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ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 1” 

 

1. สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2561 จังหวัดใดมีผู้เสียชีวิตสูงที่สดุ 

ก. เชียงใหม่  ข. พิษณุโลก  ค. นครราชสีมา ง. ขอนแก่น 

2. สถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2561 จังหวัดใดมีผู้บาดเจ็บสูงที่สุด 

ก. เชียงใหม่  ข. พิษณุโลก  ค. นครราชสีมา ง. ขอนแก่น 

3.สถิติอุบตัิเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2561 จังหวัดใดเกดิอุบัติเหตุสูงที่สุด 

 ก. เชียงใหม่  ข. พิษณุโลก  ค. นครราชสีมา ง. ขอนแก่น 

4.ข้อใดเป็นสาเหตุส าคัญที่สุดในการเกิดอุบัติเหตุชว่งสงกรานต์ปี 2561 

 ก. สภาพถนน    ข. ตัดหน้ากระชั้นชิด   

ค. ขับรถเร็วเกินก าหนด  ง. ดื่มสุราแล้วขับ 

5.ผลิตภัณฑ์ใดที่ได้จากการหมักปลากับเกลือแล้วเติมร าข้าวคือสินค้าชนิดใด 

 ก. ปลาร้า ข. ปลาสมุนไพร ค. ปลานึ่ง ง. ปลาแดดเดียว 

6.ราชกิจจาฯ เผยประกาศระทรวงเกษตรฯ ก าหนดมาตรฐาน “ปลาร้า” โดยก าหนดให้ปลาร้าต้อง มี

ปริมาณเกลือตรงกับข้อใด 

 ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ าหนัก  ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 โดยน้ าหนัก 

 ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 โดยน้ าหนัก  ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก 

7. พยาธิชนิดใดในปลาร้าที่ตรวจแล้วต้องไม่พบตามประกาศกระทรวงเกษตรฯ ก าหนดมาตรฐาน  

“ปลาร้า” 

 ก. ตัวอ่อนพยาธิตัวจี๊ด    ข. ตัวอ่อนพยาธิใบไม้ในตับ 

 ค ตัวอ่อนพยาธิหัวเข็ม    ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

8. “แจ็คหม่า” น าทีมผู้บริหารอาลีบาบาเยือนประเทศไทยในวันใด 

 ก. 17 เมษายน 61 ข. 18 เมษายน 61 ค. 19 เมษายน 61 ง. 20 เมษายน 61 
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9. อาการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ถนนเปียก ซึ่งหากยางรถยนต์ไมส่ามารถรีดน้ าออกจากยางได้ทัน ก็จะท าให้ยาง 

รถยนต์ไม่ไดส้ัมผัสกบัพื้นถนน และยางรถยนต์นั้นจะหมุนอยู่บนฟิล์มน้ าบนถนนแทน เป็นเหตุให้รถเสีย การ

ควบคุม และเกิดการลื่นไถลได้ง่าย คือ อาหารของรถยนต์ในข้อใด 

 ก.  อาหารเหินน้ า ข. อาการล้อตกน้ า ค. อาการยางรั่ว ง. อาการยางแตก 

10. ข้อใดมีความหมายว่า “แขกผู้มาหา” 

 ก. อารักขา   ข. อาชีวกุล  ค. อาคันตุกะ  ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

11. OBI มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณการส่งออก  ข. ดัชนีการเปิดเผยงบการซื้อขายต่างประเทศ 

 ค. ดัชนีการจ าหน่ายยางพารา    ง. ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ 

12. “ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ” (OBI) ของรอบปี 2017 ประเทศไทยได้รับการประเมินอยู่ในอันดับใด 

 ก. อันดับที่ 37  ข. อันดับที่ 53  ค. อันดับที่ 65  ง. อันดับที่ 66 

13. Budget transparency มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการงบประมาณ 

 ข.  ความโปร่งใสทางงบประมาณ 

 ค. ดัชนีการเปิดเผยงบประมาณ 

 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

14. ข้อมูลที่ส านักงบประมาณจัดท าข้ึนและเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของส านักงบประมาณ ตรงกับข้อใด 

 ก. http://www.thaigov.go.th  ข. www.bb.go.th 

 ค. http://region4.prd.go.th   ง. www.moe.go.th/moe/th/home 

15. คลื่นลูกเก่า ให้ปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ตรงกับข้อใด 

 ก. คนรุน่ใหม่ ยุค 1.0    ข. คนรุ่นใหม่ ยุคดิจิทัล 

 ค. คนรุ่นเก่ายุค Analog   ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

 

 

http://www.thaigov.go.th/
http://www.bb.go.th/
http://region4.prd.go.th/
http://www.moe.go.th/moe/th/home
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16. เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือ ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดตวัโดยมุ่งที่จะสนับสนุน การ

ท่องเที่ยวในประเทศไทยตรงกับข้อใด 

 ก. Tourism Directory   ข. Thailand Tourism Directory 

 ค. Asia Tourism Directory   ง. Tavel  Directory 

17. ปี 2561 รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยสามารถน า 

ค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกินกี่บาท 

 ก. สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท   ข. สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

 ค. สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท   ง. สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 

18. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพการศึกษาได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเซเว่นทุกสาขาได้ 

ตั้งแต่วันใด 

 ก. 11 มีนาคม 2561 ข. 13 มีนาคม 2561 ค. 15 มีนาคม 2561 ง.  17 มีนาคม 2561 

19. วันยุทธหัตถี ตรงกบัวันใด 

 ก. 13 กุมภาพันธ์ 2561   ข. 14 กุมภาพันธ์ 2561 

 ค. 16 กุมภาพันธ์ 2561   ง. 18 กุมภาพันธ์ 2561 

20. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรงกับข้อใด 

 ก. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ข. นายวีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ 

 ค. นายสุเทพ ชิตยวงษ์    ง. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ 

21. Education to Employment : Vocational Boot Camp (E2E) มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะยาวฐานสมรรถนะ 

 ข. ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพการโรงแรม 

 ค. ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ งานช่าง และงานโรงแรม 

 ง.  ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
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22. กิจกรรมในเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการด าเนินงานเรื่อง คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามโครงการไทย

นิยม ยั่งยืน 

 ก. สานฝันกีฬา      ข. ธนาคารขยะ 

 ค. พัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชด าริ  ง. อาชีวะจิตอาสา 

23. กิจกรรมในเรือ่งใดที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการด าเนินงานเรื่อง รู้เท่าทันเทคโนโลยีตามโครงการไทย

นิยม ยั่งยืน 

 ก. ลูกเสือประชาธิปไตย    ข. การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาว 

 ค. โครงการกิจกรรม To Be Number 1  ง. Thai MOOC 

24.สงกรานต์ปี 2561  ยุพาเปิดเคร่ืองดังรบกวนเพื่อนข้างบ้านตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข จะมีโทษตาม

ข้อใด 

 ก.  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท  ข.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ค. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  ง. จ าคุกไม่เกิน 5 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

25. สงกรานต์ปี 2561 สุธีขับขี่รถในขณะเมาสุรา ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 จะมีโทษ 

ตามข้อใด 

 ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 บาท 

 ข. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี  หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

 ค. จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 20,000 บาท 

 ง. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000-20,000บาท 

26.นายสุระโพสต์ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านโลโก้พร้อมเชิญชวนเพื่อนใน Facebook มาดื่มที่บา้น 

นายสุระจะได้รับโทษตามข้อใด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

 ข. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท 

 ค. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท 

 ง. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 700,000 บาท 
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27.นายสุรชัยน าสุราไปดื่มบนรถที่เล่นน้ าสงกรานต์จะมีโทษตามข้อใด 

 ก. จ าคุก 2 เดือน ปรับไม่เกิน 40,000 บาท  ข. จ าคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท 

 ค. จ าคุก 7 เดือน ปรับไม่เกิน 80,000 บาท  ง. จ าคุก 8 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

28. โก้เล่นน้ าสงกรานต์แล้วท าการจับหน้าอกผู้หญิง โก้จะมีโทษตามข้อใด 

 ก. จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

ข. จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

ค. จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

ง. จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท 

29. กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อ Public School เป็นโรงเรียนแบบใด 

 ก.  โรงเรียนช่วยกันพัฒนา   ข. โรงเรียนร่วมพัฒนา 

 ค. โรงเรียนร่วมมือคู่เอกชน   ง. โรงเรียนพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ 

30.ข้อใดไม่ใช่ประเทศในหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

 ก. กัมพูชา ข. ไทย  ค. เมียนมา ง. เกาหลีเหนือ 

  หกเหล่ียมเศรษฐกิจ  คือ กัมพูชา ,ไทย,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว),เวียดนาม,

เมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน(มณฑลยูนนาน) 

 31. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วยจังหวดัใด 

 ก. ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ 

 ข. อุบลราชธานี ขอนแก่น สระแก้ว และเลย 

 ค. ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และเลย 

 ง. อุดรธานี นครราชสีมา ขอนแก่น และเลย 

32. “กลุ่มร้อยแก่นสารสนิธุ์” มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 ข. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 ค. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 ง. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังภาค 
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33.  Guinness World Records ประกาศเจ้าของสถิติชายที่อายุมากที่สุดในโลกคือใคร 

 ก. ทาจิมะ เมกา   ข. ไวโอเล็ต บราวน์ 

 ค. อาซากะ วินาเซะ   ง. มาซาโสะ นานากะ 

34. Guinness World Records ประกาศเจ้าของสถิติหญงิที่อายุมากที่สดุในโลกคือใคร 

 ก. นาบิ ทาจิมะ    ข. ไวโอเล็ต บราวน์ 

 ค. อาซากะ วินาเซะ   ง. มาซาโสะ นานากะ 

35. รหัส 420 ในงานฉลองสูบกัญชาประจ าปี ตรงกับข้อใด 

 ก. วันสูบกัญชาประจ าปีตรงกับวันท่ี 20 เดือน 4 

 ข. วันสูบกัญชาประจ าปีตรงกับวันท่ี 42 ของปี 

 ค. วันสูบกัญชาประจ าปีตรงกับวันท่ี 12 เดือน 4  

 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

36. นายคิมจองอึนแต่งตั้งใครเป็น สุภาพสตรีหมายเลข 1 

 ก. คิม ซอง แอ  ข. รี ซอล จู  ค. วิล เด กา  ง.  อิน จู เซ 

37. การประชุมสุดยอดผู้น าสองเกาหลี คือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จะมีขึ้นวันใด 

 ก.  25 เมษายน  2561   ข.  26 เมษายน  2561 

 ค. 27  เมษายน  2561   ง. 28 เมษายน  2561 

38. ผู้น าของเกาหลีเหนือตรงกับข้อใด 

 ก. มุน แจ อิน  ข. คิม จอง อึน  ค. อิน จูง เจ  ง. รี ซอล กุล 

39. ผู้น าของเกาหลีใต้ตรงกับข้อใด 

 ก. มนุ แจ อิน  ข. คิม จอง อึน  ค. อิน จูง เจ  ง. รี ซอล กุล 

40. เทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอล าหุ่นกระติบข้าว จัดขึ้นที่จังหวัดใด 

 ก. มหาสารคาม  ข. อุบลราชธานี ค. สกลนคร  ง. อุดรธานี 

41. ประธานอาเซียน มีวาระด ารงต าแหน่งตามข้อใด 

 ก.  1 ปี  ข.  2  ปี  ค.  3  ปี  ง. 4 ปี 
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42. รัฐบาลผนึกก าลังทุกภาคส่วน เตรียมคนไทย 4.0 รองรับศตวรรษที่ 21 ชุหลักคิดพื้นฐาน 5 ประการ 

ซึ่งตรงกับข้อใด 

 ก.  ความพอเพียง ซื่อสัตย์ สุจริต จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ 

 ข. ความพอเพียง มีวินัย มีน้ าใจ จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ 

 ค. ความพอเพียง มีวินัย เข้มแข็ง จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ 

 ง. ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ 

43. “บิ๊กอ๊อด” เป็นฉายาของบุคคลในข้อใด 

 ก. นายก าพล วิระเทพสุภรณ์   ข. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 

 ค. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา   ง. พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา 

44. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 2561 จัดขึ้นที่จังหวัดใด 

 ก. เชียงราย  ข. น่าน   ค. ล าปาง  ง. ก าแพงเพชร 

45. สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 2561 มีชื่อว่า “ค าสุข” ซึ่งเป็นสัตว์ในข้อใด 

 ก. นางนวล  ข. นกเงือก  ค. ช้าง   ง. แมงสี่หูห้าตา 

46. กีฬาเยาวชนแหง่ชาติ คร้ังที่ 34 ปี 2561 จัดขึ้นที่จังหวัดใด 

 ก. เชียงราย  ข.  น่าน  ค.  ล าปาง  ง. เชียงใหม่ 

47. โครงการเขาหินซ้อน ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด 

 ก. เพชรบุรี  ข. เชียงใหม่  ค. สระบุรี  ง. ฉะเชิงเทรา 

48. ประกาศ เร่ือง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ให้ผู้เช่าไม่

มีสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกินกี่เดือน 

 ก.  เกินกว่า 1 เดือน   ข.  เกินกว่า 2 เดือน  

 ค.  เกินกว่า 3 เดือน   ง.  เกินกว่า 4 เดือน 

49. BNK48 เป็นกลุ่มไอดอลหญิงของประเทศไทย ที่น าแนวคิดของไอดอลประเทศใดมาใช้ในการบริหาร 

จัดการวง 

 ก.  เกาหลีเหนือ  ข. จีน  ค. ไต้หวัน  ง. ญี่ปุ่น 

 



                ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน”  

www.Krunoomtutor.com/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/Facebook : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : Krunoomtutor 

8 

50. นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค แห่งมาเลเซีย ประกาศยุบสภาในวันใด 

 ก. 4 เมษายน 2561   ข. 6 เมษายน 2561  

 ค. 8 เมษายน 2561   ง. 10 เมษายน 2561 

51. คณะกรรมการเลือกตั้งมาเลเซียก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไปหลงัจากยุบสภาคือวันใด 

 ก. 7 พฤษภาคม 2561   ข. 9 พฤษภาคม 2561 

 ค. 7 สิงหาคม 2561   ง.  9 สิงหาคม  2561 

52. นายกรัฐมนตรีราซัคได้ประกาศนโยบายหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปป ี2561 ตรงตามข้อใด 

 ก. ท าให้มาเลเซียยิ่งใหญ่  ข. เมกมาเลเซียเกรท 

 ค. มาเลเซียแหล่งค้าขาย  ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 

53. พล.อ.ประยุทธ์ ได้แตง่บทเพลงสื่อความในใจถึงประชาชน บทเพลงแรกคือบทเพลงในข้อใด 

 ก. สะพาน    ข. เพราะเธอคือประเทศไทย 

 ค. ใจเพชร    ง. คืนความสุขให้ประเทศไทย 

54. บทเพลงล าดับที่ 6 ทีป่ระพันธ์ค าร้องโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คือบทเพลงในข้อใด 

 ก. สะพาน ข. สู้เพื่อแผ่นดิน  ค. ใจเพชร  ง. ความหวัง ความศรัทธา 

55. ซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้เปิดบริการโรงภาพยนตร์ในประเทศได้คร้ังแรกในรอบ 35 ปี โดยฉายรอบ 

ปฐมฤกษ์ในวันใด 

 ก.  18 เมษายน 2561   ข. 28 เมษายน 2561 

 ค. 26  สิงหาคม  2561  ง. 29  สิงหาคม  2561 

56. ซาอุดิอาระเบียอนุญาตให้เปิดบริการโรงภาพยนตร์ในประเทศได้คร้ังแรกในรอบ 35 ปี โดยฉายรอบ 

ปฐมฤกษ์เรื่องใด 

 ก. Quiet Place    ข. The Hurricane Heist  

 ค. Black Panther   ง. Peter Babbit 
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57. สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทสงกรานต์ประจ าปี 2561 ตรงกับข้อใด 

 ก. “ขอให้รักษาประเพณีอันดีงามของไทย อยากให้ทุคนช่วยกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้” 

 ข. “ขอให้รักษาประเพณีอันดีงามของไทย และช่วยกันประหยัดน้ า” 

 ค. “ขอให้รักษาประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมรณรงค์การแต่งกายชุดไทยสมัยโบราณ” 

 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

58. ผลสอบ 9 วิชาสามัญ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเกินคร่ึงเพียงวิชาเดียว คือวิชาในข้อใด 

 ก. วิทยาศาสตร ์  ข. คณิตศาสตร์  ค. ภาษาไทย  ง. สังคมศึกษา 

59. วันครอบครัวไทย ตรงกับวันใด 

 ก. 13 เมษายน  ข. 14 เมษายน  ค.  15 เมษายน ง.  16 เมษายน 

60. ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปี 2561 สาขาความรู้ และการปฏิบัติ

เกี่ยวกับ ธรรมชาติและจักรวาล ตรงกับข้อใด 

 ก. ขนมฝรั่งกุฎีจีน กทม.   ข. ดินสอพองลพบุรี จ. ลพบุรี 

 ค. ต ารายาหลวงปู่ศุข จ. ชัยนาท  ง. ถูกทุกข้อ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปี 2561 แนวปฏิบัติทางสงัคม ประเพณี 

พิธีกรรม และงานเทศกาล 5 รายการ ได้แก่ 

1. พิธีถวายข้าวพีชภาคฯ และบุญเสียค่าหัว ข้าโอกาสพระธาตุพนม จงนครพนม 

2. ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน ้าโพ จ.นครสวรรค์ 

3. ปักธงเมืองนครไทย จ.พิษณุโลก 

4. ประเพณีปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว หรือบวชบรรพชาสามเณร) จ. แม่ฮ่องสอน 

5. ประเพณีถือศีลกินผัก จ. ภูเก็ต 

61.วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุกี่พรรษา 

 ก.  63 พรรษา  ข.  65 พรรษา  ค.  68  พรรษา  ง. 70 พรรษา 
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62. วันที่ 2 เมษายน 2561 ตรงกับวันส าคัญในข้อใด 

 ก. วันอนุรักษ์มรดกไทย   ข. วันรักการอ่าน 

 ค. วันออมสินของไทย    ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 

63. วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันส าคัญในข้อใด 

 ก. วันสหกรณ์แห่งชาติ 

 ข. วันอนุรักษ์มรดกไทย 

 ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 ง. วันออมสินของไทย 

64. “งานวิ่งมาราธอน”ที่จัดในเมืองใหญ่ทั่วโลกและได้รับการยอมรับมากที่สดุและจัดขึ้นมากที่สุด  

ตรงกับข้อใด 

 ก.  Boston  ข. New York City  ค. Berlin  ง. London 

65. วันที่ 2 เมษายน 2561 ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการกี่ปี 

 ก.   126 ปี  ข.  129 ปี  ค. 136 ปี  ง. 139 ปี 

66. ใครคือประธานาธิบดีเมียนมาคนใหม่แห่งเมียนมา ที่เข้ารับต าแหน่งวันที่ 30 มีนาคม 2561 

 ก. เฮนรี แวน  ข. อู วิน มินต์  ค. ถิ่น จอว์  ง. อู มินต์ ส่วย 

67. แอปพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่กลุม่เป้าหมายส าหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะมีชื่อเรียกตรงกับข้อใด 

 ก. ฮาโล บีม  ข. โก แท็กซี่  ค. ยูเบอร์นิว  ง. ไดส์แท็กซี่ 

68. หมู่บ้าน CIV (Creative Industry Village) คือหมู่บ้านแบบใด 

 ก. หมู่บ้านประชารัฐ    ข. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

 ค. หมู่บ้านอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ง. หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

69. โครงการ “ปั่นสองน่อง ท่องเมืองน้ าแร่ แลโกมาซุม ชมวถิีชุมชน” ด าเนินการโดยจังหวัดใด 

 ก. ระนอง  ข. ระยอง  ค. ชลบุรี  ง. พัทยา 

70. การพัฒนาหมู่บ้าน CIV หาดส้มแป้น เป็นการต่อยอดด้านการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว 

ให้สามารถสร้างรายได้กับชุมชนได้ต่อเนื่อง ตั้งอยูจั่งหวัดใด 

 ก. ระนอง  ข. ระยอง  ค. ชลบุรี  ง. พัทยา 
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71. การประชุมสุดยอดผู้น า GMS SUMMIT ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก.  กัมพูชา  ข. จีน  ค. ไทย  ง. เวียดนาม 

72. การประชุมสุดยอดผู้น า GMS SUMMIT คือการประชุมในข้อใด 

 ก. การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนและภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

 ข. การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

 ค. การประชุมสุดยอดผู้น าแผนงานความร่วมมือทางการท่องเท่ียวในอาเซียน 

 ง. การประชุมสุดยอดผู้น าการวางแผนงานประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

73. การประชุมสุดยอดผู้น า GMS SUMMIT ประกอบด้วยประเทศสมาชิกกี่ประเทศ 

 ก.  4 ประเทศ  ข.  5 ประเทศ  ค.  6 ประเทศ  ง.  7  ประเทศ 

74.  ประเทศใดไม่ใช่ประเทศสมาชิกในการประชุมสุดยอดผู้น า GMS SUMMIT 

 ก.  สปป.ลาว  ข.  เมียนมา  ค.  เวียดนาม  ง.  อินเดีย 

75. บุคคลในข้อใดด ารงต าแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) 

 ก. นายพรเพชร วิชิตชลชัย   ข. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 

 ค. นายเทียนฉาย กีระนันทน์   ง. นายอลงกรณ์ พลบุตร 

76. วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ปฐมกษัตริย์แหง่ราชวงศ์จักรี ได้ทรงสถาปนา กรุง

รัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2325 ตรงกับวันใด 

 ก.  20 เมษายน ข.  21 เมษายน ค.  22 เมษายน ง.  23 เมษายน 

77. อุทยานธรณีโลก แห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดใด 

 ก.  ยะลา  ข.  ปัตตานี  ค.  เชียงใหม่  ง.  สตูล 

78. “วันคุ้มครองโลก” หรือที่เรียกว่า Earth Day ตรงกับวันใด 

ก.  20 เมษายน ข.  21 เมษายน ค.  22 เมษายน ง.  23 เมษายน 

79. ประกาศยกเลิกการใช้ “พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม” เร่ิมต้นขึ้นในวันใด 

ก.  1 เมษายน  ข.  2 เมษายน  ค.  3 เมษายน  ง.  4เมษายน 

 



                ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน”  

www.Krunoomtutor.com/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/Facebook : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : Krunoomtutor 

12 

 

80. การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้หลัก 3R มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก. Reduce  Reuse Recycle   ข. Reduce  Reuse  Relief 

 ค. Renew  Reuse  Recycle   ง. Reuse  Relief Renew 

81.การจัดการขยะ ภายใต้หลัก 3R ค าว่า Reduce มีความหมายตรงกับขอ้ใด 

 ก. การน ากลับมาใช้ใหม่ ข. การใช้ซ้ า ค.  ลดปริมาณขยะ ง. การเผาขยะ 

82. การจัดการขยะ ภายใต้หลัก 3R ค าว่า Reuse มีความหมายตรงกบัข้อใด 

 ก. การน ากลับมาใช้ใหม่ ข. การใช้ซ้ า ค.  ลดปริมาณขยะ ง. การเผาขยะ 

83. การจัดการขยะ ภายใต้หลัก 3R ค าว่า Recycle มีความหมายตรงกับขอ้ใด 

 ก. การน ากลับมาใช้ใหม่ ข. การใช้ซ้ า ค.  ลดปริมาณขยะ ง. การเผาขยะ 

84. ประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา ตรงกับข้อใด 

 ก. นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี   ข.  สตีป จ๊อป 

 ค. ตระกูลเจียรวนนท์    ง.  แจ๊ก หม่า 

85. 14 เมษายน 2561 ประเทศใดร่วมมือกันเปิดฉากโจมตีรัสเซีย 

 ก.  สหรฐั  อังกฤษ  ฝรั่งเศส   ข.  สหรัฐ  ออสเตรเลีย  จีน 

 ค.  สหรัฐ  อังกฤษ เกาหลีเหนือ  ง.  สหรัฐ  อังกฤษ  จีน 

86. สาเหตุใดที่เกิดการโจมตีซีเรียในวันที่ 14 เมษายน 2561 

 ก.  ซีเรียมีกองก าลังไม่ทราบฝ่าย 

 ข.  ซีเรียโจมตีฝ่ายกบฏด้วยอาวุธเคมี แก๊สพิษซารีน 

 ค.  ซีเรียเปิดการโจมตีสหรัฐก่อน 

 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

87. ประธานาธิบดีซีเรียตรงกับข้อใด 

 ก. แอสมา อัล แอสซาด  ข.  วลาดีมีร์  ปูติน 

 ค.  ซัดดัม  ฮุสเซน   ง.  บาชาร์ อัล-อัสซาด 
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88.  “จะไปเว็จ” ในสมัยกรุงศีอยุธยาหมายถึงก าลงัจะไปที่ใด 

 ก.  วัด  ข.  บ้านเพื่อน  ค.  ห้องน้ า  ง.  ห้องครัว 

89. สุดาเป็นสาวที่ได้รับฉายาว่า “ขึ้นคาน” หากสุดาย้อนเวลาไปสมัยอยุธยา สุดาจะได้รับฉายาใด 

 ก.  ม้ากระทืบโรง ข.  เท้ือคาเรือน ค.  ฟะรังคี ง.  ออเจ้า 

90.  ปิติรอแฟนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง หากปิติเป็นคนสมัยอยุธยา ปิติรอแฟนมาเป็นเวลาเท่าใด 

 ก.  1  บาท  ข.  2  บาท  ค.  5  บาท  ง.  10  บาท 

91. “ข้าจักให้ออเจ้าแต่งตัวเป็นเวลา 10 บาท”  จากประโยคดังกล่าว เวลา 10 บาท มีความหมายตรงกับ

