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แนวขอสอบเหตุการณปจจุบันท่ีเคยออก 

ชุดที่ 1 โดยประพันธ เวารัมย 

*************************** 

1. คําขวัญของประชาคมอาเซียน คือ       

"หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงอัตลักษณ หน่ึงประชาคม"       

2. ท่ีต้ังสํานักงานเลขาธิการอาเซียน อยูท่ีประเทศใด       

"กรุงจาการตา อินโดนีเซีย"       

3. สมาชิกประชาคมอาเซียน มีก่ีประเทศ ประกอบดวย       

1. ไทย       

2. อินโดนีเซีย       

3. มาเลเซีย       

4. ฟลิปปนส       

5. สิงคโปร       

6. บรูไน       

7. เวียดนาม       

8. ลาว       

9. เมียนมาร (พมา)       

10 กัมพูชา       

4. วันกอต้ังอาเซียน คือวันท่ีเทาใด       

วันที่ 8 สิงหาคม 2510   

5. วันอาเซยีน คือวันท่ีเทาใด       

วันที่ 8 สิงหาคมของทกุป 

********************************************* 

เหตุการณบานเมือง สังคม ปจจุบัน 2555 

1. ประเทศใดผลิตทองแดงมากทีสุ่ด (สหรัฐฯ) 

2. รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทยคือใคร (นายปรีดี พนมยงค) 

3. ธงไตรรงคมีใชในรัชสมัยใดเปนครั้งแรก (รัชกาล ที่ 6) 

4. กําหนดใหวันที่ 1 มกราคม เปนวันข้ึนปใหมแทนวันสงกรานตในรัชสมัยใดเปนครั้งแรก ร. 5 

5. วรรณคดีเรื่องแรกของอยุธยาคือเรื่องอะไร (ลลิิตโองการแชงนํ้า) 

6. ชาติใดเปนชาติแรกที่เดินเรือ (อียิปตโบราณ) 

7. ระบบงานอุตสาหกรรมเริ่มครัง้แรกในประเทศใด (อังกฤษ ปลายศตวรรษที ่1 

8. คัมภีรแพทยแผนโบราณมีช่ือเรียกอีกอยางวาอะไร (ประถมจินดา) 

9. ถุงลมนิรภัยติดต้ังครั้งแรกกับรถยนตย่ีหอใด (ไครสเลอร) 

10. กรุงโรมย่ิงใหญในยุคสมัยของใคร (จูเลียส ซซีาร) 

11. ประเทศใดไดช่ือจัดการกบัขยะดีทีสุ่ดในโลก (ญี่ปุน) 
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12. ปาที่พระพทุธเจาทรงแสดงปฐมเทศนาคือปาอะไร (ปาอสิิปตนมฤคทายวัน) 

13. งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 7) 

14. ผูนําตอสูการเหยียดผิวในอเมรกิา ไดรางวัลโนเบล ป 2507 คือใคร (มารติน ลเูธอร คิง) 

15. นกไนติงเกล ไดช่ือวารองเพลงไพเราะ เปนนกจําพวกไหน (นกกางเขน) 

16. ทําไมสเปนเลือก 12 ตุลาคมของทกุปเปนวันชาติ (วันที่โคลัมบสัพบทวีปอเมริกาเปรียบเสมือนการคนพบโลก

ใหม) 

17. ประเทศใดในยุโรปใหญเปนอันดับสาม รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส (สเปน) 

18. รัฐใดของออสเตรเลียหามผูหญิงข้ึนชกมวย (นิวเซาทเวลส แคนาดายอมใหผูหญงิชกมวยในป2534 ป2536 

สหรัฐฯ ยอมตาม) 

19. จังหวัดใดไดช่ือมีพื้นที่ปลูกปาลมนํ้ามันมากที่สุด (กระบี่) 

20. โรคเอดสถูกพบครัง้แรกที่ไหน (สหรัฐฯ ป 2521) 

21. ชาวซาไกใชอะไรชุบปลายลูกดอกเพื่อใหเกิดพิษ (ยางนอง) 

22. ไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเมื่อปไหน (ป 2535 เด็กทุกคนไดรบัการคุมครองตามเจตนารมณของ

อนุสัญญา) 

