
      เตรยีมสอบครูผู้ช่วยท้องถิน่ 63-64  

    ตอนที่ 3 

      ทดสอบท้ายบทรัฐธรรมนญู 2560 ชดุที่ 1 

ครูโต้ง ศุภกิจ วทิยาศลิป์ 

1 รัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นฉบับที่เท่าใด 

ก. ฉบับท่ี 20 

ข. ฉบับท่ี 21 

ค. ฉบับที่ 22 

ง. ฉบับที่ 23 

2 รัฐธรรมนูญปี 2560 มีกี่หมวด กี่มาตรา 

ก. 15 หมวด 278 มาตรา 

ข. 16 หมวด 279 มาตรา 

ค. 15 หมวด 279 มาตรา 

ง. 16 หมวด 278 มาตรา 

3 ใครคือผู้มีหนา้ท่ีคัดเลือกองคมนตรี 

ก. ประธานองคมนตรี 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ประธานรัฐสภา 

ง. พระมหากษัตริย์ 

4 คณะองคมนตรีมีจำนวนเท่าใด 

ก. ไม่เกิน 18 คน 

ข. ไม่เกนิ 19 คน 

ค. ไม่เกนิ 20 คน 

ง. ไม่เกนิ 21 คน 

 

 

 

 



5 ประธานองคมนตรีคนปัจจุบัน (ตุลาคม 2563) 

ก. นายเกษม วัฒนชัย 

ข. นายพลากร สุวรรณรัฐ 

ค. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

ง. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 

6 องคมนตรีท่ีไดร้ับแต่งต้ังคนล่าสุดคือใคร (ตุลาคม 2563) 

ก. นายนุรักษ์ มาประณีต 

ข. นายอำพน กติติอำพน 

ค. นายศุภชัย ภู่งาม 

ง. พลเอกเฉลิมชัย สทิธิสาท 

7 การเลอืกและแต่งตัง้องคมนตรีหรอืการให้องคมนตรีพน้จากตําแหน่งให้

ประกาศเป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชกำหนด 

ข. พระราชกฤษฎีกา 

ค. พระราชบัญญัติ 

ง. พระบรมราชโองการ 

8 ใครคือผู้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ 

ก. ประธานองคมนตรี 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ประธานรัฐสภา 

ง. พระมหากษัตริย์ 

9 ใครผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้ประธานองคมนตรี 

ก. ประธานองคมนตรี 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ประธานรัฐสภา 

ง. พระมหากษัตริย์ 

 

 



10 ใครผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตัง้องคมนตรี 

ก. ประธานองคมนตรี 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ประธานรัฐสภา 

ง. พระมหากษัตริย์ 

11 ในระหว่างที่ไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ผู้ใดมีหน้าที่เป็นผู้สำเร็จ

ราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว 

ก. ประธานองคมนตรี 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ประธานรัฐสภา 

ง. พระมหากษัตริย์ 

12 การแก้ไขเพิ่มเตมิกฎมณเฑียรบาลว่าดว้ยการสืบราชสันตติวงศ์ เป็น

อำนาจของใคร 

ก. คณะองคมนตรี 

ข. คณะรัฐมนตรี 

ค. รัฐสภา 

ง. พระมหากษัตริย์ 

13 ขอ้ใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเสรภีาพตามรัฐธรรมนูญ 

ก. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการปฏิรูปประเทศ 

ข. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ค. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดต้ังพรรคการเมือง 

ง. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

14 ขอ้ใดถูกตอ้งเกี่ยวกับหน้าที่ของประชาชน 

ก. ปอ้งกันประเทศ 

ข. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ค. ประกอบอาชพีสุจรติ 

ง. ถูกทั้งขอ้ ข และ ค 

 



15 ขอ้ใดถูกตอ้งตามรัฐธรรมนูญ 

ก. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ป ีตัง้แต่

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย 

ข. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ป ีตัง้แต่

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย 

ค. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 15 ปี ต้ังแต่

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย 

ง. รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 15 ปี ต้ังแต่

ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐานอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย 

 

16 กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลอืผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อม

ลำ้ ตามรัฐธรรมนูญคือกองทุนใด 

ก. กองทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางศึกษา  

ข. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางศึกษา  

ค. กองทุนกู้ยืมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางศึกษา 

ง. กองทุนกู้ยืมเพื่อความเสมอภาคทางศึกษา 

17 ยุทธศาสตร์ชาติ อยู่ในหมวดใดตามรัฐธรรมนูญ 

ก. หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  

ข. หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  

ค. หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ 

ง. หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 

 

