
วิชา สังคมวิชา สังคม

อ.ชัย
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เอกส�รประกอบก�รสอนวิช�สังคม

โดย  อ.ชัย ล�ภเพิ่มทวี

สังคมศึกษ� ศ�สน� และวัฒนธรรม

ส�ระที่ 1

ศ�สน� ศีลธรรม จริยธรรม

ส�ระที่ 2

หน้�ที่พลเมืองฯ

ส�ระที่ 3

เศรษฐศ�สตร์

ส�ระที่ 4

ประวัติศ�สตร์

ส�ระที่ 5

ภูมิศ�สตร์

ส�ระเสริม
คว�มรู้รอบตัวและข่�ว

1.ความสำาคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

2.พุทธสาวกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

3.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

4.หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ

5.การบริหารจิตและเจริญปัญญา

6.วันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

7.ศาสนาต่างๆ	ในประเทศไทย

1.กฎหมายในชีวิตประจำาวัน

2.การเมืองการปกครองของไทย

3.วัฒนธรรมไทย

1.ผู้ผลิตและผู้บริโภค

2.การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3.ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

1.การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

2.สมัยรัตนโกสินทร์

3.ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

1.เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

2.ภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย

3.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1.ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับไทยและโลก

2.ข่าวและเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

วิชา สังคมวิชา สังคม

อ.ชัย
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1. นักท่องเที่ยวในสถ�นที่ใดที่เห็นดวงอ�ทิตย์ลับขอบฟ้�หลังสุด

							1.	ปาย					

							2.	ภูชี้ฟ้า

							3.	เกาะเสม็ด

							4.	แหลมพรหมเทพ

2. ลมมรสุมชนิดใดมีอิทธิพลต่อฤดูหน�วของประเทศไทยม�กที่สุด

							1.	ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

							2.	ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้

							3.	ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ								

							4.	ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

3. ข้อใดจับคู่ระหว่�งที่ตั้งจังหวัดกับป�กแม่นำ้�ได้ถูกต้อง

							1.	สมุทรปราการ–แม่นำ้าท่าจีน	/	สมุทรสาคร–แม่นำ้าเจ้าพระยา	/	สมุทรสงคราม–แม่นำ้าแม่กลอง

							2.	สมุทรปราการ–แม่นำ้าเจ้าพระยา	/	สมุทรสาคร–แม่นำ้าแม่กลอง	/	สมุทรสงคราม–แม่นำ้าท่าจีน

							3.	สมุทรปราการ–แม่นำ้าแม่กลอง	/	สมุทรสาคร–แม่นำ้าท่าจีน	/	สมุทรสงคราม–แม่นำ้าเจ้าพระยา

							4.	สมุทรปราการ–แม่นำ้าเจ้าพระยา	/	สมุทรสาคร–แม่นำ้าท่าจีน	/	สมุทรสงคราม–แม่นำ้าแม่กลอง						

4. ข้อใดไม่ใช่เทือกเข�ที่อยู่ต�มขอบของที่ร�บสูงโคร�ช

							1.	เพชรบูรณ์

							2.	ภูพาน							

							3.	สันกำาแพง

							4.	พนมดงรัก

5. พ�ยุหมุนเขตร้อนข้อใดก่อให้เกิดอันตร�ยม�กที่สุดต่อประเทศไทย

							1.	พายุเฮอริเคน

							2.	พายุดีเปรสชัน

							3.	พายุไซโคลน

							4.	พายุไต้ฝุ่น			

เก่งสังคม ภูมิศ�สตร์ประเทศไทย
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1.	_________________________

2.	_________________________

3.	_________________________

4.	_________________________

5.	_________________________

6.	_________________________

7.	_________________________

8.	_________________________

9.	_________________________

10.	________________________

11.	________________________
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1. องค์ก�รใดเป็นต้นกำ�เนิดขององค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ

อ�เซียน

							1.	องค์การอาสา				

							2.	องค์การโอเปก

							3.	องค์การเอเปค

							4.	องค์การซีโต้

2. ข้อใดคือประเทศสม�ชิกที่ร่วมกันตั้งสม�คมประช�ช�ติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

							1.	ไทย	/	ฟิลิปปินส์	/	พม่า	/	สิงคโปร์	/	มาเลเซีย

							2.	ไทย	/	บรูไน	/	ฟิลิปปินส์	/	มาเลเซีย	/	สิงคโปร์

							3.	ไทย	/	เวียดนาม	/	อินโดนีเซีย	/	ฟิลิปปินส์	/	สิงคโปร์

							4.	ไทย	/	สิงคโปร์	/	มาเลเซีย	/	ฟิลิปปินส์	/	อินโดนีเซีย	

     

3. ส�มเส�หลักของประช�คมอ�เซียนคือข้อใด

							1.	เศรษฐกิจ	/	สังคม	/	การท่องเที่ยว

							2.	เศรษฐกิจ	/	วัฒนธรรม	/	การศึกษา

							3.	การเมืองความมั่นคง	/	เศรษฐกิจ	/	สังคมและวัฒนธรรม			

							4.	การเมืองความมั่นคง	/	สังคมและวัฒนธรรม	/	การกีฬา

4. ประเทศใดในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประมุขของประเทศแตกต่�งจ�กข้ออื่น

							1.	มาเลเซีย

							2.	บรูไน

							3.	กัมพูชา

							4.	เวียดนาม

เก่งสังคม อ�เซียน

ประช�คมอ�เซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย 3 เส�หลัก

      ประช�คมก�รเมอืงและคว�มมัน่คงอ�เซยีน (APSC : ASEAN Political Security Community)

    ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC : ASEAN Economic Community)

    ประช�คมสังคมและวัฒนธรรมอ�เซียน (ASCC : ASEAN Socio-Cultural Community)
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5. ประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกือบทุกประเทศประกอบอ�ชีพประมงท�งทะเล ยกเว้นประเทศใด

