
 

 หน้า 1 

แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกจิ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ 
มกราคม 2562 

 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีส านกัข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั สังกดั
ส านกันายกรัฐมนตรี ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัทรงคุณวุฒิ จ  านวน 2 ราย คือ  

ตอบ =  1. นายออมสิน สิงหกลางพล ผูอ้  านวยการส านกั 8 ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ใหด้ ารง
ต าแหน่ง ท่ีปรึกษาดา้นการต่อตา้นการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติ (นกัการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่ม
งานท่ีปรึกษา ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่วนัท่ี 29 สิงหาคม 2561 
 2. นายทศนารถ นุตาคม ผูอ้  านวยการส านกัอ านวยการ ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่ง ท่ีปรึกษา
ดา้นการพฒันาระบบงานการข่าว (นกัการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานท่ีปรึกษา ส านกัข่าวกรองแห่งชาติ ตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัท่ีผูค้รองต าแหน่งอยูเ่ดิมเกษียณอายรุาชการ 
 
2. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการ
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ จ  านวน 4 คน แทนต าแหน่งท่ีวา่งลง คือ ใครบา้ง 

ตอบ =  1. นายเจษฎา โชคด ารงสุข ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 2. พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยท์างเลือก 
 3. นางดวงตา ตนัโชผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินการคลงั 
 4. นางสมศรี วฒันไพศาล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมาย 
 
3. ทัว่โลก ยนัตรงกนั! 4 ม.ค. 2562 พาย ุเขา้  ข้ึนฝ่ังแน่นอน ท่ีแหลมตะลุมพุก  คือ พายมีุช่ือวา่อะไร 

ตอบ =  พายปุาบึก  
 
4. เลือกตั้ง'62: วษิณุ ถกกกต.หารือวนัเหมาะสมเลือกตั้ง ไม่ทบัซอ้นงานพระราชพิธีฯ แจงโรดแมพยงัอยูใ่น
กรอบกฏหมาย ก่ีวนั  

ตอบ =  150 วนั 
 
5. บ๊ิกตู่ ขอความร่วมมือ ใหเ้ป็นเจา้ภาพท่ีดี หลงัไทยเป็นปธ.อาเซียน จดัประชุม ก่ี ประชุม 

ตอบ =  180 ประชุม 
 
6. ออสเตรเลียปิดสถานกกักนัผูอ้พยพเพิ่ม หลงันโยบายป้องกนัชายแดนประสบความส าเร็จ เพิ่มก่ีแห่ง 

ตอบ =  2 แห่ง 
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7. คณะรัฐมนตรีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งผูแ้ทนส่วนราชการเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบญัญติัออ้ยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนผูท่ี้พน้จากต าแหน่ง
เน่ืองจากเกษียณอายรุาชการ จ านวน ก่ีคน 

ตอบ =  2 คน คือ  1. นายสุรจิตต ์อินทรชิต รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
  2. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์
 
8. กรมอุตุฯ ประกาศเตือน พายปุาบึก ฝนถล่มหนกั  ทะเลซดัคล่ืนสูง 5 เมตร ลมแรง เส่ียงน ้าท่วมฉบัพลนั 
และน ้าป่าไหลหลาก เตือนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝ่ัง เขา้ก่ีจงัหวดั 

ตอบ =   16 จงัหวดั 
 
9. อุตุฯ คาดความรุนแรง ‘พายปุาบึก’ เทียบเท่า ‘แฮเรียต’ ท่ีถล่มตะลุมพุก ในปีใด 

ตอบ =  ปี 2505 
  
10. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวา่ จากประกาศเตือนของกรม
อุตุนิยมวทิยา กรณีพายโุซนร้อน "ปาบึก" ท่ีคาดวา่จะเคล่ือนลงอ่าวไทย ซ่ึงจะส่งผลใหว้นัท่ี เท่าไร 

ตอบ =  วนัท่ี 3 - 5 ม.ค. 2562 
 
11. สหรัฐก าลงัคดัเลือกสถานท่ีจดัประชุมซมัมิต ทรัมป์-คิม คร้ังท่ี เท่าไร 

ตอบ = คร้ังท่ี  2 
  
12. ประธานยทุธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย ยนืยนั เตรียมสนบัสนุนให ้นายชชัชาติ สิทธิพนัธ์ุ แกน
น าพรรคฯ เป็นรายช่ือในบญัชีนายกรัฐมนตรี ล าดบัท่ีเท่าไร  