ข้อใด 

 ก.  30 นาที  ข.  60 นาที  ค.  90  นาที  ง.  120 นาที 

92.  เพลาชาย  หมายถึง ช่วงเวลาใด 

 ก.  เก้าโมงตรง  ข.  เท่ียงตรง  ค.  บ่ายโมงตรง ง.  หกโมงตรง 

93. หนังสือจินดามณี แบบเรียนเล่มแรกของไทยแต่งโดยบุคคลในข้อใด 

 ก.  พระโหราธิบดี ข.  โกษาเหล็ก  ค.  โกษาปาน  ง.  หมื่นเรืองราชภักดี 

94. วันคุ้มครองโลก ตรงกับวันใด 

 ก.  20 เมษายน ข.  21 เมษายน ค.  22 เมษายน ง. 23 เมษายน 

95. งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2561 จัดขึ้นที่จังหวัดใด 

 ก. ยะลา  ข. ปัตตาน ี  ค.  นราธิวาส  ง.  พังงา 

96.  “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง...ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” คือพระราชด ารัส 

ของบุคคลใด 

 ก.  สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

 ข.  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ค.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
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97. รัฐบาลนี้ให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมกีารด าเนินการ

ต่อไปนี ้

 ก.  วิทย์แก้จน วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่อาเซียน 

 ข.  วิทย์แก้จน วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแรง วิทย์สู่ภูมิภาค 

 ค.  วิทย์แก้จน วิทย์สร้างคน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค 

 ง. วิทย์แก้จน วิทย์สร้างงาน วิทย์เสริมแกร่ง วิทย์สู่ภูมิภาค 

98. การสร้างอาชีพให้คนรุ่นใหม่และชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต และเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเพื่อ

น าไปสู่การแก้ปัญหาในอดีตที่ยั่งยืน คือการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรื่องใด 

 ก.  วิทย์แก้จน  ข.  วิทย์สร้างคน ค.  วิทย์เสริมแกร่ง ง.  วิทย์สู่ภูมิภาค 

99. การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกลไก “ประชารัฐ” ร่วมกับสถาบนั 

การศึกษาและภาคเอกชน ช่วยหนุนเศรษฐกิจ ให้เป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้” คือการพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในเรื่องใด 

 ก.  วิทย์แก้จน  ข.  วิทย์สร้างคน ค.  วิทย์เสริมแกร่ง ง.  วิทย์สู่ภูมิภาค 

100. FabLab  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  โรงประลองต้นแบบ STEM   ข. โรงประลองต้นแบบทางการทดลอง 

 ค.  โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม  ง.  โรงประลองต้นแบบทางอุตสาหกรรม 
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เฉลย “ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน” ชุดที่ 1 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ค. 11. ง. 21. ง. 31. ก. 41. ก. 
2. ก. 12. ก. 22. ก. 32. ค. 42. ง. 
3. ก. 13. ข. 23. ง. 33. ง. 43. ข. 
4. ง. 14. ข. 24. ข. 34. ก. 44. ก. 
5. ก. 15. ค. 25. ง. 35. ก. 45. ง. 
6. ค. 16. ข. 26 ค. 36 ข. 46. ข. 
7. ง. 17. ค. 27. ข. 37. ค. 47 ง. 
8. ค. 18. ค. 28. ง. 38. ข. 48. ก. 
9. ก. 19. ง. 29. ข. 39. ก. 49. ง. 
10. ค. 20. ค. 30. ง. 40 ก. 50. ข. 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
51. ข. 61. ก. 71. ง. 81. ค. 91. ข. 
52. ง. 62. ง. 72. ข. 82. ข. 92. ค. 
53. ง. 63. ง. 73. ค. 83. ก. 93. ก. 
54. ข. 64. ก. 74. ง. 84. ง. 94. ค. 
55. ก. 65. ก. 75. ก. 85. ก. 95. ข. 
56. ค. 66. ข. 76 ข. 86 ข. 96. ก. 
57. ก. 67. ก. 77. ง. 87. ง. 97 ค. 
58. ค. 68. ง. 78. ค. 88. ค. 98. ก. 
59. ข. 69. ก. 79. ก. 89. ข. 99. ข. 
60. ง. 70. ก. 80. ก. 90 ค. 100. ค. 
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ข้อสอบ “เหตุการณป์ัจจุบัน ชุดที่ 2” 

 

1. STEAM มีการเพ่ิมจาก STEM โดยเพิ่มสาขาวิชาใด 

 ก.  ทักษะทางเครื่องมือ  ข.  ทักษะทางศิลปะ 

 ค.  ทักษะทางการเงิน   ง.  ทักษะทางการทดลอง 

2. การกระจายองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ระดบัภูมิภาคเพ่ือให้เกิดการแข่งขัน 

และการกระจายรายได้เพ่ิมมาก รัฐบาลได้ด าเนินการตามข้อใด 

 ก. หมู่บ้านสะเต็มศึกษา  ข.  หมู่บ้านประชารัฐ 

 ค.  หมู่บ้านไทยนิยม   ง.  หมู่บ้านวิทย์ 

3.  7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ตรงกับข้อใด 

 ก. 11-17 เมษายน 2561  ข.  12-18 เมษายน 2561 

 ค. 10-16 เมษายน 2561  ง.  13-19 เมษายน 2561 

4. วันเนา เป็นวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี ซึง่ตรงกับวันใด 

 ก.  วันมหาสงกรานต์  ข.  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 

 ค.  วันครอบครัว  ง.  ถูกท้ังข้อ ก และข้อ ค 

5. วันแห่งความมงคลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติ 

เป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับข้อใด 

 ก.  6 เมษายน  ข.  12 เมษายน ค. 14 เมษายน  ง.  18 เมษายน 

6.  “เมียนมา” ใช้รูปแบบการปกครองแบบใด 

 ก.  ประชานิยมและประชารัฐ 

 ข.  คอมมิวนิสต์ 

 ค.  ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ง.  ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดี 

7.  วันภาพยนตร์แห่งชาติ ตรงกับวันใด 

ก.  6 เมษายน  ข.  2 เมษายน  ค. 4 เมษายน  ง.  8  เมษายน 
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8.  ออกยาวิชเยนทร์(คอนสแตนติน ฟอลคอล) เป็นคนเช้ือชาติใด 

 ก.  กรีก  ข.  เยอรมัน  ค.  ฝรั่งเศส  ง.  อังกฤษ 

9.  สมเด็จพระนารายณ์อยู่ราชวงศ์ใด 

 ก.  อู่ทอง  ข.  ปราสาททอง ค.  จักรี  ง.  บ้านพลูหลวง 

10. ราชทูตลิ้นทองหมายถึงบุคคลในข้อใด 

 ก.  พระยาโกษาธิบดีเหล็ก   ข.  พระยาโกษาธิบดีปาน 

 ค.  พระเพทราชา    ง.  หมื่นสุนทรเทวา 

11. สมัยของพระนารายณ์ตรงกับรัชสมัยใด 

 ก.  พระเจ้าหลุยส์ท่ี 11 ของฝรั่งเศส  ข.  พระเจ้าหลุยส์ท่ี 12 ของฝรั่งเศส 

 ค.  พระเจ้าหลุยส์ท่ี 13 ของฝรั่งเศส  ง.  พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ของฝรั่งเศส 

12.  ประธานอาเซียนปี 2018 คือประเทศใด 

 ก. ไทย  ข.  เวียดนาม  ค.  สปป.ลาว  ง.  สิงค์โปร์ 

13.  ประธานอาเซียนปี 2019 คือประเทศใด 

 ก. ไทย  ข.  เวียดนาม  ค.  สปป.ลาว  ง.  สิงคโ์ปร์ 

14. พระพุทธรูปส าคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 หล่อขึ้นเมื่อทรงผนวชตรงกับข้อใด 

 ก.  พระพุทธรูปปางสีดา   ข.  พระพุทธรูปปางสมาธิ 

 ค.  พระพุทธก าเนิดกาสาวพัสตร์  ง.  พระพุทธรูปปางมารวิชัย 

15. พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ทรงผนวชในวันใด 

 ก.  4 พฤศจิกายน 2511   ข.  6 พฤศจิกายน 2511 

 ค. 4 พฤศจิกายน 2521   ง. 6 พฤศจิกายน 2521 

16. วันผู้สูงอายุแห่งชาติในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ตรงกับข้อใด 

 ก.  12 เมษายน 2561    ข.  13 เมษายน 2561 

 ค.  14 เมษายน 2561    ง.  15 เมษายน 2561 
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17. งาน “เถลิงศกสุขสันต์มหาสงกรานต์ ต านานไทย” จัดขึ้นในวันใด 

 ก. 4-6 เมษายน 2561    ข. 6-8 เมษายน 2561 

 ค.  9-12 เมษายน 2561   ง.  13-15  เมษายน 2561 

18. รัฐบาลเปิดตัววิทยุเพ่ือครอบครัว HAPPY FAMILY RADIO ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงกับข้อใด 

 ก.  FM 105  ข. FM 107.5  ค. AM 105  ง. AM 107.7 

19. ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของ คสช. ตรงกับข้อใด 

 ก.  สายด่วน 1299   ข. สายด่วน 1113  

ค.  สายด่วน 1679   ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

20. กรอบความร่วมมืออนุภาค GMS ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในข้อใด 

 ก.  GMSD ข.  3Cs ค.  5Gs ง.  5MS 

21.กรอบความร่วมมืออนุภาค GMS ตามยุทธศาสตร์ 3Cs มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  Connectivity Community Competitiveness 

 ข. Connection Community Competitiveness 

 ค.  Connectivity Communcation Competitiveness 

 ง.  Connective Community Competitiveness 

22. รัฐบาลจะท าการเปิดตัววิทยุเพื่อครอบครัวในวันใด 

 ก.  22  เมษายน 2561    ข. 23  เมษายน 2561 

 ค.  24  เมษายน 2561    ง. 25  เมษายน 2561 

23. ป.ป.ส. เปดิการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านช่องทางใด 

 ก.  สายด่วน 1111 ข.  สายด่วน 1386 ค. สายด่วน 1555 ง.  ไม่มีข้อถูก 

24. มูลนิธิวาร์คีย์มอบรางวัล “ครูโลก” (Global Teacher Prize) ป ี2018 ให้กับครูประเทศใด 

 ก.  ฝรั่งเศส  ข.  อินเดีย  ค.  อังกฤษ  ง.  ออสเตรเลีย 

25.  รางวัล “ครูโลก” (Global Teacher Prize) ป ี2018 คือบุคคลในข้อใด 

 ก.  นางคูณวิไล  เคนกิติสัก   ข.  มาดามลิม ซง โงว 

 ค.  นางดี โส พอน    ง.  นางแอนเดรีย ซาฟิราคู 
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26.  อัตราใหม่ค่าจ้างขั้นต่ า ทั่วประเทศ สูงสุด 330 ต่ าสุด 308 บาท มีผลบังคับใช้ในวันใด 

 ก.  1 เมษายน 2561   ข.  3 เมษายน 2561 

 ค.  1 เมษายน 2561   ง.   30 เมษายน 2561 

27.  อัตราค่าจ้างใหม่จังหวัดใดได้อัตราค่าจ้างขั้นต่ าสูงสุดถึง 330 บาท 

 ก.  ตราด  นนทบุรี  ปทุมธานี  ข.  ลพบุรี สงขลา และสกลนคร 

 ค.  ชลบุรี ภูเก็ต และ ระยอง  ง.  สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี และ สระบุรี 

28. โครงการระเบียงผลไม้จัดเป็นนโยบายที่จัดขึ้นที่ภาคใดของประเทศไทย 

 ก.  ภาคตะวันตก ข. ภาคตะวันออก ค.  ภาคเหนือ  ง. ภาคใต้ 

29.  “วันกวีนิพนธ์สากล” (World Poetry Day) ตรงกับวันใด 

 ก.  19 มีนาคม  ข.  20 มีนาคม  ค.  21  มีนาคม  ง. 22 มีนาคม 

30. วันป่าไม้โลก ตรงกับวันใด 

ก.  19 มีนาคม  ข.  20 มีนาคม  ค.  21  มีนาคม  ง. 22 มีนาคม 

31.  World Water Day หรือ วันอนุรักษ์น้ าโลก ตรงกับวันใด 

ก.  19 มีนาคม  ข.  20 มีนาคม  ค.  21  มีนาคม  ง. 22 มีนาคม 

32. กรมธนารักษ์ เตรียมจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร 

เทพยวรางกูรในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่วันใด 

 ก. 2 เมษายน 2561     ข. 4 เมษายน 2561 ค. 6 เมษายน 2561    ง. 8 เมษายน 2561 

*** รวม 9 ชนิดราคา ได้แก่ เหรียญชนิดราคา 10บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท  50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 

สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์  

33. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ทั้ง 9 ชนิด ด้านหน้าเหรียญมีลักษณะตามข้อใด 

 ก. พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา 

 ข. พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย 

 ค. พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรผินพระพักตร์ตรง 

 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
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34. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ทั้ง 9 ชนิด ด้านหน้าเหรียญเบื้องขวาระบุข้อความใด 

 ก. มหาวชิราลงกรณ  ข. รัชกาลท่ี 10 ค. ราชวงศ์จักรี  ง.  ทรงพระเจริญ 

35. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ทั้ง 9 ชนิด ด้านหน้าเหรียญเบื้องซ้ายระบุข้อความใด 

 ก. มหาวชิราลงกรณ  ข. รัชกาลที่ 10  ค. ราชวงศ์จักรี  ง.  ทรงพระเจริญ 

36. เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ทั้ง 9 ชนิด ด้านหลังเหรียญมีลักษณะตามข้อใด 

