
 

ข้อสอบฟรี  ส ำหรับกำรทดสอบควำมรู้วิชำพืน้ฐำนในกำรปฏิบตัิรำชกำร ภำค ก.ท้องถ่ิน (ยิ่งพยำยำมยิ่งเป็นตอ่...นะครับ)  

แนวข้อสอบวิชาพืน้ฐานในการปฏิบัตริาชการ   
 

1.กำรจดัระเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดนิมีรูปแบบใด 
ก.กระทรวง ทบวง กรม     ข.สว่นกลำง สว่นภมูิภำค ส่วนท้องถ่ิน    
ค.จงัหวดั อ ำเภอ ก่ิงอ ำเภอ ต ำบล หมูบ้่ำน     ง.ถกูทกุข้อ 
 
2.กำรแบง่สว่นรำชกำรในกรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถ่ิน จะต้องตรำเป็นกฎหมำยใด 
ก.กฎกระทรวง   ข.พระรำชกฤษฎีกำ  ค.พระรำชก ำหนด  ง.พระรำชบญัญตัิ  
 
3.บคุคลตำมข้อใดเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ก.เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี     ข.รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง 
ค.รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร  ง.ถกูเฉพำะข้อ ก. และ ข. 
 
4.ในกำรก ำหนดให้สว่นรำชกำรระดบักรมตัง้แตส่องกรมขึน้ไปอยูใ่นกลุม่ภำรกิจเดียวกนันัน้ หวัหน้ำกลุม่
ภำรกิจรับผิดชอบรำชกำรและบงัคบับญัชำข้ำรำชกำร จะต้องเป็นผู้ด ำรงต ำแหนง่ไมต่ ่ำกวำ่ตำมข้อใด 
ก.รองปลดักระทรวง  ข.ผู้ชว่ยปลดักระทรวง   ค.อธิบดี  ง.ถกูทกุข้อ 
 
5.กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิของ ก.พ.ร. มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ.....ปี ซึง่พ้นจำกต ำแหนง่มำแล้วอำจ
ได้รับแตง่ตัง้อีกแตไ่มเ่กิน....ตดิตอ่กนั 
ก.5 ปี/สองวำระ   ข.4 ปี/สองวำระ   ค.3 ปี/สองวำระ   ง.2 ปี/สองวำระ 
 
6.กำรรวมท้องท่ีหลำยๆ อ ำเภอขึน้เป็นจงัหวดั ซึง่มีฐำนะเป็นนิติบคุคล กำรตัง้ กำรยบุ และเปล่ียนแปลงเขต
จงัหวดัให้ตรำเป็นกฎหมำยใด 
ก.พระรำชบญัญัต ิ ข.พระรำชก ำหนด  ค.พระรำชกฤษฎีกำ  ง.กฎกระทรวง 
 
7.กำรจดัตัง้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขึน้เป็นเทศบำล ต้องท ำเป็นอะไร 
ก.พระรำชบญัญัต ิ ข.พระรำชกฤษฎีกำ  ค.ประกำศกระทรวงมหำดไทย  ง.กฎกระทรวง
มหำดไทย 
 



 

ข้อสอบฟรี  ส ำหรับกำรทดสอบควำมรู้วิชำพืน้ฐำนในกำรปฏิบตัิรำชกำร ภำค ก.ท้องถ่ิน (ยิ่งพยำยำมยิ่งเป็นตอ่...นะครับ)  

8.ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล มีควำมประสงค์จะลำออก จะต้องย่ืนหนงัสือตอ่ใคร 
ก.นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล   ข.ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั 
ค.รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย   ง.นำยอ ำเภอ 
 
9.ในกำรประชมุสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล จะต้องเปิดประชมุภำยในก่ีวนันบัแตว่นัท่ีประกำศผลกำร
เลือกตัง้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
ก.ภำยใน 15 วนั  ข.ภำยใน 30 วนั  ค.ภำยใน 45 วนั  ง.ภำยใน 60 วนั 
 
10.เลขำนกุำรสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ท่ีประชมุสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล อำจเลือกมำจำก
บคุคลใด 
ก.ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล      ข.สมำชิกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล   
ค.เลขำนกุำรนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล  ง.ถกูทัง้ ก.และ ข. 
 