							1.	เวียดนาม

							2.	ลาว					

							3.	สิงคโปร์

							4.	ฟิลิปปินส์

1. สถ�นที่ใด	____________

   คว�มสำ�คัญ	___________

3. สถ�นที่ใด	____________

   คว�มสำ�คัญ	___________

2. สถ�นที่ใด	____________

   คว�มสำ�คัญ	___________

4. สถ�นที่ใด	____________

   คว�มสำ�คัญ	___________
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1. วัน _________________

   หลักธรรม โอว�ทป�ติโมกข์

2. วัน_________________

   หลักธรรม อริยสัจ 4

3. วัน _________________

   หลักธรรม อัปปม�ทธรรม

4. วัน _________________

   หลักธรรม ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
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1. คำ�ว่� “สัมม�สัมพุทธ” แปลว่�อะไร

							1.	ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง										

							2.	ผู้ค้นพบความจริงจากการปฏิบัติ

							3.	ผู้ที่อุทิศตนบำาเพ็ญสมาธิให้ตรัสรู้

							4.	ผู้ที่ค้นคว้าเล่าเรียนจากผู้รู้จนสำาเร็จ

2. ก�รกระทำ�ในข้อใดที่เป็นก�รปฏิบัติผิดศีลข้อที่ 5

							1.	การฆ่าสัตว์

							2.	การลักขโมย

							3.	การพูดเท็จ

							4.	การดื่มสุรา

บทนมัสก�รพระพุทธเจ้�

						นะโม	ตัสสะ	ภะคะวะโต	 	 	 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

						อะระหะโต	 	 	 	 	 	 ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

						สัมมาสัมพุทธัสสะ	 	 	 	 ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

เบญจศีล

						1.ห้ามฆ่าสัตว์	(ปาณาติปาตา	เวระมะณี)

						2.ห้ามลักทรัพย์	(อทินนาทานา	เวระมะณี)

						3.ห้ามผิดในกาม	(กาเมสุมิจฉาจารา	เวระมะณี)

						4.ห้ามพูดปด	(มุสาวาทา	เวระมะณี)

						5.ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา	(สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา	เวระมณี)

เก่งสังคม พระพุทธศ�สน�
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3. ศีล  สม�ธิ  ปัญญ� รวมเรียกว่�อะไร

							1.	ไตรรัตน์

							2.	ไตรสิกขา			

							3.	ไตรลักษณ์

							4.	ไตรภูมิพระร่วง

4. วันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�วันใดที่เป็นวันสำ�คัญส�กลของโลก

							1.	วันมาฆบูชา

							2.	วันอาสาฬหบูชา

							3.	วันวิสาขบูชา				

							4.	วันธรรมสวนะ

5. ก�รคอร์รัปชันเกิดจ�กก�รข�ดคุณธรรมประก�รใดเป็นสำ�คัญ

							1.	ความสามัคคี

							2.	ความเมตตากรุณา

							3.	ความวิริยอุตสาหะ

							4.	ความซื่อสัตย์สุจริต					
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1. แหล่งโบร�ณคดีบ้�นเชียงส�ม�รถใช้ศึกษ�เรื่องร�วในอดีตของภ�คใด

							1.	ภาคตะวันออก

							2.	ภาคตะวันตก

							3.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				

							4.	ภาคใต้

2. ร�กฐ�นอ�รยธรรมของไทยม�จ�กชนช�ติใด

							1.	อาหรับ	และขอม

							2.	ชวา	และมลายู

							3.	ญี่ปุ่น	และญวน

							4.	อินเดีย	และจีน

3. ภูมิปัญญ�ข้อใดมิได้เกิดในสมัยรัตนโกสินทร์

							1.	จินดามณี					

							2.	ราชกิจจานุเบกษา

							3.	กฎหมายตราสามดวง

							4.	พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

4. ก�รจัดระเบียบสังคมไทยต�มระบบศักดิน�เกิดขึ้นในสมัยใด

							1.	สมัยสุโขทัย

							2.	สมัยอยุธยา			

							3.	สมัยธนบุรี

							4.	สมัยรัตนโกสินทร์			

เก่งสังคม ประวัติศ�สตร์ไทย
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5. ข้อใดเป็นโบร�ณสถ�นในภ�คเหนือ 

							1.	พระธาตุพนม

							2.	พระปฐมเจดีย์

							3.	พระบรมธาตุไชยา

							4.	พระธาตุหริภุญชัย		
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1.	________________________

3.	________________________

2.	________________________

4.	________________________
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1. ข้อใดกล่�วถูกต้องเกี่ยวกับก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตย

							1.	นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ออกกฎหมาย

							2.	ประชาชนเป็นผู้ออกกฎหมายโดยตรง

							3.	อำานาจการปกครองสูงสุดเป็นของประชาชน				

							4.	กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

2. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถ�บันพระมห�กษัตริย์ในสังคมไทย

							1.	ทรงเป็นประมุขของชาติ

							2.	ทรงเป็นที่เคารพสักการะ

							3.	ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ

							4.	ทรงออกกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

  

3. ผู้เย�ว์อ�จทำ�พินัยกรรมได้ต�มกฎหม�ยเมื่ออ�ยุครบกี่ปี

							1.	15	ปีบริบูรณ์														

							2.	17	ปีบริบูรณ์

							3.	18	ปีบริบูรณ์

							4.	20	ปีบริบูรณ์

4. ลักษณะสำ�คัญของสังคมยุคโลก�ภิวัตน์คืออะไร

							1.	ความเร่งรีบในเมืองใหญ่

							2.	ความหลากหลายทางชีวภาพ

							3.	ความเอื้ออาทรในสังคม

							4.	ความรวดเร็ว	ไร้พรมแดนของข้อมูลข่าวสาร						

5. ข้อใดเป็นก�รบริห�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น

							1.	กระทรวง

							2.	จังหวัด

							3.	อำาเภอ

							4.	องค์การบริหารส่วนตำาบล

เก่งสังคม หน้�ที่พลเมืองฯ
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1. “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ตรงกับวันใดของทุกปี

							1.	วันที่	22	มีนาคม

							2.	วันที่	5	มิถุนายน							

							3.	วันที่	22	กันยายน

							4.	วันที่	4	ธันวาคม

2. รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย (พ.ศ.2560) นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่�ใดของประเทศไทย