23. คลองปานามาเปนอสิระสิ้นสุดการควบคุมของสหรัฐฯ เมื่อใด (14 ธันวาคม 2542) 

24. ใครเปนนางเอกหนังไทยคนแรก (เสงี่ยม นาวีเสถียร) 

25. ผาขะมาไทยเพี้ยนมาจาก "จามา" ซึ่งเปนผาพาดบาของชาติใด (เปอรเซีย) 

26. นางคอราซอน อาคีโน เปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศใด (ฟลิปปนส) 

27. เทือกเขาแหงใดยาวที่สุดในโลก (เทือกเขาแอนดีส) 

28. แหลงอารยธรรมทีเ่กาแกทีสุ่ดของจีนอยูในลุมแมนํ้าใด (แมนํ้าฮวงโห) 

29. ประเทศใดกินปลามากทีสุ่ด (ญีปุ่น) 

30. เข่ือนแหงใดใหญที่สุดในภาคใต (เข่ือนบางลาง ยะลา) 

31. ใครสอนเด็กตาพกิารของไทยเรียนอักษรเบรลเปนครั้งแรก (นางสาวเจนนิเฟอร คลอฟลด) 

32. พุทธเจดียใหญที่สุดในโลกอยูที่ไหน (เจดียโบโรบูดูร อินโดนีเซีย) 

33. อิสราเอลมพีลเมืองนับถือศาสนาใดมากทีสุ่ด (จูดาอสิม หรือยิว) 

34. พระสันตะปาปาองคแรกคืออะไร (เซนตปเตอร) 

35. ใครซื้อภาพโมนาลซิาเปนคนแรก (พระเจาฟรานซสิที1่ แหงฝรั่งเศสพระองคใชภาพน้ีประดับหองนํ้า) 

36. พรรคการเมืองเกาแกทีสุ่ดของอินเดียคือพรรคอะไร (คองเกรส) 

37. วันจันทรแรกของเดือนตุลาคมทกุป เปนวันสําคัญอยางไรตอชาวโลก (วันที่อยูอาศัยโลก) 

38. อัลเฟรดมหาราช เปนมหาราชองคเดียวของประเทศใด (อังกฤษ) 

39. ตํานานวาดวยกําเนิดมนุษยในพระคัมภีรไบเบิลอยูที่ไหน (สวนอีเด็น) 

40. ใครประดิษฐกลองถายรูปโกดัก (ยอรจ อีสตแมน) 

41. ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลวา "เสอื" คือประเทศใด (เปอรเซียหรืออหิราน) 

42. ดินแดนของชาวปารสัส ที่แปลวา "เสอื" คือประเทศใด (เปอรเซียหรืออหิราน) 

43. ยุคหินแบงเปน 3 ยุค มียุคอะไร (ยุคหินเกา, หินกลาง และหนิใหม) 
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44. เรือกอและในแถบจงัหวัดภาคใตตอนลางใชประโยชนอะไร (เปนเรอืประมง) 

45. ราชวงศแรกของจีนคือราชวงศใด (ราชวงศเซียะ) 

46. แลบลิ้นตอนรับ ใชจมกูถูกัน เปนการทกัทายตอนรบัของชาวพื้นเมืองใด (ชาวเมารี) 

47. บานเลขที่ 99999 คอรวาตุนตุริ ฟนแลนด เปนบานของใคร (ซานตาคลอส) 

48. ใครคนพบแกสฮเีลียม, อารกอน, นีออน (เซอรวิลเลียม แรมซี นักเคมีชาวอังกฤษ) 

49. ผูปลดปลอยฟลปิปนสจากสเปนและเปนประธานาธิบดีคนแรกคือใคร (อีมลิิโอ อะกวินนัลโต) 

50. ผลไมอะไรมีวิตามินซสีูงสุด (มะขามปอม) 

51. ผักเกาแกที่สุดทีม่นุษยเคยรูจักคืออะไร (ถ่ัว) 

52. นกแรงคอนดอร นกบินไดที่ใหญที่สุดในโลกอาศัยอยูแถบไหน (เทอืกเขาแอนดีส) 

53. ใครสรางเครื่องพิมพหนังสือเปนคนแรก (คูเตนเบิรก ชาวเยอรมัน) 

54. ทางหลวงสายแรกของไทยสรางสมัยใครเปนนายกรฐัมนตรี (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) 