ตอบ = ล าดบัท่ี 1 พรรคเพื่อไทย 
  
13. สนช. รับหลกัการ กฎหมายดิจิทลั  ก่ีฉบบั  

ตอบ =  6 ฉบบั 
  
14. ไฟใต ้15 ปี : ผูแ้ทนมาเลเซีย “มัน่ใจ” เจรจาสันติภาพภาคใตข้องไทยจะ “คืบหนา้” ภายใน ก่ีปี 

ตอบ = 2 ปี – BBCไทย 
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15. ปาบึก เคล่ือนเขา้ใกลเ้มืองคอนมาทุกขณะ อุตุฯประกาศเตือนฉบบัท่ีดท่าไร 
ตอบ = ฉบบัท่ี  15 

  
16. พิษปาบึกสุดน่ากลวั เผยคลิปคล่ืนฟาดแท่นขดุเจาะน ้ามนั กลางอ่าวไทย สูงถึงก่ีเมตร และ  ความเร็วลม  
เท่าไร  

ตอบ = ความสูงคล่ืน 6 ถึง 8 เมตร   ความเร็วลม 30-35 น๊อต 
  
17.ภูมิใจไทย เดินหนา้พร้อมเลือกตั้ง ‘อนุทิน’ เล็งเปล่ียนเงินกู ้กยศ. เป็นเงินยมืเพื่อการศึกษาแทน ดนัพกั
ช าระหน้ี ก่ีปี 

ตอบ =   5 ปี 
  
18.ด่วน! พายปุาบึก เคล่ือนตวั 10 กิโลเมตรต่อชัว่โมง จ่อถล่มทะเลอนัดามนัวนัท่ี5 มกราคม 2562 กรม
อุตุนิยมวทิยา เตือน 9 จงัหวดัเตรียมรับมือ ระวงัอนัตรายจากฝนตกหนกัถึงหนกัมาก และอาจท าใหเ้กิดน ้า
ท่วมฉบัพลนั และน ้าป่าไหลหลาก มีจงัหวดัใดบา้ง 

ตอบ =  จงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พงังา ภูเก็ต 
และกระบ่ี  
 
19. กระทรวงเกษตรฯ ยกอุตรดิตถ์ตน้แบบปลูกขา้วโพดหลงันา รายไดเ้ฉล่ีย ก่ีบาทต่อไร่ 

ตอบ = 1 ลา้นบาท 
 
20. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการองคก์ารสะพานปลา รวม 7 คน มีใครบา้ง 

ตอบ =  1. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ 
2. นายชนินทร์ ชลิศราพงศ ์กรรมการ 
3. นายฆนทั ครุธกลู (เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจ) กรรมการ 
4. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวนิทร์ (เป็นบุคคลในบญัชีรายช่ือกรรมการรัฐวสิาหกิจ) กรรมการ 
5. นายอุกฤษฏ ์มนูจนัทรัถ กรรมการ 
6. นางสาวจูอะดี พงศม์ณีรัตน์ (ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กรรมการ 
7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ ์(ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) กรรมการ 
ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 8 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
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21. ส่ือตีข่าวทรัมป์เตรียมพบคิม จอง อึนในการประชุมซมัมิตคร้ังท่ี 2  ประเทศ อะไร 
ตอบ = ท่ีฮานอย เวยีดนาม 

  
22. การแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญัประเภทวชิาการระดบัทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
อธิบายวา่อยา่งไร 

ตอบ = คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายภานุวฒัน์ ณ 
นครพนม ผูต้รวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ใหด้ ารงต าแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการสหกรณ์ (นกัวชิาการ
สหกรณ์ทรงคุณวฒิุ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 ซ่ึงเป็น
วนัท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นตน้
ไป 
  
23. การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลพัธ์ของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอยา่งไม่เป็น
ทางการ และการประชุมระดบัรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-สหภาพยโุรป คร้ังท่ีเท่าไร 

