สังคมศึกษา (ม.1) หนา 1
1. ประเทศไทยตั้งอยูทางทิศใดของทวีปเอเชีย

2.

3.

4.

5.

6.
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9.

ก. ทิศเหนือ
ข. ทิศตะวันตก
ค. ทิศตะวันออกเฉียงใต
ง. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
คาบสมุทรภาคใตของไทยอยูระหวางนานน้ําใด
ก. อาวไทย – อาวเบงกอล
ข. อาวไทย – ทะเลจีนใต
ค. อาวไทย – ทะเลอันดามัน
ง. ทะเลจีนใต – อาวเมาะตะมะ
ทางดานทิศตะวันออกของประเทศไทยติดตอกับประเทศใด
ก. สปป. ลาว – ราชอาณาจักรกัมพูชา
ข. เมียนมาร – สปป. ลาว
ค. เวียดนาม – ราชอาณาจักรกัมพูชา
ง. เมียนมาร – ราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอใดกลาวถึงลักษณะทิวเขาในภาคเหนือถูกตองที่สุด
ก. แนวทิวเขาทอดยาวตะวันตก – ตะวันออก
ข. แนวทิวเขาทอดยาวเหนือ – ใต
ค. แนวทิวเขาทอดยาวตะวันออกเฉียงเหนือ
ง. แนวทิวเขาทอดยาวตะวันตกเฉียงใต
เพราะเหตุใดทําใหภาคเหนือของไทยเปนแหลงกําเนิดของแมน้ําตาง ๆ มากที่สุด
ก. เปนที่ราบใหญมีตนไมปกคลุมทําใหเกิดความชุมชื้น
ข. พื้นที่เปนที่ราบสูงและเปนหุบเขา
ค. มีน้ําตกมากและน้ําพุรอนมาก
ง. มีภูเขาสูงและมีปาไมมาก
ทิวเขาใดที่กั้นพื้นที่ระหวางภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก. ดงพญาเย็น – เพชรบูรณ
ข. สันกําแพง – พนมดงรัก
ค. สันกําแพง – ภูแดนเมือง
ง. ภูพาน – พนมดงรัก
การแบงที่ราบระหวางภาคกลางตอนบนกับภาคกลางตอนลางเริ่มที่จังหวัดใด
ก. พระนครศรีอยุธยา
ข. ชัยนาท
ค. สิงหบุรี
ง. นครสวรรค
ขอใดเปนลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออก
ก. เปนที่ราบลุมแมน้ําและชายฝงทะเล ข. เปนภูเขาสูงสลับซับซอนและมีชายฝงทะเล
ค. เปนที่ราบลูกฟูกและที่ราบชายฝงทะเล ง. เปนที่ราบสูง มีภูเขาสูงตอนกลาง
ภูมิภาคตะวันตกมีลักษณะเดนอยางไร
ก. เปนภูมิภาคที่ไมมีทางออกทะเล
ข. เปนแหลงผลิตไฟฟาพลังน้ําสําคัญของประเทศ
ค. เปนภูมิภาคที่มีปริมาณฝนนอยที่สุดของประเทศ
ง. เปนภูมิภาคที่คลายกับภาคตะวันออก
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10. บริเวณภาคกลางของไทยมีการเพาะปลูกอยางหนาแนนเนื่องจากปจจัยใดเปนสําคัญ