							1.	ฉบับที่	17

							2.	ฉบับที่	18

							3.	ฉบับที่	19

							4.	ฉบับที่	20

3. ประธ�นอ�เซียนปี พ.ศ.2561 คือประเทศใด

							1.	ฟิลิปปินส์

							2.	สิงคโปร์				

							3.	ไทย

							4.	เวียดนาม

4. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอช� ดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยลำ�ดับที่เท่�ใด

							1.	ลำาดับที่	27

							2.	ลำาดับที่	28

							3.	ลำาดับที่	29				

							4.	ลำาดับที่	30

5. ครบรอบ 100 ปีธงช�ติไทย ธงไตรรงค์เริ่มใช้ในสมัยรัชก�ลใด

							1.	รัชกาลที่	4

							2.	รัชกาลที่	5

							3.	รัชกาลที่	6				

							4.	รัชกาลที่	7

เก่งสังคม คว�มรู้รอบตัว
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6. ก�รเลือกตั้งประธ�น�ธิบดีของสหรัฐอเมริก�จัดให้มีกี่ปีต่อครั้ง

							1.	4	ปี					

							2.	5	ปี

							3.	6	ปี

							4.	7	ปี

7. “เมืองร้อยเก�ะ เง�ะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ชักพระประเพณี” เป็นคำ�ขวัญประจำ�จังหวัดใด

							1.	นครราชสีมา

							2.	สงขลา

							3.	นครศรีธรรมราช

							4.	สุราษฎร์ธานี					

8. ประเทศที่ได้ชื่อว่�เป็นประเทศหมู่เก�ะและมีเก�ะเป็นจำ�นวนม�กที่สุดคือประเทศใด

							1.	ญี่ปุ่น

							2.	ฟิลิปปินส์

							3.	มาเลเซีย

							4.	อินโดนีเซีย

9. ประเทศในเอเชียตะวันออกข้อใดที่มีก�รปกครองแบบมีจักรพรรดิเป็นประมุข

							1.	จีน

							2.	ญี่ปุ่น							

							3.	ไต้หวัน

							4.	เกาหลีใต้

10. คำ�ว่� “เมย์เดย์” เกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้

							1.	วันไปรษณีย์สากล

							2.	วันแรงงานแห่งชาติ									

							3.	วันขนส่งมวลชน

							4.	วันแห่งความสามัคคี
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1. ข้อใดเป็นหลักสำ�คัญในก�รผลิตและบริโภค

							1.	ความจำาเป็นที่ต้องใช้				

							2.	ความหรูหราของสินค้า

							3.	ความสวยงามน่าซื้อมาใช้

							4.	ความเจริญของเทคโนโลยี

2. ก�รเลือกซื้อสินค้�ในข้อใดเป็นก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

							1.	กรอบรูปจากกระดาษสา					

							2.	ตุ๊กตาสลักจากงาช้าง

							3.	ต้นไม้ประดับจากปะการัง

							4.	สร้อยคอที่ทำาจากเปลือกหอย

3. ข้อใดเป็นธน�ค�รกล�ง

							1.	ธนาคารออมสิน

							2.	ธนาคารกรุงไทย

							3.	ธนาคารแห่งประเทศไทย				

							4.	ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4. ก�รกระทำ�ในข้อใดเป็นไปต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง

							1.	เลือกซื้อสิ่งของตามสมัยนิยม

							2.	ไม่ใช้จ่ายเงินเพื่อให้มีเงินออมมากๆ

							3.	นำาเสื้อผ้าชุดเก่ามาดัดแปลงเป็นชุดใหม่					

							4.	กินอาหารให้น้อยลงเพื่อความประหยัด

5. ข้อใดแสดงว่�เงินเป็นหน่วยวัดมูลค่�ของสินค้�

							1.	นำาเงินไปจ่ายหนี้

							2.	ส้มกิโลกรัมละ	50	บาท					

							3.	ใช้จ่ายเงินซื้ออาหารกลางวัน

							4.	ขายกล้วยให้ได้เงินมาดีกว่าเก็บกล้วยให้เน่าเสีย

เก่งสังคม เศรษฐศ�สตร์
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1. กิจกรรมข้อใดไม่เหม�ะสมกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภ�คของประเทศไทย

							1.	ทำานาเหลือ	ไร่อ้อย	–	ภาคใต้					

							2.	ปลูกพืชเมืองหนาว	–	ภาคเหนือ

							3.	ท่องเที่ยวชมถำ้า	นำ้าตก	–	ภาคตะวันตก

							4.	ปลูกพริกไทย	เจียระไนพลอย	–	ภาคตะวันออก

2. ถ้�นักเรียนต้องก�รเดินท�งไปท่องเที่ยวช�ยทะเลของภ�คตะวันตก นักเรียนต้องเดินท�งไปยังจังหวัดใด

							1.	ลพบุรี

							2.	เพชรบุรี						

							3.	กาญจนบุรี

							4.	สระบุรี

3. ถ้�นักเรียนต้องก�รจะปลูกผลไม้ เช่น ทุเรียน เง�ะ มังคุด นักเรียนควรเลือกปลูกในภ�คใด

							1.	ภาคตะวันออก	เพราะมีฝนตกชุก				

							2.	ภาคตะวันตก	เพราะเป็นเขตเงาฝน

							3.	ภาคเหนือ	เพราะมีอากาศหนาวเย็น

							4.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพราะพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย

4. ดีเปรสชัน อ�จทำ�ให้เกิดภัยธรรมช�ติข้อใด

							1.	โอษฐภัย

							2.	ทุพภิกขภัย

							3.	อุทกภัย							

							4.	อัคคีภัย

5. ประเทศในข้อใดเป็นสม�ชิกสม�คมอ�เซียนทั้งหมด

							1.	พม่า					ลาว					กัมพูชา					เวียดนาม					บรูไน					ญี่ปุ่น

							2.	พม่า					ลาว					กัมพูชา					อินโดนีเซีย					เวียดนาม					บรูไน							

							3.	มาเลเซีย					สิงคโปร์					ไทย					อินเดีย					อินโดนีเซีย					ฟิลิปปินส์

							4.	มาเลเซีย					สิงคโปร์					ไทย					ติมอร์ตะวันออก	 					อินโดนีเซีย					ฟิลิปปินส์

