา

6. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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33. สพฐ.หนุนโรงเรียนปฏรูิปการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม ประกาศ จดัตัง้ 19 ศูนย์

พัฒนาการจดัการศึกษาปฐมวัยตามแนวคดิใด

ตอบ แนวคดิไฮสโคป (High Scope)

34. แนวคดิไฮสโคป (High Scope) เป็นอย่างไร

ตอบ เป็นแนวคดิในการจดัการศึกษาให้เดก็เกิดทกัษะการทาํงานอย่างเป็นขัน้ตอน 

มีทกัษะการคดิวเิคราะห์ และแก้ปัญหาการคดิการตดัสินใจเลือก และเกดิความ

ภาคภมูใิจในตนเอง

35. ไฮสโคป (High Scope) ใช้หลักปฏบิัต ิ3 ประการ ได้แก่

ตอบ 1. การวางแผน (Plan)

2. การปฏบิัต ิ(Do)

3. การทบทวน (Review)
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36. การยกเว้นภาษีเงนิได้ในการซือ้สินค้าเก่ียวกับการศึกษาและกีฬา ได้ไม่เกนิเท่าใด

ตอบ ไม่เกนิ 15,000 บาท

37. สินค้าเก่ียวกับการศึกษาและกีฬา ที่สามารถยกเว้นภาษีได้ มีอะไรบ้าง

ตอบ 1) อุปกรณ์การศึกษา แต่ไม่รวมถงึอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์

2) เคร่ืองแต่งกายสาํหรับการศึกษา

3) อุปกรณ์กีฬา

4) เคร่ืองแต่งกายสาํหรับการเล่นกีฬา 

38. “บุตร” ตามความหมายของพระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศึกษาของ

บุตรพ.ศ. 2562 หมายถงึ

ตอบ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกนิยี่สิบห้าปีทัง้นี ้

ไม่รวมถงึบุตรบุญธรรม
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39. ประธานมูลนิธิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัรีคือ

ตอบ ดร.กฤษณพงศ์ กีรตกิร

40. นวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยใช้ “กลุ่มโรงเรียน” 

เป็นฐาน โดยให้โรงเรียนรวมกลุ่ม จาํนวนเท่าใด

ตอบ ไม่น้อยกว่า 7 โรงเรียน แต่ไม่เกนิ 15 โรงเรียน
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41. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือ

ตอบ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร

42. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน คนปัจจุบันคือ

ตอบ ดร.สุเทพ ชติยวงษ์

43. บก.ปอท. ย่อมาจาก

ตอบ กองบังคับการปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี

44. วันภาษาไทยแห่งชาต ิตรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 29 กรกฎาคม ของทุกปี
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45. ฟุตบอลหญิงชงิแชมป์โลก 2019 จดัขึน้ที่ประเทศใด
ตอบ ฝร่ังเศส

46. ฟุตบอลโลกหญิง 2019 ป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงครัง้ที่เท่าใด

ตอบ ครัง้ที่ 8 

47.วันวทิยาศาสตร์แห่งชาตติรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 18 สิงหาคม ของทุกปี

48. สพฐ. มีมาตราการยกระดบัคุณภาพการเรียนการสอน การจดักจิกรรมลูกเสือใน

สถานศึกษา โดยสาํนักการลูกเสือ ยุวกาชาด สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา จะต้อง

ร่วมมือกันจดักจิกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร อย่างไร

ตอบ นําลูกเสือบาํเพญ็ประโยชน์ จติอาสา ช่วยเหลือสังคม สร้างทกัษะให้ช่วยเหลือ

ตนเอง และผู้อ่ืนได้
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49. วันอนุรักษ์มรดกไทยตรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 2 เมษายน ของทุกปี

50. ประเทศใดในอาเซียนที่อยู่ในกลุ่ม G20

ตอบ อนิโดนีเซีย
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51. Partnership School หมายถงึ

ตอบ โรงเรียนร่วมพัฒนา

52. ในปี 2562 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จดังานครบรอบ 16 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ตรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 7 ก.ค.ของทุกปี