11.บคุคลใดเป็นผู้ รักษำรำชกำรแทนนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลกรณีท่ีไมอ่ำจปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ 
ก.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ข.ปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ค.ประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล   ง.ถกูทัง้ ก.และ ข 
 
12.กรณีท่ีนำยอ ำเภอไมเ่ห็นชอบด้วยกบัร่ำงข้อบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใดให้สง่คืนสภำองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบลภำยในก่ีวนันบัแตว่นัท่ีนำยอ ำเภอได้รับร่ำงข้อบญัญตัิองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดงักลำ่ว
เพ่ือให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบญัญัตนิัน้ใหม่ 
ก.ภำยใน 15 วนั  ข.ภำยใน 30 วนั  ค.ภำยใน 45 วนั  ง.ภำยใน 60 วนั 
 
13.ผู้บริหำรสงูสดุของเทศบำล คือบคุคลตำมต ำแหนง่ใด 
ก.ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั  ข.ประธำนสภำเทศบำล  ค.นำยกเทศมนตรี  ง.ปลดัเทศบำล 
 
14.ตำมพระรำชบญัญัตเิทศบำล ก ำหนดให้บคุคลตำมข้อใดมีอ ำนำจสัง่ให้ประธำนสภำพ้นจำกต ำแหนง่ได้ 
ก.รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย  ข.ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั  ค.นำยกเทศมนตรี  ง.ประชำชน 
 
15.กำรประชมุสภำเทศบำลสมยัวิสำมญัสมยัหนึง่ๆ ได้มีกำรก ำหนดไมเ่กินก่ีวนั 
ก.15 วนั   ข. 30 วนั   ค.45 วนั   ง.60 วนั  
 



 

ข้อสอบฟรี  ส ำหรับกำรทดสอบควำมรู้วิชำพืน้ฐำนในกำรปฏิบตัิรำชกำร ภำค ก.ท้องถ่ิน (ยิ่งพยำยำมยิ่งเป็นตอ่...นะครับ)  

16.ผู้สมคัรลงเลือกตัง้นำยกเทศมนตรีจะต้องมีวฒุิกำรศกึษำตำมข้อใด 
ก.ไมต่ ่ำกวำ่มธัยมศกึษำตอนต้น     ข.ไมต่ ่ำกว่ำมธัยมศกึษำตอนปลำย 
ค.ไมต่ ่ำกวำ่อนปุริญญำ      ง.ไมต่ ่ำกวำ่ปริญญำตรี 
 
17.เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอยำ่งอ่ืนของนำยกเทศมนตรี รองนำยกเทศมนตรี ท่ีปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี และเลขำนกุำรนำยกเทศมนตรี ให้เป็นไปตำมระเบียบใด 
ก.ระเบียบท่ีกระทรวงมหำดไทยก ำหนด   ข.ระเบียบของสภำเทศบำล 
ค.ระเบียบส ำนกันำยกรัฐมนตรี    ง.ระเบียบกระทรวงกำรคลงั 
 
18.ผู้ ท่ีพ้นจำกต ำแหนง่สำมำชิกสภำท้องถ่ินเพรำะเหตมีุส่วนได้เสียในกิจกำรท่ีท ำกบัองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินจะมีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมำชิกสภำได้อีก ต้องลว่งพ้นระยะเวลำดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ก่ี
ปี 
ก.5 ปี  ข. 10 ปี   ค.15 ปี   ง.ไมมี่ข้อถกู 
 
19.ตำม พ.ร.บ.องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั ก ำหนดให้สภำองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัมีรองประธำนสภำได้
จ ำนวนก่ีคน 
ก. 1 คน   ข. 2 คน    ค. 3 คน    ง. 4 คน  
 
20.สมยัประชมุสภำองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั ก ำหนดปีหนึง่มีก่ีสมยั และสมยัหนึง่ก ำหนดให้มีก่ีวนั 
ก. 1 สมยั สมยัหนึง่มี 45 วนั     ข. 2 สมยั สมยัหนึง่มี 45 วนั 
ค. 4 สมยั สมยัหนึง่มี 15 วนั     ค. 4 สมยั สมยัหนึง่มี 30 วนั  
 
21.ข้อใดถกูต้องส ำหรับคณุสมบตัขิองผู้สมคัรนำยกองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั 
ก.อำยไุมต่ ่ำกวำ่ 25 ปีบริบรูณ์     ข.ส ำเร็จกำรศกึษำระดบัมธัยมปลำย 
ค.เคยเป็นรองนำยก อบต.มำก่อน   ง.เคยเป็นนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล 
 
