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1.ปากกา 1 ด้าม ราคาเท่ากับ ดินสอ 6 แท่ง ดินสอ 3 แท่ง ราคาเท่ากับ สมุด 1 เล่ม สมุด3 เล่ม 
ราคา 18 บาท ราคาปากกาเท่ากับกี่บาท  

ก. 8   ข.9 
ค. 11   ง. 12 
ตอบ 12 

2 หน่วยงานใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก. องค์การบริหารส่วนต าบล 
ข. เมืองพัทยา  
ค. กรุงเทพมหานคร 
ง. จังหวัดนครปฐม 
ตอบ ง 

3.ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง 
ก.๑๐๑ อ่านว่า หนึ่ง-ร้อย-เอ็ด 
ข.บ้านเลขท่ี ๑๑/๒๖ อ่านว่า บ้าน-เลข-ที-่สิบ-เอ็ด-ทับ-ยี่-สบิ-หก 
ค.16:30น. อ่านว่า สิบ-หก-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นอ 
ง.15.01 อ่านว่า สิบ-ห้า-จุด-ศูนย-์เอ็ด 

4.ส านวนใดไม่ได้ใช้หูฟัง  
ก.ฟังหูไว้หู 
ข.ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด 
ค.ฟังความข้างเดียว 
ง.สีซอให้ควายฟัง 

5.พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ก.พลเอกประยุทธ์  ข.นายทักษิณ 
ค.น.ส.ยิ่งลักษณ์   ง.สมชาย 
ตอบ ท่านประยุทธ์ 

6.ผู้ที่ท าหน้าที่แทน เม่ือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกเมืองพัทยาคือใคร 
ตอบ ปลัดเมืองพัทยา 
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วันที่ 24 กันยายน 2560 
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7.บุคคลใดมีสิทธิ์เลือกตั้ง  
ก.พระภิกษุสง 
ข.คนถูกคุมขัง 
ค.คนล้มละลาย 
ง.คนวิกลจริต 
ตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง  
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่  
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย  
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  
 
8 แดงให้ด ายืมเงิน 35,000 บาท คิดดอกเบี้ยปีแรก 10% ปีถัดไปลดลง 1% เป็นเวลา 10 ปี 
แดงจะได้เงินจากด ากี่บาท 
9.หนังสือค าสั่งทางราชการที่เร่งด่วนใช้อะไร 
ก.ด่วน 
ข.ด่วนมาก 
ค.ด่วนที่สุด 
ง.ด่วนมากที่สุด 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ข้อ ๒๘  หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

 ๒๘.๑  ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 
   ๒๘.๒  ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 

 ๒๘.๓  ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้ 
10.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน กี่วัน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
มาตรา ๙๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าปี  
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
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11.สมาชิกรัฐสภามีก่ีคน สส.500 สว 200 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
 
12.ตึกโวเทรดและเพนทากอนเป็นสัญลักษณ์ของอะไร 
ตอบ ทหาร  
 
13.ข้อใดที่ไม่มีความหมาย ว่าแม่น้ า 

ก.สินธุ์  ข.สิงขร 
ค.ธารา  ง.นทีรัย 

ตอบ ข.สิงขร แปลว่าภูเขา 
14.ส านวนใดไม่ได้ใช้หูฟัง  

ก.ฟังหูไว้หู  ข.ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด 
ค.ฟังความข้างเดียว ง.สีซอให้ควายฟัง 

ตอบ  
15.ข้อใดเป็นค าอุปมา 

ก.เจ้าเนื้อ  ข.เจ้านาย  
ค.เจ้าขา  ง.เจ้าหลวง 

16.ตุลาการ มีท้ังหมดกี่คน 
ก. 5 คน  ข. 7 คน 
ค. 9 คน  ง. 11 คน 

ตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   
มาตรา ๒๐๐ ศาลรัฐธรรมนญูประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจ านวนเก้าคน ซ่ึง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคล 
 
17.พกหินดีกว่าพกนุ่นมีความหมายว่าอย่างไร 
18.นายกอบต.มีวาระกี่ปี ตอบ 4 ปี 
19.เทศบาลไม่ใช่กับ ข้อใด 

ก.ต าบล  ข.อ าเภอ 
ค.เมือง  ง.จังหวัด 

20.มาตรา 41 ยุบ อบต ประชากรไม่ถึง 2,000 คน 
มาตรา ๔๑ จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและองค์การ
บริหารส่วนต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหารส่วน
ต าบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 
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21.อายุการเก็บหนังสือ ไม่น้อยกว่ากี่ปี   
ตอบ 10 ปี 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ 
ข้อที่ ๕๗ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีเว้นแต่หนังสือ ดังต่อไป 
 
22.ข้อใดไม่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก.กระทรวงศึกษาธิการ 
ข.กระทรวงสาธารณสุข 
ค.กระทรวงการคลัง 
ง.กระทรวงยุติธรรม 
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
23.เทศบาลเมือง ท ากิจการใดๆ 
ก.น้ าประปา 
ข.สุสานและฌาปนสถาน 
ค.สาธารณสุข 
ง.บ ารุงการสงเคราะห์ 