55. ใครคิดสูตรคูณ (พิธากอรสั นักปรัชญากรกี) 

56. ใครต้ังโรงเรียนกุลสตรีวังหลงัโรงเรียนสตรีแหงแรกของไทย (แหมมเฮาส) 

57. แหมมแตตตูนต้ังโรงเรียนอะไร (โรงเรียนสําเหรบอยครสิเตียนสกลู ซึ่งเปนโรงเรียนราษฎรแหงแรกของไทย) 

58. แหลงกําเนิดหอยแครงใหญทีสุ่ดของไทยอยูในจังหวัดใด (เพชรบรุี) 

59. ใครเสนอใช X เปนสญัลกัษณแทนเครือ่งหมายคูณ (วิลเลียม ออกเทร็ด นักคณิตศาสตรชาวอังกฤษ) 

60. ชาติ กอบจิตติ ไดรับรางวัลซีไรตจากหนังสอื 2 เรื่องคือเรื่องอะไร ("คําพิพากษา" ป 2525และเวลา ป2537) 

61. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตทีป่ระเทศใด (อังกฤษ) 

62. ฟุตบอลสโมสรชิงถวยสําคัญขององักฤษคือถวยใบใด (ถวยพรีเมียรชิพ) 

63. 23 รัฐของสวิตฯ มีเมืองหลวงอยูทีร่ัฐไหน (เบริน) 

64. โจเซฟ บเีดนฮารน ใหกําเนิดนํ้าอัดลมย่ีหออะไร (โคคา-โคลา) 

65. พรานลาชางเอางา ลาหมีเอาอะไร (ดีหมีใชเปนตัวยามรีาคาดี) 

66. ใครเปนกวีแหงชาติคนแรกของรสัเซีย (พุชกิน) 

67. ปลากะโหถูกพบครั้งแรกที่ไหน (ไทย) 

68. กาสิโนแหงเดียวบนแผนดินมุสลิมคือที่ใด (กาสิโนเกนต้ิง มาเลเซีย) 

69. "ลอสเซอรวาตอเรโรมา" เปนหนังสือพิมพฉบับเดียวของที่ใด (สํานักวาติกัน) 

70. ใครพบนํ้าตกวิกตอเรีย (ลิฟว่ิง สโตน) 

71. การปฎิวัติอุตสาหกรรมเริ่มครั้งแรกในประเทศไหน (อังกฤษ) 

72. ผลผลิตอะไรทําใหเวเนซเุอลารวยทีสุ่ดในประเทศอเมริกาใต (นํ้ามัน) 

73. แมนํ้าโวลกา แมนํ้าสายยาวที่สุดในโลกอยูในประเทศใด (รัสเซีย) 

74. เทศกาลด่ืมเบียรใหญที่สุดในโลกคือเทศกาลอะไร (ออกโทเบอร เฟสต นครมิวนิก เยอรมนี) 

75. อุทยานแหงชาติใกลกรุงเทพฯ ทีสุ่ดคือแหงใด (อุทยานแหงชาติเขาสามหลั่น สระบรุี) 

76. นักฟสิกสคนแรกของโลกคือใคร (อคิมีดีส) 

77. รูปใครปรากฎบนแสตมปดวงแรกของสหรัฐ (จอรช วอชิงตัน) 

78. ใครสรางภาพยนตการตูนสสีวยเปนคนแรก (วอลท ดีสนีย) 
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79. ทุก ๆ กี่ปดาวศุกรจะโคจรเขาใกลโลกมากทีสุ่ด (8 ป) 

80. ใครพบวงจรโลหิตเปนคนแรก (วิลเลียม ฮารวีย) 

81. ชาวเกาหลีเหนือยกยองใครเปน "บิดาผูเปนอมตะ" (คิม อิล ซุง) 

82. ตําแหนงสูงสุดของชาวมุสลิมในไทยคือตําแหนงอะไร (จฬุาราชมนตรี) 

83. โรงเรียนกีฬาแหงแรกของไทยอยูที่ไหน (วิทยาลัยพลศึกษา สุพรรณบุรี) 

84. หมีกรซีล ีหมีตัวใหญทีสุ่ดในโลกอยูในดินแดนใด (อเมรกิาเหนือ) 