สังคมชุดที่ 1 เพิ่มพลังสมองกับ MEIJI TENSAI
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6. ประเทศในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลด้�นวัฒนธรรมจ�กประเทศใด

							1.	พม่าและจีน

							2.	เขมรและจีน

							3.	อินเดียและพม่า

							4.	จีนและอินเดีย

 

7. ระบบเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน คือข้อใด

							1.	ทุนนิยม		 	 สังคมนิยม	 	 	 คอมมิวนิสต์

							2.	ทุนนิยม		 	 สังคมนิยม	 	 	 ระบบเศรษฐกิจผสม										

							3.	ทุนนิยมเสรี	 	 ทุนนิยมเผด็จการ		 	 สังคมนิยม

							4.	ทุนนิยม		 	 สังคมนิยมประชาธิปไตย	 	 สังคมนิยมเผด็จการ

8. ข้อใดเป็นโครงก�รพระร�ชดำ�ริที่ช่วยแก้ปัญห�เรื่องนำ้�ท่วม

							1.	โครงการแกล้งดิน

							2.	โครงการแก้มลิง							

							3.	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

							4.	โครงการปลูกหญ้าแฝก

9. ข้อใดไม่ใช่อ�ณ�จักรโบร�ณในดินแดนไทย

							1.	ทวารวดี

							2.	โคตรบูรณ์

							3.	ตามพรลิงค์

							4.	อมราวดี

10. “สรีดภงส์” จัดเป็นภูมิปัญญ�ในสมัยใด

							1.	ทวารดี

							2.	สุโขทัย									

							3.	เชียงแสน

							4.	อยุธยา
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11. ข้อใดมิใช่ค่�ธรรมเนียมที่เก็บจ�กร�ษฎรในสมัยอยุธย�

							1.	จังกอบ

							2.	ส่วย

							3.	อากร

							4.	ภาษีเงินได้

12. ก�รเลิกท�ส เกิดในสมัยรัชก�ลใด

							1.	พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

							2.	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

							3.	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว						

							4.	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

13. ก�รเปลี่ยนชื่อประเทศสย�มม�เป็น “ประเทศไทย” เกิดขึ้นในสมัยน�ยกรัฐมนตรีท่�นใด

							1.	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม				

							2.	จอมพล	สฤษดิ์	ธนะรัชต์

							3.	ม.ร.ว.คึกฤทธิ์	ปราโมช

							4.	พลเอก	เปรม	ติณสูลานนท์

14. คุณหญิงจันและน�งมุก เป็นวีรสตรีที่ช่วยป้องกันประเทศช�ติในเหตุก�รณ์ใด

							1.	การกู้เอกราชสมัยธนบุรี

							2.	การทำาสงครามขับไล่ขอม

							3.	การกู้เอกราชคราวเสียกรุงครั้งที่	1

							4.	การทำาสงครามเก้าทัพกับพม่า

15. ประเทศไทยใช้ระบอบก�รปกครองใดในก�รปกครองประเทศ

							1.	สมบูรณาญาสิทธิราชย์

							2.	เผด็จการ

							3.	ประชาธิปไตย							

							4.	ทุนนิยม
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16. ข้อใดเป็นสถ�บันที่ใช้อำ�น�จนิติบัญญัติ

							1.	รัฐสภา							

							2.	คณะรัฐมนตรี

							3.	รัฐบาล

							4.	ศาลรัฐธรรมนูญ

17. ข้อใดเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้�ที่จัดก�รดูแลก�รเลือกตั้ง

							1.	กกต.							

							2.	ก.ต.

							3.	ก.ก.น.

							4.	ก.ล.ต.

18. ชูวิทย์จะใช้สิทธิในก�รเลือกตั้งเมื่อเข�มีอ�ยุเท่�ใด

							1.	15	ปีบริบูรณ์

							2.	18	ปีบริบูรณ์						

							3.	20	ปีบริบูรณ์

							4.	21	ปีบริบูรณ์

19. ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมไทยที่ได้รับถ่�ยทอดม�จ�กอินเดีย

							1.	การกินเจ				

							2.	การฟ้อนรำา

							3.	การบวงสรวง

							4.	การใช้ราชาศัพท์

20. ปัจฉิมโอว�ทของพระพุทธเจ้�ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องใด

							1.	ความไม่ประมาท					

							2.	ความโลภ

							3.	ความขยันหมั่นเพียร

							4.	ความอดทน
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21. ข้อใดเป็นธรรมะของพระมห�กษัตริย์

							1.	ฆราวาสธรรม

							2.	เบญจศีล-เบญจธรรม

							3.	ทศพิธราชธรรม							

							4.	อัปปมาทธรรม

22. พระพุทธเจ้�ตรัสรู้อะไร

							1.	ฉันทะ	/	วิริยะ	/	จิตตะ	/	วิมังสา

							2.	เมตตา	/	กรุณา	/	มุทิตา	/	อุเบกขา

							3.	ทุกข์	/	สมุทัย	/	นิโรธ	/	มรรค					

							4.	สัจจะ	/	ทมะ	/	ขันติ	/	จาคะ

23. ก�รสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์แก่ผู้สวดอย่�งไร

							1.	ทำาให้ฐานะรำ่ารวยขึ้น

							2.	ทำาให้เกิดความขลัง

							3.	ทำาให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

							4.	ทำาให้จิตสงบ

24. ใครเป็นพุทธอนุช�

							1.	พระอานนท์								

							2.	พระสารีบุตร

							3.	พระมหากัสสปะ

							4.	พระโมคคัลลานะ

25. เบญจศีลในข้อใดที่แปลว่� “งดเว้นจ�กก�รกล่�วเท็จ พูดจ�ส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ พูดหย�บค�ย”