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
(๑) กิจการตามท่ีระบุไว้ในมาตรา ๕๐ 
(๒) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
(๕) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(๖) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
(๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
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24.ประกาศ หมายถึง 
หนังสือประชาสัมพันธ์ 
 ข้อ ๑๙  หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนด
แบบไว้โดยเฉพาะ 

หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 
25.หนังสือภายใน ใช้กระดาษอะไร 
ตอบ บันทึกข้อความ ข้อนี้ยังงง ครับ 
26.เงื่อนไขภาษา มีหนังสือทั้งหมด 20 เล่ม มีชั้นวาง4 ชั้น ทุกชั้นจะมีหนังสือเท่ากันหนังสือมีสาม
ประเภท วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่มีชั้นไหนที่วางหนังสือประเภทเดียว หนังสือวิทย์มี 4 เล่มวางที่ชั้น
สอง หนังสือคณิตมีสองเท่าของหนังสือวิทย์ และวางทุกชั้นอย่างน้อยชั้นละ 1 เล่ม ชั้นที่ 3และ4  
 
27.หมู่บ้าน ก มีประชากร 6800 คน ลดปีละ 120 คน หมู่บ้าน ข มี 4200 คน เพิ่มปีละ 80 คน 
กี่ปีท้ังสองหมู่บ้านจะมีประชากรเท่ากัน  

ก 9   ข 11  
ค 13   ง 14  

28.ข้อใดไม่เกี่ยวกับการฟัง 
ก. ฟังไม่ได้ศัพท์ จับมากระเดียด 
ข. ฟังความข้างเดียว 
ค. ฟังหูไว้หู 
ง. สีซอให้ควายฟัง 
29.นาย ก เงิน เดือน ขึ้น 25% แต่ได้เงินเดือนเท่าเดิม ถาม นาย ก โดนตัดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็น 
30.x น้อยกว่า 10 y น้อยกว่า 5 ข้อใดเป็นจริงเสมอ 
ก. x มากกว่า y  
ข. x+y=10 
ค. x-y =5 
ง. x = 2y 
 
31.รถ ก ใช้น้ ามัน x ลิตร รถ ข ใช้น้ ามัน y ลิตร (y>x) เริ่มที่น้ ามัน 2 ลิตร ??? 
ก. 2(x-y) 
ข. 2(y-x) 
ค. -2/(x-y)  
ง. x-y/2 
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32.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่ได้ปกครองศาลใด  
ก.ศาลยุติธรรม  
ข.ศาลปกครอง  
ค.กรุงเทพมหานคร  
ง.ศาลทหาร 
หมวดที่ 10  
มาตรา ๑๘๘ การพิจารณาพพิากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซ่ึงต้องด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
 
33.อ่านป้ายทะเบียนรถ ขก 911 ชลบุรี อ่านอย่างไร 
อ่านว่า  
การอ่านเลขแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 
๙.๑ แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้อ่าน
หมายเลขประจ าหมวดกับตัวอักษรบอกหมวดก่อน แล้วจึงอ่านตัวเลขแบบเรียงตัว ตามด้วยชื่อ
จังหวัดที่จดทะเบียน ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนตามกฏกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึง่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้อ่านตัวอักษรบอกหมวดก่อนแล้วอ่านตัวเลขแบบ
เรียงตัวตามด้วยชื่อจังหวัดที่จดทะเบียน ดังนี้ 
เลขทะเบียน ๕ช-๒๔๓๗ กรุงเทพมหานคร อ่านว่า เลก - ทะ - เบียน ห้า - ชอ - ช้าง สอง - สี่ - สาม 
- เจ็ด กรุง - เทบ - มะ - หา - นะ - คอน 
เลขทะเบียน ภบ ๔๑๐๗ กรุงเทพมหานคร อ่านว่า เลก - ทะ - เบียน พอ - ส า - เพา - บอ - ใบ - ไม้ 
สี่ - หนึ่ง - สูน - เจ็ด กรุง - เทบ - มะ - หา - นะ - คอน 
 
34.ข้อใดใช้ค าอุปไมย 

ก. เจ้าเนื้อ  ข. เจ้านาย 
ค. เจ้าขา   ง.เจ้าไม่มีศาล 

ตอบ ง. 
 
35.กาน ที่แปลว่าที่รัก 
ก.กาญจนบุรี  ข...... 
ค.อุดมการณ์  ง..กาฬสินธุ์ 
ตอบ  
กานต์(แบบ) ว. เป็นที่รัก โดยมากใช้เป็นส่วนท้ายของสมาส เช่น จันทรกานต์ เป็นที่รักของพระจันทร์ 
ได้แก่แก้วผลึกท่ีถูกแสงจันทร์แล้วมีเหงื่อ คู่กับ สูรยกานต์ เป็นที่รักของพระอาทิตย์ ได้แก่แก้วที่รวม
แสงอาทิตย์ให้เกิดไฟได้. (ส.). 
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