85. ธนบัตร มีใชครั้งแรกในรัชกาลใด (รัชกาลที่ 5) 

86. มีประกาศใชพระราชบญัญัตินามสกลุในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 6) 

87. ใครเปนจกัรพรรดิองคสุดทายของจีน (ปูยี) 

88. เรือพาณิชยใชพลังงานปรมาณูลําแรกของโลกคือเรอืลําใด (ซาแวนนา) 

89. การประกวดนางสาวไทยมีครั้งแรกป 2477 ใชช่ือประกวดอะไร (นางสาวสยาม) 

90. จังหวัดภาคอีสานทีห่างไกลจากกรงุเทพฯ มากทีสุ่ดคือจงัหวัดอะไร (นครพนม) 

91. ชาวอเมริกันคนแรกที่ไดรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม คือใคร (แฮรี ซินแคลร ลิวอิส) 

92. สัตวเลี้ยงลูกดวยนํ้านมเล็กที่สุดในโลกคืออะไร (คาวคาวคุณกิตติ) 

93. ใครเปนจกัรพรรดิรัสเซียองคสุดทาย (พระเจาซารนิโคลสัที่ 2) 

94. นาฬิกาแดดที่ใหญที่สุดในโลกคืออะไร (มหาพิระมิดแหงคีออปสในอียิปต) 

95. เดวิด บุชเนล คิดสรางอะไร (เรือดํานํ้า) 

96. นํ้าพุธรรมชาติสวยทีสุ่ดในโลกอยูที่ไหน (นํ้าพุ เยลโล สโตน สหรัฐฯ) 

97. ไทยเขาเปนสมาชิกองคการสหประชาชาติในรัชสมัยใด (รัชกาลที่ 9) 

98. ไทยเปนเจาเหรียญทองครั้งแรกในกีฬาซเีกมสนอกบานครั้งใด (ซีเกมส ครั้งที่ 20 บรูไน) 

99. เซอรวิลเลียม แรมพบอะไร (นิเกล) 

100. โบสถแหงใดในปารสีที่แปลวา "แมของเรา" (โบสถโนทเทอดัม) 

*********************************************** 

ตัวอยางขอสอบในป 2548 

1. ปฏิญญาพุกามมีประเทศใดเขารวมบาง 

ตอบ ไทย กัมพูชา พมา ลาว 

2. CITES เกี่ยวกับเรือ่งอะไร 

ตอบ พันธุพืช และสัตวปาหายาก 

3. NATO มีสมาชิกกี่ประเทศ 

ตอบ 26 ประเทศ 

4. ใคร คือ นายกรัฐมนตรีมาเลเซยีคนปจจบุัน 

ตอบ บาดาวี (Badawi) 

5. การปรบัคณะรัฐมนตรีครั้งลาสุดเปนครัง้ทีเ่ทาไหร 

ตอบ ครั้งที่ 10 [ณ เวลาที่ทําขอสอบ] 

6. สมาชิกอาเซียน (ASEAN) มีทั้งหมดกี่ประเทศ 
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ตอบ 10 ประเทศ 

7. BIMST-EC มีสมาชิกใหม 2 ประเทศลาสุด คือประเทศใด 

ตอบ เนปาล ภูฏาน 

8. สวนประกอบของรัฐมีอะไรบาง 

ตอบ ดินแดน ประชากร รัฐบาล อํานาจอธิปไตย 

9. รัฐเด่ียวจะมีลักษณะใด 

ตอบ รวมศูนยการปกครอง และมีรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียว คือ รัฐบาลกลางมีอํานาจสูงสุด 

10. ขอใดไมใชจุดประสงคของพรรคการเมือง 

ตอบ [ตองดูตัวเลอืกประกอบ] 

11. WTO ที่ประชุมกันรอบลาสุด เรียกวารอบอะไร 

ตอบ รอบโดฮา [เดือนพฤศจิกายน ป 2001] 

12. สนธิสัญญามาสทริกช (Maastricht Treaty) กอใหเกิดองคการใด 

ตอบ สหภาพยุโรป 

13. อาเซียน + 3 สามประเทศที่มาเพิ่มเติมนอกจากอาเซียน คือประเทศใดบาง 

ตอบ จีน เกาหลีใต ญี่ปุน 

14. WTO ถือกําเนิด ณ ที่ใด 

ตอบ โมรอคโค [ในเดือนเมษายนป 1994] 