 ก. พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ข.  วัดพระแก้ว 

 ค.  พระราชวังดุสิตมหาปราสาท 

 ง.  อักษรพระปรมาภิไธย วปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ 

37. ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ด้านหน้าของธนบัตรทุกชนิดมีลกัษณะแบบใด 

 ก.  พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 

 ข.  พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 ค. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 ง. พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

38. ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 50 บาท ด้านหลังธนบตัรมีลกัษณะแบบใด 

 ก. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 1 และ 2  ข. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 3 และ 4 

ค. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 8 และ 9  ง. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 9 และ 10 

39. ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 20 บาท ด้านหลังธนบตัรมีลกัษณะแบบใด 

 ก. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 1 และ 2  ข. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 3 และ 4 

ค. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 8 และ 9  ง. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 9 และ 10 

40. ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 100 บาท ด้านหลังธนบัตรมีลกัษณะแบบใด 

 ก. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 4 และ 5  ข. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 5 และ 6 

ค. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 8 และ 9  ง. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 9 และ 10 
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41. ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 500 บาท ด้านหลังธนบัตรมีลกัษณะแบบใด 

 ก. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 4 และ 5  ข. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 5 และ 6 

ค. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 7 และ 8  ง. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 9 และ 10 

42.  ธนบัตรชุดแรกในรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 1000 บาท ด้านหลังธนบัตรมลีักษณะแบบใด 

 ก. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 4 และ 5  ข. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 5 และ 6 

ค. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 7 และ 8  ง. พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลท่ี 9 และ 10 

43. ธนบัตรแบบใหม่ของรัชกาลที่ 10 โดยธนบัตรแบบ 20,50,100 บาท จะน าออกมาใช้ในวันใด 

 ก. 3 เมษายน 2561    ข. 4 เมษายน 2561       ค. 5 เมษายน 2561         ง. 6 เมษายน 2561 

44. ธนบัตรแบบใหม่ของรัชกาลที่ 10 โดยธนบัตรแบบ 500,1,000 บาท จะน าออกมาใช้ในวันใด 

 ก.  28 กรกฏาคม 2561   ข.  29 กรกฏาคม 2561 

 ค.  30 กรกฏาคม 2561   ง.  31 กรกฏาคม 2561 

45.  3 มีนาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชโองการ เร่ือง ให้องคมนตรีท่านใด พ้น

จากต าแหน่ง 

 ก.  นายวิรัช  ชินวินิจกุล   ข.  พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ 

 ค.  จรัลธาดา กรรณสูต    ง.  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

46.  ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ 2561 จัดขึ้นเป็นคร้ังที่เท่าใด 

 ก.  คร้ังท่ี 44  ข.  ครั้งท่ี 45  ค.  คร้ังท่ี 46    ง.  คร้ังท่ี 47 

47.  ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ 2561 เป็นการแข่งขันโดยตัวแทนนักฟุตบอลจากกี่ทวีป 

 ก.  ทวีปเดียว  ข.  2 ทวีป  ค.  3 ทวีป  ง.  4 ทวีป 

48.  ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ 2561  จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก. ไทย  ข.  อินเดีย  ค.  เนปาล   ง.  เกาหลีเหนือ 

49.  ประดับธงชาติ ณ สถานศึกษาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา

ลงกรณบดินทรเพทยวรางกูร  จ านวนกี่วัน 

 ก.  1  วัน  คือวันท่ี 28 กรกฎาคม   ข.  2  วัน  คือวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 

 ค.  2 วัน  คือวันท่ี 27-28 กรกฎาคม   ง.  3 วัน  คือวันท่ี 27-29 กรกฎาคม 



                ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน”  

www.Krunoomtutor.com/Youtube : ผอ.หนุ่ม ครับ/Facebook : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID Line : Krunoomtutor 

22 

50.  ทศวรรษแห่งการอ่าน อยู่ในช่วงปีใด 

 ก. พ.ศ. 2550-2561     ข. พ.ศ. 2551-2561         ค. พ.ศ. 2553-2562        ง. พ.ศ. 2552-2561 

51.  “วันรักการอ่าน” ตรงกับข้อใด 

 ก.  2 เมษายน ของทุกปี   ข.  3 เมษายน ของทุกปี 

 ค.  4 เมษายน ของทุกปี   ง.  5 เมษายน ของทุกปี 

52.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ก.  นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ   ข.  นายวัลลภ  สงวนนาม 

 ค.  นางสุดา  สูขอ่ า    ง.  นางสุกัญญา  งามบรรจง 

53.  การประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2 (2nd Mekong-Lancang Leader’s 

Meeting) จัดขึ้นในวันใด 

 ก. 9 มกราคม 2561    ข. 10 มกราคม 2561 ค. 11 มกราคม 2561     ง. 12 มกราคม 2561 

54.  การประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 2 (2nd Mekong-Lancang Leader’s 

Meeting) จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก.  สปป.ลาว  ข.  ไทย ค.  กัมพูชา  ง.  เวียดนาม 

55.  สกุลเงินดิจิตอล ซึง่อยู่ภายใต้การดูแลของระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ ตรงกับข้อใด 

 ก.  Bitcoin  ข.  Wallet ค.  Address  ง.  Miners 

56.  ปี 2018 รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศยกเว้นวรซ่าเข้าประเทศ  ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประเทศ

ใดบ้าง 

 ก.  เดนมาร์ก  นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และอังกฤษ 

 ข.  เดนมาร์ก  สหรัฐอเมริกา  ฟินแลนด์ และ สวีเดน 

 ค.  เดนมาร์ก  นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และสวีเดน 

 ง.  เดนมาร์ก  นอร์เวย์  แอฟริกาใต้ และสวีเดน 

57.  นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา คนปัจจุบันตรงกับข้อใด 

 ก.  Kem Sokha   ข.  สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโซ ฮุน เซน 

 ค.  สม  รังสี    ง.  พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ 
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58.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ใน ครม. บิ๊กตู่ 5  ตรงกับข้อใด 

 ก.  ดอน  ปรมัตถ์วินัย   ข.  พลเอก ดร.ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร 

 ค.  ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  ง.  นายกษิต  ภิรมย์ 

59.  โอลิมปิกฤดูหนาว 2018 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก.  เกาหลีเหนือ ข.  เกาหลีใต้  ค.  ญี่ปุ่น  ง.  จีน 

60. จังหวัดใดมีการจดทะเบียนสมรสกลางวังบัวแดง 

 ก.  บุรีรัมย์  ข.  สระบุรี  ค.  ขอนแก่น  ง.  หนองคาย 

61.  สกายวอล์กแห่งแรกในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใด 

 ก.  ขอนแก่น  ข.  อุดรธานี  ค.  หนองคาย  ง.  อุบลราชธานี 

62.  ดอกไม้วันครู ตรงกบัข้อใด 

 ก.  ดอกบานไม่รู้โรย ข.  ดอกป๊อปปี้  ค.  ดอกเข็ม  ง.  ดอกกล้วยไม้ 

63.   “กล้วยไม้มดีอกช้า  ฉันใด 

 การศึกษาเป็นไป  เช่นนั้น 

 แต่ออกดอกคราวไร งานเด่น 

 การสั่งสอนปลุกปั้น  เสรจ็แล้วแสนงาม” 

เป็นค ากล่าวของใคร 

ก.  พล.เอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา   ข. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

ค. นายแพทธ์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ง. พระยาด ารงราชานุภาพ 

 64.  รัฐบาลสนับสนุนใหจั้งหวัดใดเป็น “นครอัญมณี” ซึ่งเป้นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณี และ 

เครื่องประดับ ของโลก 

 ก.  จันทบุรี  ข.  ชลบุรี  ค.  ตราด  ง.  ภูเก็ต 

65.  รัฐบาลมีการสนับสนุนให้ภูมิภาคใดเป็น “มหานครผลไม้โลก” 

 ก.  ภาคเหนือ  ข.  ภาคกลาง  ค.  ภาคใต้  ง.  ภาคตะวันออก 

66.  FAT  หรือ Free Trade Area  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  เขตการค้าภูมิภาค  ข.  เขตการค้าเสรี ค.  เขตการค้าอาเซียน         ง  เขตปลอดภาษี 
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67.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดใด 

 ก.  อุทัยธานี  กาญจนบุรี  ตาก   ข.  สุโขทัย  กาญจนบุรี เชียงใหม่ 

 ค.  อุทัยธานี  สุพรรณบุรี  จันทบุรี  ง.  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ตาก 

68.  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ค าว่า “ทุ่งใหญ่นเรศวร” มีทีม่าตามข้อใด 

 ก.  พระเจ้าตากทรงเคยใช้เป็นฐานท่ีมั่นเพื่อเตรียมท าศึกกับพม่า 

 ข.  เป็นบริเวณที่เกิดรัฐประหารในประเทศไทย 

 ค.  บริเวณท่ีเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 

 ง.  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้เป็นฐานท่ีมั่นเพื่อเตรียมท าศึกกับพม่า 

69. การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Medical Hub มีความหมายตรงกับขอ้ใด 

 ก.  การพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของอาเซียน 

 ข.  การพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย 

 ค.  การพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

 ง.  การพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางสมุนไพรไทยนานาชาติ 

70.  โอลิมปิกฤดูหนาวปี 2018 มีมาสคอตตรงกับขอ้ใด 

 ก.  ซูโฮรัง เป็นเสือโคร่งขาว    ข.  ซูโฮรัง เป็นหมีขาว 

 ค.  ซูโฮรงั เป็นนกเพนกวิน    ง.  ซูโฮรัง เป็นนกพิราบขาว 

71.  การใส่หน้ากากเพ่ือป้องกัน PM2.5  ควรเลือกหน้ากากแบบใด 

 ก.  หน้ากากอนามัยมาตรฐาน N95   ข.  หน้ากากอนามัยท่ัวไป 

 ค.  หน้ากากป้องกันฝุ่น 0.3 ไมครอน   ง.  ถูกท้ัง ข้อ ก และ ข้อ ค 

72.  CNN  จัดอันดับอาหารที่อร่อยที่สุดในโลก อันดับที่ 1 ตรงกับข้อใด 

 ก.  แกงมัสมั่น  ข.  ต้มย ากุ้ง  ค.  ส้มต า  ง.  แกงป่า 

73.  การขับเคลื่อนประเทศชาติ ใช้นโยบายใด 

 ก.  ไทยเข้มแข็ง ข.  รัฐนิยม  ค.  ประชาชนนิยม ง.  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

74.  นโยบายไทยนิยมและกลไกประชารัฐมีการด าเนินการในรูปแบบใด 

 ก.  ประชาชนนิยม ข.  ระเบิดจากข้างใน ค.  ตามล าดับความอาวุโส ง.  ถูกทุกข้อ 
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75.  โรงเรียนที่มีสถานะเป็นโรงเรียนของรัฐ แต่ให้น าการบริหารจัดการของเอกชนมาใช้ มีชื่อเรียก  

ตรงกับข้อใด 

 ก.  ICU School ข.  4.0  School ค.  Public School  ง.  ถูกทุกข้อ 

76.  รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 จัดขึ้นเป็นคร้ังที่เท่าไร 

 ก.  คร้ังท่ี 27  ข.  ครั้งท่ี 28  ค.  คร้ังท่ี 29    ง.  คร้ังท่ี 30 

77.  เด็ก Gen Z เกิดตั้งแต่ปีใด 

 ก.  ปี พ.ศ. 2508 - 2522   ข.  ปี พ.ศ. 2523 - 2540   

ค.  ปี พ.ศ. 2541 – 2558   ง.  ปี พ.ศ. 2559 – 2576 

78.  รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สุพรรณหงส์  คร้ังที่ 27 ตรงกับข้อใด 

 ก.  ฉลาดเกมส์โกง ข.  เพื่อน...ท่ีระลึก   ค.  ไทบ้าน เดอะซีรีส์         ง.  Die Tomorrow 

79.  รางวัลนักแสดงน าชายยอดเยี่ยม สุพรรณหงส์ คร้ังที่ 27  ตรงกับข้อใด 

 ก.  ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์-แมลงรักในสวนหลังบ้าน ข.  ชาติชาย ชินศรี-ไทบ้าน เดอะซีรีส์ 

 ค. ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์-Die Tomorrow  ง.  ชานน สันตินธรกุล-ฉลาดเกมส์โกง 

80.  รางวัลนักแสดงน าหญิงยอดเยี่ยม สุพรรณหงส์ คร้ังที่ 27  ตรงกับข้อใด 

 ก.  ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง-ฉลาดเกมส์โกง  ข.  จรินทร์พร จุนเกียรติ- Die Tomorrow 

 ค.  น้ าทิพย์ จงรัชตวิบูนลย์ –เพื่อน...ท่ีระลึก  ง.  อิษยา ฮอสุวรรณ์ – สยามสแควร์ 

81.การให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล ตรงกบักรอบงานตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืนในข้อใด 

 ก.  คนไทยไม่ทิ้งกัน   ข.  รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม 

 ค.  รู้กลไกการบริหารราชการ  ง.  สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 

82.  มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชนตรงกับกรอบงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในข้อใด 

