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   แนวขอสอบ 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏบิัติการ 

 
1. การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนโดยความเห็นชอบของหนวยงานใด 

ก. กรมบัญชีกลาง   ข. กระทรวงการคลัง 
ค. สํานักงบประมาณ   ง. กระทรวงมหาดไทย 

ตอบ  ข.  
2. วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และการลาหยุดราชการของ
ขาราชการพลเรือน ใหเปนไปตามขอใด 

ก. นายกรัฐมนตรี   ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ค. รองนายกรัฐมนตรี   ง. คณะรัฐมนตรี 

ตอบ   ง.  
3. การรับบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตองคํานึงถึงขอใด 

ก. ความรูความสามารถของบุคคล ข. ความเสมอภาค ความเปนธรรม 
ค. ประโยชนของทางราชการ  ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ   ง. 
4. ขอใด ไมใช ประเด็นการพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหนง และการใหประโยชนอื่นแก
ขาราชการ 

ก. ผลงาน    ข. ศักยภาพ 
ค. ความคิดเห็นทางการเมือง  ง. ความประพฤติ 

ตอบ  ค.  
5. ขอใดเรียงลําดับโทษทางวินัยจากหนักท่ีสุดไปเบาท่ีสุดตามลําดับอยางถูกตอง 

ก. ไลออก ปลดออก ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ 
ข. ไลออก ปลดออก ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ภาคทัณฑ 
ค. ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไลออก 
ง. ไลออก ปลดออก ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน 

ตอบ  ก.  
6. ขอใด ไมใช สวนราชการตามระเบียบบริหารราชการสวนกลาง  

ก. สํานักนายกรัฐมนตรี   ข. กระทรวง  
ค. สํานักงานรัฐมนตรี   ง. ทบวง  

ตอบ ค. 
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7. รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน คือขอใด 
ก. สวนกลาง, สวนทองถิ่น  
ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนทองถิ่น 
ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค  
ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 

ตอบ  ข.  
8. ผูมีอํานาจออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการในกระทรวง คือใคร 

ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวง   ง. คณะรัฐมนตรี 

ตอบ ค. 
9. การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 

ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 

ตอบ  ข.  
10. การมอบอํานาจของอธิบดีใหกับรองอธิบดีจะตองทําอยางไร 

ก. ทําเปนหนังสือ    ข. ตราเปนพระราชบัญญัติ   
ค. ออกเปนประกาศกระทรวง  ง. ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ตอบ ก. 
11. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรียกโดยยอวาอะไร 

ก. คณะกรรมการ ป.ป.ช.   ข. คณะกรรมการ ปปช. 
ค. คณะกรรมการ คปช.   ง. คณะกรรมการ คกช. 

ตอบ  ก.  
12. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปจจุบัน
แกไข เพิ่มเติมฉบับใด พ.ศ. ใด 

ก. ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2542   ข. ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 
ค. ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2558   ง. ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2561 

ตอบ  ง.  
13. ขอใด ไมใช ความหมายของ “รํ่ารวยผิดปกติ”  

ก. การมีทรัพยสินมากผิดปกติ    
ข. มีทรัพยสินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ  
ค. การมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ  
ง. การมีหนี้สินลดลงมากผิดปกต ิ

ตอบ ค. 
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14. ใครเปนประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ก. นายกรัฐมนตรี   ข. ประธานศาลฎีกา  
ค. ประธานสภาผูแทนราษฎร   ง. ประธานศาลปกครองสูงสุด  

ตอบ ข. 
15. ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หมายความถึงบุคคลใด 

ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรี 
ค. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร   ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ  ง.  
16. ผูรักษาการตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 คือ 

ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. วุฒิสภา     ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ  ก.  
17. ตามพระราชกฤษฎีนี้ คําวา “สวนราชการ” ไมรวมถึง  

ก. องคการบริหารสวนจังหวัด   ข. การปกครองสวนภูมิภาค  
ค. การปกครองสวนกลาง   ง. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตอบ  ง.  
18. “ขาราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกานี้หมายความรวมถึงใครบาง 

ก. พนักงาน    ข. ลูกจาง  
ค. ผูปฏิบัติงานในสวนราชการ  ง. ถูกหมด 

ตอบ  ง.  
19 “รัฐวิสาหกิจ”หมายความวา อยางไร ตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

ก. รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
ข. รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฏีกา 
ค. รัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง 
ง. ถูกหมดท้ัง ก.และ ข. 

ตอบ ง. 
20. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน    
ข. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา    
ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ  ง.  
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21. ขอใดเปนหลักของการรวมอํานาจ 
ก. Centralization   ข. Deconcentration 
ค. Decentralization   ง. City manager 

ตอบ ก. 
22. ขอใดเปนหลักของการแบงอํานาจ 

ก. Centralization   ข. Deconcentration 
ค. Decentralization   ง. City manager 

ตอบ ข. 
23. ขอใดเปนหลักของการกระจายอํานาจ 

ก. Centralization   ข. Deconcentration 
ค. Decentralization   ง. City manager 

ตอบ ค. 
24. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนฉบับท่ีเทาไหร 

ก. ฉบับท่ี 16   ข. ฉบับท่ี 17 
ค. ฉบับท่ี 18   ง. ฉบับท่ี 19 

ตอบ ง. 
25. ปจจุบันกระทรวงและสวนราชการทีมีฐานะเปนกระทรวง ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจํานวนเทาใด 

