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 การแขงขันตอบคําถามความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาเซียน เน่ืองในวันครบรอบการสถาปนาอาเซียน ประจําป 2561 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงการตางประเทศ 

------------------------------------------------- 
 

 
1. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสีของตราสญัลักษณอาเซียน 

ก. สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง 
ข. สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา 
ค. สีเหลือง หมายถึง ความเจรญิรุงเรือง 
ง. ถูกทุกขอ 

 
2. ประเทศใดไมใชคูเจรจาของอาเซียน 

ก. จีน 
ข. รัสเซีย 
ค. สหรัฐอเมรกิา 
ง. สหราชอาณาจักร 
 

3. เมืองใดไมไดต้ังอยูในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ก. ดานัง 
ข. เจนไน 
ค. ปนัง 
ง. มัณฑะเลย 

 
4. บุคคลสําคัญของไทยคนใดเปนผูผลกัดันแนวคิดเรื่อง “เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Agreement หรือ AFTA)” 
ก. พันเอก (พเิศษ) ดร. ถนัด คอมันตร 
ข. ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ 
ค. พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
ง. นายอานันท ปนยารชุน 

 
5. สําหรับประเทศไทย หนวยงานใดเปนหนวยประสานงานหลกัที่ดูแลความรวมมือในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ก. กระทรวงการตางประเทศ 
ข. กระทรวงพาณิชย 
ค. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ง. สํานักงานความรวมมือพฒันาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่นบาน กระทรวงการคลัง 
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6. เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักวิชาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเขาไปทํางานในประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่น อาเซียนไดจัดทําขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน กี่สาขาอาชีพ                 
และกี่กลุมอาชีพ 

ก. 6 สาขาวิชาชีพ (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักบัญชี และทันตแพทย) และ 1 กลุม
อาชีพ (ชางตัดผม) 

ข. 7 สาขาวิชาชีพ (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทย และแพทย) 
 และ 1 กลุมอาชีพ (การทองเที่ยวและบรกิาร) 

ค. 7 สาขาวิชาชีพ (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักธุรการ ทันตแพทย และแพทย)  
และ 1 กลุมอาชีพ (การทองเที่ยวและบริการ) 

ง. 9 สาขาวิชาชีพ (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักธุรการ ทันตแพทย แพทย อาจารย 
และนักเขียน)  และ 1 กลุมอาชีพ (การทองเที่ยวและบริการ) 

 
7. แมนํ้าใดไมไดไหลผานประเทศสมาชิกอาเซียน 

ก. แมนํ้าโขง 
ข. แมนํ้าอิระวดี 
ค. แมนํ้าคงคา 
ง. แมนํ้าสาละวิน 

8. อาหารชนิดใดไมไดเปนอาหารของประเทศในอาเซียน 
ก. นาซิ เลอมัก 
ข. ลักซา 
ค. อาม็อก 
ง. เคบับ 

9. บุคคลใดไมไดเปนผูนําของประเทศอาเซียน 
ก. โรดริโก ดูตารเต 
ข. โจโค วิโดโด 
ค. นเรนทรา โมดี 
ง. มหาเธร โมฮัมหมัด 

10. อาเซียนยังไมไดบรรลกุารจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Area : FTA) กับคูเจรจาใด 
ก. จีน 
ข. เกาหลีใต 
ค. สหภาพยุโรป  
ง. อินเดีย 

11. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับประเทศสมาชิกใหม CLMV 
ก. ประเทศ CLMV ประกอบดวย 4 ประเทศ ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม 
ข. ขอริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) มีจุดประสงคหน่ึง

เพื่อพฒันากลุมประเทศ CLMV 
ค. ประเทศ CLMV 2 ประเทศ ไดแก เวียดนามและกัมพูชาไดเขารวมเปนหน่ึงในสมาชิกของความตก

ลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Trans-Pacific Partnership : TPP)  
ง. ประเทศ CLMV ปจจบุันมรีะดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสงูเปนอันดับตนๆ ในอาเซียน  
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12. ขอใดไมใชสวนหน่ึงของความเช่ือมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน 
ก. โครงสรางพื้นฐานดานการประปา 
ข. โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ค. โครงสรางพื้นฐานดานพลงังาน 
ง. โครงสรางพื้นฐานดานขนสงทางอากาศ 