 ก.  คนไทยไม่ทิ้งกัน   ข.  ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

 ค.  รู้กลไกการบริหารราชการ  ง.  สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 

83.  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตรงกับข้อใด 

 ก.  นายกรัฐมนตรี   ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ค.  นายอ าเภอ    ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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84.  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ระดับจังหวดั 

ตรงกับข้อใด 

ก.  นายกรัฐมนตรี   ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ค.  นายอ าเภอ    ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

85.  ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ระดับอ าเภอ  

ตรงกับข้อใด 

ก.  นายกรัฐมนตรี   ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ค.  นายอ าเภอ    ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

86.  ขั้นตอนแรกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตรงกับข้อใด 

 ก.  คนไทยไม่ทิ้งกัน   ข.  ร่วมแก้ไข 

 ค.  รู้กลไกการบริหารราชการ  ง.  สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 

87.  “งานสามัคคี แฟร์ 2018:Samaggi Fair” จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก.  ไทย  ข.  สหราชอาณาจักร  ค.  ฝรั่งเศส  ง.  อินเดีย 

88.  Gross domestic product  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ข.  ผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศ 

 ค.  ผลติภัณฑ์ยางภายในประเทศ  ง.  ไม่มีข้อถูกต้อง 

89.   “...การด ารงรักษาศิลปะหัตกรรมที่ดีของชาติ คือการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของงาน

ศิลปะและหัตถกรรม ที่สามารถน าไปสู่การประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้ อันเป็นการให้เด็กและเยาวชนมีส่วน

ร่วมอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมของชาติ อีกทางหนึ่ง” เป็นพระราชด าริของรัชกาลใด 

 ก.  รัชกาลท่ี 6  ข.  รัชกาลที่ 7  ค.  รัชกาลท่ี 9  ง.  รัชกาลท่ี 10 

90.  ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี 

(MotoGP) ประจ าปี 2561-2563 

 ก.  จีน  ข.  อินเดีย  ค.  เกาหลีเหนือ  ง.  ไทย 
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91.  มาตรการของ กรมปศุสัตว์ ในการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าตรงกับข้อใด 

 ก.  มาตรการล้างบาง   ข.  มาตรการช่วยสัตว์ยากไร้  

ค.  มาตการ 2+1   ง.  ถูกทุกข้อ 

92.  มาตรการ 2+1 ของกรมปศุสัตว์ 2 ตัวแรก มคีวามหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  2 เดือนแห่งการประกาศกฎหมาย 

 ข.  2 เดือนแห่งการเร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค 

 ค.  2  เดือนแห่งการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ 

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

93.  มาตรการ 2+1 ของกรมปศุสัตว์ เลข 1 มีความหมายตรงกบัข้อใด 

 ก.  1 เดือนแห่งการประกาศกฎหมาย 

 ข.  1 เดือนแห่งการเร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค 

 ค.  1  เดือนแห่งการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การบังคับใช้กฎหมายเต็มรูปแบบ 

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

94.  เจ้าของมีหน้าที่ต้องพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากฝ่าฝืนไม่มีวัคซีนจะมี

ความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับโทษตามข้อใด 

 ก.  ปรับไม่เกิน 200 บาท 

 ข.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ค.  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ง.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

95. เจ้าของมีหน้าที่ต้องพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากฝ่าฝืนไม่ห้อยเหรียญแสดง

การได้รับวัคซีน จะมีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับโทษตามข้อใด 

 ก.  ปรับไม่เกิน 200 บาท 

 ข.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ค.  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ง.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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96.  เจ้าของมีหน้าที่ต้องพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หากเหรียญหรือ 

ใบรับรองการฉีดหาย จะมีความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับโทษตามข้อใด 

 ก.  ปรับไม่เกนิ 200 บาท 

 ข.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ค.  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ง.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

97.  คลินิกมีการฉีดวัคซนีพิษสุนัขบ้าโดยใช้วัคซีนปลอมจะมีความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า 

โดยได้รับโทษ ตามข้อใด 

ก.  ปรับไม่เกิน 200 บาท 

 ข.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ค.  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ง.  จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

98.  โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสในข้อใด 

 ก.  เรบีส์ ไวรัส  ข.  H501 ค.  ไวรัสโรต้า  ง.  ถูกทุกข้อ 

99.  วันช้างไทย ตรงกับวันใด 

 ก.  5 มีนาคม   ข.  8  มีนาคม  ค.  13 มีนาคม  ง.  15  มีนาคม 

100. วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day)  ตรงกับวนัใด 

ก.  5 มีนาคม   ข.  8  มีนาคม  ค.  13 มีนาคม  ง.  15  มีนาคม 
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เฉลย “ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน” ชุดที่ 2 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ข. 11. ง. 21. ก. 31. ง. 41. ค. 
2. ง. 12. ง. 22. ค. 32. ค. 42. ง. 
3. ก. 13. ก. 23. ข. 33. ก. 43. ง. 
4. ง. 14. ค. 24. ค. 34. ก. 44. ก. 
5. ก. 15. ง. 25. ง. 35. ข. 45. ก. 
6. ง. 16. ข. 26 ก. 36 ง. 46. ค. 
7. ก. 17. ข. 27. ค. 37. ก. 47 ค. 
8. ก. 18. ก. 28. ข. 38. ข. 48. ก. 
9. ข. 19. ก. 29. ค. 39. ก. 49. ค. 
10. ข. 20. ข. 30. ค. 40 ข. 50. ง. 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
51. ก. 61. ค. 71. ง. 81. ข. 91. ค. 
52. ง. 62. ง. 72. ก. 82. ข. 92. ข. 
53. ข. 63. ข. 73. ง. 83. ก. 93. ค. 
54. ค. 64. ก. 74. ข. 84. ข. 94. ก. 
55. ก. 65. ง. 75. ค. 85. ค. 95. ก. 
56. ค. 66. ข. 76 ก. 86 ง. 96. ก. 
57. ข. 67. ก. 77. ข. 87. ข. 97 ง. 
58. ก. 68. ง. 78. ก. 88. ก. 98. ก. 
59. ข. 69. ค. 79. ง. 89. ก. 99. ค. 
60. ง. 70. ก. 80. ก. 90 ง. 100. ง. 
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ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 3” 

 

1. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานคติธรรมลงในหนังสือวันเด็ก 

 มีใจความส าคัญตรงกับข้อใด 

 ก.  ปิยวาจา  ข.  สมานัตตตา  ค.  สมุทัย  ง.  อัตถจริยา 

2.  หนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ตรงกับข้อใด 

 ก.  หน้ากากฮีโร่  ข.  ฮีโร่ตัวป่วน  ค.  ฮีโร่ตัวจิ๋ว  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

3. การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยเหลือคนอื่นตรงกับหลกัธรรมในข้อใด 

 ก.  ปิยวาจา  ข.  สมานัตตตา  ค.  สมุทัย  ง.  อัตถจริยา 

4.  “บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมาย ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทกุคน ผู้เป็นอนาคตของชาติ  

จึงมีหน้าที่สืบสาน และรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้ง สร้างเสริม พัฒนา ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป”  

เป็นค ากล่าวของบุคคลในข้อใด 

 ก.  รัชกาลท่ี 9      ข.  รัชกาลที่ 10 

 ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา   ง.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

5.  การแข่งขันแกะสลักผิมะน้ าแข็งนานาชาติ ประจ าปี 2561 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก.  ญี่ปุ่น ข.  เกาหลีเหนือ  ค.  จีน  ง.  สิงคโปร์ 

6.  ตัวแทนนักเรียนอาชีวะในข้อใด สามารถสร้างชื่อ คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะน้ าแข็งนานาชาติ 

ประจ าปี 2561 

 ก.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   ข.  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

 ค.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี   ง.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

7.  ผลงานใดที่คว้าแชมป์การแข่งขันแกะสลักหิมะน้ าแข็งนานาชาติ ประจ าปี 2561 

 ก.  พอเพียง  พอใจ ข.  ศาสตร์แห่งพระราชา ค.  ก้าวไปด้วยกัน   ง.  อาชา ปักษา มัจฉา วารี 

8.  ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ Aging society  ซึ่งมีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  สังคมก้มหน้า  ข.  สังคมผู้สูงอายุ ค.  สังคมวัยรุ่น  ง.  สังคมผู้ป่วย 
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9.  อาชีวศึกษาจังหวัด  ตรงกับข้อใด 

 ก.  กศจ. ข.  สอศ. ค.  อศจ.  ง.  อชจ. 

10.  วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตรงกับวันใด 

 ก.  8  มกราคม  ข.  9  มกราคม  ค.  10 มกราคม  ง.  11  มกราคม 

11.  วันการบินแห่งชาติ ปี 2561 ตรงกับวันส าคัญในข้อใด 

 ก.  วันกองทัพไทย ข.  วันโคนมแห่งชาติ ค.  วันเด็ก  ง.  วันนกแห่งชาติ 

12.  วันครูมีขึ้นคร้ังแรกในปี พ.ศ. ใด 

 ก. 2500  ข.  2502  ค.  2514  ง.  2515 

13.  วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ตรงกับข้อใด 

 ก.  11  มกราคม ข.  12  มกราคม ค.  13  มกราคม ง.  14  มกราคม 

14.  นายกรัฐมนตรี อยากให้คนไทยยึดหลกั “หัวใจนักปราชญ์” ในการใช้ชีวิต ซึ่งตรงกับข้อใด 

 ก.  สุ  จิ  ปุ  ลิ  ข.  อริยสัจ4  ค.  พรมหมวิหาร 4 ง.  ใจเพชร 

15.  “ สุ จิ ปุ ล”ิ แปลความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  เขียน  อ่าน  พูด  วาด    ข.  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน 

 ค.  ฟัง  คิด  ถาม  เขียน    ง.  เขียน  ถาม  คิด  ลงมือท า 

16.  วันช้างไทย ตรงกับวันใด 

 ก.  13  มีนาคม ของทุกปี    ข.  14  มีนาคม ของทุกปี 

 ค.  15  มีนาคม ของทุกปี    ง.  16  มีนาคม ของทุกปี 

17.  ลักษณะนามของช้างป่า 1  ตัว  ตรงกับข้อใด 

 ก.  ตัว  ข.  โขลง  ค.  เชือก  ง.  ช้าง 

18.  ลักษณะนามของช้างป่าที่อยู่รวมตัวกันเป้นฝูง  ตรงกับข้อใด 

 ก.  ตัว  ข.  โขลง  ค.  เชือก  ง.  ช้าง 

19.  เมื่อน าช้างป่ามาฝึกใช้เป็นช้างบ้าน ลักษณะนามของช้างบ้านตรงกับข้อใด 

 ก.  ตัว  ข.  โขลง  ค.  เชือก  ง.  ช้าง 
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20.  ช้างตัวเมีย ไมม่ีงา แต่บางทีมีงาเล็กๆ ออกมา คือช้างชนิดใด 

 ก.  ช้างทองแดง  ข.  ช้างสีดอมืด  ค.  ช้างพัง ง.  ช้างเชือก 

21.  ช้างตัวผู้ที่มีงา คือช้างชนิดใด 

 ก.  ช้างทองแดง  ข.  ช้างพลาย  ค.  ช้างพัง  ง.  ช้างบ ารูงา 

22. ใครได้รับการแต่งตั้งในปี 2561 ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี (สสวท.) 

