
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2560 ฉบบัท่ีเท่าไร 

ก. ฉบบัท่ี 19 
ข. ฉบบัท่ี 20  
ค. ฉบบัท่ี 21 
ง. ฉบบัท่ี 22 

2.วนัประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2560 ตรงกบัขอ้ใด  

ก. 5 เมษายน 2560 
ข. 6 เมษายน 2560 
ค. 7 เมษายน 2560 
ง. 8 เมษายน 2560 

3. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560  

ก. 16 หมวด 278 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
ข. 17 หมวด 278 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
ค. 16 หมวด 279 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 
ง. 17 หมวด 279 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล 

4.คณะองคมนตรีมีก่ีคน  
ก. 18 คน 
ข. 19 คน 
ค. ไม่เกิน 18 คน 
ง. ไม่เกิน 19 คน 

5.องคมนตรีมีก่ีคน 
ก. 18 คน 
ข. 19 คน 
ค. ไม่เกิน 18 คน 
ง. ไม่เกิน 19 คน 

 
6. ผูใ้ดเป็นประธานองคมนตรี 

ก. พลเอกสุรยทุธ ์จุลานนท ์
ข. นาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
ค. พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
ง. นาย จิราย ุอิศรางกูร ณ อยธุยา 

7.ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของบุคคลตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 

ก. เสียภาษี 
ข.ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
ค. ประกอบอาชีพสุจริต 
ง. เขา้รับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาค
บงัคบั 

8. ขอ้ใดเป็นการจดัการศึกษาตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 

ก. 12 ปี   
ข. ไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 
ค. ก่อนวยัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบั 
ง. ถูกทั้ง ข และ ค 

9.องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการศึกษาขอ้ใด 

ก. เดก็เลก็ ข. มธัยมศึกษา 
ค.ประถมศึกษา ง. อุดมศึกษา 

10.ยทุธศาสตร์ชาติ จดัอยูใ่นขอ้ใด 
ก. หนา้ท่ีของรัฐ 
ข. แนวนโยบายแห่งรัฐ 
ค. การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ง. หนา้ท่ีของปวงชนชาวไทย 

 

ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2560 

1 เตรียมสอบบรรจุคร ูby ยอด หนังสือเตรียมสอบ 

เตรียมสอบบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น (อปท.) ภาค ก ทุกต าแหน่ง เรียบเรียงโดย ครูยอด 



11.สภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) มีก่ีคน  
ก. 200 คน  
ข. 350 คน  
ค. 500 คน 
ง. 700 คน 

12.สภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการแบ่งเขตเลือกตั้ง มี
ก่ีคน 

ก. 200 คน  
ข. 350 คน  
ค. 500 คน 
ง. 700 คน 

13.สภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากบญัชีรายช่ือมีก่ีคน 
ก. 150 คน  
ข. 200 คน  
ค. 350 คน 
ง. 500 คน 

14.ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ส.ส. มีอายตุามขอ้ใด 
ก. ไม่ต ่ากวา่ 25 ปี นบัถึงวนัเลือกตั้ง 
ข. ไม่ต ่ากวา่ 40 ปี นบัถึงวนัเลือกตั้ง 
ค. ไม่ต ่ากวา่ 25 ปี นบัถึงวนัรับสมคั
เลือกตั้ง 
ง. ไม่ต ่ากวา่ 40 ปี นบัถึงวนัรับสมคั
เลือกตั้ง 

15.สมาชิกวฒิุสภา(ส.ว.) มีก่ีคน 
ก. 200 คน  
ข. 250 คน  
ค. 500 คน 
ง. 700 คน 

16. ในระยะ 5 ปีแรกของการใชรั้ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  สมาชิกวฒิุสภา(ส.ว.) 
มีก่ีคน 

ก. 200 คน  
ข. 250 คน  
ค. 500 คน 
ง. 700 คน 

17.ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ส.ว. มีอายตุามขอ้ใด 
ก. ไม่ต ่ากวา่ 25 ปี นบัถึงวนัเลือกตั้ง 
ข. ไม่ต ่ากวา่ 40 ปี นบัถึงวนัเลือกตั้ง 
ค. ไม่ต ่ากวา่ 25 ปี นบัถึงวนัรับสมคั
เลือกตั้ง 
ง. ไม่ต ่ากวา่ 40 ปี นบัถึงวนัรับสมคั
เลือกตั้ง 

18.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง  

ก. มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
ข. แปลงสัญชาติไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ค. อายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปีในวนัเลือกตั้ง 
ง. มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

19.ขอ้ใดไม่ใช่บุคคลตอ้งหา้มมิใหใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง  
ก. ภิกษุ 
ข. ถูกเพิกถอนสิทธิ  
ค. ตอ้งคุมขงัโดยหมายศาล 
ง. ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

 
 
 

2 เตรียมสอบบรรจุคร ูby ยอด หนังสือเตรียมสอบ 

เตรียมสอบบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น (อปท.) ภาค ก ทุกต าแหน่ง เรียบเรียงโดย ครูยอด 



20.เม่ืออายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรส้ินสุดลงให้
เลือกตั้งใหม่ภายในก่ีวนั 

ก. 45 
ข. 60 
ค. 90 
ง. 120 

21.สมาชิกวฒิุสภา(ส.ว.) มีวาระก่ีปี 
ก. 4 
ข. 5 
ค. 6 
ง. 7 

22. รัฐมนตรีมีจ านวนก่ีคน  
ก. 35 คน 
ข. 36 คน 
ค.ไม่เกิน 35 คน 
ง. ไม่เกิน 36 คน 

23.คณะรัฐมนตรีมีจ านวนก่ีคน 
ก. 35 คน 
ข. 36 คน 
ค.ไม่เกิน 35 คน 
ง. ไม่เกิน 36 คน 

24.ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบันายกรัฐมนตรี 
ก. อายไุม่ต ่ากวา่ 30 ปี 
ข. มีสญัชาติไทยโดยการเกิด 
ค. ไม่เป็นผูต้อ้งค าพิพากษาจ าคุก  
ง. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 
 
 

25.ผูต้รวจการแผน่ดินมีจ านวนก่ีคน  
ก. 3  ข. 5 
ค. 7  ง. 9 

26.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีก่ีคน  
ก. 3  ข. 5 
ค. 7ง. 9 

27.ผูใ้ดเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ก. นายศุภชยั สมเจริญ 
ข. นายอิทธิพร บุญประคอง 
ค. นายสมชยั ศรีสุทธิยากร 
ง. นายอภิชาต สุขคัคานนท ์

28. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมีจ านวนก่ีคน 
ก. 3 
ข. 5 
ค. 7 
ง. 9 

29.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจ านวนก่ี
คน 

ก. 3 
ข. 5 
ค. 7 
ง. 9 

30.คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีจ  านวนก่ีคน 

ก. 3 
ข. 5 
ค. 7 
ง. 9  

 

3 เตรียมสอบบรรจุคร ูby ยอด หนังสือเตรียมสอบ 

เตรียมสอบบรรจุ ข้าราชการท้องถิ่น (อปท.) ภาค ก ทุกต าแหน่ง เรียบเรียงโดย ครูยอด 