ก. 18 กระทรวง   ข. 20 กระทรวง 
ค. 22 กระทรวง   ง. 19 กระทรวง 

ตอบ ข. 
26. กระทรวงใดท่ีจัดตั้งขึ้นมาใหม ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ก. กระทรวงวัฒนธรรม 
ข. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ค. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ง. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ตอบ ง. 
27. เปาหมายสูงสุดของหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารสถานศึกษาคือขอใด 
  ก. ประสิทธิภาพ   

ข. ประสิทธิผล    
ค. คุณภาพผูเรียน   
ง. การพัฒนาองคกร   

ตอบ ค. 
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28. การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกตกิาตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม 
 คือหลักธรรมมาภิบาลใด 

ก. หลักคุณธรรม    ข. หลักความโปรงใส 
ค. หลักนิติธรรม    ง. หลักความรับผิดชอบ 

ตอบ  ค.  
29. การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม คือหลักธรรมมาภิบาลใด 

ก. หลักความโปรงใส    ข. หลักคุณธรรม 
ค. หลักความคุมคา    ง. หลักความมีสวนรวม 

ตอบ  ข.  
30.  ขอใด ไมเปน ความหมายของคําวา ความพอเพียง 

ก. ความมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ข. ความพออยู พอกิน 
ค. ความมีเหตุผล    ง. ความพอประมาณ 

ตอบ    ข.  
31. ใครเปนประธานสภาผูแทนราษฎร คนปจจุบัน 

ก. นายชัย   ชิดชอบ   ข. นายศุภชัย โพธ์ิสุ 
ค. นายชวน  หลีกภัย   ง. นายสุชาติ ตันเจริญ 

ตอบ ค. 
32. ปจจุบันใคร เปนประธานวุฒิสภา 

ก. นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ข. นายชวน  หลีกภัย 
ค. พล.อ.สิงหศึก  สิงหไพร  ง. นายศุภชัย  สมเจริญ 

ตอบ ก. 
33. ขอใดไมได อยูในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน+3  

ก. ประเทศจีน    ข. ประเทศญี่ปุน  
ค. ประเทศเกาหลีใต    ง. ประเทศอินเดีย 

ตอบ ง. 
34. ขอใดไมไดอยูในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน +6  

ก. ประเทศออสเตรเลีย   ข. ประเทศอังกฤษ  
ค. ประเทศอินเดีย   ง. ประเทศนิวซีแลนด 

ตอบ ข. 
35. เลขาธิการอาเซียน คนปจจุบันคือใคร 

ก. นายปติ  ศรีแสงนาม  ข. นายลิม  เฮง  เคียง 
ค. นายลิม จอก ฮอย   ง. นายโรดริโก ดูแตรเต 

ตอบ ค. 
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36. พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ลําดับท่ีเทาไหร 
ก. ลําดับท่ี 13    ข. ลําดับท่ี 14 
ค. ลําดับท่ี 15    ง. ลําดับท่ี 16  

ตอบ ง. 
37. ปจจุบัน คณะรัฐมนตรี เปนชุดท่ีเทาไหร 

ก. คณะท่ี 59    ข. คณะท่ี 60   
ค. คณะท่ี 61    ง. คณะท่ี 62 

ตอบ ค. 
38. ปจจุบันใครเปน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ก. นายอิทธิพร  บุญประคอง  ข. นายธวัชชัย  เทอดเผาไทย 
ค. นายปกรร   มหรรณพ  ง. นายฐิติเชฏฐ  นุชนาฏ 

ตอบ ก. 
39. สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันท่ี  

ก. 3 มิถุนายน พ.ศ. 2520  ข. 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 
ค. 3 มิถุนายน พ.ศ. 2522  ง. 3 มิถุนายน พ.ศ. 2523 

ตอบ ข. 
40. ขอใด คือ เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกชั้นสูงสุด 

ก. ทวีติยาภรณชางเผือก  ข. ตริตาภรณชางเผือก     
ค. เบญจมาภรณชางเผือก  ง. มหาปรมาภรณชางเผือก 

ตอบ ง. 
41. ขอใด คือ เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือกชั้นต่ําสุดกวาขออื่น 

ก. ทวีติยาภรณชางเผือก  ข. ตริตาภรณชางเผือก     
ค. เบญจมาภรณชางเผือก  ง. มหาปรมาภรณชางเผือก 

ตอบ ค. 
42. ขอใด ไมใช เคร่ืองราชอิสริยาภรณ สําหรับพระราชทานแดพระบรมวงศานุวงศ ขาราชการ และ
ผูกระทําคุณความดี  

ก. เคร่ืองราชอิสริยาภรณวัลลภาภรณ 
ข. เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี 
ค. เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก 
ง. เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ 

ตอบ ก. 
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43. ขอใด เปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ สําหรับพระราชทานแดพระประมุขแหงรัฐ 
ก. เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา  
ข. เคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนวราภรณ 
ค. เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนมงคลย่ิงราชมิตราภรณ 
ง. เคร่ืองขัตติยราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติคุณรุงเรืองย่ิงมหาจักรีบรมราชวงศ 

