
แบบทดสอบ  เร่ือง  อาเซียน 

  

 

 

1.       อาเซียนคอือะไร 

ก.      สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออก  

ข.      องคก์รแห่งประชาชาติเอเชียตะวนัออก  

ค.      ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

ง.       ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต ้ 

2.       สัญลกัษณ์ของอาเซียนคอือะไร 

ก.      รวงขา้ว 10 รวง  

ข.      รวงขา้ว 11 รวง  

ค.      ตน้ขา้ว 10 ตน้  

ง.       ตน้ขา้ว 11 ตน้  

3.       บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเร่ิมคอืใคร 

ก.      ดร.ถนดั คอมนัต ์ 

ข.      นายศุภชยั พานิชยศกัด์ิ  

ค.      ดร.มหาเดย ์มฮูมัหมดั  

ง.       ดร.ยซุูปต ์แวดาโอะ๊  



จ.       ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

4.       ข้อใดคอืวตัถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกจิในระดับภูมภิาค 

ก.      เพ่ือใหป้ระเทศสมาชิกมีการคา้อยา่งเสรีมากข้ึน 

ข.      เพ่ือใหป้ระเทศสมาชิกน าสินคา้ของประเทศตนมาขายมากข้ึน 

ค.      เพ่ือใหป้ระเทศสมาชิกติดต่อคา้ขายกนัไดง่้ายข้ึน 

ง.       เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกไดร่้วมมือกนัต่อตา้นสินคา้ของประเทศนอกกล่ม 

5.       การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร? 

ก.      การประชุมอาเซียนซมัมิท 

ข.      การประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียน 

ค.      การจดัการประชุมร่วมกบัประเทศนอกกลุ่มสมาชิก 

ง.       การประชุมท่ีเรียกว่า "อาเซียนบวกสาม  

6.       ข้อใดคอื อาเซียน (ASEAN) 

ก.      Asia South East Association Nations 

ข.      Association for South East Asian Nations  

ค.      Asia South East Association National 

ง.       Association for South East Asian National 

7.       สมาชิกอาเซียนมกีีป่ระเทศ 

ก.      10 ประเทศ 

ข.      12 ประเทศ 



ค.      15 ประเทศ 

ง.       20 ประเทศ 

8.       อาเชียน บวก 3 มตีวัย่อว่าอย่างไร 

ก.      APT 

ข.      AST 

ค.      ATS 

ง.       ATP 

9.       อาเซียนม ี3 เสาหลกั ยกเว้นข้อใด 

ก.      ประชาคมการเมืองอาเซียน  

ข.      ประชาคมความมัน่คงอาเซียน 

ค.      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ง.       ประชาคมสงัคมและวฒันธรรม 

10.    ต้นเหตุการณ์ก าเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่ 

ก.      ปัจจยัทางการเมือง – กระบวนการให ้เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)  

ข.      การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 

ค.      สงครามเยน็ 

ง.       การรวมตวัดา้นเศรษฐกิจ 

11.    ข้อใดเป็นผลความร่วมมอืของอาเซียน 

ก.      เขตการลงทุนอาเซียน 



ข.      เขตการคา้เสรีอาเซียน 

ค.      ความร่วมมือดา้นบริการของอาเซียน 

ง.       ถกูทุกขอ้ 

12.    เร่ิมแรก อาเซียน (ASEAN)จดัตั้งโดยประเทศสมาชิก กีป่ระเทศ 

ก.      4 ประเทศ  

ข.      5 ประเทศ 

ค.      6 ประเทศ  

ง.       7 ประเทศ 

13.    ข้อใดจดัเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 

ก.      ไทย พม่า ลาว กมัพชูา เวียดนาม  

ข.      สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย 

ค.      ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน 

ง.       ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  

14.    ASEAN + 3 คอืข้อใด 

ก.      ASEAN + ญ่ีปุ่น – เกาหลีใต ้– อินเดีย 

ข.      ASEAN + ญ่ีปุ่น – เกาหลีใต ้– นิวซีแลนด ์

ค.      ASEAN + ญ่ีปุ่น – เกาหลีใต ้– จีน 

ง.       ASEAN + ญ่ีปุ่น – เกาหลีใต ้– ออสเตรเลีย 

15.    ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน 



ก.      เมียนมาร์ 

ข.      สิงคโปร์ 

ค.      เวียดนาม 

ง.       ติมอร์-เลสเต 

16.    ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคอื 

ก.      อินโดนีเซียร์ 

ข.      เมียนมาร์ 

ค.      กมัพชูา 

ง.       เวียดนาม 

17.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก.      มีการก าหนดเขตการคา้เสรีในอาเซียน 

ข.      เศรษฐกิจหลกัในอาเซียนคือ เกษตรกรรม 

ค.      อาเซียนมุ่นเนน้พฒันาเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว 