 ก.  นางนงนุช  ชาญปริยวาทีวงศ์   ข.  นางจารุณี  สูตะบุตร 

 ค.  ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจ านง   ง.  นายสุมน  เจริญชอบ 

23.  วันมหาสงกรานต์ ปพีุทธศักราช 2561 ตรงกับวันใด 

 ก. 12 เมษายน 2561    ข. 13 เมษายน 2561   

ค. 14 เมษายน 2561    ง.  15 เมษายน 2561 

24.  กิจกรรมงานสงกรานต์ ประจ าปี 2561 จะจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดใด 

 ก.  สงกรานต์วิถีไทย ท่องเที่ยวไป  ข.  สงกรานต์ท่ัวไปไทย เย็นท่ัวหล้า 

 ค.  เย็นท่ัวหล้า มหาสงกรานต์   ง.  สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย 

25.  นางสงกรานต์นาม มโหธรเทวี เสด็จมาบนหลังมยุรา ค าว่า มยุรา คือสัตว์ชนิดใด 

 ก.  หมู  ข.  วัว  ค.  นกยูง  ง.  ช้าง 

26.  โครงการ YM2M มวีัตถุประสงค์ตามข้อใด 

 ก.  เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่นกลุ่มหญิงรักหญิง 

 ข.  เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่นกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง 

 ค.  เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่นกลุ่มเพศท่ี 3 

 ง.  เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อเอดส์ในวัยรุ่นในโรงเรียน 

27.  จังหวัดใดได้รับการน าร่องเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษเป็นจังหวัดแรก 

 ก.  ระยอง ศรีสะเกษ   ข.  อุดรธานี  อุบลราชธานี 

 ค.  ขอนแก่น ระนอง   ง.  ชลบุรี  ระยอง 
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28.  ปี 2560  คะแนนเฉลี่ยโอเนต ป.6 รายวิชาใดเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกีารศึกษา 2559 

 ก.  ภาษาอังกฤษ ข.  คณิตศาสตร์ ค.  วิทยาศาสตร์ ง.  เพิ่มสูงขึ้นทุกรายวิชา 

29.  วัดไชยวัฒนาราราม  ตั้งอยู่ที่จังหวดัใด 

 ก.  ตาก  ข.  สุโขทัย  ค.  ก าแพงเพชร  ง.  อยุธยา 

30.  ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ประจ าปี 2561 สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน 

และภาษาตรงกับข้อใด 

 ก.  นิทานพื้นบ้านปลาบู่ทอง   ข.  นิทานพื้นบ้านท้าวแสนปม 

 ค.  นิทานพื้นบ้านไกรทอง   ง.  นิทานพื้นฐานเวตาล 

31.  ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมปิัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจ าปี 2561สาขาศิลปะการแสดง 

ตรงกับข้อใด 

 ก.  ลิเก  จ.พิจิตร-นครสวรรค์   ข.  สะไน-จ.ศรีษะเกษ 

 ค.  วายังกูเละ  จ.ยะรา    ง.  ถูกทุกข้อ 

32.  วันมาฆบูชา 2561 ตรงกับข้อใด 

 ก.  28 กุมภาพันธ์ 2561   ข.  1  มีนาคม 2561 

 ค.  2  มีนาคม  2561    ง.  3 มีนาคม 2561 

33.  วันมาฆบูชา 2561  ตรงกับข้อใด 

 ก.  15  ค่ า  เดือน  3    ข.  15  ค่ า  เดือน  6 

 ค.  15  ค่ า  เดือน  11    ง.  15  ค่ า  เดือน  12 

34.  วันที่พระสัมมาสัมพทุธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข”์ แก่พระสงฆ์ เป็นคร้ังแรก ตรงกับวันใด 

 ก.  วันมาฆบูชา  ข.  วันออกพรรษา ค.  วันวิสาขบูชา ง.  วันอาสาฬบูชา 

35.   “เอหิภิกขุอุปสมัปทา”  มีความหมายตรงกบัข้อใด 

 ก.  พระสงฆ์ท่ีได้รับการอุปสมบทจากพระอานนท์ 

 ข.  พระสงฆ์ท่ีไม่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า 

 ค.  พระสงฆ์ท่ีบรรลุค าสอนของพระพุทธเจ้า 

 ง.  พระสงฆ์ท่ีได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า 
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36.  หลักธรรมที่ควรน าไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา ตรงกับข้อใด 

 ก.  อิทธิบาท4  ข.  ทศพิธราชธรรม ค.  โอวาทปาฏิโมกข์  ง.  ปิโย 

37.  รัฐบาลมีการเปิดช่องทางสื่อสารทาง Website และ Facebook เพ่ือรับค าร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ มีชื่อว่าอะไร 

 ก.  สายด่วน ไทยนิยม    ข.  สายตรง คสช. 

 ค.  สายด่วน ประชาชน   ง.  สายตรง ไทยนิยม 

38.  ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI)  ประจ าปี พ.ศ. 2560  ไทยอยูใ่นอันดับใด 

 ก.  ล าดับท่ี 87  จาก 180  ประเทศ  ข.  ล าดับท่ี 96  จาก 180  ประเทศ 

 ค.  ล าดับท่ี 87  จาก 180  ประเทศ  ง.  ล าดับท่ี 176  จาก 180  ประเทศ 

39.  ประเทศที่มีความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุดในโลก ป ี2017-2018 ประเทศไทยอยู่ในอันดับใด 

 ก.  อันดับ 1  ข.  อันดับ 3  ค.  อันดับ 104  ง.  อันดับ 173 

40.  อัตวินิบาตกรรม มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  การถูกฆาตกรรม ข.  การป่วยตาย ค.  การฆ่าตัวตาย ง.  ตายด้วยอุบัติเหตุ 

41.  บอลลีวู้ด (Bollywood) หรือ ฮอลลีวู้ดแหง่บอมเบย์ เป็นภาพยนตร์จากประเทศใด 

 ก.  เกาหลีเหลือ ข.  ญี่ปุ่น ค.  ไทย ง.  อินเดีย 

42. ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีใด 

 ก.  ปี 2560  ข.  ปี 2561  ค.  ปี 2562  ง.  ปี 2563 

43. ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพเอเปคในปีใด 

 ก.  ปี 2565  ข.  ปี 2566  ค.  ปี 2567  ง.  ปี 2568 

44. ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียจะครบรอบ 70 ปี ในปีใด 

 ก.  ปี 2565  ข.  ปี 2566  ค.  ปี 2567  ง.  ปี 2568 

45.  ในปี 2560 ประเทศออสเตรเลียถือเป็นคู่ค้าอันดับของไทย 

 ก.  อันดับ 8  ข.  อันดับ 9  ค.  อันดับ 10  ง.  อันดับ 11 
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46.  Trans-Pacific Partnership : TPP  มีความหมายตรงกบัข้อใด 

 ก.  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน  

ข.  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคแปซิฟิก 

 ค.  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย   

ง.  ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาพพื้นแปซิฟิก 

47.  ความตกลง TPP  มีชื่อเรียกอีกใหม่ในปัจจุบันตรงกับข้อใด 

 ก.  TIP  ข.  TTIP  ค.  CPTIP  ง.  TIIP 

48.  คนไทยที่ได้ด ารงต าแหน่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาทคนแรก 

 ก.  คุณสุนันทา  กังวานกุลกิจ   ข.  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

 ค.  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ง.  นายวิษณุ  เครืองาม 

49.  WTO  คือหน่วยงานในข้อใด 

 ก.  องค์การสหประชาชาติ   ข.  องค์การเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

 ค.  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  ง.  องค์การการค้าโลก 

50.  WIPO  คือหน่วยงานในข้อใด 

 ก.  องค์การสหประชาชาติ   ข.  องค์การเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

 ค.  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก  ง.  องค์การการค้าโลก 

 51.  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก มกีารก่อตั้งขึ้นในปีใด 

 ก.  ปี 2538  ข.  ปี 2539  ค.  ปี 2540  ง.  ปี 2541 

52.  คุณสุนันทา  กังวานกุลกิจ  ประธานองค์กรระงับข้อพิพาทของ WTO ตามแนวทางปฏิบัติของ WTO 

นั้นจะต้องก้าวขึ้นด ารงต าแหน่งประธานคณะมนตรีใหญ่ WTO ในปใีด 

 ก.  ปี 2560  ข. ปี 2561  ค.  ปี 2562  ง.  ปี 2563 

53.  วันพ่อขุนรมค าแหงมหาราช  ตรงกับวันใด 

 ก.  17  มกราคม ข.  18  มกราคม ค.  19  มกราคม ง.  20  มกราคม 

54.  วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตรงกับวันใด 

 ก.  วันกองทัพไทย ข.  วันยุทธหัตถี ค.  วันกองทัพบก ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก และ ข 
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55.  พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด 

 ก.  ตาก  ข.  แม่ฮ่องสอน  ค.  น่าน ง.  ก าแพงเพชร 

56.  กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561” 

 ก.  สระบุรี  ข.  ปราจีนบุรี  ค.  ตาก ง.  สุโขทัย 

57.  การปรับค่าแรงขั้นต่ าปี 61 ส่งผลให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ าทั่วประเทศตรงกับข้อใด 

 ก.  300-315  ข.  305 – 330  ค.  308 – 330  ง.  310 – 340 

58.  การปรับค่าแรงขั้นต่ าปี 61 จังหวัดใดมีอัตราค่าจ้างต่ าที่สุด 

 ก.  ปัตตานี  ข.  ยะลา ค.  นราธิวาส  ง.  ถูกทุกข้อ 

59.  การปรับค่าแรงขั้นต่ าปี 61 จังหวัดใดมีอัตราค่าจ้างสูงที่สุด  

 ก.  ภูเก็ต  ชลบุรี  ระยอง   ข.  กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น 

 ค.  ระยอง สมุทรปราการ กรุงเทพ  ง.  ระยอง  ชลบุรี  กรุงเทพ 

60.  การปรับค่าแรงขั้นต่ าปี 61 อัตราค่าจ้างสูงที่สุดตรงกับข้อใด 

 ก.  315  บาท  ข.  320  บาท  ค.  325  บาท  ง.  330  บาท 

61.  กรมการขนส่งเตรียมเปิดโครงการแท็กซี่โอเคในวันใด 

 ก.  24  มกราคม 2561  ข.  25  มกราคม 2561 

 ค.  26  มกราคม 2561  ง.  27  มกราคม 2561 

62.  โครงการแท็กซี่โอเค จัดตั้งขึ้นเพื่อสาเหตุใด 

 ก.  อ านวยความสะดวกโดยมีการเรียกผ่านแอฟพลิเคชัน ข.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 

 ค.  แก้ไขปัญหารถแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร   ง.  ถูกทุกข้อ 

63.  ในวันที่  18  มกราคม  สนช.  เห็นชอบให้ใครด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ก.  นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ข.  พลเอกประยุทธ์  จันโอชา 

 ค.  ประจกัษ์  บุญยัง   ง.  พล.อ.อู้ด  เบื้องบน 

64.  ประธาน ป.ป.ช. ตรงกับข้อใด 

 ก.  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ข.  พล.ต.อ. วัชรพล  ประสารราชกิจ 

 ค.  พล.อ. ประยุทธ์  จันโอชา  ง.  นายพรเพชร  วิชิตชลชัย 
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65.  ปมปัญหานาฬิกาหรู เป็นปัญหาของรัฐมนตรที่านใดในคณะรัฐมนตรีบิ๊กตู่ 

 ก.  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ข.  พล.ต.อ. วัชรพล  ประสารราชกิจ 

 ค.  พล.อ. ประยุทธ์  จันโอชา  ง.  นายพรเพชร  วิชิตชลชัย 

66.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ในคณะรัฐมนตรีบิ๊กตู ่5 ตรงกับข้อใด 

 ก.  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  ข.  พล.อ. อู้ด  เบื้องบ้น 

 ค.  พล.อ. ประยุทธ์  จันโอชา   ง.  พล.อ.ประจิน  จันตอง 

67.  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ตรงกบัข้อใด 

 ก.  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  ข.  พล.อ.ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 

 ค.  พล.อ. ประยุทธ์  จันโอชา   ง.  พล.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา   

68.  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ตรงกบัข้อใด 

 ก.  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  ข.  พล.อ.ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 

 ค.  พล.อ. ประยุทธ์  จันโอชา   ง.  พล.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา   

69.  รายชื่อตลาดที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสูงทั่วโลก ประจ าปี 2560 ประเทศไทยอยู่อันดับใด 

 ก.  อันดับที่ 1  ข.  อันดับที่ 2  ค.  อันดับที่ 3  ง.  ไม่ติดอันดับ 

70.  “เมืองสามหมอก”  ตรงกับจังหวัดใด 

 ก.  แม่ฮ่องสอน ข.  ตาก  ค.  เชียงราย  ง.  เพชรบูรณ์ 

71.  ผู้พิการตาบอด จ านวน 20 ชีวิต ร่วมกับนักปัน่จิตอาสาปั่นน า อีก 20 ชีวิต จะรวมพลังสามัคคี ปั่น

จักรยานใน “โครงการปั่นไปไม่ทิง้กัน No One Left Behind”  จะปั่นผ่านกี่จังหวัด 

 ก.  5  วัน  5  จังหวัด   ข.  6  วัน  6  จังหวัด 

 ค.  8  วัน  8  จังหวัด   ง.  9  วัน  9  จังหวัด 

*** จากกรุงเทพฯ ผ่านสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ล้าปาง และเชียงใหม่ 

72. “โครงการปั่นไปไม่ทิง้กัน No One Left Behind”  จะปั่นด้วยระยะทางกี่กิโลเมตร 

 ก.  866  กิโลเมตร   ข.  867  กิโลเมตร  

ค.  868  กิโลเมตร   ง.  870  กิโลเมตร 
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73.  ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละเท่าใด 

 ก.  เดือนละ 20,000 บาท  ข.  เดือนละ 25,000 บาท 

 ค.  เดือนละ 30,000 บาท  ง.  เดือนละ 35,000 บาท 

74.  โครงการห้องเรียนสีเขียวเป็นความร่วมมือของ สพฐ. กับหน่วยงานใด 

 ก.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ข.  การประปาส่วนภูมิภาค 

 ค.  การประปาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ง.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

75.  วันที่ร าลึกถึงเหตกุารณ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงรับศีลล้างบาป 

 ก.  วันอีพิฟานี  ข.  วันอัลฟานิเบท ค.  วันดีเทลฟานา ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

76.  โครงการน าร่องเพื่อเด็กไทยพูดอังกฤษได้ ในจังหวัดพิษณุโลก คือโรงเรียนใด 

 ก.  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ข.  โรงเรียนสะพานท่ี 3 

 ค.  โรงเรียนจ่านกร้อง   ง.  โรงเรียนวัดสังกัดน้ ามัน 

77.  ศธ.ขานรับ “ไทยแลนด์ 4.0” จับมือติวเตอร์สถาบันดัง เปิดโครงการ “ติวฟร”ี ป่านเว็บไซต์ใด 