  
13. ขอใดเปนการปฏิบัติทีเ่หมาะสมตอสถานการณในพื้นทีท่ะเลจีนใต 

ก. ปฏิบัติดวยความอดทนอดกลัน้ 
ข. หลกีเลี่ยงการกระทาํอันสามารถนํามาซึง่สถานการณที่ยุงยากและทวีความรนุแรงในการเจรจาหารือ 
ค. ปฏิบัติตามปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต (Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea - DOC) 
ง. ถูกทุกขอ 
 

14. ขอใดเปนขอบเขตอํานาจหนาที่หลักของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) 

ก. สงเสริมและคุมครองสทิธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนอาเซียน 
ข. หารือและรบัรองเอกสารที่เกี่ยวของกบัความรวมมือดานความมั่นคงตางๆ 
ค. สงเสรมิความรวมมือและการประสานงานในดานการแพทยทหาร 
ง. สงเสริมการศึกษาใหเปนเครื่องมือทีม่ีประสิทธิภาพในการปลูกฝงความเคารพตอชีวิตและคานิยม
เรื่องขันติธรรมและทางสายกลาง 
 

15. สถานที่ใดในประเทศสมาชิกอาเซียนทีไ่มมพีรมแดนติดกับประเทศไทย 
ก. รัฐกลันตัน 
ข. เมืองทาข้ีเหล็ก รัฐฉาน 
ค. เมืองดานัง 
ง. จังหวัดบันเตียเมียนเจย 

16. แผนงานประชาคมการเมอืงและความมั่นคงอาเซียน 2025 ใหความสําคัญกบัอะไรใหเปนศูนยกลาง 
ก. รัฐ     ข. เศรษฐกิจ 
ค. ประชาชน    ง. ความมั่นคง 
 

17. ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กําหนดใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)             
ปละกี่ครั้ง 

ก. 1 ครั้ง 
ข. 2 ครั้ง 
ค. 3 ครั้ง 
ง. 4 ครั้ง 
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18. รองเลขาธิการอาเซียนมีทั้งหมดกี่คน 
ก. 1 คน 
ข. 2 คน 
ค. 3 คน 
ง. 4 คน 

 
19. ขอใดไมใชหลักเกณฑการรับสมาชิกของอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน 

ก. ที่ต้ังทางภูมิศาสตรอันเปนที่ยอมรับวาอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันอออกเฉียงใต 
ข. การยอมรับดวยเสียงขางมากจากรฐัสมาชิกอาเซียน 
ค. การตกลงทีจ่ะผูกพันและเคารพกฎบัตรอาเซียน 
ง. ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ 

 
20. ขอใดตอไปน้ีคือ คําขวัญของอาเซียน (ASEAN Motto) ตามกฎบัตรอาเซียน 

ก. One Vision, One Identity, One Community 
ข. One Vision, One Identity, One Communication 
ค. One Identity, One Vision, One Community  
ง. One Community, One Vision, One Identity 

 
21. หนวยงานใดในประเทศไทยทีท่ําหนาที่ประสานงานหลักใหแกประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

ก. กระทรวงการตางประเทศ         
ข. กระทรวงพาณิชย 
ค. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย          
ง. กระทรวงวัฒนธรรม 

22. ประเด็นใดไมอยูภายใตประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 
ก. การคุมครองแรงงานโยกยายถ่ินฐาน               
ข. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ค. การบริหารจัดการดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ง. การปองกันและแกไขปญหาการคาสัตวปาและพืชปาทีผ่ิดกฎหมาย 

23. หัวใจสําคัญของประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียนคืออะไร 
ก. สรางความเทาเทียมและยุติธรรม           
ข. การลดชองวางทางการพฒันา 
ค. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน          
ง. สงเสริมความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

 
 
 



 

5 
 

24. ศูนยประสานงานอาเซียนเพื่อความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ  
(ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management : AHA 
Centre) ต้ังอยู ณ ที่ใด 