ง.       สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

18.    AFTA เกีย่วข้องกบัข้อใด 

ก.      เขตการคา้เสรี 

ข.      เขตปกครองพิเศษ 

ค.      เขตส่งเสริมการท่องเทียว 

ง.       เขตพ้ืนท่ีปลกูพืชเศรษฐกิจ 



19.    ข้อใดไม่ใช่วตัถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน 

ก.      เพื่อพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ 

ข.      เพื่อร่วมกนัต่อตา้นการเขา้มาลงทุนของต่างชาติ 

ค.      เพ่ือส่งเสริมความมัน่คงปลอดภยัทางการเมือง 

ง.       เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีต่อกนัระหว่างประเทศ 

20.    ข้อใดเป็นความส าคญัของไทยที่มต่ีออาเซียน 

ก.      เป็นผูน้  าในกลุ่มอาเซียน 

ข.      เป็นหน่ึงในประเทศผูก่้อตั้งอาเซียน 

ค.      เป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่อาเซียน 

ง.       เป็นตวัแทนติดต่อคา้ขายกบัตะวนัตก 

21.    ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน 

ก.      เปล่ียนมาใชเ้งินตราสกุลเดียวกนั 

ข.      ท าใหน้กัลงทุนไม่กลา้กกัตุนสินคา้ 

ค.      มีอ  านาจต่อรองทางการคา้กบัต่างชาติเพ่ิมข้ึน 

ง.       ท าใหช้นพ้ืนเมืองมีสิทธ์ิในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ 

22.    ข้อความใดต่อไปนีไ้ม่ถูกต้องเกีย่วกบัอาเซียน (ASEAN)  

ก.      อาเซียนมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความร่วมมือทางการคา้และการพฒันาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

ข.      อาเซียนมีวตัถุประสงคท์างการเมืองเพื่อใหเ้อเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็นเขตสนัติภาพแสรีภาพ และ
ความเป็นกลาง 



ค.      อาเซียนประสบความส าเร็จในการขยายการคา้ระหว่างประเทศสมาชิกและลดการคา้กบัประเทศ
นอกภูมิภาค 

ง.       อาเซียนประสบความส าเร็จในการยติุปัญหาความขดัแยง้ระหว่างประเทศในภูมิภาค 

23.    เพลงประจ าอาเซียนคอืเพลงอะไร 

ก.      Sorry Sorry 

ข.      Asian Games 

ค.      Asia  air 

ง.       The ASEAN Way 

24.    ค าขวญัของอาเซียนคอืข้อใด 

ก.      หน่ึงวิสยัทศัน ์ หน่ึงเอกลกัษณ์  หน่ึงประชาคม  

ข.      หน่ึงประชาคม หน่ึงเอกลกัษณ์  หน่ึงเศรษฐกิจ 

ค.      หน่ึงเอกลกัษณ์  หน่ึงประชาคม  หน่ึงวิสยัทศัน ์

ง.       หน่ึงวิสยัทศัน ์ หน่ึงเอกลกัษณ์  หน่ึงประชาชาติ 

25.    ข้อใดกล่าวถึงลกัสัญลกัษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง  

ก.      ตน้ขา้วสีเหลือง 10 ตน้มดัรวมกนัไว ้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกนัเพ่ือความมัน่คงและความเป็น
น ้ าหน่ึงใจเดียวกนั  

ข.      ตน้ขา้วสีเหลือง 10 ตน้มดัรวมกนัไว ้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน ้ า
หน่ึงใจเดียวกนั  

ค.      ตน้ขา้วสีเหลือง 10 ตน้มดัรวมกนัไว ้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกนัเพ่ือความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกนั  

ง.       ตน้ขา้วสีเหลือง 10 ตน้มดัรวมกนัไว ้หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกนัเพื่อมิตรภาพ  



26.    ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลกัษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง 

ก.      สีน ้ าเงิน หมายถึง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

ข.      สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญและความกา้วหนา้  

ค.      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ  

ง.       สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 

27.    ส านักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมอืงใด 

ก.      กรุงเทพ 

ข.      ฮานอย 

ค.      กรุงจาการ์ตา 

ง.       กวัลาลมัเปอร์ 

28.    เลขาธิการสมาคมอาเซียนคอืใคร 

ก.      นายอภิสิทธิ  เวชาชีวะ 

ข.      ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

ค.      มหาเธร์ มฮูมัหมดั 

ง.       ซูซิโล บมับงั ยดุโฮโยโน 

29.    คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคอืใคร 

ก.      แผน วรรณเมธี 

ข.      นายชวน  หลีกภยั 

ค.      ดร.ถนดั คอมนัต ์ 



ง.       นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ 

30.    ข้อใดเป็นความร่วมมอืทางด้านสังคมในอาเซียน 

ก.      จดัตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน 

ข.      จดัโครงการแรกเปล่ียนผูบ้ริหารประเทศ 

ค.      ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 

ง.       ชกัชวนใหป้ระเทศต่าง ๆ นบัถือพุทธศาส 