15. ประเทศใดไมใชสมาชิก APEC 

ตอบ อุรุกวัย [ตองดูตัวเลือกประกอบ] 

16. ประเทศใดที่ไมไดกู IMF 

ตอบ [ตองดูตัวเลอืกประกอบ] 

17. NAFTA (North America Free Trade Agreement) ประกอบดวยประเทศใดบาง 

ตอบ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก 

18. การปกครองทองถ่ินครั้งแรกของไทย คือ 

ตอบ สุขาภิบาล 

19. การประชุมเสนาบดีอยางสม่ําเสมอเริ่มข้ึนเมื่อใด 

ตอบ รัชกาลที่ 5 

20. One-Stop Service คืออะไร 

ตอบ เปนแนวคิดที่นํามาจากภาคเอกชน ซึ่งในเชิงบริหารรัฐกิจเรียกวา“การจัดการสาธารณะสมัยใหม” 

21. อมาตยธิปไตย คืออะไร 

ตอบ การปกครองโดยมรีะบบขาราชการเปนผูกําหนดนโยบายในการบริหารประเทศ 

22. ใคร คือ บุคคลสําคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรต้ังแตอดีตจนถึงปจจบุัน 

ตอบ [ตองดูตัวเลอืกประกอบ] 

23. “ทักษิณานุวัตร” นักวิจารณคนใดเปนผูเริ่มใชอยางเปนทางการ 

ตอบ ธีรยุทธ บุญม ี
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24. ประเทศไทยเสนอใครเขาชิงตําแหนงเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) 

ตอบ ดร.สรุเกียรต์ิ เสถียรไทย 

25. การเลอืกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐฯ เปนแบบใด 

ตอบ Electoral Vote 

26. ประชาสังคม (Civil Society) คืออะไร 

ตอบ ลักษณะสังคมที่ภาคประชาชนเขามามสีวนรวมในทางการเมืองอยางกวางขวาง 

27. ขอใดไมใชองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

ตอบ [ตองดูตัวเลอืกประกอบ] 

28. สภาที่ประชาชนทั่วไป 99 คน ที่มีหนาที่ใหคําแนะนําตอรัฐบาลคือ 

ตอบ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

29. ขอใดถือเปนสิทธิใหมตามรฐัธรรมนูญฉบบัปจจบุัน 

ตอบ ประชาชน 50,000 คนสามารถเขาช่ือถอดถอนขาราชการระดับสูงหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

30. ประเทศใดปกครองแบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี 

ตอบ ฝรัง่เศส 

31. การทุจริตใดที่ประชาชนเรียกรองใหตรวจสอบแตไดระงบัการดําเนินงานไปแลว 

ตอบ ทุจริตคลองดาน 

32. กรุงเทพฯ โพลชวงเดือนตุลาคม คือ เรื่องใด 

ตอบ การเมือง การเลือกต้ัง 

33. กรุงเทพฯ โพลสํารวจพบวา วัยรุนชอบพูดคุยเรื่องใด 

ตอบ กิน เที่ยว ช็อปปง 

34. อาเซียน (ASEAN) กอต้ังข้ึนเมือ่ใด และมสีมาชิกกอต้ังกีป่ระเทศ 

ตอบ กอต้ังป 1967 มีสมาชิกกอต้ัง 5 ประเทศ คือ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สงิคโปร และไทย) 

35. ปจจบุันสหภาพยุโรป (EU) มีสมาชิกกี่ประเทศ 

ตอบ 25 ประเทศ 

36. วันที่ 1 เมษายน ของทุกป เปนวันอะไร 

ตอบ April’s fool day หรือ All fool’s day แปลภาษาไทยวา “วันเมษาคนโง” 

37. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) ไมเกี่ยวกับอะไร 

ตอบ [ตองดูตัวเลอืกประกอบ] 

38. วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ไมไดเกี่ยวกับอะไร 

ตอบ [ตองดูตัวเลอืกประกอบ] 