 

 



18 ขอ้ใดคือองค์ประกอบของรัฐสภา 

ก. สภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน 

ข. คณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎร 

ค. คณะรัฐมนตร ีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

ง. สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

19 รองประธานรัฐสภา หมายถึงใคร 

ก. รองประธานวุฒิสภา 

ข. ประธานวุฒิสภา 

ค. รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

20 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัต ิจะ

ตราข้ึนเป็นกฎหมายได้ ตอ้งได้รับคำแนะนำและยินยอมจากหน่วยงานใด 

ก. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

ข. ศาลรัฐธรรมนูญ 

ค. รัฐสภา 

ง. สภาผู้แทนราษฎร 

21 หน่วยงานของรัฐกําหนดประมวลจริยธรรม โดยยดึสิ่งใด 

ก. หลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ด ี  

ข. มาตรฐานทางจรยิธรรม   

ค. จรรยาบรรณข้าราชการ 

ง. ความรู้และลักษณะการเป็นขา้ราชการที่ดี 

22 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด 

ก. 750 คน 

ข. 500 คน 

ค. 350 คน 

ง. 250 คน 

 

 



23 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากบัญชรีายชื่อของพรรคการเมืองมี

จำนวนเท่าใด 

ก. 300 คน 

ข. 250 คน 

ค. 150 คน 

ง. 100 คน 

24 การประกาศผลการเลอืกตัง้ ต้องกระทำในช่วงเวลาใด 

ก. ไม่ช้ากว่า 30 วันนับแต่วันเลือกตัง้ 

ข. ไม่ช้ากว่า 45 วันนับแต่วันเลือกตัง้ 

ค. ไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตัง้ 

ง. ไม่ช้ากว่า 90 วันนับแต่วันเลือกตัง้ 

25 การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ใช้

หลักเกณฑ์ใด 

ก. จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบยีนราษฎรที่ประกาศ

ในปีท่ีมีการเลือกตัง้ เฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 350 คน 

ข. จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศ

ในปีท่ีมีการเลือกตัง้ เฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน 

ค. จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศ

ในปีสุดทา้ยก่อนปทีี่มีการเลอืกตัง้ เฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 350 คน 

ง. จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศ

ในปีสุดทา้ยก่อนปทีี่มีการเลอืกตัง้ เฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร 500 คน 

26 ผู้มีสิทธเิลือกตัง้ ตอ้งมีคุณสมบัติใด 

ก. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปใีนวันเลือกตัง้ 

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันท่ี 1 มกราคมของปีเลือกตัง้ 

ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีในวันเลือกตัง้ 

ง. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปใีนวันที่ 1 มกราคมของปีเลือกตัง้ 



27 บุคคลต่อไปน้ี มีสทิธเิลอืกตัง้ตามรัฐธรรมนูญ 

ก. ภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 

ข. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธเิลอืกตัง้ 

ค. อยู่ในระหว่างดำเนนิคดีตามหมายของศาล 

ง. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

28 ผู้มีสิทธสิมัครรับเลอืกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตอ้งมีคุณสมบัติ

ใด 

ก. ตอ้งได้สัญชาตไิทยมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ป ี

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลอืกตัง้ 

ค. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรค

การเมืองเดยีวเป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตัง้ 

ง. กรณียุบสภา เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่

เพยีงพรรคการเมืองเดยีวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 45 วันนับถึงวัน

เลือกตัง้ 

29 บุคคลใด มสีทิธสิมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ก. เป็นบุคคลลม้ละลาย 

ข. เคยได้รับโทษจำคุกในคดียาเสพติด และพ้นโทษมาแล้ว 8 ป ี

ค. เป็นเจา้ของหรอืผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสอืพมิพ์ 

ง. เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้ว 3 ป ี  

30 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิน้สุดลง เมื่อใด 

ก. ขาดประชุมเกินจำนวนหน่ึงในสามของจำนวนวันประชุม 

ข. ขาดประชุมเกนิจำนวนหน่ึงในส่ีของจำนวนวันประชุม 

ค. ขาดประชุมเกินจำนวนสองในสามของจำนวนวันประชุม 

ง. ขาดประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนวันประชุม 
 