							1.	ปาณาติปาตา	เวระมะณี	สิกขาปะทัง	สะมาทิยามิ

							2.	อะทินนาทานา	เวระมะณี	สิกขาปะทัง	สะมาทิยามิ

							3.	กาเมสุมิจฉาจารา	เวระมะณี	สิกขาปะทัง	สะมาทิยามิ

							4.	มุสาวาทา	เวระมะณี	สิกขาปะทัง	สะมาทิยามิ							

							5.	สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา	เวระมะณี	สิกขาปะทัง	สะมาทิยามิ
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26. ข้�แต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้�พเจ้�ทั้งหล�ย ขอน้อมถว�ย... (1) ...กับทั้งบริว�รเหล่�นี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระ

      ภิกษสุงฆ์จงรบั ...(2)...กบัทัง้บริว�รเหล่�นีข้องข้�พเจ้�ทัง้หล�ยเพือ่ประโยชน์และคว�มสขุ แก่ข้�พเจ้�ทัง้หล�ย 

    สิ้นก�ลน�นเทอญฯ

    ข้อคว�มข้�งต้นเป็นคำ�ถว�ยสังฆท�นประเภทส�มัญ คำ�ที่ต้องเติมในช่องว่�งที่ (1) และ (2) คือข้อใด

							1.	อัฐบริขาร

							2.	ภัตตาหาร				

							3.	มตกภัตตาหาร

							4.	ภัตตาหารและนำ้า

27. คุณย�ยพ�หล�นส�วไปตักบ�ตร บริเวณหน้�บ้�น พระสงฆ์รูปหนึ่งเดินม�รับบ�ตร คุณย�ยจึงนิมนต์พระสงฆ์

     ให้ม�รับบ�ตรในวันพรุ่งนี้ด้วย พระสงฆ์จะกล่�วตอบอย่�งไร

							1.	ครับผม

							2.	ขอบคุณโยม

							3.	เจริญพร				

							4.	อนุโมทนา

28. พระพุทธเจ้�ทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร

							1.	ปัญจวัคคีย์								

							2.	ชฎิล	3	พี่น้อง

							3.	พระเจ้าสุทโธทนะ	

							4.	อาฬารดาบสและอุทกดาบส

29. พระพุทธเจ้�ปรินิพพ�นที่เมืองใด

							1.	สาวัตถี

							2.	กุสินารา				

							3.	พาราณสี

							4.	กบิลพัสดุ์
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30. สิ่งของจำ�เป็นสำ�หรับก�รอุปสมบทเรียกว่�อะไร

							1.	ไตรจีวร

							2.	อัฏฐบริขาร				

							3.	ธมกรก

							4.	สังฆาฏิ

31. ก�รที่จะเรียนหนังสือให้ประสบผลสำ�เร็จด้วยดี ควรมีหลักธรรมหมวดใดเป็นพื้นฐ�น

							1.	สังคหวัตถุ	4

							2.	สติปัฏฐาน	4

							3.	วุฒิธรรม	4

							4.	อิทธิบาท	4

32. ข้อใดมิใช่โอว�ทป�ติโมกข์

							1.	การมีใจบริสุทธิ์

							2.	การปราศจากอคติ				

							3.	การกระทำาความดี

							4.	การละเว้นบาปทุจริต

33. ก�รถว�ยผ้�อ�บนำ้�ฝน นิยมจัดขึ้นในเทศก�ลใด

							1.	สงกรานต์

							2.	ทอดกฐิน

							3.	เข้าพรรษา				

							4.	ออกพรรษา

34. ศ�สน�พร�หมณ์-ฮินดู มีคว�มแตกต่�งจ�กศ�สน�อื่นในข้อใด

							1.	มีนักบวชเพียงลัทธิเดียว

							2.	มีศาสดาจำานวนมาก

							3.	มีเทพเจ้าหลายองค์				

							4.	มีเทพเจ้าองค์เดียว
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35. ต�มคว�มเชื่อของช�วอินเดียโบร�ณ วรรณะใดเกิดจ�ก ข� ของพระพรหม

							1.	กษัตริย์

							2.พราหมณ์

							3.	แพศย์						

							4.	ศูทร

36. ช�วมุสลิมในประเทศไทย เมื่อทำ�ละหม�ดต้องหันหน้�ไปท�งทิศใด

							1.	ทิศเหนือ

							2.	ทิศตะวันออก

							3.	ทิศใต้

							4.	ทิศตะวันตก

 

37. “คว�มรัก” ในศ�สน�คริสต์ ตรงกับคว�มหม�ยในข้อใด

							1.	ความเคารพ

							2.	ความจริงใจ

							3.	ความสุภาพ

							4.	ความเมตตา

38. “มุสลิม” มีคว�มหม�ยตรงกับข้อใด

							1.	การทำาประโยชน์ต่อส่วนรวม

							2.	ความสุภาพและความมุ่งมั่น

							3.	ความนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้า			

							4.	การมีจิตใจเอื้อเฟื้อ

39. ประเทศใดที่มีประมุขของประเทศเหมือนกับประเทศไทย

							1.	ลาว

							2.	เวียดนาม

							3.	พม่า

							4.	กัมพูชา
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40. ดินแดนใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับอิทธิพลของจีนม�กที่สุด

							1.	กัมพูชา

							2.	มาเลเซีย

							3.	อินโดนีเซีย

							4.	เวียดนาม									

41. ข้อใดไม่ถูกต้องต�มม�รย�ทไทย

							1.	ยืนตรง	:	เคารพธงชาติ

							2.	ถวายคำานับ	:	สถาบันกษัตริย์

							3.	กราบผู้ใหญ่	:	เบญจางคประดิษฐ์				

							4.	ไหว้	:	บิดามารดาของเพื่อน

42. จังหวัดใดมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้�น 2 ประเทศ

							1.	แม่ฮ่องสอน

							2.	พิษณุโลก

							3.	เชียงราย										

							4.	ศรีสะเกษ

43. ข้อใดไม่สัมพันธ์กันระหว่�งหน่วยเศรษฐกิจและหน้�ที่

							1.	ธุรกิจ	:	ผลิต

							2.	ครัวเรือน	:	บริโภค

							3.	เอกชน	:	วางนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ				

							4.	รัฐบาล	:	จัดสรรทรัพยากรของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ

44. ปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงดำ�เนินไปต�มแนวหลักธรรมใดม�กที่สุด

							1.	อริยสัจ	4

							2.	ไตรสิกขา

							3.	ทางสายกลาง									

							4.	ทศพิธราชธรรม
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45. ใครคือบิด�ของประวัติศ�สตร์ไทย

							1.	ศรีปราชญ์

							2.	พ่อขุนรามคำาแหง 							3.	สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ											

							4.	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

46. เส้นเมริเดียนแรก (Prime Meridian) ที่เป็นจุดกำ�เนิดของลองจิจูด กำ�หนดขึ้นจ�กแนวระน�บท�งตั้งผ่�น

     บริเวณตำ�แหน่งบนพื้นโลกที่ผ่�นหอสังเกตก�รณ์ด�ร�ศ�สตร์ที่เมืองใด

							1.	ลอนดอน

							2.	กรีนีช									

							3.	ปารีส

							4.	โรม

47. เมื่อพิจ�รณ�จ�กลักษณะภูมิประเทศ ก�รก่อสร้�งถนนในภูมิภ�คใดจะสิ้นเปลืองค่�ใช้จ่�ยน้อยที่สุด

							1.	ภาคกลาง						

							2.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

							3.	ภาคตะวันตก

							4.	ภาคเหนือ

48. ประเทศใดไม่ได้อยู่ในวงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire)

							1.	อินโดนีเซีย

							2.	ญี่ปุ่น

							3.	มาเลเซีย							

							4.	ฟิลิปปินส์

49. ก๊�ซเรือนกระจกชนิดใดที่มีคุณสมบัติในก�รดูดซึมคว�มร้อนได้ม�กที่สุด

							1.	มีเทน

							2.	ไนตรัสออกไซด์

							3.	คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

							4.	คาร์บอนไดออกไซด์
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50. สถ�บันท�งสังคมใดมีอ�ยุเก่�แก่ที่สุด

							1.	สถาบันศาสนา

							2.	สถาบันตุลาการ

							3.	สถาบันครอบครัว											

							4.	สถาบันการปกครอง
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1. ข้อใดคือหลักก�รสำ�คัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

							1.	พอประมาณ		 	 มีเหตุผล		 	 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี										

							2.	ประหยัด	 	 	 ทางสายกลาง	 	 ประกอบอาชีพสุจริต

							3.	พึ่งตนเอง	 	 	 ความสามัคคี	 	 ชุมชนเข้มแข็ง

							4.	ความยั่งยืน	 	 	 ความสมดุล	 	 มีบริหารจัดการที่ดี

2. แม่คะนิ้ง หม�ยถึงอะไร

							1.	ลูกเห็บ

							2.	หมอก

							3.	หยาดนำ้าฟ้า

							4.	นำ้าค้างแข็ง

3. เขื่อนเจ้�พระย� กั้นแม่นำ้�เจ้�พระย�ที่จังหวัดใด

							1.	พระนครศรีอยุธยา	

							2.	สิงห์บุรี

							3.	ชัยนาท											

							4.	ลพบุรี

4. ประเทศไทยเริ่มนับเวล�ต�มแบบส�กลครั้งแรก โดยเปลี่ยนจ�ก “โมง ทุ่ม” ม�เป็น “น�ฬิก�” ในสมัยรัชก�ลใด

							1.	รัชกาลที่	5

							2.	รัชกาลที่	6										

							3.	รัชกาลที่	7

							4.	รัชกาลที่	9

5. ก�รเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จ�กวันที่ 1 เมษ�ยน ม�เป็นวันที่ 1 มกร�คม เริ่มขึ้นในรัชก�ลใด

							1.	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

							2.	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

							3.	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

							4.	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล											

สังคมชุดที่ 2 เพิ่มพลังสมองกับ MEIJI TENSAI
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6. จังหวัดใดในภ�คใต้ที่ไม่ติดทะเล

							1.	ยะลา						

							2.	นราธิวาส

							3.	สงขลา

							4.	ปัตตานี

7. คว�มย�วของแม่นำ้�เจ้�พระย� ข้อใดเรียงลำ�ดับจ�กม�กที่สุดไปห�น้อยที่สุด

							1.	ปิง	–	น่าน	–	วัง	-	ยม

							2.	น่าน	–	ปิง	–	ยม	–	วัง						

							3.	ยม	–	วัง	–	ปิง	–	น่าน

							4.	วัง	–	ยม	–	น่าน	–	ปิง

8. พระภิกษุองค์แรกของโลกเกิดขึ้นในวันใด

							1.	วิสาขบูชา

							2.	มาฆบูชา

							3.	เข้าพรรษา

							4.	อาสาฬหบูชา				

9. พระปร�งค์ส�มยอดที่จังหวัดลพบุรีเป็นโบร�ณสถ�นที่แสดงว่�ละโว้ได้รับอิทธิพลรูปแบบท�งศิลปกรรมม�จ�ก

    อ�ณ�จักรใด

							1.	มอญ

							2.	ขอม								

							3.	ล้านนา

							4.	ล้านช้าง

10. สถ�บันใดเป็นสถ�บันหลักของสังคมไทย และเป็นพื้นฐ�นในก�รพัฒน�มนุษย์ให้เป็นผู้มีคว�มสมบูรณ์ในสังคม

							1.	สถาบันครอบครัว								

							2.	สถาบันศาสนา

							3.	สถาบันการศึกษา

							4.	สถาบันการเมืองการปกครอง
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11. ก�รกระทำ�ของบุคคลใดยึดหลักก�รสร้�งภูมิคุ้มกันต�มปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

							1.	น้อยจัดสรรรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้

							2.	หน่อยซื้อรถจักรยานมาใช้ในภาวะที่นำ้ามันมีราคาแพง

							3.	นกใช้จ่ายเงินเดือนที่ได้รับอย่างรอบคอบโดยออมไว้ส่วนหนึ่ง															

							4.	นิดซื้อสินค้าและบริการเฉพาะที่ต้องการเท่านั้น

12. เวล�ท้องถิ่นที่ใช้ในประเทศส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีนแตกต่�งจ�กเวล�ท้องถิ่นในประเทศไทยอย่�งไร