ตอบ = คร้ังท่ี 22 
  

24. นายมูน แจ อิน ประธานาธิบดีของเกาหลีใตแ้สดงความหวงัเร่ืองการจดัการประชุมสุดยอดคร้ังท่ี 
เท่าไรตอบ = คร้ังท่ี 2 

  
25. ค าขวญัวนัเด็ก เน่ืองใน วนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 คืออะไร  

ตอบ =   “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพฒันาชาติ” 
  
26. พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา มอบค าขวญัเน่ืองในโอกาสวนัครูแห่งชาติ คร้ังท่ี 63 ประจ าปี 2562 วา่
อยา่งไร 

ตอบ =   "ครูดี ศิษยดี์ มีพฒันา กา้วหนา้ สู่เทคโนโลย"ี 
 
27. ‘สุดารัตน์’ ลงพื้นท่ีจ.ร้อยเอด็ ขอประชาชนเลือกพรรคเพื่อไทย ชนะเกิน ก่ีเสียง 

ตอบ =  250 เสียง 
 
28.  กรมอุตุนิยมวทิยา คาด อีสานเตรียมตวัหนาวอีก! อากาศเยน็ลง-อุณหภูมิลด ในช่วงวนัท่ีเท่าไร 

ตอบ = ช่วงวนัท่ี 17-19 มกราคม 2562  
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29. คนอยากเลือกตั้งเสนอ 3 ขอ้ใหค้สช. จวกบ๊ิกตู่ ข้ีจุช๊าวโลกมา คร้ังท่ี เท่าไร 
ตอบ = 5 คร้ัง ขู่ยกระดบัชุมนุม 

 
30. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนสามญั สังกดั
กระทรวงการต่างประเทศ ใหด้ ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง จ านวน ก่ีราย ใครบา้ง 

ตอบ = 3 ราย  1. นายจิตติพฒัน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน ด ารงต าแหน่ง เอกอคัรราชทูต
ประจ ากระทรวง ส านกังานปลดักระทรวง 
 2. นางสาวภทัรัตน์ หงษท์อง รองอธิบดีกรมการกงสุล ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศ 
 3. นายวชิชุ เวชชาชีวะ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต ้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิก
ใต ้
  
31. มาตรการพฒันาคุณภาพชีวติผูมี้บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ และการเติมเงินเขา้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใน
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี เท่าไร 

ตอบ =  ระยะท่ี 2 
  
32. ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน ้าแห่งชาติ คร้ังท่ีเท่าไร 

ตอบ = คร้ัง ท่ี 4/2561 
 
33. สนช. ช้ีมีขบวนการบิดเบือนขอ้มูลกฎหมายกญัชา ยนัผา่นกระบวนการรับฟังความเห็นมาตรา   ก่ี
ประการ 

ตอบ = 77 ทุกประการ 
  
34. กสิกรไทย เตรียมเปิดสาขาใหม่ 25 แห่ง  เตรียม เจาะลูกคา้  ก่ีกลุ่ม 

ตอบ = 3 กลุ่มหลกั 
  
35. นายเรืองไกร ลีกิจวฒันะ สมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ เขา้ยืน่ค  าร้องให ้ กกต. สอบปม โตะ๊จีน  ทั้งหมด ก่ี
โตะ๊  

ตอบ = 200 โตะ๊ 
  
36. GET แอพฯ บริการเรียกวิน ยงัคงเปิดใหค้นกรุงทดลองใชฟ้รี พร้อมขยายพื้นท่ีเป็น  ก่ีเขต  

ตอบ = 14 เขต 
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37. พรรคภูมิใจไทยมีนโยบาย 4 ขอ้หลกั คือ 

ตอบ = 1. เรามุ่งมัน่แกปั้ญหาปากทอ้งเป็นหลกั 
 2. เราปฏิเสธความขดัแยง้ เพราะความขดัแยง้น ามาซ่ึงความยากจน และความยากล าบาก 
 3. พรรคภูมิใจไทย เนน้ ท ามากกวา่พดู 
 4.พรรคตอ้งเคารพกติกา และเลือกยนืเคียงขา้งประชาชนเท่านั้น 
 