39. อะไรที่ไมมีในพระราชบญัญัติการจดัระเบียบการปกครองราชการ 

ตอบ ตําบล หมูบาน 

40. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในประเทศไทยไมมีหนาที่ใด 

ตอบ อภิปรายไมไววางใจ 

41. ศาลไทยมีกี่ระบบ 
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ตอบ 4 ระบบ คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร ศาลรัฐธรรมนูญ 

42. ศาลฎีกาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยูสังกัดศาลใด 

ตอบ ศาลยุติธรรม 

43. ฝายบรหิารและฝายนิติบัญญัติคานอํานาจกันตามรัฐธรรมนูญไทยได ยกเวนขอใด 

ตอบ รัฐมนตรีตองไมดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร [ตองดูตัวเลือกประกอบ] 

44. พจนานุกรมที่บญัญัติศัพทใหมๆ ของวัยรุน เปนของสํานักพิมพใด 

ตอบ มติชน 

45. ประเทศใดไมใชสมาชิก OPEC 

ตอบ บรูไน [ตองดูตัวเลือกประกอบ] 

46. ขอใดไมใชทบวงชํานาญพิเศษของสหประชาชาติ (UN) 

ตอบ [ตองดูตัวเลอืกประกอบ] 

47. รากศัพทของคําวา “ประชาธิปไตย” คืออะไร 

ตอบ มาจากคํา 3 คํา คือ Demos (ปวงชน) + Kratein (ปกครอง) หรือ Kratos (อํานาจ) 

48. ประเทศไทยและจีนเริ่มความสมัพันธยุคสมัยใหมตอนไหน 

ตอบ ต้ังแต 1 กรกฎาคม 2518 โดย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ไดเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

49. เหตุการณ 9/11 เกิดข้ึนในปใด 

ตอบ ป 2001 

50. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันเปนฉบับทีเ่ทาใด 

ตอบ ฉบับที่ 9 (2545-2549) 

56. จังหวัดใดบางของไทยใชกฎหมายอสิลาม 

ตอบ ยะลา ปตตานี นราธิวาส และสตูล 

************************************** 

ตัวอยางขอสอบในป 2547 

1. พรรคไทยรกัไทยมีธุรกิจภาคใดสนับสนุนมากที่สุด 

ตอบ การสื่อสารโทรคมนาคม 

2. ระยะเวลาของการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐ 

ตอบ 4 ปตอครั้ง 

3. จอรจ ดับเบลิยู บุช (George W. Bush) อยูพรรค 

ตอบ รีพับลีกัน (Republican) 

4. ประเทศไทยมีทัง้หมดกี่กระทรวง 

ตอบ 20 กระทรวง 

5. ใครดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ตอบ ศ.เสนห จามริก 

6. เลขาธิการสหประชาชาติชาวเอเชียคนแรก และคนเดียว คือ 

ตอบ อูถ่ัน(U Thant) 
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7. ผูนําคนใดลงจากตําแหนงหลงัจากการประชุม APEC ที่กรุงเทพฯ 

ตอบ มหาเธร (Mahathir) 

8. APEC ที่กรงุเทพฯ เปนครัง้ทีเ่ทาไหร 

ตอบ ครั้งที่ 11 

9. ประเทศใดเปนพันธมิตรนอกกลุมนาโตประเทศลาสุด 

ตอบ ประเทศไทย 

10. ผูนําในภูมิภาคเอเชียคนใดที่กลาโตแยงสหรัฐ 

ตอบ มหาเธร (Mahathir) 

11. สงครามใดถือเปนสงครามฆาลางเผาพันธุในทศวรรษ 1990 

ตอบ โคโซโว (Kosovo) 

12. ประเทศใดเพิ่งขอกลบัเขาเปนสมาชิกยูเนสโกใหม 

ตอบ จีน 

13. ประเทศใดที่ไมใชสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 

ตอบ ญี่ปุน 

14. อาเซียน + 3 สามประเทศที่มาเพิ่มเติมนอกจากอาเซียน คือประเทศใดบาง 

ตอบ จีน เกาหลีใต ญี่ปุน 

15. ผูนํามาเลเซียหลงัจากที่มหาเธรลงจากตําแหนง คือใคร 

ตอบ บาดาวี (Badawi) 