ก. อยูใกลทะเล
ข. มีดินและน้ําอุดมสมบูรณ
ค. มีประชากรอาศัยอยูหนาแนน
ง. มีลมมรสุมพัดผานตลอดป
11. ลักษณะภูมิประเทศเฉพาะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืออะไร
ก. ที่ราบสูง – และหุบเขา – แมน้ําสายสั้น ๆ
ข. ที่ราบสูง – ภูเขายอดตัด – เทือกเขาสูง
ค. ที่ราบสูง – โคกและแอง – ภูเขายอดตัด
ง. ที่ราบสูง – ภูเขารูปอีโต – ชายฝงทะเลเวาแหวง
12. เพราะเหตุใดภูมิภาคตะวันออกจึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมาก
ก. เพราะมีทรัพยากรทองเที่ยวมากและมีการสรางนิคมอุตสาหกรรม
ข. เพราะมีทรัพยากรแรธาตุอุดมสมบูรณ
ค. เพราะมีทาเรือน้ําลึก
ง. เพราะปลูกผลไมไดผลดี
13. ภาคใตของไทยมีลักษณะภูมิประเทศแตกตางจากภาคอื่นอยางไร
ก. มีทะเลขนาบสองดาน
ข. ตอนกลางมีที่ราบกวางใหญ
ค. มีภูเขาและเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกัน
ง. มีแมน้ําสายยาว ๆ หลายสาย
14. เพราะเหตุใดประชากรของภาคใตจึงตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝงดานตะวันออกมากกวาชายฝงดานตะวันตก
ก. มีทรัพยากรทองเที่ยวมากกวา
ข. มีการขุดแรดีบุกมากกวา
ค. เปนชายฝงยกตัวจึงมีพื้นที่มากกวา ง. เปนชายฝงที่ไดรับปริมาณฝนมากกวา
15. ลักษณะธรณีวิทยาที่เดนของเทือกเขาถนนธงชัยและดอนอินทนนทคืออะไร
ก. เปนภูเขาแบบโกงตัว หินสวนใหญเปนหินทราย
ข. เปนภูเขาโดด หินสวนใหญเปนหินปูน
ค. เปนภูเขาหินปูน มีถ้ําและน้ําตกมากมาย
ง. เปนภูเขาโกงตัว หินสวนใหญเปนหินแกรนิต
16. แหลงใดที่คนพบซากฟอสซิลของไดโนเสารในประเทศไทย
ก. ภูพระบาท จ.อุดรธานี
ข. ภูเรือ จ.เลย
ค. ภูพาน จ.มุกดาหาร
ง. ภูกุมขาว จ.กาฬสิทธุ
17. ลักษณะภูมิอากาศทั่ว ๆ ไปของประเทศไทยเปนแบบใด
ก. รอนชื้นแถบศูนยสูตร
ข. ทุงหญาเขตรอน
ค. มรสุมเขตรอน
ง. รอนชื้นแถบมรสุม
18. ประเทศไทยไดรับฝนจากขอใดมากที่สุด
ก. ลมมรสุม
ข. พายุดีเปรสชั่นและพายุใตฝุน
ค. รองความกดอากาศต่ํา
ง. พายุไซโคลน
19. เหตุผลในขอใดที่ทําใหบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยมีอากาศคอนขางหนาวเย็นตลอดป
ก. มีแมน้ําหลายสาย
ข. ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่สูง
ค. ภูมิอากาศเปนเขตอบอุน
ง. อยูหางจากทะเล
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20. เพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยมีลักษณะอยางไร

ก. ทั่วทุกภาคมีฝนตกเปนปริมาณมาก
ข. ทําใหภาคใตหนาวเย็น สวนภูมิภาคอื่นมีฝนตกชุก
ค. ทั่วทุกภาคมีอากาศหนาวเย็น แตภาคใตมีฝนตกชุก
ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรอนอบอาว
21. สาเหตุสําคัญที่ทําระบบนิเวศขาดความสมดุลคืออะไร
ก. ประชากรเพิ่มขึ้น
ข. โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ค. ปาไมถูกทําลายอยางรวดเร็ว
ง. เกิดภาวะฝนทิ้งชวงนาน
22. อะไรเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดของระบบนิเวศ
ก. ดิน
ข. แรธาตุ
ค. สัตวปา
ง. ปาไม
23. หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ขอใดที่เปนความหมายที่ถูกตอง
ก. นํามาใชตามความตองการใหมากที่สุด
ข. นํามาใชนอยแตใหเกิดประโยชนมาก
ค. ไมนํามาใชเลย ตองเก็บไว
ง. นํามาใชมากเพื่อใหเกิดประโยชนมาก
24. ขอใดเปนผลดีที่สุดของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติประเภทปาไม
ก. เปนที่อยูอาศัยและสัตวปา
ข. เปนแหลงพักผอนหยอนใจ
ค. ปองกันน้ําทวมและทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล
ง. ปองกันการพังทลายของดิน
25. การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในขอใดที่เกิดจากการกระทําของมนุษย
ก. พายุไตฝุนเกยพัดเขาสูจังหวัดชุมพร
ข. ภูเขาไฟระเบิด ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ค. คลื่นสึนามิพัดทําลายชายฝงภาคใต
ง. แผนดินถลม ณ หมูบานน้ํากอ อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ
26. วิธีการในขอใดสามารถรักษาดินใหอุดมสมบูรณไดดีที่สุด
ก. ปลูกพืชหลายชนิดคละกัน ใชปุยวิทยาศาสตร
ข. ปลูกพืชแบบขั้นบันไดและปลูกพืชอายุสั้น
ค. เผาซังขาวหลังการเก็บเกี่ยวแลวกักน้ําใหทวมหนาดิน
ง. ปลูกพืชตระกูลถั่ว ใชปุยชีวภาพ
27. สัตวปาประเภทใดจัดเปนสัตวปาสงวน
ก. แรด นกแตวแลวทองดํา
ข. กระทิง กระจง
ค. วัวแดง เสือโครง
ง. ชาง กวาง
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28. การกระทําในขอใดถือไดวาเปนการพัฒนาสิ่งแวดลอม

ก. การใชพลังงานอยางประหยัด
ข. ปลูกตนไมในชุมชน
ค. เลิกใชผลิตภัณฑจากโฟม
ง. ไมทิ้งขยะลงสูลําน้ํา
29. วิธีการใดสามารถปองกันอากาศเปนพิษไดดีที่สุด
ก. รักษาความสะอาดของบานเมือง
ข. หามสรางอาคารสูง ๆ
ค. ชวยกันปลูกตนไมใหมากในชุมชน ง. ชวยกันรักษาสาธารณสมบัติ
30. วิธีใดเปนการอนุรักษน้ําดีที่สุด
ก. ใชน้ําอยางประหยัด
ข. สรางระบบชลประทานใหทั่วถึง
ค. สรางอางเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง
ง. รักษาปาไมใหอุดมสมบูรณ
31. ขอใดมิใชจุดประสงคในการศึกษาพระพุทธประวัติ
ก. เพื่อใหทราบถึงพระจริยวัตรของพระพุทธเจา
ข. เพื่อนําหลักธรรมไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต
ค. เพื่อเรียนรูถึงวิธีการปฏิบัติตนเปนศาสดาเอก
ง. เพื่อใหตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค
32. จุดมุงหมายสําคัญของเจาชายสิทธัตถะในการเสด็จออกผนวชคืออะไร
ก. แสวงหาหนทางขจัดความทุกข
ข. เพื่อทดแทนบุญคุณของพระราชมารดา
ค. ชวยเทวทูตใหหลุดพนจากบวงกรรม ง. ตองการรวมแควนตาง ๆ เขาดวยกัน
33. วิธีการใดที่พระสิทธัตถะไดทรงปฏิบัติจนกระทั่งตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ก. ประทับอยูใตตนศรีมหาโพธิ์
ข. เดินจงกรมตลอดทั้งวัน
ค. บําเพ็ญเพียรทางจิต
ง. ทรมานพระองคใหลําบาก
34. การแสดงโอวาทปาติโมกของพระพุทธเจามีความสัมพันธกับวันใด
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันมาฆบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันเขาพรรษา
35. อริยสัจ 4 มีความสําคัญอยางไร
ก. ทําใหมนุษยหลุดพนจากความทุกขได
ข. ทําใหประเทศชาติมีความมั่นคง
ค. ทําใหพระพุทธศาสนาเผยแผไดรวดเร็ว
ง. ทําใหผูแข็งแรงไมเบียดเบียนผูออนแอ
36. แกนธรรมแหงพระพุทธศาสนาคือขอใด
ก. ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
ข. ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
ค. มรรค ผล นิพพาน
ง. ทําดี ละเวนความชั่ว ทําจิตใจใหผองใส
37. ขอใดมิใชคําสอนทางพุทธศาสนา
ก. ทุกสิ่งยอมเกิดแตเหตุ ถาเหตุดับ ผลก็ดับ
ข. ใครสรางกรรมไวอยางไรก็ตองรับผลแหงกรรมนั้นเปนธรรมดา
ค. ชีวิตยอมเปนไปตามดวง การบนบานศาลกลาวทําพิธีตัดกรรมจะชวยใหพนกรรมได
ง. ผูประพฤติสุจริตยอมเปนสุข ทั้งในโลกนี้และโลกหนา
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38. ถอยคําใดที่เปนวาจาครั้งสุดทายของพระพุทธเจา