38. ท าเนียบขาวเผย ซมัมิตทรัมป์-คิม  จดัช่วงปลายเดือนก.พ. คร้ังท่ีเท่าไร 

ตอบ = คร้ังท่ี 2  
  
39. CPTPP ตั้งเป้าขยายสมาชิกเพิ่ม หวงัต่อสู้การกีดกนัการคา้ ก่ีประเทศ 

ตอบ = 11 ประเทศ 
 
40. ป.ป.ช. เผยเหตุผลท าไมถึงตีตกกรณีนาฬิกาหรู ‘บ๊ิกป้อม’ ช้ีบริษทัผูผ้ลิตนาฬิกาหรู ก่ีแห่ง 

ตอบ =  3 แห่ง 
  
41. ‘หญิงหน่อย’ ควง ‘ชชัชาติ’ ลงพื้นท่ีส ารวจปัญหาฝุ่ นละอองพร้อมเผยไม่มัน่ใจจะมีเลือกตั้ง ภายในก่ีวนั 

ตอบ =   150 วนั 
 
42. ค่าฝุ่ น PM 2.5 กระทบเศรษฐกิจ เบ้ืองตน้เสียหาย ก่ีลา้นบาท  

ตอบ  =  2,600 ลา้นบาท 
  
43. กรมการคา้ภายในเอาจริง! ด าเนินคดีผูข้ายหนา้กากอนามยัแลว้  ก่ีราย 

ตอบ  = 2 ราย 
 
44. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 14 คน มีใครบา้ง 

ตอบ = 1. ศาสตราจารยป์ระสาท สืบคา้ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณกิตติชยั วฒันานิกรกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
3. ศาสตราจารยช์าติชาย ณ เชียงใหม่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
4. รองศาตราจารยบ์ณัฑิต ทิพากรกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
5. ศาสตราจารยป์านสิริ พนัธ์ุสุวรรณกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
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6. รองศาสตราจารยไ์พโรจน์ ภทัรนรากุลกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารยรั์ฐชาติ มงคลนาวนิ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
8. ศาสตราจารยศ์นัสนีย ์ไชยโรจน์กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
9. ศาสตราจารยส์มชาย วงศว์เิศษกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
10. ศาสตราจารยสุ์ชชัวร์ี สุวรรณสวสัด์ิกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
11. รองศาสตราจารยสุ์ธรรม อยูใ่นธรรมกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
12. รองศาสตราจารยพ์รชยั เทพปัญญากรรมการผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
13. รองศาสตราจารยป์ระสบศรี อ้ึงถาวรกรรมการผูแ้ทนองคก์รวชิาชีพ 
14. นายธนู กุลชลกรรมการผูแ้ทนองคก์รเอกชน 
  
45. การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นพลงังานในคณะกรรมการองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
สรุปวา่อยา่งไร 

ตอบ =  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอแต่งตั้ง 
นายสหรัฐ บุญโพธิภกัดี เป็นกรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นพลงังานในคณะกรรมการองคก์ารบริหารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก แทนต าแหน่งท่ีวา่ง ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 22 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
 
46. ‘อนุทิน’ ดนันโยบายแบ่งปันก าไรขา้ว ชาวนาลงแรงมากสุด ตอ้งได ้ก่ีเปอร์เซนต ์ 

ตอบ =  75% 
  
47. มหากิจศิริ ควา้สิทธิ ทาโกเ้บลลฟ์าสตฟ์ู้ ดเมก็ซิกนั บุกตลาดไทยตั้งเป้า 5 ปี  ก่ีสาขา 

ตอบ = 40 สาขา 
 
48. หวัหนา้พรรคเสรีรวมไทย แจง้เอาผิด 4 รัฐมนตรี ในขอ้หา อะไร 

ตอบ = คา้มนุษยแ์ละฟอกเงิน 
  
49. เกษตรกร จ.พะเยา ปลูกพริกหนุ่มนางพญา สามารถพลิกชีวติใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึน แต่ละปีจะสร้างรายได้
ต่อไร่กวา่  ก่ีแสน 

ตอบ =  1 แสนบาท 
  
50. ‘หนา’ กวา่น้ีไม่มีอีกแลว้!! ‘รัฐบาลบ๊ิกตู่’ ท าเล่มอวดผลงาน ‘4 ปี’ รวม เป็น เท่าไร 