							1.	เร็วกว่าหนึ่งชั่วโมง										

							2.	เร็วกว่าสองชั่วโมง

							3.	ช้ากว่าหนึ่งชั่วโมง

							4.	เท่ากัน

13. ประเพณีใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศ�สน�น้อยที่สุด

							1.	แห่เทียน	

							2.	แห่นางแมว							

							3.	สังฆทาน

							4.	ลอยกระทง

14. รัชก�ลที่ 5 ทรงได้รับพระร�ชสมัญญ�ว่� “ปิยมห�ร�ช” เพร�ะพระร�ชกรณียกิจข้อใด

							1.	การเลิกทาส									

							2.	การเสด็จประพาสต้น	

							3.	การศึกษา

							4.	การปฏิรูปการศึกษา

15. ในเบญจศีลของพุทธศ�สน� ข้อใดที่คนทำ�ผิดแล้วจะเป็นเหตุให้ทำ�ผิดข้ออื่นได้

							1.	การฆ่าสัตว์	

							2.	การพูดเท็จ

							3.	การลักขโมย

							4.	การดื่มสุราเมรัย		
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16. “อทินน�ท�น� เวรมณี” มีคว�มหม�ยต�มข้อใด

							1.	ห้ามพูดปด

							2.	ห้ามลักทรัพย์											

							3.	ห้ามดื่มนำ้าเมา

							4.	ห้ามดูการละเล่น

17. กระบวนก�รรีไซเคิล เป็นวิธีก�รอนุรักษ์ในลักษณะใด

							1.	การลดปริมาณของเสีย

							2.	การนำามาปรับปรุงซ่อมแซม

							3.	การนำากลับมาใช้อีก

							4.	การนำามาเข้ากระบวนการผลิตใหม่

  

18. ก�รประกอบพิธีกรรมท�งศ�สน�ไม่ควรให้เป็นไปในลักษณะใด

							1.	ปิดทองหลังพระ

							2.	เห็นช้างชี้ขี้ตามช้าง

							3.	ตำานำ้าพริกละลายแม่นำ้า									

							4.	ขี่ช้างจับตั๊กแตน

19. “ตร�บใดที่ยังไม่บรรลุสิ่งที่ต้องก�ร จะไม่ยอมลุกจ�กที่นั่ง แม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่กระดูก

      ก็ต�มที” 

       นักเรียนได้ข้อคิดอะไรจ�กข้อคว�มนี้

							1.	ชีวิตยังไม่สิ้น	ก็ดิ้นต่อไป

							2.	ถ้าจะทำาสิ่งใด	ก็ควรทำาให้จริงจัง							

							3.	เพื่อรักษาความถูกต้อง	ยอมสละได้แม้ชีวิต

							4.	ทำาอะไรแล้ว	ถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการ	เสียเวลาเปล่า

20. ประเทศใดต่อไปนี้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ

							1.	บรูไน

							2.	สิงคโปร์

							3.	มาเลเซีย	

							4.	อินโดนีเซีย								
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21. FTA หม�ยถึงอะไร

							1.	เขตปลอดภาษี	

							2.	เขตน่านฟ้าเสรี

							3.	เขตการค้าเสรี											

							4.	เขตปลอดยาเสพติด

22. สุภ�ษิตหรือคำ�พังเพยในข้อใดสอนให้เกิดสติสัมปชัญญะก่อนก�รพูดที่ชัดเจนที่สุด

							1.	ถึงบางพูด	พูดดีเป็นศรีศักดิ์

							2.	พูดดีเป็นศรีแก่ตัว	พูดชั่วอัปราชัย

							3.	พูดไปสองไพเบี้ย	นิ่งเสียตำาลึงทอง

							4.	คิดทุกคำาที่จะพูด	แต่อย่าพูดทุกคำาที่คิด

   

23. หน่วยง�นใดมีหน้�ที่ออกกฎหม�ย

							1.	รัฐสภา								

							2.	รัฐบาล

							3.	ศาลยุติธรรม

							4.	สภาผู้แทนราษฎร

24. ก�รทอดกฐินจะกระทำ�หลังจ�กวันสำ�คัญท�งพระพุทธศ�สน�วันใด

							1.	วันวิสาขบูชา

							2.	วันมาฆบูชา

							3.	วันอาสาฬหบูชา

							4.	วันออกพรรษา							

25. ข้อใดเป็นก�รบริโภค

							1.	ทิพย์ช่วยแม่ขายขนม

							2.	ทักษิณสร้างคอนโดให้คนเช่า

							3.	นาวินเก็บข้าวไว้ขายเมื่อราคาสูง

							4.	ชาลีขึ้นแท็กซี่จากสยามกลับบ้าน
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26. “พิธีแห่น�งแมว” เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในเรื่องอะไร

							1.	ศาสนา

							2.	เกษตรกรรม								

							3.	นันทนาการ

							4.	สาธารณสุข

27. บุคคลใดไม่มีสิทธิไปเลือกตั้ง

							1.	พระภิกษุ										

							2.	ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ

							3.	ผู้ที่มีอายุเกิน	70	ปี

							4.	ข้าราชการที่ถูกปลดออกจากราชการ

28. ตุล�ก�รเป็นองค์กรที่จัดอยู่ในสถ�บันใด

							1.	สถาบันการศึกษา

							2.	สถาบันนิติบัญญัติ

							3.	สถาบันจารีตประเพณี

							4.	สถาบันการเมืองการปกครอง

29. Value Added Tax เป็นก�รจัดเก็บภ�ษีประเภทใด

							1.	ภาษีศุลกากร

							2.	ภาษีสรรพสามิต

							3.	ภาษีการค้า

							4.	ภาษีมูลค่าเพิ่ม

30. ข้อใดคือคำ�ขวัญของอ�เซียน

							1.	หนึ่งวิสัยทัศน์	 	 หนึ่งสมาคม	 	 หนึ่งเอกลักษณ์

							2.	หนึ่งวิสัยทัศน์	 	 หนึ่งสัญลักษณ์	 	 หนึ่งเอกลักษณ์

							3.	หนึ่งเอกลักษณ์	 	 หนึ่งประชาคม	 	 หนึ่งอัตลักษณ์

							4.	หนึ่งวิสัยทัศน์	 	 หนึ่งเอกลักษณ์	 	 หนึ่งประชาคม
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31. ดอกไม้ประจำ�ช�ติของร�ชอ�ณ�จักรไทยคือดอกอะไร