22.ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัต้องพิจำรณำร่ำงข้อบญัญัตซิึง่ประธำนสภำจดัสง่มำให้ ให้แล้วเสร็จและสง่คืนสภำ
องค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัภำยในก่ีวนันบัแตว่นัท่ีรับร่ำงข้อบญัญัตนิัน้ 
ก.10 วนั    ข. 15 วนั   ค. 30 วนั    ง.90 วนั  
 



 

ข้อสอบฟรี  ส ำหรับกำรทดสอบควำมรู้วิชำพืน้ฐำนในกำรปฏิบตัิรำชกำร ภำค ก.ท้องถ่ิน (ยิ่งพยำยำมยิ่งเป็นตอ่...นะครับ)  

23.สมมตุวิำ่รำษฎรปีสดุท้ำยก่อนปีท่ีมีกำรเลือกตัง้จงัหวดัพะเยำ มีจ ำนวน 1,200,000 คน จะมีจ ำนวน
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัได้จ ำนวนก่ีคน 
ก.24 คน   ข.30 คน   ค.36 คน   ง.42 คน\ 
 
24.กรณีมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัจ ำนวน 36 คน สำมำรถมีรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดัได้ก่ีคน 
ก.ไมเ่กิน 2 คน   ข.ไมเ่กิน 4 คน   ค.ไมเ่กิน 5 คน   ง.ไมเ่กิน 3 คน 
 
25.เมืองพทัยำมีจ ำนวนสมำชิกสภำเมืองพทัยำก่ีคน 
ก.12   ข.18 คน   ค. 24 คน   ง. 30 คน 
 
26.ในกรณีต ำแหนง่ประธำนสภำเมืองพทัยำและรองประธำนสภำเมืองพทัยำวำ่งลง ให้สภำเมืองพทัยำ
เลือกสมำชิกเพื่อด ำรงต ำแหนง่ท่ีวำ่งภำยในก ำหนดตำมข้อใด  
ก.ภำยใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีต ำแหนง่วำ่งลง   ข.ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีต ำแหนง่วำ่งลง 
ค.ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีต ำแหนง่วำ่งลง  ง.ภำยใน 45 วนันบัแตว่นัท่ีต ำแหนง่วำ่งลง 
 
27.นำยกเมืองพทัยำมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ตำมข้อใด 
ก. 4 ปี นบัแตว่นัสมคัรรับเลือกตัง้    ข. 4 ปี นบัแตว่นัเลือกตัง้ 
ค. 4 ปี นบัแตว่นัประกำศผลกำรเลือกตัง้    ง. 4 ปี นบัแตว่นัเข้ำปฏิบตัิหน้ำท่ี 
 
28.ข้อใดไมใ่ชร่ำยจำ่ยของเมืองพทัยำ 
ก.เงินเดือน   ข.คำ่จ้ำง  ค.คำ่วสัด ุ  ง.อำกรฆำ่สตัว์ 
 
29.เม่ือต ำแหนง่สมำชิกสภำเมืองพทัยำวำ่งลงให้มีกำรเลือกตัง้สมำชิกขึน้แทนต ำแหน่งท่ีวำ่งภำยในก่ีวนันบั
แตว่นัท่ีต ำแหนง่นัน้วำ่งลง 
ก.45 วนั   ข. 60 วนั   ค.90 วนั   ง.180 วนั 
 
30.บคุคลใดเป็นประธำนคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ก.นำยกรัฐมนตรี     ข.รองนำยกรัฐมนตรีซึง่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย   
ค.รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย    ง.ถกูทัง้ ก.และ ข. 
 



 

ข้อสอบฟรี  ส ำหรับกำรทดสอบควำมรู้วิชำพืน้ฐำนในกำรปฏิบตัิรำชกำร ภำค ก.ท้องถ่ิน (ยิ่งพยำยำมยิ่งเป็นตอ่...นะครับ)  

31.ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสงักดัหนว่ยงำนใด 
ก.กรมสง่เสริมกำรปกครองท้องถ่ิน     ข.กรมกำรปกครอง   
ค.ส ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย    ง.ส ำนกังำนปลดัส ำนกันำยกรัฐมนตรี 
 
32.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือเทศบำลท่ีมีพืน้ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีตำมประทำนบตัร ให้ได้รับกำรจดัสรรใน
อตัรำร้อยละเทำ่ใดของเงินคำ่ภำคหลวงแร่ท่ีจดัเก็บได้ภำยในเขต 
ก.ร้อยละ 10   ข.ร้อยละ 20   ค.ร้อยละ 30   ง.ร้อยละ 40 
 