ก. จงทําตนใหเปนที่พึ่งของตน
ข. สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลายจงยังกิจตนและทานใหถึงพรอมดวย
ความไมประมาท
ค. ผูใดประพฤติปฏิบัติธรรม ผูนั้นชื่อวาสักการบูชาพระองคอยางสูงสุด
ง. สรรพสัตวทั้งปวงจําตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ไมมีสิ่งใดจะหวังใหยั่งยืน
ตลอดไปไดเลย
39. ธูป 3 ดอกที่ใชบูชาพระ หมายถึงขอใด
ก. ไตรทวาร คือ กาย วาจา ใจ
ข. ไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนันตา
ค. ไตรรัตน คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ง. พุทธคุณ 3 คือ พระบริสุทธิคุณ พระปญญาคุณ และพระกรุณาคุณ
40. การไหวแบบไทยที่ยกมือขึ้นพรอมกับกมศีรษะลง มีพื้นฐานทางศาสนาขอใด
ก. เปนการไหวตามแบบชาวพุทธ
ข. เปนการแสดงความนุมนวล สํารวม
ค. เปนการแสดงความออนนอมถอมตน
ง. เปนการทําจิตเปนสมาชิกและมีสติควบคูกัน
41. ที่วาพุทธศาสนาเปนเสมือนธรรมพันธุของคนไทย หมายถึงขอใด
ก. จิตใจที่กตัญูกตเวที
ข. จิตวิญญาณที่ระลึกแหงคุณพระรัตนตรัย
ค. จิตใจที่สืบศรัทธาในพระศาสนาตามบรรพบุรุษ
ง. จิตใจที่เมตตากรุณา
42. สิ่งใดคือหลักสําคัญของศาสนาทุกศาสนา
ก. สอนใหคนทําดีเพื่อจะไดเกิดสุข
ข. สอนใหทุกคนบรรลุสัจจธรรม
ค. สอนใหคนยึดหลักธรรม
ง. สอนใหคนทําตามคําสั่ง
43. เทพเจาองคใดในศาสนาพราหมณที่ทําหนาที่ชวยเหลือมนุษยและทําหนาที่เปนผูรักษาโลก
ก. พระศิวะ
ข. พระนารายณ
ค. พระพรหม
ง. พระปรมาตมัน
44. ศาสนาคริสตมีกําเนิดในดินแดนประเทศใด
ก. เนปาล
ข. อินเดีย
ค. อิสราเอล
ง. ซาอุดิอาระเบีย
45. ศาสนาคริสตมีจุดมุงหมายปลายทางอยูที่ใด
ก. สวรรค
ข. นิพพาน
ค. สุขนิรันดร
ง. เสวยวิมุติสุข
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46. “ไมกางเขน” เปนสัญลักษณของศาสนาใด