ตอบ =  1.8 พนัหนา้ 
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51. ผงะใตท้อ้งทะเล ลูกกอลฟ์ 5 หม่ืนลูก นกัเรียนสาวด าน ้างมเก็บ  เกือบ ก่ีปี 
ตอบ = 2 ปี 

 
52. นายศิริพฒั พฒักุล ผูว้า่ ราชการจงัหวดัพงังา พร้อมดว้ย น.ส.บุญเรือน ไทยวฒันธรรม ผอ.กกต.พงังา เขา้
ประชุม พร้อมดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.พงังา ร่วมประชุมหารือเตรียมการรับสมคัรเลือกตั้ง ระหวา่ง
วนัท่ี 4-8 ก.พ. 2562 และจดัการเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึนในวนัท่ี เท่าไร 

ตอบ = 24 มี.ค. 2562 
  
53. แกนน าพรรครวมพลงัประชาชาติไทย พร้อมคณะเดินทางลงพื้นท่ีตลาดเทศบาลเมืองชยันาท ท ากิจกรรม
เดินคาราวะแผน่ดิน ซ่ึง จ.ชยันาทเป็นจงัหวดัท่ีเท่าไร 

ตอบ = จงัหวดัท่ี  64 
  
54. เข่ือนแห่งหน่ึงบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียมีระดบัน ้าเอ่อลน้ท าใหเ้กิดน ้าท่วมและดินถล่มอยา่ง
ฉบัพลนั มีผูเ้สียชีวติแลว้ ก่ีคน 

ตอบ = ชีวติแลว้ 30 คน 
  
55. รัฐบาลอยากให ้ส านกังาน ป.ป.ท. เขม้งวดใน 3 เร่ืองส าคญั เพื่อผลิกโฉมใหม่ ของส านกังาน ป.ป.ท. 
(NEW) มีเร่ืองอะไรบา้ง 

ตอบ =  1.  การสร้างเครือข่าย (Networking) กบัองคก์รภาครัฐ ภาคประชาชน และในระดบัองคก์ร
นานาชาติใหม้ากยิง่ข้ึน 
 2.  บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจริงจงั (Enforcement) เพื่อใหเ้กิดความศกัด์ิสิทธ์ิของกฎหมาย โดยการท างานดว้ย
ความอดทนและกลา้หาญ 
 3. ใหค้วามรู้และเตือนสติ (Warning) เพื่อให้เกิดความตระหนกัในเร่ืองการทุจริต เพราะหากไม่ท าอะไรกบั
การทุจริตท่ีเกิดข้ึนก็จะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติไดรุ้นแรงข้ึนเช่นกนั 
 
56. อนาคตใหม่ ’ เปิดตวัวา่ท่ีผูส้มคัร ส.ส. กรุงเทพฯ ทั้ง 30 เขต เช่ือตอ้งไดท่ี้นัง่อยา่งนอ้ย  ก่ีท่ี 

ตอบ = 15 ท่ี 
  
57. ส านกังาน กสทช. สรุปผลการประมูลเบอร์สวยคร้ังแรกของปีท ารายไดเ้ขา้รัฐเกือบ  ก่ีลา้นบาท 

ตอบ = 30 ลา้นบาท 
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58. ชาวเบตงแห่ลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ เปิดหยอ่นบตัร ในวนัท่ีเท่าไร 
ตอบ =  วนัท่ี 17 มี.ค. 2562 

  
59. สถิติช้ีพาวเวลติดต่อกบัสมาชิกสภาคองเกรสมากท่ีสุด เม่ือเทียบกบั ก่ีอดีต ประธานเฟด 

ตอบ =   2 อดีตประธานเฟด 
 
60. พปชร.จ่อเปิดตวัวา่ท่ีผูส้มคัรสส.ภาคใต ้ก่ี เขต  

ตอบ = 50เขต 
  
61. “องอาจ” ช้ี 4 สาเหตุ ไทยตกอนัดบั ความโปร่งใส ทั้งท่ีไม่มี ‘นกัการเมือง’บริหารประเทศ ก่ีปี 

ตอบ =  5 ปี 
 
62. “หนูนา” ตอบรับ นัง่บญัชีนายกฯ ชทพ. เปิดช่ือวา่ท่ีผูส้มคัร ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต ์ก่ีอนัดบัแรก 

ตอบ =  20 ล าดบัแรก 