16. ใครเปนจะเจาภาพจัดการประชุมเอเปคในป 2004 

ตอบ ชิล ี

17. ศาลไทยมีกี่ระบบ 

ตอบ 4 ระบบ 

18. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมจีํานวนเทาใด 

ตอบ 500 คน 

19. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองอยูในศาลใด 

ตอบ ศาลยุติธรรม 

20. ช่ือใหมของ 14 ตุลา คือ 

ตอบ 14 ตุลาวันประชาธิปไตย 

21. ประเทศไทยมีการเลือกต้ังครั้งแรกเมื่อปใด 

ตอบ ป 2516 

22. ประเทศไทยเริม่มีการประชุมสภาเสนาบดีสม่ําเสมอเมื่อใด 

ตอบ รัชกาลที่ 5 

23. การปกครองสวนทองถ่ินของไทยในปจจุบันมีกี่แบบ 

ตอบ 5 แบบ 

24. รัฐธรรมนูญฉบบัแรกของไทยประกาศใชในวันที่เทาไร 
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ตอบ 27 มิถุนายน 2475 

25. พิธีฮัญจประกอบทีเ่มืองใด 

ตอบ เมกกะ (Mecca) 

26. กลุมอักษะแหงความช่ัวรายของสหรัฐประกอบใดชาติใดบาง 

ตอบ อิหรานและ เกาหลีเหนือ 

27. มหาเธรเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศใด 

ตอบ มาเลเชีย 

28. ใครเปนนายกรฐัมนตรทีี่ไมไดมาจากการเลอืกต้ัง 

ตอบ ธานินท กรัยวิเชียร สญัญา ธรรมศักด์ิ และอานันท ปนยารชุน 

29. ผูอํานวยการ WTO คือใคร 

ตอบ ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ 

30. องคการเจรจาการคาระหวางประเทศอยูสงักัดกระทรวงใด 

ตอบ กระทรวงพาณิชย 

31. “ธรรมาภิบาล” ภาษาอังกฤษ คือ 

ตอบ Good Governance 

32. ประเทศที่รวมกับสหรัฐฯ รบกับอริักคือประเทศใด 

ตอบ  อังกฤษ 

33. ใคร คือ ผูกอต้ังองคกรสันนิบาตชาติ 

ตอบ วูดโรว วิลสัน (Woodrow Wilson) 

34. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) เกี่ยวของกับเรือ่งใด 

ตอบ เศรษฐกจิ [มีหลักการ 4 ขอ คือ Liberalization, Privatization, Deregulation, Regulatory] 

35. ประเทศใดเปนสมาชิกของ WTO ลําดับที่ 147 

ตอบ จีน 

36. ประเทศไทยใชระบบการปกครองแบบใด 

ตอบ รัฐสภา 

37. ประเทศใดปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยม 

ตอบ คิวบา จีน และเกาหล ี

38. ใคร คือ ผูริเริ่มแนวคิดลทัธิคอมมิวนิสต 

ตอบ คารล มารก (Karl Marx) 

39. “เอื้ออาทร” เรียกอีกอยางวา 

ตอบ ประชาสงเคราะห 

40. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไมมีอํานาจ และหนาทะไร 

ตอบ อภิปรายไมไววางใจสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 

41. รัฐธรรมนูญฉบบัที่ 16 แตกตางจากฉบบัอื่นยังไง 

ตอบ เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกทีเ่ปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 
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42. ศาลรัฐธรรมนูญมหีนาที่อะไร 

ตอบ เปนองคกรอิสระทําหนาที่ตีความรัฐธรรมนูญเมื่อเกิดปญหาขอขัดแยงระหวางองคกร 

43. ตําแหนงขาราชการประจําขอใดเปนตําแหนงสูงสุด 

ตอบ ปลัดกระทรวง 

44. องคประกอบของรัฐตามที่เรียนมา 3 อยาง คือ 

ตอบ ประชาชน ดินแดน รัฐบาล [บางตํารา: อยางที่ 4 คือ อํานาจอธิปไตย] 

  

  

 ขอสอบน้ี เปนขอสอบจรงิที่เคยออกสนามสอบทองถ่ิน  

แนวขอสอบชุดน้ีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย 

ขอเปนสวนหน่ึงในการแบงปน (แจกฟร)ี 

ขอใหโชคดีในการสอบทกุคน 

จากเว็บไซต 

 

http://pun2013.bth.cc 
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