ก. ซิกข
ข. คริสต
ค. ฮินดู
ง. อิสลาม
47. พระผูเปนเจาพระองคใดที่คริสตศาสนิกชนนับถือ
ก. พระเยซู
ข. พระยะโฮวา
ค. พระบุตร
ง. พระจิตร
48. ขอใดมีความสัมพันธกันอยางถูกตอง
ก. อัล-กุรอาน – ฮินดู
ข. คัมภีรพระเวท – อิสลาม
ค. พระไตรปฎก – ซิกข
ง. คัมภีรไบเบิล - คริสตศาสนา
49. มุสลิม แปลวาอยางไร
ก. ผูแสวงหาโชคลาภ
ข. ผูแสวงหาสันติ
ค. ผูที่มีความเชื่อมั่นสูง
ง. ผูแสวงหาสัจจธรรม
50. พระผูเปนเจาองคใดเปนผูยิ่งใหญเพียงพระองคเดียวในศาสนาอิสลาม
ก. นบี
ข. รอซูล
ค. อัลเลาะห
ง. อิหมาม
51. โครงกระดูกของมนุษยที่เกาแกที่สุดในประเทศไทยขุดพบที่ใด
ก. บานเชียง อุดรธานี
ข. ไทรโยค กาญจนบุรี
ค. ถ้ําผี แมฮองสอน
ง. เชียงแสน เชียงราย
52. ยุคกอนประวัติศาสตรมีความหมายตรงกับขอใด
ก. ยุคที่มีการจดบันทึกเรื่องราวตาง ๆ
ข. ยุคที่มีการบันทึกศิลาจารึก
ค. ยุคที่ไมพบหลักฐานเปนตัวหนังสือ หรือบันทึกเรื่องราวไวเปนหลักฐาน
ง. ยุคที่มนุษยยังไมรูจักการทํามาหากิน
53. ยุคประวัติศาสตรมีความหมายตามขอใด
ก. ยุคที่ไมมีหลักฐานเปนตัวหนังสือ
ข. ยุคที่มนุษยใชหินเปนเครื่องมือ
ค. ยุคที่มนุษยอาศัยอยูตามถ้ํา
ง. ยุคเริ่มมีการจดบันทึกจารึก
54. เราสามารถศึกษาประวัติศาสตรของชนชาติไทยไดดีที่สุดจากหลักฐานใด
ก. คําบอกเลา
ข. ศิลาจารึก
ค. เครื่องปนดินเผา
ง. เอกสารตางชาติ
55. ในปจจุบันเรายังสรุปไมไดวาแหลงกําเนิดของชนชาติไทยอยูบริเวณใด ทั้งนี้เพราะเหตุใด
ก. นักประวัติศาสตรยังไมสามารถหาหลักฐานไดแนชัด
ข. เราขาดการสนับสนุนในการศึกษาคนควาจากรัฐบาล
ค. ความขัดแยงกันระหวางนักวิทยาศาสตรกับนักโบราณคดี
ง. ไมมีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงถึงความเปนชนชาติไทย
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56. กษัตริยองคแรกที่ปกครองสุโขทัยคือใคร

ก. พอขุนผาเมือง
ข. พอขุนรามคําแหง
ค. พอขุนศรีอินทราทิตย
ง. พอขุนบานเมือง
57. ขอใดไมใชพระราชกรณียกิจของพอขุนรามคําแหงมหาราช
ก. ชนชางชนะขุนสามชนเจาเมืองฉอด
ข. ทรงสรางกรุงสุโขทัยเปนราชธานี
ค. ทรงประดิษฐอักษรไทย
ง. ทรงนิมนตพระสงฆแสดงธรรมเทศนาแกประชาชนทุกวันพระ
58. หนังสือไตรภูมิพระรวงเปนบทพระราชนิพนธของกษัตริยพระองคใด
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ
ข. พอขุนรามคําแหงมหาราช
ค. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ง. พระเจาลิไท
59. ขอความที่กลาวในศิลาจารึกไววา “ใครจักใครคาชางคา ใครจักใครคามาคา ใครจักใครคาเงินคาทอง
คา” แสดงวาสุโขทัยมีการคาแบบใด
ก. การคาอยางเสรี
ข. การคาแบบผูกขาด
ค. การคาแบบพึ่งตนเอง
ง. การคาแบรัฐตอรัฐ
60. สุโขทัยเคยสงทูตไปลังกาพรอมกับทูตของนครศรีธรรมราชเพื่อขอพระพุทธรูปมาบูชา ทางลังกาไดมอบ
พระพุทธรูปองคใด
ก. พระแกวมรกต
ข. พระพุทธสิหิงค
ค. พระพุทธชินราช
ง. พระศรีศากยมุนี
61. พระมหากษัตริยพระองคแรกแหงอาณาจักรอยุธยาคือใคร
ก. พระมหาธรรมราชาที่ 1
ข. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ค. สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2
ง. พระมหาธรรมราชาที่ 4
62. ขอใดไมใชเหตุผลที่พระเจาอูทองทรงเลือกบริเวณบึงพระรามเปนที่ตั้งของอยุธยาราชธานี
ก. มีแมน้ําสําคัญ 3 สายไหลผาน
ข. มีดินอุดมสมบูรณ
ค. อยูไกลจากอาณาจักรสุโขทัย
ง. เปนศูนยกลางคมนาคม
63. อาณาจักรอยุธยาสามารถเปนราชธานีอยูไดนานกี่ป
ก. 200 ป
ข. 350 ป
ค. 417 ป
ง. 471 ป
64. กษัตริยพระองคใดทรงกูเอกราชจากการตกเปนเมืองขึ้นของพมา
ก. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข. สมเด็จพระนารายณมหาราช
ค. สมเด็จพระเจาเสือ
ง. พระบรมไตรโลกนาถ
65. สาเหตุสําคัญที่ทําใหไทยตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมาคือขอใด
ก. เศรษฐกิจตกต่ํา
ข. เกิดโรคระบาดรุนแรง
ค. การเกิดสงครามหลายดาน
ง. การแตกความสามัคคี
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66. หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แกพมา พระยาตากรวบรวมพลพรรคไปตั้งมั่นที่ใด

