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1.สีแดงในอาเซียน หมายถึง 
ตอบ ความกล้าหาญ 
 
2. ประธาน ก.ก. คือ 
ตอบ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 
3. ผู้แทนข้าราชการครูในคณะกรรมการกรุงเทพ 
ตอบ 2 คน 
 
4. ก.ก. ย่อมาจาก 
ตอบ คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 
5. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย 
ตอบ ให้ออก 
 
6. ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานทางวิชาชีพครู 
ตอบ มาตรฐานการศึกษา 
 
7. ครูกรณ์เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน แสดงว่ามีหลักธรรมในข้อใด 
ตอบ สังคหวัตถุ 4 
 
8. ประเทศที่ผลิตกระดาษมากที่สุด 

ก.แคนาดา     
ข.เยอรมัน    
ค.สหรัสอเมริกา   
ง.สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
9. ข้อใดที่ไม่ใช่เด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 
ตอบ เด็กพ่อแม่หย่าร้าง 
 

 
  

 

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย กทม 
วันที่ 30-31 มีนาคม 2562  
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10. สถานทีร่ับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี 6 คนขึ้นไปคือ 
ตอบ สถานรับเลี้ยงเด็ก 
 
11. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ หมายความว่า 

ก. ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานที่ที่ต้องปฏิบัติ 
ข. มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่สนใจท างานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอยู่แต่ไม่ท างาน 
ค. ไม่มาให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานในหน้าที่ 
ง. มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ขออนุญาต หรือไม่อยู่ในสถานที่
ควรอยู่ 

 
12. ละท้ิงหน้าที่ราชการ หมายความว่า 

ก. ไม่อยู่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งอาจไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานที่ที่ต้องปฏิบัติ 
ข. มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่ไม่สนใจท างานที่ได้รับมอบหมาย ตัวอยู่แต่ไม่ท างาน 
ค. มาลงชื่อปฏิบัติงานแล้วแต่ไม่สนใจท างานในหน้าที่ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
13. ข้อใดผิดวินัยร้ายแรงท่ีสุด 

ก.ครูน าเหล้ามาดื่มขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร 
ข.ให้นักเรียนมาช่วยตรวจข้อสอบ 
ค.ครูให้นักเรียนซื้อโทรศัพท์มาให้เพ่ือแก้ ร 
ง.ครูชวนนักเรียนชายหญิงเที่ยวกลางคืน 

 
14. ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ร้อยละ 45 เป็น 0.45      
ข. ร้อยละ 21 เป็น 0.21    
ค. ร้อยละ 8 เป็น 0.08    
ง. ร้อยละ 5 เป็น 0.05 

 
15. กล่องใบหนึ่งใส่ลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีฟ้า 6 ลูก สุ่มหยิบ 1 ลูก จงหาโอกาส
ทีจ่ะจับได้สีแดงหรือสีฟ้า  

ก.1/5 
ข.2/5 
ค.3/4 
ง.1/9 
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16. ขับรถ 21 กม./ลิตร ถ้าเติมน้้ามัน 1,000 บาท ราคาน้้ามันลิตรละ 25 บาท จะขับได้กี่
กิโลเมตร 

ก. 800 กิโลเมตร 
ข. 820 กิโลเมตร 
ค. 830 กิโลเมตร 
ง. 840 กิโลเมตร 

17. สินค้าชนิดหนึ่งติดราคาไว้  6,000 บาท ซึ่งลดจากปีที่แล้ว 40% สินค้าชนิดนี้ปีท่ีแล้วราคา
เท่าไหร่ 

ก. 4,000 บาท     
ข. 6,000 บาท    
ค.8,000 บาท    
ง.10,000 บาท 

18. รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาว  5 , 6  และ 8  คือสามเหลี่ยมชนิดใด 
ก.สามเหลี่ยมมุมแหลม    
ข.สามเหลี่ยมมุมฉาก   
ค.สามเหลี่ยมมุมป้าน   
ง.สามเหลี่ยมหน้าจั่ว 

19. หน่อยอายุมากกว่านิด 10 ปี ในอีก 5 ปีข้างหน้า นิดจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของหน่อย ปัจจุบัน
หน่อยมีอายุเท่าไหร่ 