ตอบ ค. 
44. ขอใด เปนเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนบําเหน็จในพระองค 

ก. เคร่ืองราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา 
ข. เคร่ืองราชอิสริยาภรณรัตนวราภรณ 
ค. เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดี 
ง. เคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนมงคลย่ิงราชมิตราภรณ 

ตอบ ข. 
45. “เศรษฐกิจท่ีขับ เคล่ือนดวยนวัตกรรม” เกี่ยวของกับโมเดลใดมากท่ีสุด 

ก. ประเทศไทย 1.0     
ข. ประเทศไทย 2.0  
ค. ประเทศไทย 3.0     
ง. ประเทศไทย 4.0 

ตอบ ง. 
46. Thailand 4.0 เปนโมเดลเศรษฐกิจ ขอใดกลาวถูกตอง  

ก. ทํามาก ไดมาก     
ข. ทํานอย ไดนอย  
ค. ทํามาก ไดนอย     
ง. ทํานอย ไดมาก  

ตอบ ง. 
47. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เปนฉบับท่ีเทาไร 

ก. ฉบับท่ี 18     ข. ฉบับท่ี 19    
ค. ฉบับท่ี 20     ง. ฉบับท่ี 21 

ตอบ ค. 
48. ขอใด คือ อํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย 

ก. รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล  
ข. คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอิสระ 
ค. รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และองคกรอิสระ  
ง. รัฐสภา รัฐบาล และสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

ตอบ ก. 
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49. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะเทานั้น  
ข. พระมหากษัตริย ทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
ค. องคพระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนท่ีเคารพสักการะ  
ง. พระมหากษัตริย ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจท่ีจะสถาปนาและถอดถอนฐานันดรศักดิ์  

ตอบ ก. 
50. ใครเปนผูแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานองคมนตรี 

ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ประธานรัฐสภา  
ค. ประธานศาลฎีกา    ง. พระมหากษัตริย 

ตอบ ง. 
51. ประธานองคมนตรีและองคมนตรีอื่น ประกอบเปนคณะองคมนตรีมีจํานวนกี่คน 

ก. 18 คน     ข. ไมเกิน 18 คน  
ค. 19 คน     ง. ไมเกิน 19 คน 

ตอบ ข. 
52. Thailand 4.0 กําหนดเปาหมายครอบคลุมใน 4 มิติ การยกระดับคุณคามนุษย ดวยการพัฒนา
คนไทย สอดคลองกับเร่ืองใด  

ก. มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 20    
ข. มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 21  
ค. มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 22    
ง. มนุษยท่ีสมบูรณในศตวรรษท่ี 23  

ตอบ ข. 
53. หัวใจสําคัญของประเทศไทยในยุค 4.0 คือขอใด  

ก. การปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value-Based Economy”  
ข. การปรับเปล่ียนโครงสรางการเกษตร ไปสู “Value-Base Agriculture”  
ค. การปรับเปล่ียนโครงสรางเทคโนโลยี ไปสู “Value-Base Technology”  
ง. การปรับเปล่ียนโครงสรางแรงงานทักษะต่ํา ไปสู “Value-Base Labour” 

ตอบ ก. 
54. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป อนาคตประเทศไทยเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน จะตองใช แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตแผนใดถึงแผนใด 

ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ท่ี 12 ถึง ฉบับท่ี 14 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ท่ี 12 ถึง ฉบับท่ี 15 
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ท่ี 12 ถึง ฉบับท่ี 16 
ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ท่ี 12 ถึง ฉบับท่ี 17  

ตอบ ข. 
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55. รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักธรรมา-      ภิ
บาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลัง
ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว อยูในมาตราท่ีเทาไหร รัฐธรรมนูญ ป 2560 

ก. มาตรา 54    ข. มาตรา 65 
ค. มาตรา 92    ง. มาตรา 102 

ตอบ ข. 
56. วันท่ี 1 เมษายน ของทุกปเปนวันขาราชการพลเรือน ใครเปนผูกําหนด 

ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ข. พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
ค. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
ง. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ตอบ ข. 
57. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 มีผลบังคับตั้งแตวันท่ีเทาใดเปนตนไป 

ก. 4 เมษายน พ.ศ. 2560   ข. 5 เมษายน พ.ศ. 2560  
ค. 6 เมษายน พ.ศ. 2560   ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560  

ตอบ ค. 
58. ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 มีท้ังหมด 

ก. 15 หมวด 279 มาตรา   ข. 16 หมวด 289 มาตรา  
ค. 16 หมวด 279 มาตรา   ง. 15 หมวด 289 มาตรา  

ตอบ ค. 
59. งานท่ีพระมหากษัตริยทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ซึ่งงานพระราชกุศลบางงานตอเนื่อง กับงานพระ
ราชพิธี 

ก. งานพระราชพิธี    ข. งานพระราชกุศล  
ค. งานรัฐพิธี     ง. งานราษฎรพิธี  

ตอบ ข. 
60. งานพิธีท่ีรัฐบาลหรือทางราชการจัดขึ้นเปนประจําป โดยกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ 
ทรงเปนประธานประกอบพิธี 