ก. เวียงจันทน สปป.ลาว                                   
ข. มะนิลา ฟลิปปนส 
ค. จาการตา อินโดนีเซีย     
ง. กรุงเทพมหานคร ไทย 

 
25. ประเทศใดเขารวมสมาชิกกลุมประเทศอาเซียนเปนลําดับสุดทาย 

ก. บรูไนฯ                                                            
ข. ฟลิปปนส 
ค. กัมพูชา                                                              
ง. เมียนมา 

 
26. โรคใดไมไดจัดอยูในภัยดานสาธารณสุขจากโรคติดตออุบัติใหม 

ก. วัณโรค                                                               
ข. มาลาเรีย 
ค. ขาดสารอาหาร     
ง. เอดส 

 
27. เมื่อพูดถึงกรอบความรวมมอื ASEAN+6 ประเทศใดไมอยูในกรอบดังกลาว 

ก. จีน 
ข. ไตหวัน 
ค. ออสเตรเลีย 
ง. นิวซีแลนด 

 
28. 2การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกเกิดข้ึนที่ใดและเมื่อป ค.ศ. ใด 

ก. 2บาหลี อินโดนีเซีย ป 1976 
ข. 2ชะอํา กรุงเทพมหานคร ป 1977 
ค. 2พนมเปญ กัมพูชา ป 1976 
ง. 2จาการตา อินโดนีเซีย ป 1977 

29. ขอใดคือจุดประสงคของขอรเิริม่เพือ่การรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI)   
ก. เพื่อเสรมิสรางขีดความสามารถของประเทศกมัพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อลด

ปญหาความยากจน/ยกระดับความเปนอยูของประชากร พฒันาระบบขาราชการ และ 
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

ข. สงเสริมความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 
ค. 0เพื่ออํานวยความสะดวกแกนักธุรกิจที่จะมาลงทุนในอาเซียน 
ง. เพื่อพจิารณาปญหาและอปุสรรคในการติดตอคาขาย และการรวมลงทุนระหวางกัน 
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30. ขอใดไมใชรูปแบบของการเปดเสรีการคาบรกิาร 
ก. แรงงานในทุกวิชาชีพสามารถเคลื่อนยายไปทํางานดานบริการในประเทศสมาชิกอาเซียนอยางเสร ี
ข. การทีผู่ใหบริการเขาไปลงทุนหรือรวมลงทุนจัดต้ังธุรกจิในกลุมประเทศอาเซียน 
ค. บุคคลธรรมดายายจากบริษัทแมไปทํางานใหกบัสาขาของบรษัิทในประเทศอาเซียนอื่น 
ง. การใหบริการจากประเทศผูใหบริการไปยังประเทศลกูคา 

 
31. ไทยสงออกสินคาชนิดใดไปยังตลาดอาเซียนเปนมูลคาสูงที่สดุในแตละป  

ก. ขาว 
ข. ยางพารา 
ค. รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ  
ง. อาหารทะเลแชแข็ง 

 
32. ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศใดไมไดอยูในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub-Region : GMS) 

ก. สปป.ลาว 
ข. เมียนมา 
ค. มาเลเซีย  
ง. ไทย 

 
33. ความตกลงใดตอไปน้ีเปนความตกลงการคาเสรีฉบบัใหญทีส่ดุที่อาเซียนและคูเจรจาของอาเซียน           

อีก 6 ประเทศกําลงัจัดทํารวมกัน  
ก.   ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (TPP) 
ข.   ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกจิระดับภูมิภาค (RCEP) 
ค.   ความตกลงเขตการคาเสรี BIMSTEC 
ง.    ความตกลงเพื่อจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลยี-นิวซีแลนด (AANZFTA) 

 
34.  เลขาธิการอาเซียนคนปจจุบันช่ือวาอะไร และมีวาระดํารงตําแหนงกี่ป 
 ก.   Dato Lim Jock Hoi, 5 ป    
 ข.   Ong Keng Yong, 4 ป 
 ค.   Dato Ajit Singh, 5 ป 
 ง.    Le Luong Minh, 4 ป 
 