ก. 12 ปี 
ข. 15 ปี 
ค. 20 ปี 
ง. 30 ปี 

 
20. พ่อค้าขายทุเรียนไปร้อยละ  15   ของ 500 ผล  พ่อค้าขายทุเรียนไปกี่ผล 
 
21. ฝากเงินที่ธนาคาร 25,000 บาท ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ได้ดอกเบี้ยทั้งหมด  2,250 บาท 
จงหาว่าฝากเงินกี่ปี  (ไม่ทบต้น) 

ก.1 ปี 
ข.3 ปี 
ค.5 ปี 
ง.10 ปี 
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22. จ้านวนคู่ 3 จ้านวนเรียงกันตามล้าดับบวกกันได้ 18 จงหาผลคูณของสองจ้านวนหลัง 
23. จ้านวนนับ 5 จ้านวนเรียงกัน บวกกันได้ 410 จงหาว่า จ้านวนที่  3 คือเท่าไร 

ก.81 
ข.82 
ค.83 
ง.84 

 
24. ยายย้อยมีรายรับ 19,500 บาท มีรายจ่าย 16,000 บาท ถ้าต้องการลดรายจ่ายลง 1 ใน 3 
ของรายรับ ยายย้อยจะมีรายจ่ายเป็นเท่าไร 
 
25.  หาเลขตัวต่อไปของล้าดับ   -1 3 12 28  

ก.38     
ข.46    
ค.50    
ง.53 

 
26. ค่าฝุ่น pm ที่ยอมรับได้เท่าไหร่ 

ก. 1-25     
ข. 25-50     
ค. 50 – 100     
ง. 100 – 200 

 
27. พระพุทธสิหิงค์ที่มาประดิษฐาน ณ ลานกรุงเทพ ท้าในพิธีใด 

ก. แรกนาขวัญ     
ข. ปีใหม่     
ค. …………….       
ง. ……………….. 

 
28. เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก. ปฐมวัย     
ข. ขั้นพ้ืนฐาน      
ค. อุดมศึกษา    
ง. ……………………. 
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29. การที่ผู้หญิงให้ผู้ชายล่วงเกิน ผิดอะไร 

ก. จริยธรรม    
ข.คุณธรรม   
ค. ธรรมเนียม     
ง.จารีต 

30. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน 
ก. ผีตาโขน เลย    
ข. อุ้มพระด าน้ า  เพชรบูรณ์      
ค. รดน้ าด าหัว  กทม.     
ง. โยนบัว  สมุทรปราการ   

 
31. อกก. วิสามัญมีกี่คน 
 
32. ใครมีอ้านาจแต่งตั้งครูช้านาญการพิเศษ 
 
33. จ้านวนที่มีค่า เป็นอันดับ 3 ของตัวประกอบ 410 คืออะไร 
 
 
34. ใครไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

ก. เชื้อสายจีน สัญชาติไทย    
ข. ผู้วิกลจริต    
ค. มีอายุครบในวันเลือกตั้ง    
ง. ถูกทั้ง ก และ ข 

 
35. ข้อใดไม่เข้าพวก  

ก.ความบาง           
ข.ความหนา          
ค.ความลึก        
ง.ความแน่น 

36. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 
ข. มาตราฐานวิชาชีพครูมี 5 ด้าน 
ค. มาตราฐานการปฏิบัติงานมี 5 ข้อ 
ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี 5 ข้อ 
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37. มีคน 6 คนท้างานอย่างหนึ่งเสร็จ 5 วัน ถ้าม ี10 คนท้างานอย่างเดียวกันจะใช้เวลากี่วัน 
ก.3       
ข.4        
ค.5        
ง.6 

 
38. คณะกรรมการ อกก. สามัญมีครูจ้านวนเท่าไหร่ 
 
39. สุดสวย สูงกว่า สวยสด แต่เตี้ยกว่า สดใส สุดคนึง สูงกว่า สวยสด ดังนั้นใครสูงที่สุด 

ก.สุดสวย     
ข.สวยสด     
ค.สดใส     
ง.สุดคนึง 

 
40. สมรรถนะหลักในการประเมินข้าราชการครู มีกี่ข้อ 
ก. 4        
ข. 5      
ค. 6     
ง. 7 

41.งาช้าง : กิ่ง... 
  ก.ไข่ : ลูก     
  ข.ใบจาก : ตับ      
  ค.หนังสือ : กอง     
  ง.ไม้ขีดไฟ : อัน 
42. บัตรเพิ่มคะแนนคนแพ้ มีชื่อว่า 
  ก.บัตรดี     
  ข.บัตรเสีย     
  ค.บัตรซบ     
  ง.บัตรเขย่ง 
43.ข้อใดไม่สอดคล้องกัน 