53. นายกรัฐมนตรี ของประเทศกัมพูชา คือ

ตอบ สมเดจ็ฮุน เซน

54. ประมุขแห่งคริสตจกัรนิกายโรมันคาทอลิก คือ

ตอบ สมเดจ็พระสันตะปาปาฟรานซสิ
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55. สพฐ.ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและ

กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเร่ืองใด

ตอบ ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑติระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวชิา

การศึกษาพเิศษและการดแูล

56. วันรักการอ่าน ตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

ตอบ วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี

57.วันวชริาวุธ ตรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 25 พฤศจกิายน ของทุกปี
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58. กีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที่ 35 ในปี 2562 จดัขึน้ที่ใด

ตอบ จงัหวัดบุรีรัมย์

59. หากต้องการเข้าไปตรวจสอบหนี ้กยศ. ผ่านเวบ็ไซต์ต้องเข้าไปที่เวบ็ไซต์ใด

ตอบ studentloan.or.th

60.ประเพณีวิ่งควายเป็นงานประเพณีของจงัหวัดใด

ตอบ จงัหวัดชลบุรี
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61. อุทยานใด ที่ ถูกเสนอช่ือขึน้เป็นมรดกโลกประจาํปี 2562 ของยเูนสโก

ตอบ อุทยานแห่งชาตแิก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

62. ยเูนสโก มีมตใิห้ที่ใดเป็นแหล่งมรดกโลกใหม่ประจาํปี 2562 เพิ่มเตมิจากที่มีอยู่

ตอบ บาบโิลน อาณาจกัรโบราณในยุคเมโสโปเตเมีย ซึ่งปัจจุบันตัง้อยู่ในประเทศอรัิก 

63. ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจดัขึน้ที่จงัหวัดใด

ตอบ จงัหวัดเลย

64. สคบ.ย่อมาจาก

ตอบ สาํนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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65. เกาหลีเหนือได้ทาํการเนรเทศนายอเล็ก ซจิเลย์ นักศึกษาชายชาวออสเตรเลียออก

นอกประเทศ เน่ืองจากสาเหตุใด

ตอบ หลังนายซจิเลย์ได้รับสารภาพว่าทาํจารกรรมและร้องขอการอภัยโทษจากการ

กระทาํของเขา

66. ผู้ชุมนุมประท้วงหลายพันคนออกมาเคล่ือนไหวในเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา

เน่ืองจากสาเหตุใด

ตอบ เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับเดก็หญิงวัยเพียง 2 ขวบถูกข่มขืนหลังกลับมา

จากสถานรับเลีย้งเดก็
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67. กมว.เหน็ชอบในหลักการของหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู เพื่อที่จะนํามาใช้แทน

หลักสูตรใด

ตอบ จะใช้แทนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพครู หรือ ป.บัณฑติ

68. วันประชากรโลก ตรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 11 กรกฎาคม ของทุกปี

69. งานประเพณีตกับาตรดอกไม้เป็นประเพณีประจาํปีของจงัหวัดใด

ตอบ จงัหวัดสระบุรี

70. ดอกไม้ที่ใช้ในประเพณีตกับาตรดอกไม้คือ

ตอบ ดอกเข้าพรรษา
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71. สพฐ.กาํชับให้โรงเรียนจดัอาหารให้เดก็ต้องครบ 5 หมู่ตามโปรแกรมใด

ตอบ Thai School Lunch

72. ป.ป.ช. ย่อมาจาก

ตอบ สาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

73. ตามระเบียบโครงการอาหารกลางวันหากมีเงนิเหลือจากโครงการต้องส่งคืนที่ใด

ตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

74. การประกาศครูดเีด่นของคุรุสภา ในปีนีจ้ะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไร

ตอบ ปีนีเ้ป็นปีแรกที่มีการระบุไว้ในประกาศว่า คุรุสภามีสิทธิเพกิถอนรางวัล กรณีครู

หรือผู้ได้รับรางวัลทาํความเส่ือมเสียต่อวชิาชีพ

à¾¨ ÊÍº¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ¹Ð



75. ครูที่ถูกเพกิถอนใบอนุญาตไปแล้วก่ีปีจงึจะกลับมาขอใบอนุญาตใหม่ได้

ตอบ ถูกเพกิถอน 5 ปีแล้วมีสิทธิกลับมาขอใหม่ได้

76. รัฐบาลเนปาลปฏเิสธไม่ให้จดังานฉลองวันเกดิ ดาไล ลามะ เน่ืองจากสาเหตุใด

ตอบ กลุ่มผู้แทรกซมึ อาจก่อปัญหา และอาจมีการจุดไฟเผาร่างฆ่าตวัตายประท้วงจนี

77. องค์การการศึกษา วทิยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิล่าสุดได้ขึน้

ทะเบียนที่ใดในภมูภิาคอาเซียน ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ตอบ เมืองพุกามของเมียนมาและทุ่งไหหนิของลาว
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78. นครสีชมพู หมายถงึที่ใด

ตอบ เมืองชัยปุระ ประเทศอนิเดยี

79.รัฐใดในสหรัฐอเมริกาที่แผ่นดนิไหว เขย่าซํา้ 6.9 แมกนิจดู

ตอบ รัฐแคลิฟอร์เนีย

80.ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีประจาํท้องถิ่นของจงัหวัดใด

ตอบ จงัหวัดสมุทรปราการ
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81. ประเทศใดเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกหญิง 2019 

ตอบ สหรัฐอเมริกา

82. ประเทศใดเป็นแชมป์ฟุตบอล โคปา อเมริกา 2019

ตอบ บราซลิ

83. ราชกจิจานุเบกษาเผยแพร่คาํส่ังหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่ 8/2562

เก่ียวกับเร่ืองใด

ตอบ มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเน่ืองของกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
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84. วันแห่งประชาธิปไตยและเอกภาพของตุรกี ตรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 15 ก.ค.

85. วันครูโลกตรงกับวันที่เท่าใดของทุกปี

ตอบ วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี

86. บดิาแห่งการอุดมศึกษาไทย คือ

ตอบ สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก

87. ป.ย.ป. เป็นช่ือย่อของคณะกรรมการใด

ตอบ คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดนิตามกรอบการปฏรูิปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
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88. รัฐบาลไทยได้ประกาศให้วันใดเป็นวันกตญั�ูแห่งชาต ิ

ตอบ วันมาฆบูชา

89. หากต้องการเข้าเวบ็ไซต์หลักของกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้าที่เวบ็ไซต์ใด

ตอบ http://www.moe.go.th

90. วันสหประชาชาตติรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ วันที่ 24 ตุลาคม

à¾¨ ÊÍº¤ÃÙ¼ÙŒª‹ÇÂ¹Ð

http://www.moe.go.th/


91. คาํส่ังหวัหน้าคสช.ที่ 9/2562 เก่ียวกับเร่ืองใด

ตอบ เร่ืองการยกเลิกประกาศคสช.และคาํส่ังคสช.บางฉบับที่หมดความจาํเป็น

92. คาํส่ังหวัหน้าคสช.ที่ 9/2562 มีคาํส่ังยกเลิกจาํนวนก่ีฉบับ

ตอบ 66 ฉบับ

93.ตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ให้ คสช. ยงัคงอยู่ในตาํแหน่งเพื่อปฏบิัติ

หน้าที่ต่อไปจนถงึเมื่อใด

ตอบ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตัง้ขึน้ใหม่ภายหลังการเลือกตัง้ทั่วไปครัง้แรกตาม

รัฐธรรมนูญนีจ้ะเข้ารับหน้าที่
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94. หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิคือ

ตอบ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา

95. ครม.เหน็ชอบร่างระเบียบว่าด้วยการประดบัธงชาตใินวันสาํคัญ 16 วัน โดยมกีารเพิ่ม

วันใดเข้ามา

ตอบ วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พ.ค. จาํนวน 1 วัน

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสุทดิา พัชรสุธาพมิลลักษณ 

พระบรมราชนีิ วันที่ 3 ม.ิย. จาํนวน 1 วัน

96. สพฐ.ได้ดาํเนินการประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริตจาํนวนก่ีมาตรการ ตอบ 7 มาตรการ
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97. จากข้อ 96 มาตรการ 7 ข้อมีอะไรบ้าง

ตอบ 1.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

2.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

3.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจดัซือ้จัดจ้าง 

4.มาตรการจดัการเร่ืองร้องเรียนและทุจริต 

5.มาตรการป้องกันการรับสินบน 

6.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

7.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพนิิจ
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101.คณะรัฐมนตรีปัจจุบันมีจาํนวนทัง้หมดก่ีคน

ตอบ 36 คน

102. อาศัยอาํนาจตามความในมาตราใด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

ในการแต่งตัง้คณะรัฐมนตรี

ตอบ มาตรา 158

103.พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ตาํแหน่ง นายกรัฐมนตรี ได้เป็นรัฐมนตรี

กระทรวงใดอีกหน่ึงตาํแหน่ง

ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
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104.รองนายกรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีปัจจุบัน มีจาํนวนก่ีคน

ตอบ 5 คน

105.รองนายกรัฐมนตรี ของคณะรับมนตรีชุดปัจจุบันมีใครบ้าง

ตอบ 1. พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ

2. นายสมคดิ จาตุศรีพทิกัษ์

3. นายวษิณุ เครืองาม

4. นายจุรินทร์ ลักษณวศิิษฏ์ 

5. นายอนุทนิ ชาญวีรกูล 

106. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันคือ

ตอบ นายณัฏฐพล ทปีสุวรรณ 
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107. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันมีใครบ้าง

ตอบ 1. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

2. นางกนกวรรณ วลิาวัลย์

108. ประกาศแต่งตัง้คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันวันที่เท่าใด

ตอบ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบนั

109. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตัง้คณะรัฐมนตรี คือ

ตอบ พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา

110. ผู้ใดที่ดาํรงตาํแหน่งเป็นทัง้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีควบกัน

ตอบ 1. นายจุรินทร์ ลักษณวศิิษฏ์

2. นายอนุทนิ ชาญวีรกูล
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111. สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จดังานงดเหล้า

เข้าพรรษาปี 2562ภายใต้แคมเปญใด

ตอบ "ตบัจะกลับมาด ีพรรษานีเ้ร่ิมงดเหล้า“

112. นายกรัฐมนตรีประเทศเยอรมนีคนปัจจุบันมีช่ือว่า

ตอบ อังเกลา แมร์เคลิ

113. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบลิ ตัง้อยู่ที่ประเทศใด

ตอบ ประเทศยเูครน
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114. ส่ือ สหรัฐฯ อ้างว่าผู้ใดพยายามยดึเรือบรรทุกนํา้มันอังกฤษ

ตอบ กองกาํลังพทิกัษ์ปฏวัิตอิหิร่าน

115. ครัง้แรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง พระธรรมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ทัง้ 5 ตรง

กับวันใด

ตอบ วันอาสาฬหบูชา

116. วันอัฏฐมีบูชา หมายถงึวันใด

ตอบ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลัง

เสดจ็ดบัขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) 
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117. ประเพณีอย่างหน่ึงที่ชาวพุทธนิยมทาํกันมากหลังจากวันออกพรรษาคือ 

ตอบ การทอดกฐิน

118. วันที่พระพุทธเจ้า ประสูต ิตรัสรู้และปรินิพพานตรงกับวันใด

ตอบ วันวสิาขบูชา

119. หลักคาํสอนสาํคัญที่เป็นหวัใจของพระพุทธศาสนา คือ

ตอบ โอวาทปาฏโิมกข์

120. วันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันที่เท่าใด

ตอบ 17 กรกฎาคม 2562
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