35. ประเทศใดจะไดรบัมอบหมายใหเปนประธานอาเซียนในป พ.ศ. 2562 
 ก.  มาเลเซีย 
 ข.  ไทย 
 ค.  ฟลิปปนส  
 ง.   สปป.ลาว 
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36. ขอใดไมถูกตองเมื่อกลาวถึงมาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร (Non-Tariff Measures: NTMs) ในอาเซียน 
ก.  การลดภาษีนําเขา-สงออกระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน  
ข.  การยกเลกิมาตรการตอบโตการอุดหนุน (Counter-Veiling Duty)  
ค.  การยกเลกิมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-Dumping) 
ง.  การยกเลิกมาตรการปกปองจากการนําเขาทีเ่พิ่มข้ึน (Safeguard) 

 
37. อาเซียนมีจํานวนประชากรประมาณกี่คนในป พ.ศ. 2560 
 ก.  850 ลานคน 
 ข.  750 ลานคน 
 ค.  650 ลานคน 
 ง.  550 ลานคน 
 
38. ในป พ.ศ. 2560 อาเซียนมผีลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประมาณเทาใด 
 ก.  2.55 ลานลานดอลลารสหรัฐ 
 ข.  3.55 ลานลานดอลลารสหรัฐ 
 ค.  4.55 ลานลานดอลลารสหรัฐ 
 ง.  5.55 ลานลานดอลลารสหรัฐ 
 
39. ปรัมบานัน (Prambanan) หรือ กลุมวัดพรมับานัน (Prambanan Temple Compounds) ซึ่งเปนมรดก

โลกอันเลือ่งช่ือ ต้ังอยูในบริเวณของประเทศอินโดนีเซีย 
 ก.  เขตปกครองพิเศษยอกยาการตา 
 ข.  เมืองบาหล ี
 ค.  จังหวัดชวาตะวันตก 
 ง.  จังหวัดอาเจะห 
 
40.  ประเทศใดเปนผูสังเกตการณพิเศษ (special observer) ของอาเซียน 
 ก.  ปาปวนิวกินี 
 ข.  วานูอาตู 
 ค.  ฟจิ 
 ง.   ตองกา  
 
41. บุโรพุทโธซึ่งเปนมรดกโลกต้ังอยูในประเทศใดในอาเซียน 
 ก.  ไทย 
 ข.  เมียนมา 
 ค.  อินโดนีเซีย 
 ง.  บรูไน 
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42. ไทยมีผูแทนดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนมาแลว 2 คน คือ 
 ก.  นายอาสา สารสิน และ ดร. สรุินทร พิศสุวรรณ 
 ข.  นายแผน วรรณเมธี และ ดร. สรุินทร พิศสุวรรณ 
 ค.  พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร และ ดร. สุรินทร พศิสุวรรณ 
 ง.  นายประดาป พบิูลสงคราม และ ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ 
 
43. ประเทศผูกอต้ังอาเซียน ไดเเก 

ก.  มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลปิปนส 
ข.  มาเลเซีย พมา ไทย สิงคโปร ฟลปิปนส 
ค.  มาเลเซีย อินโดนีเซีย สงิคโปร ฟลปิปนส เวียดนาม 
ง.  อินโดนีเซีย สงิคโปร ติมอร พมา ไทย 

 
44. ประเทศใดมีจํานวนประชากรมากทีสุ่ดในอาเซียน 
        ก.  มาเลเซีย 
        ข.  อินโดนีเซีย 
        ค.  ฟลิปปนส 
        ง.  สิงคโปร 
 
45. กฎบัตรอาเซียนไดประกาศใชอยางเปนทางการเมื่อใด 

ก.  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
ข.  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552 
ค.  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ง.  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

 
46. วัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน คือ  

ก.  ทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มปีระสิทธิภาพ 
ข.  ทําใหอาเซียนเปนองคกรทีม่ีประชาชนเปนศูนยกลาง 
ค.  ทําใหอาเซียนเปนองคกรทีเ่คารพกฎกติกาในการทํางานมากข้ึน 
ง.  ถูกทุกขอ 