ก. งานพระราชพิธี    ข. งานพระราชกุศล  
ค. งานรัฐพิธี     ง. งานราษฎรพิธี  

ตอบ ค. 
61. งานทําบุญตามประเพณีนิยมท่ีราษฎรจัดขึ้นเพื่อความเปนสิริมงคลแกตนเองและ ชุมชน หรือเปน
การทําบุญเพื่ออุทิศผลใหแกผูท่ีลวงลับไปแลวในโอกาสตาง ๆ 

ก. งานพระราชพิธี    ข. งานพระราชกุศล  
ค. งานรัฐพิธี     ง. งานราษฎรพิธี  

ตอบ ง. 
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62. ขอใด ไมใช งานพระราชพิธี ทุกขอ 
ก. วันฉัตรมงคล /วันสงกรานต    
ข. วันเฉลิมพระชนมพรรษา /วันฉัตรมงคล  
ค. วันอภิเษกสมรส /วันพระชนมพรรษา  
ง. วันสงกรานต /วันวิสาขบูชา 

ตอบ ง. 
63. ขอใดคืองานพระราชกุศล  

ก. งานพระราชกุศลมาฆบูชา    
ข. อุปสมบทนาคหลวง  
ค. งานพระราชกุศลวันปยมหาราช   
ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. 
64. ขอใดคืองานรัฐพิธี  

ก. วันจักรี     ข. วันปยมหาราช  
ค. วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  ง. ถูกขอ ก และ ข 

ตอบ ง. 
65. ขอใดเปนองคประกอบของพิธี  

ก. พิธีกร    ข. พิธีการ 
ค. พิธีกรรม    ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. 
66. หนาท่ีของพิธีกร คือขอใด 

ก. ผูดําเนินรายการประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ  
ข. ดําเนินรายการใหเปนไปตามขั้นตอนท่ีไดกําหนดไว 

  ค. ทําหนาท่ีรับผิดชอบในดานพิธีการ ประสาน ควบคุม และกํากับพิธีการตาง ๆ  
ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. 
67. ผูทําหนาท่ีควบคุมและปฏิบัติศาสนพิธี ใหถูกตองตามพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจน ประสานงาน 
เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมในพิธีนั้น ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย เรียกวา   

ก. โฆษก    ข. พิธีกร 
ค. ศาสนพิธีกร     ง. ผูดําเนินรายการ 

ตอบ ค. 
68. เอกสารท่ีมีผูรับรับส่ังอัญเชิญมาส่ังใหเจาหนาท่ีไปปฏิบัติตามหนาท่ีราชการ หมายถึงขอใด 

ก. หมายกําหนดการ    ข. หมายรับส่ัง  
ค. พระราชกิจ    ง. กําหนดการ  

ตอบ ข. 
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69. เอกสารกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติพระราชพิธี หรือพิธีการของ องคประธานในพิธีท่ีขาราชการผู
ปฏิบัติจะตองสนองงานตามลําดับขั้นตอน หมายถึงขอใด 

ก. หมายกําหนดการ    ข. หมายรับส่ัง  
ค. พระราชกิจ    ง. กําหนดการ  

ตอบ ค. 
70. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีจัดอยูใน
พิธีใด 

ก. งานพระราชพิธี   ข. งานพระราชกุศล 
ค. งานรัฐพิธี    ง. งานราษฎรพิธี  

ตอบ ก. 
71. เคร่ืองราชกกุธภัณฑ ประกอบดวย  

ก. พระมหาพิชัยมงกุฎ/พระแสงขรรคชัยศรี/พระธํามรงค/วาลวิชนี/ฉลองพระบาทเชิงงอน 
ข. พระมหาพิชัยมงกุฎ/พระแสงขรรคชัยศรี/ธารพระกร/วาลวิชนี/ฉลองพระบาทเชิงงอน 
ค. พระมหาพิชัยมงกุฎ/พระธํามรงค/ธารพระกร/พระภูษา/ฉลองพระบาทเชิงงอน 
ง. พระมหาพิชัยมงกุฎ/พระแสงขรรคชัยศรี/พระภูษา/อินทรธนู/ฉลองพระบาทเชิงงอน 

ตอบ ข. 
72. การบําเพ็ญกุศลอุทิศ ครบ 50 วัน เรียกวา 

ก. สตฺตมวาร     
ข. ปฺญาสมวาร  
ค. สตมวาร     
ง. ปฺจจตุมวาร 

ตอบ ข. 
73. ขอใดคือหลักเกณฑการขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพและเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ 

ก. พระสมณศักดิ์ ตั้งแตชัน้ “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป  
ข. พระภิกษุสามเณร เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
ค. พระราชวงศ ตั้งแตชั้น “หมอมเจา” ขึ้นไป 
ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. 
74. ผูท่ีไปรวมงานพระราชทานเพลิงศพ ในกรณีรับราชการ ควรแตงกายดวยชุด 

ก. แตงกายไวทุกขตามประเพณีนิยม  
ข. แตงกายชุดสูทดํา  ไวทุกข 
ค. แตงกายชุดปกติขาว ไวทุกข   
ง. แตงกายสุภาพ ไวทุกข  

ตอบ ค. 
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75. เวลาท่ีเจาหนาท่ีเชิญน้ําหลวงอาบศพมาถึงศาลาเจาภาพ ควรปฏิบัติเชนไร 
ก. ย่ืนตรง ทําความเคารพ   
ข. ย่ืนตรง ไมตองทําความเคารพ 
ค. นั่งสงบนิ่ง     
ง. นั่งหรือยืนในอาการสํารวม 