ก. จังหวัดตาก
ข. ชลบุรี
ค. จันทบุรี
ง. ธนบุรี
67. พระยาตากไดเลือกเมืองใดเปนราชธานี
ก. จันทบุรี
ข. ธนบุรี
ค. ชลบุรี
ง. ตาก
68. ขอใดเปนหนาที่หลักที่สําคัญของพระเจาตากสินหลังจากสรางราชธานีใหม
ก. สรางความเปนปกแผนของประเทศ
ข. สรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
ค. ติดตอคากับตางประเทศ
ง. ออกเยี่ยมเยียนและปลอบขวัญประชาชน
69. พระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระเจาตากสิน ขอใดที่ทําใหพระองคไดมีพระราชนามวา
“มหาราช”
ก. เปนนักราบที่เกงกลา
ข. เปนกษัตริยที่ทรงบํารุงพระพุทธศาสนาอยางมาก
ค. ทรงจัดระบบการปกครองแบบจตุสดมภ
ง. กูเอกราชของประเทศไทยคืนจากพมา
70. กษัตริยพระองคใดที่ทรงตั้งกรุงเทพเปนราชธานี
ก. พระเจาตากสินมหาราช
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ค. สมเด็จพระเลิศหลานภาลัย
ง. สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
71. ในรัชกาลใดในราชวงศจักรีที่ไดปรับปรุงและไดปฏิรูปการปกครองและการพัฒนาประเทศครั้งใหญ
ทุก ๆ ดาน
ก. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 5
ค. รัชกาลที่ 6
ง. รัชกาลที่ 7
72. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงสงเสริมประชาชนดานใดมากที่สุด
ก. สงเสริมดานการลงทุน
ข. การศึกษาประวัติศาสตร
ค. การปลุกใจใหรักชาติ
ง. การศึกษาของประชาชน
73. ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเปนแบบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในขอใด
ก. รัชกาลที่ 6 พ.ศ.2460
ข. รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2465
ค. รัชกาลที่ 7 พ.ศ.2475
ง. รัชกาลที่ 8 พ.ศ.2500
74. ขอใดหมายถึงสิทธิมนุษยชน
ก. สิทธิในการประกอบอาชีพที่สุจริต ข. สิทธิในครอบครัว
ค. สิทธิในการรับมรดก
ง. สิทธิในการเลือกตั้ง
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75. ผูมีทรัพยสินประเภทใดที่ตองจดทะเบียนไวกับเจาพนักงาน