 
47. ชุดประจําชาติของชาวกัมพูชามีช่ือวา 

ก. Longyi 
ข. Baju Maleyu 
ค. Sampot 
ง. Kebaya 
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48. อาเซียน + 3 คือ ขอใด 
ก.  ASEAN + ญี่ปุน – เกาหลีใต – อินเดีย 
ข.  ASEAN + ญี่ปุน – เกาหลีใต – นิวซีแลนด 
ค.  ASEAN + ญี่ปุน – เกาหลีใต – จีน 
ง.  ASEAN + ญี่ปุน – เกาหลีใต – ออสเตรเลีย 

 
49. ประเทศใดเปนประเทศแรกที่เปนคูเจรจาเขตการคาเสรกีับอาเซียน  

ก.  ญี่ปุน 
ข.  จีน 
ค.  ออสเตรเลีย 
ง.  อินเดีย 

 
50. สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ต้ังอยูทีใ่ด 

ก.  ไทย                                                                                     
ข.  อินโดนีเซีย 
ค.  สิงคโปร                                                                             
ง.  สปป.ลาว 

 
51. AFTA เกี่ยวของกบัขอใด 

ก.  เขตการคาเสรี  
ข.  เขตปกครองพเิศษ 
ค.  เขตสงเสริมการทองเที่ยว 
ง.  เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 
52.  ศูนยประสานงานอาเซียนเพื่อความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN coordinating  

Centre for Humanitarian: AHA Center)  นอกจากทําหนาที่ประสานประสานงานและแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องการจัดการภัยพิบัติและการตอบสนองฉุกเฉินในภูมิภาค
อาเซียนแลว  ยังทําหนาที่ใดอีกบาง 

ก.  การติดตามและวิเคราะหขอมูลภัยพบิัติ     
ข.  การเตรียมพรอมและตอบสนองตอภัยพบิัติ 
ค.  การเสริมสรางความสามารถในการจัดการภัยภิบัติ     
ง.  ถูกทุกขอ 

 
53. ขอใดไมใชสาขาความรวมมือภายใตเสาสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ก.  การศึกษา     
ข.  การทองเที่ยว 
ค.  สิ่งแวดลอม     
ง.  สาธารณสุข 
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54. องคกรใดมีหนาที่สงเสรมิความตระหนักรูเกี่ยวกบัอัตลกัษณของอาเซียน 
ก.  ศูนยอาเซียนศึกษา     
ข.  สํานักเลขาธิการอาเซียน 
ค.  มูลนิธิอาเซียน     
ง.  สมาคมอาเซียน 
 

55. ขอใดไมใชองคประกอบของความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) 
ก.  ความเช่ือมโยงทางกายภาพ     
ข.  ความเช่ือมโยงทางกฎระเบียบและการพัฒนา 
ค.  ความเช่ือมโยงระดับประชาชน     
ง.  ความเช่ือมโยงระหวางหนวยงานรัฐบาล 

 
56. ประเทศใดเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 32 ในป พ.ศ. 2561 

ก.  ฟลิปปนส     
ข.  สิงคโปร 
ค.  ไทย     
ง.  เวียดนาม 

 
57. ขอใดตอไปน้ีไมใชภัยคุกคามรูปแบบใหม 

ก.  สงคราม     
ข.  การกอการราย 
ค.  การคามนุษย     
ง.  อาชญากรรมไซเบอร 

 
58. ชุดประจําชาติของเวียดนาม คือ 

ก.  อาวหญาย 
ข.  ซัมปอต 
ค.  บาจูกุรุง 
ง.  บาจู มลายู  

 
59. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนทีจ่ะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรเพือ่เพิม่ 

ประสิทธิภาพของอาเซียนหรือทําใหอาเซียนมสีถานะเปนนิติบุคคล 
ก.  กฎบัตรอาเซียน                                                                 
ข.  ปฏิญญาอาเซียน 
ค.  วิสัยทัศนอาเซียน                                                              
ง.  สัญลกัษณอาเซียน 
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60. เมืองหลวงประเทศบรูไนมีช่ือวาอะไร 

ก.  บันดารเสรเีบกาวัน 
ข.  เนปยีดอ 
ค.  กัวลาลัมเปอร 
ง.  มะนิลา 

 
61. คําทักทายของประเทศพมา 
 ก.  กูมูสตา 
 ข.  มิงกะลาบา 
 ค.  เซลามัทปาก ิ
 ง.  สะบายดี 
 