ตอบ ข. 
76. ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. ไมอนุญาตในนําศพลงโกศ 
ข. หีบรองในตองกวางไมเกิน 18 นิ้ว 
ค. ศพท่ีไดรับโกศเกียรติยศจะมีปกลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ 
ง. ศพท่ีไดรับโกศแปดเหล่ียมเกียรติยศจะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จํานวน 5 คืน 

ตอบ ง. 
77. วันใดท่ีไมพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ 
 ก. วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 ข. วันฉัตรมงคล  

ค. วันศุกร    
ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. 
78. ขอใด ไมใช หลักเกณฑการขอพระราชทานเพลิงศพและดินฝงศพกรณีพิเศษ 

ก. ผูท่ีอยูในราชสกุล ชั้นหมอมราชวงศและหมอมหลวง 
ข. ผูบริจาคทรัพยสินเพื่อการกุศล คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 3๐๐,๐๐๐ บาท 
ค. ผูท่ีบริจาครางกาย หรืออวัยวะแกสภากาชาดไทย โรงพยาบาล หรือสถานศึกษา เพื่อ

ประโยชนทางการแพทย 
ง. บิดามารดาของขาราชการฝายทหาร ตํารวจ ชั้นยศตั้งแต พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท 

และพันตํารวจโท ขึ้นไป 
ตอบ ข. 
79. บุคคลใดท่ีจะไมไดรับพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ เคร่ืองเกียรติยศประกอบศพ พระราชทาน
เพลิงศพและดินฝงศพ 
 ก. ชาวตางชาติ    ข. ผูตองอาญาแผนดิน 

ค. ผูทําลายชีพตนเอง   ง. ถูกท้ังขอ ข. และ ค. 
ตอบ ง. 
80. เจาหนาท่ีจะแนะนําใหเจาภาพทําการหวีผมของศพ จํานวนกี่คร้ัง 
 ก. 2 คร้ัง    ข. 3 คร้ัง 
 ค. 4 คร้ัง    ง. 5 คร้ัง 
ตอบ ข. 
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81. พระพิธีธรรม ประจําวัดพระอารามหลวง จะมีพระพิธีธรรมไดกี่สํารับ 
 ก. 1 สํารับ    ข. 2 สํารับ    

ค. 3 สํารับ    ง. 4 สํารับ  
ตอบ ก. 
82.  ระเบียบแบบแผนท่ีผูนับถือศาสนาพึงปฏิบัติ เรียกวาอะไร  
 ก. ศาสนพิธี    ข. บุญพิธี   

ค. ทานพิธี    ง. กุศลพิธี 
ตอบ ก. 
83. ขอใด จัดเปนงานอวมงคล  
 ก. ทําบุญขึ้นบานใหม   ข. ทําบุญอุทิศผูตาย 
 ค. ทําบุญทอดกฐิน   ง. ทําบุญฉลองเมรุ 
ตอบ ข. 
84. ขอใดคือ เคร่ืองประกอบเกียรติยศ พระราชาคณะชั้นเทพ, ราช และพระราชาคณะสามัญ 

ก. โกศโถ    ข. หีบทองทึบ 
ค. หีบเชิงชาย    ง. โกศแปดเหล่ียม 

ตอบ ข. 
85. พลเอกเปรม ติณสูลานนท ไดรับพระราชทาน “โกศกุดั่นนอย” เปนเกียรติยศ เพราะเหตุใด 

ก. เปนประธานองคมนตรีถึงแกอสัญกรรมในขณะดํารงตําแหนง    
ข. เปนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 
ค. ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณนพรัตนราชวราภรณ    
ง. ในหลวงพระราชทานใหเปนกรณีพิเศษ   

ตอบ ค. 
86. วันพระ เรียกอีกอยางหนึ่งวาวันอะไร  
 ก. วันอุโบสถ    ข. วันวัสสูปนายิกา  

ค. วันธรรมสวนะ   ง. วันปาฏิบท 
ตอบ ค. 
87. ผาท่ีโยงจากศพ เพื่อทําพิธีทอดผาบังสุกุล เรียกวาอะไร  
 ก. ผาภูษามาลา   ข. ผาภูษาโยง   

ค. ผาบังสุกุล    ง. ผาปูลาด 
ตอบ ข. 
88. วันมหาปวารณา ตรงกับขอใด  
 ก. วันแสดงธรรม   ข. วันอุโบสถ   

ค. วันเขาพรรษา   ง. วันออกพรรษา 
ตอบ ง. 
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89. อุโบสถศีลขอสุดทาย วาดวยการเวนเร่ืองใด  
 ก. บริโภคในเวลาวิกาล   ข. ฟอนรําขับรอง 
 ค. ทัดทรงดอกไม   ง. ท่ีนั่งท่ีนอนสูงใหญ 
ตอบ ง. 
90. การทอดกฐิน ส้ินสุดในวันใด  
 ก. วันลอยกระทง   ข. วันสงกรานต  

ค. วันเขาพรรษา   ง. วันออกพรรษา 
ตอบ ก. 
91. การรักษาศีล ๕ จัดเขาในหมวดใด  
 ก. กุศลพิธี    ข. บุญพิธี   