							1.	ดอกบัว

							2.	ดอกราชพฤกษ์			

							3.	ดอกกัลปพฤกษ์

							4.	ดอกลำาดวน

32. ศรีลังก�กับไทยมีสิ่งใดเหมือนกันม�กที่สุด

							1.	ศาสนา							

							2.	ภาษาพูด

							3.	เชื้อชาติ

							4.	ภูมิประเทศ

33. ก�รฝ่�ฝืนพระวินัยของพระสงฆ์เรียกว่�อะไร

							1.	อาชญาบัตร

							2.	สิทธิบัตร

							3.	อาบัติ								

							4.	วิบัติ

34. IMF หม�ยถึงข้อใด

							1.	กองทุนประกันภัยระหว่างประเทศ

							2.	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ				

							3.	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

							4.	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม

35. ISBN เป็นอักษรย่อที่หม�ยถึงอะไร

							1.	รหัสทางพันธุกรรม

							2.	ขีปนาวุธของรัสเซีย

							3.	เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ										

							4.	องค์การด้านสิ่งแวดล้อม
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36. กฎหม�ยว่�ด้วยสัญญ�จัดเป็นกฎหม�ยประเภทใด

							1.	กฎหมายแพ่ง											

							2.	พระราชกำาหนด

							3.	กฎหมายอาญา

							4.	พระราชบัญญัติ

37. ศ�สน�ใดใช้คัมภีร์เป็นกฎหม�ย

							1.	สิข

							2.	ฮินดู

							3.	อิสลาม						

							4.	คริสต์

38. แม่นำ้�โขงถือว่�เป็นแม่นำ้�น�น�ช�ติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศในข้อใดที่แม่นำ้�โขงไม่ได้ไหลผ่�น

							1.	ไทย	 	 พม่า

							2.	จีน	 	 ลาว

							3.	กัมพูชา	 	 เวียดนาม

							4.	อินเดีย	 	 เนปาล

39. สถ�นที่ใดไม่ได้สร้�งในสมัยรัชก�ลที่ 5

							1.	ถนนเจริญกรุง								

							2.	ถนนราชดำาเนิน

							3.	สะพานผ่านภพลีลา

							4.	กรมไปรษณีย์โทรเลข

40. กรณีที่ระดับร�ค�สินค้�โดยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่�มีภ�วะเป็นอย่�งไร

							1.	เงินตึง

							2.	เงินฝืด

							3.	เงินเฟ้อ						

							4.	เงินคงคลัง
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41. สมัยรัชก�ลที่ 5 ทรงยกเลิกก�รปกครองแบบจตุสดมภ์ม�เป็นก�รปกครองในรูปแบบใด

							1.	นครบาล

							2.	กระทรวง								

							3.	สุขาภิบาล

							4.	เทศบาล

42. เมื่อเด็กหญิงแดงอ�ยุครบ 15 ปี ต้องใช้คำ�นำ�หน้�น�มว่� น�งส�วแดง ข้อกำ�หนดนี้เริ่มในสมัยใด

							1.	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

							2.	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว					

							3.	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

							4.	จอมพล	ป	พิบูลสงคราม	เป็นนายกรัฐมนตรี

43. มห�ตมะ ค�นธี คือใคร

							1.	นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย

							2.	ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซคนแรก

							3.	ผู้ผลักดันปากีสถานออกจากอินเดีย

							4.	ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย

44. ประเทศฟิลิปปินส์เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชนช�ติใดม�ก่อน

							1.	สเปน	 	 	 อเมริกา								

							2.	โปรตุเกส	 	 ฝรั่งเศส

							3.	ฮอลันดา	 	 อังกฤษ

							4.	ญี่ปุ่น	 	 	 เยอรมัน

45. เดือนกุมภ�พันธ์นี้มีก�รจัดง�นย้อนรอยรำ�ลึกสดุดีวีรชนช�วบ้�นบ�งระจัน อำ�เภอค่�ยบ�งระจันอยู่ที่จังหวัดใด

							1.	สระบุรี

							2.	สุพรรณบุรี

							3.	ลพบุรี

							4.	สิงห์บุรี
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46. ทิพย์ตั้งใจละเว้นอบ�ยมุข 6 เป็นเวล� 3 เดือน ก�รกระทำ�ของทิพย์น่�จะเกี่ยวกับวันสำ�คัญวันใดม�กที่สุด

							1.	วันเข้าพรรษา							

							2.	วันออกพรรษา

							3.	วันธรรมสวนะ

							4.	วันเทโวโรหณะ

47. ก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยของไทย ได้รับอิทธิพลม�จ�กประเทศใด

							1.	สหรัฐอเมริกา

							2.	อังกฤษ											

							3.	อินเดีย

							4.	ฝรั่งเศส

48. นักวิช�ก�รใช้สิ่งใดแบ่งยุคก่อนประวัติศ�สตร์กับยุคประวัติศ�สตร์

							1.	ตัวอักษร								

							2.	งานจิตรกรรม

							3.	งานสถาปัตยกรรม

							4.	การคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์

49. คำ�ว่� “พุทธศ�สน�” หม�ยถึง ศ�สน�ของบุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่�งไร

							1.	ผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน						

							2.	ผู้รู้	ผู้มีความสุข

							3.	ผู้ตื่น	ผู้สบายใจ

							4.	ผู้มีสุขและปลอดภัย

50. สิ่งที่ทำ�ให้ที่ร�บสูงภ�คตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งเป็นแอ่งสกลนครและแอ่งโคร�ช คืออะไร

							1.	เทือกเขาเพชรบูรณ์

							2.	ดงพญาเย็น

							3.	ลำานำ้าโขง

							4.	ทิวเขาภูพาน
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