62. ปจจบุันประเทศไทยเปนประเทศผูประสานงานระหวางอาเซียนกบัประเทศคูเจรจาใด 

ก. จีน   
ข. อินเดีย 
ค. สหภาพยุโรป 
ง. รัสเซีย 

 
63. ASEAN Regional Forum – ARF เปนการประชุมเพื่อหารือในดานใด 

ก. ความรวมมือดานเศรษฐกิจ 
ข. ความรวมมือดานสงัคม 
ค. ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง 
ง. ความรวมมือดานการทองเที่ยว 

 
64. ปฏิญญาใดตอไปน้ีไมเกี่ยวของกับอาเซียน 

ก. ปฏิญญาวาดวยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตแหงสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง 
ข. ปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน 
ค. ปฏิญญาบาหลีวาดวยประชาคมอาเซียนในประชาคมโลก 
ง. ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
65. ขอใดเปนประเด็นสําคัญทีส่ิงคโปรในฐานะประธานอาเซยีนในป พ.ศ. 2561 ตองการจะผลกัดัน 

ก. Partnering for Change, Engaging the World 
ข. Our People, Our Community, Our Vision 
ค. Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community 
ง. Resilient and Innovative 
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66. ขอใดไมใชนักแสดงนักรองช่ือดังของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ก. ไอศวรรยา ราย 

 ข.    อเล็กซานดรา ธิดาวัลย บุญชวย 

 ค.    เปก ผลิตโชค 

ง.     ดุจ โสเภีย 

67. ผูใดถือวาเปนหน่ึงในบุคคลสําคัญที่ถือวาเปนบิดา หรือ Founding Fathers ของอาเซียน 

ก. พันเอก (พเิศษ) ถนัด คอมันตร 

ข. พลเอกฟเดล รามอส 

ค. นายลี กวน ยู 

ง. นายอาสา สารสิน 

68. วังสราญรมยมีความเกี่ยวของอยางไรในประวัติศาสตรของอาเซียน 

ก. เปนสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ข. เปนสถานที่ลงนามเพื่อกอต้ังสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ค. เปนสถานที่ลงนามเพื่อกอต้ังประชาคมอาเซียน 

ง. เปนสถานที่ลงนามเพื่อกอต้ังคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 

69. ผลิตภัณฑใดไมใชสินคาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ก. รถยนตโปรตอน 

ข. กาแฟดาว 

ค. แปงหอมศรจีันทร 

ง. รองเทาบาจา 

70. ประเทศใดไดรับมอบหมายใหเปนผูประสานงาน ASEAN Community Vision 2025 กับ UN 2030 

Agenda for Sustainable Development  

ก. สปป.ลาว 
ข. เมียนมา 
ค. ไทย 
ง. กัมพูชา 

 
71. หนวยงานใดของไทยมีฐานะเปนสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat) 

ก. กระทรวงการตางประเทศ 
ข. รัฐสภา 
ค. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ง. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
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72. ประเทศในขอใดเปนสมาชิกของการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก 

ก. เกาหลีเหนือ 

ข. คิวบา 

ค. อิหราน 

ง. คาซัคสถาน 

73. การประชุมระดับเจาหนาทีอ่าวุโส หมายถึงการประชุมของผูแทนในระดับใด 

ก. นายกรัฐมนตร ี

ข. รัฐมนตรีตางประเทศ 

ค. ปลัดกระทรวง 

ง. เอกอัครราชทูต 

74. สถานที่ใดในอาเซียนไมไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก 

ก. เมืองหลวงพระบาง 

ข. เมืองฮอยอัน 

ค. กลุมวัดบุโรพทุโธ 

ง. วนอุทยานถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน 

75. ขอใดไมถูกตอง 

ก. ดอกจําปา – ดอกไมประจําชาติสปป.ลาว 

ข. ดอกชบาแดง – ดอกไมประจําชาติมาเลเซีย 

ค. ดอกพุดแกว – ดอกไมประจําชาติเมียนมา 

ง. ดอกบัวสีชมพู – ดอกไมประจําชาติเวียดนาม 

 

-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