ค. ทานพิธี    ง. ปกิณกพิธี 
ตอบ ก. 
92. อาราธนาพระปริตร เปนขั้นตอนตอจากพิธีใด  
 ก. จุดธูปเทียน    ข. บูชาพระรัตนตรัย 
 ค. อาราธนาศีล    ง. สมาทานศีล 
ตอบ ง. 
93. การทําบุญคลายวันเกิด จัดเขาในหมวดพิธีใด  
 ก. กุศลพิธี    ข. บุญพิธี   

ค. ทานพิธี    ง. ปกิณกพิธี 
ตอบ ข. 
94.  ทานประเภทใด พระพุทธองคทรงแสดงวามีอานิสงสมาก  
 ก. ปาฏิบุคลิกทาน   ข. อกาลทาน   

ค. สังฆทาน    ง. อามิสทาน 
ตอบ ค. 
95. การกรวดน้ํา มุงประโยชนอะไร  
 ก. อุทิศสวนบุญ   ข. แสดงความเคารพ 
 ค. ตั้งจิตอธิษฐาน   ง. เพื่อใหเทวดารับรู 
ตอบ ก. 
96. การกรวดน้ํา นิยมทําในเวลาท่ีพระสงฆเร่ิมบทใด  
 ก. ยถา วาริวหา ...   ข. สพฺพีติโย ... 
 ค. สคฺเค กาเม ...   ง. ภวตุ สพฺ ... 
ตอบ ก. 
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97. พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อนอมระลึกถึงใคร  
 ก. พระพุทธเจา    ข. พระธรรม  
    ค. พระสงฆ    ง. พระรัตนตรัย 
ตอบ ง. 
98. การนิมนตพระสงฆมาประกอบพิธี ใชคําวาอะไร  
 ก. อาราธนา    ข. นมัสการ 
 ค. กราบเรียน    ง. เรียนเชิญ 
ตอบ ก. 
99. การถวายของแดพระภิกษุ เรียกวาอะไร  
 ก. นอมถวาย    ข. ประเคน   

ค. นําถวาย    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ข. 
100. ผูประเคนของถวายพระสงฆ ควรอยูหางประมาณเทาใด  

ก. หนึ่งคืบ     ข. หนึ่งศอก  
ค. หนึ่งเมตร     ง. หนึ่งวา  

ตอบ ข.  
101. วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ตรงกับวันสําคัญใด   

ก. วันมาฆบูชา     ข. วันวิสาขบูชา  
ค. วันอัฏฐมีบูชา    ง. วันอาสาฬหบูชา  

ตอบ ข.  
102. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับขอใด   

ก. วันมาฆบูชา     ข. วันวิสาขบูชา  
ค. วันอัฏฐมีบูชา    ง. วันอาสาฬหบูชา  

ตอบ ค. 
103. ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ควรปฏิบัติตนเชนใด   

ก. ตักบาตร     ข. รักษาศีล  
ค. ปฏิบัติธรรม    ง. ถูกทุกขอ  

ตอบ ง.  
104. เทียนสองธรรม ใชจุดในพิธีใด   

ก. ไหวพระ     ข. สมาทานศีล  
ค. ฟงเทศน     ง. ปฏิบัติธรรม  

ตอบ ค. 
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105. การไหวพระสวดมนต จัดเขาในขอใด   
ก. ศาสนพิธี     ข. ศาสนธรรม  
ค. ศาสนวัตถุ     ง. ศาสนบุคคล  

ตอบ ก.  
106. พระภิกษุอยูประจําท่ีตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน เรียกวาอะไร   

ก. จํานําพรรษา    ข. จําพรรษา  
ค. จําศีล     ง. จําวัด  

ตอบ ข.  
107. ภายในพรรษา พระภิกษุไปคางคืนท่ีอื่นไดคราวละไมเกินกี่วัน   

ก. ๕ วัน    ข. ๖ วัน    
ค. ๗ วัน     ง. ๘ วัน  

ตอบ ค. 
108. ในวันเทโวโรหณะ พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้นใด  

ก. ดาวดึงส     ข. ยามา  
ค. ดุสิต     ง. นิมมานรดี  

ตอบ ก.  
109. ขอใดเปนความหมายของคําวา วัฒนธรรมตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 
         ก. ส่ิงดี ๆ ท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา  ข. ความเจริญในทางวิชาความรู 
         ค. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัต ิ ง. ส่ิงท่ีทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ 
ตอบ ง. 
110. ขอใด ไมเกี่ยวของกับสาขาของวัฒนธรรมไทยตามความเปนของคณะกรรมการเอกลักษณ 
ของชาต ิ
         ก. วัฒนธรรมทางวัตถุ                     ข. วัฒนธรรมทางสุนทรียะ 
         ค. วัฒนธรรมทางการบริโภค            ง. วัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดี 
ตอบ ค. 
111. ความเจริญในทางวิชาความรูท่ีเกี่ยวกับความนิยม ความงดงาม และความไพเราะจัดเปน
วัฒนธรรมทางใด 
         ก. ทางจิตใจ                 ข. ทางสุนทรียะ                         
         ค. ทางภาษาและวรรณคดี    ง. ทางขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตอบ ข. 
113. ขอใด ไมจัด เปนองคประกอบสําคัญของวัฒนธรรมทางจิตใจ 
         ก. ศาสนา    ข. ศีลธรรม      