ก. โทรทัศน
ข. เครื่องเพชร
ค. เครื่องจักร
ง. รถยนต
76. ตามกฎหมายบุคคลมีอายุกี่ปจึงตองทําบัตรประจําตัวประชาชน
ก. 15 ป
ข. 17 ป
ค. 20 ป
ง. 25 ป
77. การเสียภาษีเงินไดใหแกรัฐถือวาเปนการกระทําตามขอใด
ก. เปนหนาที่
ข. เปนสิทธิ
ค. เปนภาระ
ง. เปนการผูกพัน
78. สังคมในปจจุบันมีปญหามากขึ้นมีสาเหตุจากขอใด
ก. ประชากรมากขึ้น
ข. เศรษฐกิจตกต่ํา
ค. รัฐบาลไมมั่นคง
ง. ประชาชนขาดคุณธรรมจริยธรรม
79. ตามความหมายในขอใดคือความเปนประชาธิปไตย
ก. ประชาชนมีเหตุผล
ข. การยอมรับความคิดเห็นของคนสวนใหญ
ค. ประชาชนทําไดทุกอยาง
ง. ประชาชนเปนผูเสียภาษี
80. จากคํากลาวที่วา “การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” เปนหลักในการ
ปกครองแบบใด
ก. คอมมิวนิสต
ข. สังคมนิยม
ค. ประชาธิปไตย
ง. เสรีนิยม
81. หนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคือขอใดจึงถูกตองที่สุด
ก. ออกกฎหมายและควบคุมการทํางานของรัฐบาล
ข. ชวยเหลือประชาชน สรางสาธารณูปโภคและแจกของ
ค. เปนฝายรัฐบาล ชวยการหาเสียง
ง. ชวยเหลือราษฎรผูประสบภัยพิบัติ
82. ในการเลือกตั้งทั่วไปของไทยเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดกี่คน
ก. 400 คน
ข. 480 คน
ค. 500 คน
ง. 620 คน
83. หนวยงานใดมีหนาที่จัดการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง
ก. ค.ม.ช.
ข. ส.ต.ง.
ค. ก.ก.ต.
ง. ก.ท.ช.ค.
84. หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 พรรคการเมืองใดเปนแกนนําในการจัดตั้ง
รัฐบาล
ก. พรรคประชาธิปตย
ข. พรรคชาติไทย
ค. พรรคไทยรักไทย
ง. พรรคพลังประชาชน
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85. สาเหตุใดสําคัญที่สดที่ทําใหระบอบประชาธิปไตยของไทยขาดความตอเนื่อง

ก. พรรคการเมืองไมมั่นคง
ข. ประชาชนขาดการศึกษา
ค. ภัยคุกคามจากตางชาติ
ง. นักการเมืองขาดคุณธรรม
86. ขอใดไมใชคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมประชาธิปไตย
ก. ยึดมั่นในความคิดของตนเองเปนใหญ
ข. กลาแสดงความคิดเห็น
ค. รูจักใชเหตุผลและรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
ง. เปนผูเคารพในสิทธิของผูอื่น
87. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงประดิษฐสิ่งใดเพื่อใชในการจัดการสิ่งแวดลอม
ก. กังหันลม ชัยพัฒนา
ข. กังหันน้ํา ชัยพัฒนา
ค. เครื่องดูดควัน ชัยพัฒนา
ง. เครื่องผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย
88. พระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศดานใดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกระทํามาอยาง
ยาวนานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ก. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ข. โครงการแพทยอาสา
ค. โครงการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ง. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย
89. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวคิดคนสิ่งใดที่ชวยแกปญหากับความแหงแลงและการทํามาหากินของ
ราษฎรไดดีที่สุด
ก. ปลูกปาชายเลน
ข. การปลูกหญาแฝก
ค. การสรางระบบการระบายน้ํา
ง. ฝนหลวงและสรางเขื่อนเก็บน้ํา
90. ในป 2550 ถือเปนปสําคัญของประเทศไทยเพราะเหตุใด
ก. ประเทศไทยเปนเจาภาพกีฬามหาวิทยาลัยโลก
ข. ประเทศไทยเปนเจาภาพกีฬาซีเกมส
ค. เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชยครบ 60 ป
ง. เปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา
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