  ก. พม่า-จ๊าด      

  ข. มาเลเซีย-ริงกิต     

  ค. สิงคโปร์-ดอนล่าสิงคโปร์      
  ง.ฟิลิปปินส์-ดอนล่าฟิลิปปินส์ 
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 44. จ านวนเต็มบวก 2 จ านวน บวกกันได้ 80 ผลคูณของตัวเลขนี้มีค่ามากท่ีสุด จงหาตัวเลขทั้งสอง 
45. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้เจ้าหน้าที่โทรมาหาครู ขอให้ไปช่วยจัดงานวาเลนไทน์ที่เขตในวัน
พรุ่งนี้ ครูต้องด้าเนินการอย่างไร 

ก. รีบไปตามค าสั่งทันที 
ข. ไม่ไป เพราะไม่มีหนังสือ 
ค. ขอปรึกษาผู้อ านวยการโรงเรียนก่อน 
ง. ยื่นใบลากิจต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
46. คัดลอกหรือลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบลงโทษทางวินัยข้ันต่้าคือ
ข้อใด 

ก.ภาคทัณ(ไม่แน่ใจ) 
ข.ตัดเงินเดือน(ไม่แน่ใจ) 
ค.ปลดออก 
ง.ไล่ออก 

 
47.ครูเป็นกลางในการปฏิบัตหิน้าที่เลือกตั้ง ครูมีจรรยาบรรณข้อใด 

ก.จรรยาบรรรณต่อสังคม 
ข.จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ค.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ง.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

 
48. คัดลอกหรือลอกเลียนแบบผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนโดยมิชอบลงโทษวินัยข้ันต่้า ตามข้อ
ใด 
 
49. เพื่อนเรียนจบเราควรใช้หลักธรรมใด 
 
50. ผู้ก่อตั้ง Facebook คือใคร 
51. ผู้ก่อตั้ง Google คือใคร 
52. สิ่งใดที่สามารถยับยั้งความโกรธได้ 

ก.เมตตา กรุณา 
ข.มุทิตา อุเบกขา 
ค.สติ สัมปัญชัญญะ 
ง.อคติ 4 
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53.การเปลี่ยนแปลงที่ผลมาจากประสบการณ์และการฝึกฝนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร 
ก.การรับรู้ 
ข.การพัฒนา 
ค.จริยธรรม 
ง.ประยุกต์ 

54. ข้อไหนถูก 
ก.ลารี่เพจ 
ข.กลูเกิ้ล 
ค.ซัคเคิลเบิก 
ง.เฟซบุ๊ก 

56. ข้อใดต่างจากพวก 
ก.วัดโพธิ์ 
ข.วัดอรุณ 
ค.ภูเขาทอง 
ง.โหะปราสาท 

57. ตัวย่อในข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. กกต. คณะกรรมการเลือกตั้ง 
ข. ตลท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ค. พรก. พระราชก าหนด 
ง. พ.ร.ฏ.พระราชกฤษฎีกา 

58. ข้อใดไม่ใช่ Soft skill 
59. มาตรการระยะสั้นแก้ไข PM2.5  
60. ข้อใดคือ Start Up 
61. รัฐบาลท าสิ่งใดในก าจัดมลพิษ PM.25 
62. ค าว่าแขกมาถึงเรือนชาน ให้เอาน้ ามาให้ แสดงถึงวัฒนธรรมหรือประเพณี จารีต ขนบธรรมเนียม  
63. วัฒนธรรมหมายถึง 
64. อ.ก.ก. สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีตัวแทนครูจ านวนกี่คน ผู้ด ารงต าแหน่ง
ครู ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน 
65.ค่านิยมในองค์กรที่ควรได้รับการแก้ไขมากที่สุด 

ก.ระบบพวกพ้อง 
ข.ไม่ชอบเห็นคนอ่ืนได้ดี 
ค.เห็นเงินเป็นส าคัญ 
ง.ท าอะไรตามใจคือไทยแท้ 
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66.หลักธรรม ครองตน ครองคน ครองงาน 
67. ผู้ใดมีอ้านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย สังกัด กทม.  
 