33.กรุงเทพมหำนครสำมำรถออกข้อบญัญตัจิดัเก็บภำษีบ ำรุงกรุงเทพมหำนครส ำหรับยำสบู ในอตัรำสว่น
ตำมข้อใด 
ก.มวนละ 1 สตำงค์  ข.มวนละ 5 สตำงค์  ค.มวนละ 10 สตำงค์  ง.มวนละ 15 สตำงค์ 
 
34.คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัมีบคุคลใดเป็นเลขำนกุำร 
ก.ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล    ข.ปลดัเทศบำล 
ค.ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั   ง.ไมมี่ข้อถกู 
 
35.กรรมกำรผู้ทรงวฒุิคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดั ต้องเป็นผู้ มีช่ืออยูใ่นทะเบียน
บ้ำนในเขตจงัหวดันัน้เป็นเวลำตดิตอ่กนัท่ีก ำหนดตำมข้อใด นบัถึงวนัท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ 
ก.1 ปี     ข. 2 ปี     ค. 3 ปี     ง. 4 ปี  
 
36.สดัสว่นกรรมกำรผู้แทนองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัซึง่คดัเลือกจำกปลดัองค์กำรบริหำรสว่นจงัหวดัและ
กรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ตำมข้อใด 
ก.4 ปี วำระเดียว     ข.4 ปี อำจได้รับเลือกอีกก็ได้ 
ค.2 ปี วำระเดียว     ง.2 ปี อำจะได้รับเลือกอีกก็ได้ 
 
37.ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัแตง่ตัง้บคุคลตำมข้อใด เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรพนกังำนเทศบำล 
ก.รองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั   ข.ปลดัเทศบำล 
ค.ข้ำรำชกำรหรือพนกังำนเทศบำล  ง.นำยกเทศมนตรี 
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38.สดัสว่นนำยอ ำเภอหรือหวัหน้ำสว่นรำชกำรประจ ำจงัหวดัท่ีเป็นคณะกรรมกำรพนกังำนองค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลมีจ ำนวนตำมข้อใด 
ก.4 คน     ข.6 คน      ค.8 คน    ง.10 คน  
 
39.หำกส่วนรำชกำรจ ำเป็นต้องได้รับอนญุำต อนมุตัิ หรือควำมเห็นชอบจำกสว่นรำชกำรอ่ืนตำมท่ีมี
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด ให้สว่นรำชกำรท่ีมีอ ำนำจ อนมุตั ิหรือ
ให้ควำมเห็นชอบนัน้ แจ้งผลการพจิารณาให้สว่นรำชกำรท่ีย่ืนค ำขอทรำบภำยในก ำหนดตำมข้อใด 
ก. 7 วนั   ข. 15 วนั   ค. 30 วนั   ง. 45 วนั  
 
40.กรณีท่ีสว่นรำชกำรมิได้เสนอแผนปฏิบตัริำชกำรในภำรกิจใดหรือภำรกิจใดไมไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำก
รัฐมนตรี จะต้องด ำเนินกำรตำมข้อใด 
ก.ไมใ่ห้ส ำนกังบประมำณพิจำรณำงบประมำณให้ในปีถดัไป 
ข.ไมใ่ห้ส ำนกังบประมำณจดัสรรงบประมำณส ำหรับภำรกิจนัน้ 
ค.ผิดทัง้ ก.และ ข. 
ง.ถกูทัง้ ก.และ ข. 
 
41.กำรโอนงบประมำณจำกภำรกิจตำมท่ีก ำหนดในแผนปฏิบตัริำชกำรไปด ำเนินกำรอยำ่งอ่ืน จะต้องได้รับ
อนมุตัจิำกบคุคลตำมข้อใด 
ก.รัฐมนตรี    ข.นำยกรัฐมนตรี   ค.คณะรัฐมนตรี   ง.ถกูทกุข้อ 
 
42.หนว่ยงำนใดมีหน้ำท่ีในกำรประเมินควำมคุ้มคำ่ในกำรปฏิบตัภิำรกิจของรัฐท่ีส่วนรำชกำรด ำเนินกำร
เพ่ือรำยงำนคณะรัฐมนตรี ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำกำรจดัตัง้งบประมำณของสว่นรำชกำรในปี
ถดัไป 
ก.คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติและกรมบญัชีกลำง 
ข.ส ำนกังบประมำณและกรมบญัชีกลำง 
ค.คณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำติและส ำนกังบประมำณ 
ง.ส ำนกังบประมำณและส ำนกังำนข้ำรำชกำรพลเรือน 
 
43.หนว่ยงำนใดมิได้ร่วมจดัท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดนิ 
ก.ส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี    ข.ส ำนกังบประมำณ 
ค.กรมบญัชีกลำง     ง.ส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี 
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44.หนว่ยงำนใดเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจดัท ำแผนนิติบญัญตัเิพ่ือเสนอควำมร่วมมือ
ในกำรปฏิบตังิำน 
ก.ส ำนกังบประมำณ     ข.ส ำนกัเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี  
ค.ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ง.ถกูทัง้ ข.และ ค. 
 