ค. คติธรรม               ง. มนุษยธรรม 
ตอบ ง. 
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114. ใครเปนผูแตงเนื้อรอง เพลงสดุดีจอมราชา 
 ก. นายวิรัช  อยูถาวร     

ข. นายวิเชียร  ตันติพิมลพันธ 
ค. นางภัทรานิษฐ  เพฑูริยาเวทย  
ง. นายภาสกรณ  รุงเรืองเดชาภัทธ 

ตอบ ข. 
115. ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) ไดรับการสถาปนาเมื่อ 

วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕3  วันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕4 
วันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕5  วันท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕6 

ตอบ ข. 
116. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เดิมสังกัด คือขอใด 

ก. สํานักงานปลัดกระทรวง   ข. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
ค. กรมศิลปากร   ง. กระทรวงศึกษาธิการ 

คอบ ค. 
117. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนดานศิลปวัฒนธรรมในระดับใด 

ก. ระดับอุดมศึกษา    ข. ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
ค. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ง. ถูกท้ังขอ ก และ ข 

ตอบ ง. 
118. ศูนยมานุษยวิทยาสิริธร (องคการมหาชน) สถาปนาเมื่อ 

ก. ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข. ๑6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ค. ๑7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓  
ง. ๑8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ตอบ ก. 
119. หอภาพยนตร (องคการมหาชน) สถาปนาเมื่อ 

ก. ๒1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒   
ข. ๒2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ค. ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒   
ง. ๒4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตอบ ค. 
120. ผูท่ีจะเขาพิธีราชาภิเษกขึ้นเปนกษัตริย ดวยการไดรับมอบราชสมบัติจากพระราชบิดาใหสืบ
พระวงศาเปนการราชาภิเษกแบบใด 

ก. มงคลอินทราภิเษก    ข. มงคลราชาภิเษก 
ค. มงคลอุภิเษก    ง. มงคลโภคาภิเษก 

ตอบ ข. 
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121.ขอใดเปนราชประเพณีในการแสดงความเคารพถวายแดพระมหากษัตริย และสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในงานพระราชพิธีสําคัญ รวมท้ังพระบรมรูปหรือพระบรมราชานุสาวรีย เชน งาน
รัฐพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ 

ก. การถอนสายบัว    ข. การถวายบังคม 
ค. การถวายคํานับ    ง. การทาวันทยหัตถ 

ตอบ ข. 
122. ขอใดเปนการแสดงความเคารพอยางหนึ่งของสตรีท่ีใชกันเปนสากลนิยมสําหรับถวายแด
พระมหากษัตริย 

ก. การถอนสายบัว    ข. การถวายบังคม 
ค. การถวายคํานับ    ง. การทาวันทยหัตถ 

ตอบ ก. 
123. ขอใดเปนการแสดงความเคารพของบุรุษและสตรีเมื่อแตงเคร่ืองแบบราชการ ซึ่งสวมหมวก 

ก. การถอนสายบัว    ข. การถวายบังคม 
ค. การถวายคํานับ    ง. การทาวันทยหัตถ 

ตอบ ง. 
124. วันคลายวันสถาปนา กระทรวงวัฒนธรรม คือวันใด 

ก. 3 มีนาคม 2495    ข. 3 ตุลาคม 2545 
ค. 12 มีนาคม 2495   ง. 5 ตุลาคม 2545 

ตอบ  ข. 
125. สัญลักษณ “รูปรางอิสระ พัฒนามาจากภาพ ดวงตา มือ” หมายถึง ตราประจําหนวยงานใด 

ก. สํานักงานปลัดกระทรวง    
ข. ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 
ค. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย   
ง. กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

ตอบ ค. 
126. กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กําหนดจัดสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง วรรณกรรมอาเซียน 
เนื่องในปแหงวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๖๒ ในวันท่ี 

ก. 6 มิถุนายน 2562    
ข. 7 มิถุนายน 2562 
ค. 8 มิถุนายน 2562    
ง. 9 มิถุนายน 2562 

ตอบ ข. 
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127. สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร สังกัดหนวยงานใด 
ก. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ข. กรมศิลปากร 
ค. สํานักหอสมุดแหงชาติ  ง. กรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ตอบ ข. 
128. พระเอกเจาปญญา หมายถึงวรรณกรรมเร่ืองใด 

ก. ขุนชางขุนแผน   ข. พระอภัยมณี 
ค. ศรีธนชัย    ง. รามเกียรติ์ 

ตอบ ค. 
129. ขอใดคือเว็บไซดของกรมศิลปากร 

ก. www.finearts.go.th  ข. www.culture.go.th 
ค. www.ocac.go.th   ง. www.dra.go.th 

ตอบ ก. 
130. ขอใดคือเว็บไซดของกรมการศาสนา 

ก. www.finearts.go.th  ข. www.culture.go.th 
ค. www.ocac.go.th   ง. www.dra.go.th 

ตอบ ง. 
131. ขอใดคือเว็บไซดของกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

ก. www.finearts.go.th  ข. www.culture.go.th 
ค. www.ocac.go.th   ง. www.dra.go.th 