 

 
 
 

 
 
สมัครสมาชิกโหลดไฟล์ pdf กลุ่มลับ โหลดได้ตลอด สแกน ไลน์ ราคา 999 บาท 
ท่านสามารถดาวน์โหลด  
ติดต่อสอบถาม ด้วยการสแกน QR Code 
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จุดที่ วัน เดือน ป ี จังหวัด สถานที่ 

1 6-7 เมษายน 2562 
สกลนคร 

มหาสารคาม 
โรงแรมอิมพีเรียล 

ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน 

2 8-9 เมษายน 2562 
ร้อยเอ็ด 
บุรีรัมย์ 

โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค 
โรงแรมพนมพิมาน  

3  10-11 เมษายน 2562 อุดรธานี 
ขอนแก่น 

โรงแรม........... 
โรงแรมประตูน้้า 

4 14-15 เมษายน 2562 
ชัยภูมิ 

    เพชรบูรณ์ 
ไร่ใบเตยรีสอร์ท 
โรงแรม......... 

5 16-17 เมษายน 2562 
นครสวรรค์ 
พิษณุโลก 

โรงแรมเอเชีย ชั้น 6 
โรงแรม......... 

6 18- 19เมษายน 2562 
แปดริ้ว 

ปทุมธานี 
โรงแรมซันทารา 

โรงแรมแมนฮั้นตั้น 

7 22-23 เมษายน 2562 
สุพรรณบุรี 
นครปฐม 

โรงแรมเลิศธาน ี
โรงแรม......... 

8 24-25 เมษายน 2562 
จันทบุรี 
ระยอง 

 

9 1-2 พฤษภาคม 2562 
อุบลราชธานี 

สุรินทร์ 
 

10 4-5-6 พฤษภาคม 2562 โคราช 
โรงแรมจอมสุรางค์ 
รับรองผล ว.16 

11 7-8-9 พฤษภาคม 2562 สกลนคร 
โรงแรม.......... 
รับรองผล ว.16 

 
หมายเหตุ เชียงใหม่ เชียงราย 

หาดใหญ่ สุราษ รอแพลน 
 

 

 
 
จะได้ดู ชม ไฟล์ pdf ไลฟ์สด ในกลุ่มลับ คอร์สรับรองผล ด้วยครับ 

 
  

 

น็อคข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น สพฐ  
เดือน เมษายน พฤษภาคม 2562  
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 โครงการอบรม/พัฒนา ครูผู้ช่วย 2562 สพฐ และ ภาค ก ท้องถิ่น 
โดย... รองไผ ่และติวเตอร์แจ็ค  
 อบรมพัฒนาต่อเนื่องใน “กลุ่มลับ” ถึง วันสอบ แอดเข้าฟรี 
 ดาวโหลดเอกสาร pdf เหตุการณ์ปัจจุบัน ศาสตร์พระราชา ฟรี 
 ลงทะเบียนเวลา 08.00- 9.00  อบรมพัฒนา 9.00 - 16.30 น. 
 ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม >> 080-616-8600  line @rongphai มีแอดน้าหน้าด้วยครับ 
 
คอร์สรับรองผล อ่านท้าความเข้าใจครับ  5,900  
1.ยื่นใบสมัคร ส้ารองที่นั่ง ใครส่งก่อน มีสิทธิ ก่อน 
2.แอดเข้ากลุ่ม LINE 
3.ตรวจสอบรายชื่อที่นั่ง 
4.จ่ายเงินหน้างาน ไม่มีมัดจ้า ส่งแค่ใบสมัคร 
5.หนังสือได้รับ 4 เล่ม 
6.ไม่มีที่พัก ไม่มีอาหาร ไม่มีอาหารเบรก (ดูแลตัวเอง) 
7.ในกรณี ไม่ติด ไม่ได้บรรจุ ทุกกรณี โอนเงินคืน 5,000 บาท  
ภายใน 5 วัน ทุกท่านจะได้รับเงินคืน หลังตรวจสอบรายชื่อ 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีจะได้รับ >> 
หนังสือเล่มเต็ม  สพฐ.1-2-3 ภาค ก ท้องถิ่น 1 เล่ม รวม 4 เล่ม  
ไม่มีอาหารกลางวัน และเบรก  
 ไม่มีค่ามัดจ า >> ลงทะเบียนหน้างาน  
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รองไผ่  ช่วยจ า... 
3   ศิล  6 

4   งาน  4 
4   ต่าง   8 
4   คณิต 10  
5    ไทย  5     
5   สัง   11 
5   สุข   6 
8   วิทย์ 25 
 