45.หนงัสือรำชกำรคือเอกสำรท่ีเป็นหลกัฐำนในรำชกำรได้แก่ข้อใด 
ก.หนงัสือท่ีไปมำระหวำ่งสว่นรำชกำร 
ข.หนงัสือท่ีส่วนรำชกำรมีไปถึงหนว่ยงำนอ่ืนใดซึง่มิใชส่ว่นรำชกำร  
ค.เอกสำรท่ีทำงรำชกำรจดัท ำขึน้เพ่ือเป็นหลกัฐำนในรำชกำร 
ง.ถกูทกุข้อ 
 
46.ระเบียบงำนสำรบรรณของส ำนกันำยกรัฐมนตรี แก้ไขเพิ่มเตมิครัง้ลำ่สดุตำมข้อใด 
ก.พ.ศ.2542   ข.พ.ศ.2543   ค.พ.ศ.2547   ง.พ.ศ.2548 
 
47.ข้อใดเป็นหนงัสือสัง่กำร 
ก.ขำ่ว      ข.ระเบียบ   ค.ประกำศ   ง.แถลงกำรณ์ 
 
48.ผู้ มีอ ำนำจให้บคุคลภำยนอกยืมดหูรือคดัลอกหนงัสือรำชกำรต้องเป็นข้ำรำชกำรท่ีด ำรงต ำแหนง่ใดขึน้
ไป 
ก.หวัหน้ำฝ่ำย    ข.หวัหน้ำแผนก   ค.หวัหน้ำกอง   ง.ปลดักระทรวง 
 
49.หนงัสือท่ีต้องเก็บไว้ 10 ปี จงึจะท ำลำยได้ คือหนงัสือตำมข้อใด 
ก.หนงัสือท่ีเก่ียวกบัหลกัฐำนทำงอรรถคดี   ข.หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประวตัิศำสตร์ 
ค.หนงัสือท่ีต้องสงวนเป็นควำมลบั    ง.ไมมี่ถกูต้อง 
 
50.บรรดำข้อควำมทัง้หลำยท่ีผู้ มีอ ำนำจหน้ำท่ีก ำหนดใช้โดยอ ำนำจของกฎหมำยเรียกวำ่อะไร 
ก.ค ำสัง่    ข.ระเบียบ   ค.ข้อบงัคบั   ง.กฎกระทรวง 
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เฉลยชุดที่ 1 

ขอ้ 1 ข ขอ้ 21 ง ขอ้ 41 ค 
 ขอ้ 2 ก ขอ้ 22 ข ขอ้ 42 ค 
 ขอ้ 3 ง ขอ้ 23 ค ขอ้ 43 ค 
 ขอ้ 4 ค ขอ้ 24 ง ขอ้ 44 ค 
 ขอ้ 5 ข ขอ้ 25 ค ขอ้ 45 ข 
 ขอ้ 6 ก ขอ้ 26 ข ขอ้ 46 ง 
 ขอ้ 7 ค ขอ้ 27 ข ขอ้ 47 ข 
 ขอ้ 8 ง ขอ้ 28 ง ขอ้ 48 ค 
 ขอ้ 9 ก ขอ้ 29 ก ขอ้ 49 ง 
 ขอ้ 10 ง ขอ้ 30 ง ขอ้ 50 ค 
 ขอ้ 11 ง ขอ้ 31 ง 

    ขอ้ 12 ก ขอ้ 32 ข 
    ขอ้ 13 ค ขอ้ 33 ค 
    ขอ้ 14 ก ขอ้ 34 ค 
    ขอ้ 15 ก ขอ้ 35 ก 
    ขอ้ 16 ก ขอ้ 36 ข 
    ขอ้ 17 ก ขอ้ 37 ค 
    ขอ้ 18 ก ขอ้ 38 ค 
    ขอ้ 19 ข ขอ้ 39 ข 
    ขอ้ 20 ข ขอ้ 40 ข 
             

         
         

         

         

         
         

 