ตอบ ข. 
132. ขอใดคือเว็บไซดของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

ก. www.finearts.go.th  ข. www.culture.go.th 
ค. www.ocac.go.th   ง. www.dra.go.th 

ตอบ ค. 
133. ขอใดคือเว็บไซดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ก. www.bpi.ac.th   ข. www.sac.or.th 
ค. www.fapot.org   ง. www.moralcenter.or.th 

ตอบ ก. 
134. ขอใดคือเว็บไซดของศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

ก. www.bpi.ac.th   ข. www.sac.or.th 
ค. www.fapot.org   ง. www.moralcenter.or.th 

ตอบ ข. 
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135. ขอใดคือเว็บไซดของหอภาพยนตร(องคการมหาชน) 
ก. www.bpi.ac.th   ข. www.sac.or.th 
ค. www.fapot.org   ง. www.moralcenter.or.th 

ตอบ ค. 
136. ขอใดคือเว็บไซดของศูนยคุณธรรม 

ก. www.bpi.ac.th   ข. www.sac.or.th 
ค. www.fapot.org   ง. www.moralcenter.or.th 

ตอบ ง. 
137. ปจจุบันใครเปนอธิบดีกรมศิลปากร 

ก. นายอนันต ชูโชติ   ข. นายกิตติพันธ  พานสุวรรณ 
ค. นายชาย นครชัย   ง. นางสาววิมลลักษณ  ชูชาติ 

 ตอบ ก. 
138. ปจจุบันใครเปนอธิบดีกรมการศาสนา 

ก. นายอนันต ชูโชติ   ข. นายกิตติพันธ  พานสุวรรณ 
ค. นายชาย นครชัย   ง. นางสาววิมลลักษณ  ชูชาติ 

ตอบ ข. 
139. ปจจุบันใครเปนอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

ก. นายอนันต ชูโชติ   ข. นายกิตติพันธ  พานสุวรรณ 
ค. นายชาย นครชัย   ง. นางสาววิมลลักษณ  ชูชาติ 

ตอบ ค. 
140. ปจจุบันใครเปนผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

ก. นายอนันต ชูโชติ   ข. นายกิตติพันธ  พานสุวรรณ 
ค. นายชาย นครชัย   ง. นางสาววิมลลักษณ  ชูชาติ 

ตอบ ง. 
141. ปจจุบันใครเปนผูอํานวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

ก. นางปริศนา พงษทัดศิริกุล  ข. นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
ค. นายพีรพน พิสณุพงศ  ง. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

ตอบ ก. 
142. ปจจุบันใครเปนผูอํานวยการศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

ก. นางปริศนา พงษทัดศิริกุล  ข. นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
ค. นายพีรพน พิสณุพงศ  ง. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

ตอบ ข. 
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143. ปจจุบันใครเปนประธานหอภาพยนตร(องคการมหาชน) 
ก. นางปริศนา พงษทัดศิริกุล  ข. นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
ค. นายพีรพน พิสณุพงศ  ง. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

ตอบ ค. 
144. ปจจุบันใครเปนผูอํานวยการศูนยคุณธรรม 

ก. นางปริศนา พงษทัดศิริกุล  ข. นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
ค. นายพีรพน พิสณุพงศ  ง. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

ตอบ ง. 
145. ภาพยนตรกําเนิดขึ้นในโลก เมื่อป  

ก. พ.ศ. ๒๔๓7    ข. พ.ศ. ๒๔๓๘  
ค. พ.ศ. ๒๔๓9    ง. พ.ศ. ๒๔40  

ตอบ ข. 
146. ภาพยนตรกําเนิดขึ้นในโลก โดยนักประดิษฐประเทศใด 

ก. ชาวฝร่ังเศส    ข. ชาวเยอรมัน 
ค. ชาวอังกฤษ    ง. ชาวโปรตุเกส 

ตอบ ก. 
147. สวช. คือ คํายอมาของหนวยงานใด 

ก. สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ข. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ค. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
ง. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

ตอบ ค. 
148. ขอใด เปนพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนองคอุปถัมภ
มรดกศิลปะวัฒนธรรม 

ก. บัณฑิตพัฒนศิลป   ข. กิติวัฒนาดุลโสภาคย 
ค. เพชรบุรีราชสิรินธร    ง. มานุษยวิทยาสิรินธร 

ตอบ ก. 
149. ขอใด ไมใช สถานศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ก. ชางศิลปนครศรีธรรมราช  ข. วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี 
ค. วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ ง. วิทยาลัยนาฏศิลปะอุดรธานี 

ตอบ ง. 
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150. ขอใดคือ วิสัยทัศน ของกระทรวงวัฒนธรรม 
ก. วัฒนธรรมสรางคนดี สังคมสันติสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจไทย เปน

ศูนยกลางการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมในระดับอาเซียน 
ข. วัฒนธรรมสรางคนดี สังคมมีความสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจไทย เปน

ศูนยกลางการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมในระดับระดับอาเซียน 
ค. วัฒนธรรมสรางคนดี สรางสังคมดี ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อใหไทย 

เปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ 
ง. วัฒนธรรมสรางคนดี มีความสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจไทย เปน

ศูนยกลางการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาต ิ
 
ตอบ ค. 
 

 
 

 