 ก.  www.tuidee.com  ข.  www.tuifree.com 

 ค.  www.tuithai.com  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

78.  อัตราค่าแรงขั้นต่ าในปี 2561 จะปรับขึ้นในวันใด 

 ก.  1  กุมภาพันธ์ ข.  1  มีนาคม  ค.  1 เมษายน  ง.  1  พฤษภาคม 

79.  เกษตรกรสวนยางไทย สว่นใหญ่มีการปลูกแบบใด 

ก.  พืชเชิงเดี่ยว ข.  พืชทางเลือก ค.  พืชการผลิต  ง.  ถูกทุกข้อ 

80. การท าเกษตรกรรมโดยการปลูกพืชชนิดเดียวเมื่อหมดฤดูเพาะปลูก  เกษตรกรก็จะไม่สามารถเพาะปลูก

พืช ใด ๆ ได้ต่อไปอีกคือความหมายของค าในข้อใด 

ก.พืชเชิงเดี่ยว  ข.  พืชทางเลือก ค.  พืชการผลิต  ง.  ถูกทุกข้อ 

81. ประเทศมาเลเซียมุ่งเน้นการปลูกพืชชนิดใดควบคู่ไปกับยางพารา 

 ก. อ้อย  ข.  กล้วย ค.  ปาล์มน้ ามัน ง.  มะพร้ว 

82.  อินโดนีเซียมีเกษตรแบบยังชีพโดยการท าอาชีพใดควบคู่กับการปลูกยางพารา 

 ก.  การประมง  ข.  การกีฬา ค.  การผลิตรถยนต์ ง.  การผลิตเคร่ืองครัว 

http://www.tuidee.com/
http://www.tuifree.com/
http://www.tuithai.com/
http://www.tuidee.com/
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83. การยางแห่งประเทศไทย ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อใด 

 ก.  15 กรกฎาคม 2555   ข.  15 กรกฎาคม 2556 

 ค.  15 กรกฎาคม 2557   ง.  15 กรกฎาคม 2558 

84. การยางแห่งประเทศไทยเกิดจากการยุบรวม 3 หน่วยงานใดตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2558  

 ก.  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ข.  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 

 ค.  องค์การสวนยาง    ง.  ถูกทุกข้อ 

85. เจตนารมณ์ร่วมของ APEC ในการบรรลุเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) ตั้งเป้าให้มีการเปิดเสรี

ทางการค้า และการลงทุนในภูมิภาคให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2553 ส าหรับสมาชิกใด 

 ก.  สมาชิกท่ีพัฒนาแล้ว   ข.  สมาชิกท่ีก าลังพัฒนา 

 ค.  สมาชิกด้อยพัฒนา    ง.  ถูกทุกข้อ 

86. เจตนารมณ์ร่วมของ APEC ในการบรรลุเป้าหมายโบกอร์ (Bogor Goals) ตั้งเป้าให้มีการเปิดเสรี

ทางการค้า และการลงทุนในภูมิภาคให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2563 ส าหรับสมาชิกใด 

 ก.  สมาชิกท่ีพัฒนาแล้ว   ข.  สมาชิกท่ีก าลังพัฒนา 

 ค.  สมาชิกด้อยพัฒนา    ง.  ถูกทุกข้อ 

87. ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มใด 

ก.  สมาชิกท่ีพัฒนาแล้ว   ข.  สมาชิกท่ีก าลังพัฒนา 

 ค.  สมาชิกด้อยพัฒนา    ง.  ถูกทุกข้อ 

88. ประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาแล้ว ออกจากระบบการศึกษาในขณะที่ยังไม่จบหลักสูตร คือ

ความหมายของค าในข้อใด 

 ก.  เด็กออกกลางคัน  ข.  เด็กขาดเรียน ค.  เด็กตกหล่น  ง.  เด็กไร้การศึกษา 

89. มีสยูนิเวอร์ส 2017 ตรงกับประเทศใด 

 ก.  ประเทศแอฟริกาใต้    ข.  ประเทศฮาร์วีย์โคลัมเบีย 

 ค.  ประเทศจาไมกา    ง.  ประเทศไทย 
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90. จังหวัดใดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงทางภาคใต้ 

 ก.  ปัตตานี  ข.  สงขลา  ค.  ยะลา  ง.  นราธิวาส 

91. ประธานาธิบดีคนใหม่ของซิมบบัเว ตรงกบัข้อใด 

 ก.  เกรซ  มูกาเบ ข.  โรเบิร์ต มูกาเบ ค.  เอ็มเมอร์สัน มนังกากวา ง.  เซาธ์ โรดีเซีย 

92. รางวัลชุดประจ าชาติของ Miss Universe 2017 ตรงกับประเทศใด 

 ก.  ญี่ปุ่น  ข.  ไทย  ค.  ฟิลิปปินส์   ง.  เมียนมา 

93. ข้าวจากประเทศใดได้รับรางวัลข้าวรสชาติดีที่สุดในโลกในการประกวด The World’s Best 2017  

 ก.  ข้าวหอมของกัมพูชา   ข.  ข้าวหอมมะลิไทย 

 ค.  ข้าว ST24 ของเวียดนาม   ง.  ถูกทุกข้อ 

94. สภาอ็อกฟอร์ด ได้ถอดถอน รางวัลสันติภาพจาก นางอองซานซูจี เนื่องจากสาเหตุใด 

 ก.  การทหาร    ข.  การบริหารประเทศด้วยประชาธิปไตย 

 ค.  คนยากจน    ง.  ชาวโรฮิงญา 

95. ศาลฎีกากัมพูชายุบพรรคสงเคราะห์ชาติ ตัดสิทธิการเมือง 118 แกนน า 5 ปี เนื่องจากสาเหตุใด 

 ก.  รัฐบาลฮุนเซ็นกล่าวหาพรรคสงเคราะห์ชาติว่าทุจริต 

 ข.  รัฐบาลฮุนเซ็นกล่าวหาพรรคสงเคราะห์ชาติว่าร่วมมือกับประเทศไทยในการปฏิวัติ 

 ค.  รัฐบาลฮุนเซ็นกล่าวหาพรรคสงเคราะห์ชาติว่าเตรียมท า “ปฏิวัติ” 

 ง.  ไม่มีข้อถูก 

96. กระทรวงกลาโหม เปดิตัวมาสคอตเกี่ยวก้อยมวีัตถุประสงค์ตามข้อใด 

 ก.  ส่งเสริมการศึกษาไทย  ข.  สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 

 ค.  กระตุ้นเศรษฐกิจ   ง.  สร้างความปรองดอง 

***น้องเกี่ยวก้อย 

-  ส่วนเสื อเป็นสีขาว คือ ความบริสุทธิ์ แสดงถึงการปรองดองทุกฝ่ายร่วมกันเดินหน้า ร่วมมือกัน 

-  รูปหัวใจสีแดง  ตรงกลางเสื อ  หมายถึง คนไทยทุกคนร่วมกันเป็นหัวใจเดียวกัน ในการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง 
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-  ผ้าพันคอ มีสัญลักษณ์ของการจับมือ เพื่อแสดงถึงการร่วมมือกันท่ีจะสร้างความปรองดองต่อไป 

-  ส่วนหมวก มีสัญลักษณ์ของชาชาติ รอบหมวก หมายถึงการนึกถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก 

-  ส่วนใบหน้าของน้องเกี่ยวก้อย อาจจะดูคล ้าๆ  เพราะต้องการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และการ

ท้างานหนักเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ นให้ได้ 

97. ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  UNOHCHR ข.  UNESSCO  ค.  UN  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

98. สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขแห่งคริสจักรโรมันคาทอลิก เดินทางเยือนประเทศใดใน

อาเซียน 

 ก.  ไทย ข.  เมียนมา  ค.  เวียดนาม  ง.  ฟิลิปปินส์ 

99. วันสาธารณสุขแห่งชาติตรงกับวันใด 

 ก.  23 พฤศจิกายน 2560   ข.  25 พฤศจิกายน 2560 

 ค.  27 พฤศจิกายน 2560   ง.  30 พฤศจิกายน 2560 

100. วันเอดส์โลก ตรงกบัวันใด 

 ก.  1  ธันวาคม  ข.  2  ธันวาคม  ค.  3  ธันวาคม  ง.  4 ธันวาคม 
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เฉลย “ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน” ชุดที่ 3 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ง. 11. ค. 21. ข. 31. ง. 41. ง. 
2. ค. 12. ก. 22. ค. 32. ข. 42. ค. 
3. ง. 13. ง. 23. ค. 33. ก. 43. ก. 
4. ข. 14. ก. 24. ง. 34. ก. 44. ก. 
5. ค. 15. ค. 25. ค. 35. ง. 45. ข. 
6. ก. 16. ก. 26 ข. 36 ค. 46. ง. 
7. ง. 17. ก. 27. ก. 37. ง. 47 ค. 
8. ข. 18. ข. 28. ก. 38. ข. 48. ก. 
9. ค. 19. ค. 29. ง. 39. ก. 49. ง. 
10. ก. 20. ค. 30. ข. 40 ค. 50. ค. 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
51. ก. 61. ข. 71. ง. 81. ค. 91. ค. 
52. ค. 62. ง. 72. ข. 82. ก. 92. ก. 
53. ก. 63. ค. 73. ข. 83. ง. 93. ข. 
54. ง. 64. ข. 74. ง. 84. ง. 94. ง. 
55. ข. 65. ก. 75. ก. 85. ก. 95. ค. 
56. ก. 66. ก. 76 ข. 86 ข. 96. ง. 
57. ค. 67. ข. 77. ข. 87. ข. 97 ก. 
58. ง. 68. ง. 78. ค. 88. ก. 98. ข. 
59. ก. 69. ง. 79. ก. 89. ก. 99. ค. 
60. ง. 70. ก. 80. ก. 90 ข. 100. ก. 
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ข้อสอบ “เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 4” 

 

1.  วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันส าคัญของชาติไทย ตรงกับข้อใด 

 ก.  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 ข.  เป็นวันชาติ 

 ค.  เป็นวันพ่อแห่งชาติ    ง.  ถูกทุกข้อ 

2.  บุคคลใดมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางภายในจังหวัดของผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ก.  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ค.  กศจ.     ง.  ไม่มีข้อถูก 

3.  บุคคลใดมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางภายในจังหวัดของครูผู้ช่วย 

 ก.  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ค.  กศจ.     ง.  ไม่มีข้อถูก 

4.  บุคคลใดมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางนอกจังหวัดของครูผู้ช่วย 

 ก.  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ค.  กศจ.     ง.  ไม่มีข้อถูก 

5.  บุคคลใดมีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางนอกจังหวัดของผู้อ านวยการโรงเรียน 

 ก.  ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา  ข.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ค.  กศจ.     ง.  ไม่มีข้อถูก 

6.  Herb City  เป็นนโยบายในข้อใด 

 ก.  เมืองแห่งสาธารณสุข ข.  เมืองสมุนไพร ค.  เมืองแห่งการท่องเที่ยว ง.  ไม่มีข้อถูก 

7.  วันครู พุทธศักราช 2561  ตรงกับคร้ังที่เท่าไร 

 ก.  คร้ังท่ี 62  ข.  ครั้งท่ี 63  ค.  คร้ังท่ี 64  ง. ครั้งท่ี 65 
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8. ค าขวัญวันครู 2561  ตรงกับข้อใด 

 ก.  บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราญช์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล 

 ข.  ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี 

 ค.  อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ 

 ง.  ศิษย์ดี  ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา 

9.ประเพณีอุ้มพระด าน้ าเป็นประเพณีของจังหวัดใด 

 ก. ก าแพงเพชร  ข.  เพชรบูรณ์  ค.  พิษณุโลก  ง.  สงขลา 

10.ประเพณีชักพระ เป็นประเพณีส าคัญของภาคใด 

 ก.  ภาคใต้  ข.  ภาคกลาง  ค.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ง.  ภาคเหนือ 

11.  ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีส าคัญของจังหวัดใด 

 ก.  ตาก  ข.  ล าปาง  ค.  แพร่  ง.  แม่ฮ่องสอน 

12.  ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะหลัก 

 ก.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์  ข.  การบริการท่ีดี 

 ค.  การท างานเป็นทีม  ง.  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

13. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะประจ าสายงาน 

 ก.  ภาวะผู้น าครู    ข.  การออกแบบการเรียนรู้ 

 ค.  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ง.  การบริหารจัดการชั้นเรียน 

14. นโยบายรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ข้อแรกตรงกบัข้อใด 

 ก.  การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ข.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ค.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 

 ง.  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 

15.  โทษทางวินัยของข้าราชการครูตรงกับข้อใด 
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 ก.  3 สถาน  ข.  4 สถาน  ค.  5  สถาน  ง.  ไม่มีข้อถูก 

 

16.  การปฏิสัมพันธ์กับบคุคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว คือสัญลักษณ์ตัวใดใน CIPPA Model 

 ก.  C  ข.  I  ค.  P  ง.  A 

17.  รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปีโดยไม่เก็บ

ค่าใช้จ่าย  

 ก.  9  ปี ข.  12  ปี  ค.  15  ปี  ง.  20  ปี 

18.  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 28/2559 เร่ือง  ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน กี่

ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

  ก.  9  ปี  ข.  12  ปี  ค.  15  ปี  ง.  20  ปี 

19. ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ตรงกับข้อใด 

 ก.  มุน  แจอิน  ข.  เด  จามิน  ค.  เมลา  กวาอัน  ง.  ไม่มีข้อถูก 

20. ประชุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก คือการประชุมใด 

 ก.  AEC  ข.  โอเปค  ค.  อาเซียน  ง.  เอเปค 

21.  หนอนตัวแบน นิวกนิี มีถิ่นก าเนิดทีป่ระเทศใด 

 ก.  มาเลเซีย  ข.  ออสเตรเลีย ค.  ไทย  ง.  อินเดีย 

22.  วันที่ 7 พฤศจิกายน โดนัลด์ทมัด์เยือนประเทสใดในเอเชีย 

 ก.  ญี่ปุ่น  ข.  เกาหลีเหนือ ค.  เกาหลีใต้  ง.  เวียดนาม 

23. หนอนตัวแบน นิวกิน ีถูกพบคร้ังแรกที่จังหวัดใดในประเทศไทย 

 ก.  นครพนม  ข.  นนทบุรี  ค.  ก าแพงเพชร ง.  ปทุมธานี 

24.  ข้อใดคือวิธีที่ดีที่สุดในการก าจัดหนอนตัวแบน นิวกินี 

 ก.  การทุบตี สับเป็นชิ้น   ข.  ใช้น้ าร้อนราด 

 ค.  ใช้เกลือโรยไปท่ีตัวหนอน   ง.  ถูกท้ัง ข้อ ข และ ค 

25.  ยูโรมอนิเตอร์เผยประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 ของโลกประจ าปี 2017 ตรงกับข้อใด 

 ก. ฮ่องกง  ข.  กรุงเทพ  ค.   ลอนดอน  ง.  โตเกียว 
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26.  บทลงโทษส าหรับประชาชนที่ดูหมิ่น “อย่างร้ายแรง” ต่อเพลงชาติจีนในที่สาธารณะ 

 ก.  การจ าคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน และตัดสิทธิทางการเมือง 

 ข.  การจ าคุกสูงสุดไม่เกิน 1  ปี และตัดสิทธิทางการเมือง 

 ค.  การจ าคุกสูงสุดไม่เกิน 2  ปี และตัดสิทธิทางการเมือง 

 ง.  การจ าคุกสูงสุดไม่เกิน 3  ปี และตัดสิทธิทางการเมือง 

27.  แนวทางการลดการบ้านของ สพฐ. ในนักเรียนชั้น ป. 1-3 ก าหนดเวลาที่ใช้ในการท าการบ้าน ในแต่

ละวัน  ตรงกับข้อใด 

 ก.  ประมาณไม่เกิน 30 นาที   ข.  ประมาณไม่เกิน 60 นาที 

 ค.  ประมาณ 30 นาที ไม่เกิน 1 ชั่วโมง  ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

28.  แนวทางการลดการบ้านของ สพฐ. ในนักเรียนชั้น ป. 4-6 ก าหนดเวลาที่ใช้ในการท าการบ้าน ในแต่

ละวัน ตรงกับข้อใด 

 ก.  ประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

 ข.  ประมาณ 1 ชั่วโมง  ไม่เกิน 1  ชั่วโมง 30 นาที 

 ค.  ประมาณ 2 ชั่วโมง  ไม่เกิน 2  ชั่วโมง 30 นาที 

 ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

29. แนวทางการลดการบ้านของ สพฐ. ในนักเรียนชั้น ม. 1-6  ก าหนดเวลาที่ใช้ในการท าการบ้าน ในแต่

ละวัน ตรงกับข้อใด 

 ก. ประมาณ 1 ชั่วโมง  ไม่เกิน 1  ชั่วโมง 30 นาที  ข.  ไม่เกิน 3 ชั่วโมง 

 ค.  ไม่เกิน 2 ชั่วโมง      ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

30.  ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ปากีสถาน  ตรงกับข้อใด 

 ก.  APEC  ข.  OPEC  ค.  WSA  ง.  CPEC 

31.  ศูนย์วิปัสสนาสากล  ไร่เชิญตะวัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด 

 ก.  เชียงราย  ข.  เชียงใหม่  ค.  ล าปาง  ง.  ล าพูน 
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32. เมืองใดเป็นอันดับ 1 จากผลการจัดอันดับเมืองแห่งศักยภาพการแข่งขันฯของจีน ปี 2017 

 ก.  เซินเจิ้น  ข.  ปักกิ่ง  ค.  กวางโจว  ง.  เซี่ยงไฮ้ 

33.  “ภูลมโล”  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวดัใด 

 ก.  พิษณุโลก  ข.  เชียงราย  ค.  เลย   ง.  แพร่  

34.  ต้นไม้ทีถู่กกล่าวขานว่าเป็นซากุระเมืองไทยตรงกับข้อใด 

 ก.  บานไม่รู้โรย ข.  ต้อยติ่ง  ค.  ชบา  ง.  นางพญาเสือโคร่ง 

35.  คอบร้าโกลด์เป็นการฝึกซ้อมทหารประจ าปีที่ประเทศใด 

 ก.  สหรัฐ  ข.  ไทย  ค.  เมียนมา  ง.  ไม่มีข้อถูก 

36. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชพรรณจากป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 

ตรงกับข้อใด 

 ก.  CITES  ข.  WHO  ค.  WBA  ง.  ไม่มีข้อถูก 

37.  ประเทศไทยซึ่งเข้าเป็นประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา CITES ในปีใด 

 ก. พ.ศ. 2500  ข.  พ.ศ. 2526  ค.  พ.ศ. 2530  ง.  พ.ศ. 2536 

38.  คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติลงโทษเกาหลีเหนือโดยลดการส่งออกปิโตเลียม ที่ผ่านการ

กลั่น แล้วโดยจ ากัดให้ส่งออกน้ ามันสู่เกาหลีเหนือเพียงปีละกี่บาร์เรล 

 ก.  200,000 บาร์เรล    ข.  500,000 บาร์เรล 

 ค.  700,000 บาร์เรล    ง.  900,000 บาร์เรล 

39. ค าขวัญวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561 

 ก.  รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี  ข.  เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง 

 ค.  เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต   ง.  ความรู้ คู่คุณธรรม น าสู่อนาคต 

.40  โครงการการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย ระยะที่ 1 ในช่วงใด 

 ก.  ช่วงกรุงเทพมหานคร-อุบลราชธานี   ข.  ช่วงกรุงเทพมหานคร-ขอนแก่น 

 ค.  ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา   ง.  ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครศรีธรรมราช 

41. โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานเส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย และเส้นทาง 

แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลใด 
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 ก.  รัฐบาลญี่ปุ่น    ข.  รัฐบาลเกาหลีเหนือ 

 ค.  รัฐบาลอินโดนีเซีย    ง.  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

42. โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานเส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา-หนองคาย และเส้นทาง 

แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด จะมีความเร็วสูงสุดกี่กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 ก.  ความเร็วสูงสุด 100 กม./ชม.  ข.  ความเร็วสูงสุด 150 กม./ชม. 

 ค.  ความเร็วสูงสุด 200 กม./ชม.  ง.  ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. 

43.  Set Zero by Heroes เป็นโครงการจัดเก็บแบตเตอรี่ขยะอันตรายที่เสื่อมอายุที่อยู่บนยอดเขาอุทยาน 

แห่งชาติรามค าแหง ของจังหวัดใด 

 ก.  อุทัยธานี  ข.  สุโขทัย  ค.  ก าแพงเพชร  ง.  อ านาจเจริญ 

44.  กรมวิทย์ฯ เตรียมออกสัญลักษณ์ใดเพ่ือการันตี สินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดภัย ไร้สารต้องห้าม 

 ก.  สัญลักษณ์ “คิว”    ข.  สัญลักษณ์ “เอคิว”     ค.  สัญลักษณ์ “ซีคิว” ง.  สัญลักษณ์ “เอส” 

45.  รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2560 ตรงกับข้อใด 

 ก.  ก้านกล้วย  ข.  สิงโตนอกคอก  ค.  ความสุขของกะทิ 3 ง.  ลูกอิสาน 

46.  แคว้นกาตาลุญญา เป็นแคว้นที่มีความต้องการแยกตัวจากประเทศใด 

 ก.  ออสเตรเลีย ข.  สหรัฐ ค.  สเปน ง.  ฟิลิปปินส์ 

47.  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือจัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก.  ญี่ปุ่น  ข.  เกาหลีใต้  ค.  กรีซ  ง.  แคนาดา 

48. รัฐยะไข่ เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ประเทศใด 

 ก.  อินเดีย  ข.  จีน  ค.  เมียนมา  ง.  ไทย 

49.  โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า ยุทธศษสตร์ Young 

Leadership Development ตรงกับยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยใน

ข้อใด 

 ก.  ความโปร่งใสของข้อมูล     

ข.  การพัฒนาและส่งเสริมผู้น ารุ่นใหม่ 

 ค.  การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
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ง.  กลไกการตรลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

50.  โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า ยุทธศาสตร์ Digital 

Infrastructure ตรงกับ ยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยข้อใด 

 ก.  การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา 

 ข.  การพัฒนาและส่งเสริมผู้น ารุ่นใหม่ 

 ค.  การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

 ง.  กลไกการตลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

51. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บิ๊กตู่ 5 ตรงกับข้อใด 

 ก.  พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์   ข.  สนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ 

 ค.  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ง.  พลต ารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว 

52.  กระทรวงแรงงานส่งความสุขปี 2561 ภายใต้ในแนวคิดในข้อใด 

 ก.  9  ชื่นบาน  แรงงานชื่นใจ   ข.  9  ประชารัฐ  แรงงานรวมใจ 

 ค.  10  ชื่นบาน  แรงงานประชารัฐ  ง.  10  แรงงานไทยบ้าน ประชารัฐ 

*** 

1) ชื่นชอบ ช่างแรงงาน บริการตรวจสภาพ ซ่อมบ้ารุงรถยนต์ จักรยานยนต์ 77 จุดทั่วประเทศ ระหว่าง

วันท่ี 29 ธันวาคม 2560-4 มกราคม 2561 

2) ชื่นชม ช่างประชารัฐ  บริการซุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนราคาถูก เต็มใจบริการด้วยคุณภาพ 

มาตรฐานกระทรวงแรงงานท่ัวประเทศกว่า 1,000 คน 

3) ชื่นมื่น มีงานท้า จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจรวมงานคนพิการ คนสูงวัย 70,000 อัตรา 

โดยมีต้าแหน่งงานของผู้สูงวัย 2,500 อัตรา 

4) ชื่นบาน บ้านประชารัฐ ให้ผู้ประกันตนกู้เงินซื อบ้าน ดอกเบี ยต่้า 3% คงท่ี 3 ปี รายละไม่เกิน 1 ล้าน

บาท จาก 3 ธนาคาร คือ ธอส. ออมสิน  และกรุงไทย 

5) ชื่นใจ ค่าเลี ยงดูบุตร  เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกันตนจากเดิม 400 เป็น 600 บาท ต่อคน/เดือน 

คราวละไม่เกิน 3 คน มีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ 1,200,000 คน 
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6) ชื่นจิต สิทธิผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนแบบสมัครใจ (ม.40) 2.4 ล้านคน โดยเพิ่มเงินทดแทน 

ขาดรายได้และเงินสงเคราะห์กรณีตาย เพิ่มทางเลือกใหม่รับเงินทดแทนขาดรายได้ ทุพพลภาพ ค่าท้า

ศพ สงเคราะห์บุตร และบ้าเหน็จชราภาพ 

7) ชื่นสุข เรียกรับสิทธิ ทางเว็บไซต์ Error! Hyperlink reference not valid.ลูกจ้างยื่นค้าร้อง 

ออนไลน์ และสายด่วน 1506 

8) ชื่นชีวา ไร้โรคหน้าจอ มอบแอบพลิเคชั่น เพื่อรู้เท่าทันออฟฟิศ ซินโดรม ส่งเสริมสภาพแวดล้อม การ

ท้างานท่ีเอื อต่อการท้างานอย่างปลอดภัย และสร้างหน่วยงานต้นแบบ “ท้างานปลอดภัยไร้อาการ 

Office Syndrome” และ 

9) ชื่นตา อาสาแรงงาน เครือข่ายบริการด้านแรงงานระดับชุมชน เพิ่มอาสาสมัครแรงงานในพื นท่ี กทม.50 

เขต รวม 253 คน จากเดิมทุกจังหวัดกว่า 7,200 คน ท้าหน้าท่ีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ซึ่งของขวัญ 9 ชิ นนี  กระทรวงแรงงานตั งใจมอบให้เพื่อ “ชายไทย

ชื่นบาน แรงงานชั่นใจ” 

10) เหตุการณ์ปัจจุบัน 

53. ประชาชนสามารถตรวจสอบความหน้าเช่ือถือของครีมได้ที่สายด่วน อย. เบอร์ใด 

ก.  1111  ข.  1113  ค.  1556  ง.  1678 

54.  บ้านพักตุลาการที่ชาวเชียงใหม่รวมตัวกันคัดค้านเนื่องจากสร้างในพื้นที่ใด 

ก.  สวนสัตว์เชียงใหม่  ข.  ม.เชียงใหม่  ค.  ดอยสุเทพ  ง.  ดอยปุย 

55.  รัฐบาลคูเวตสั่งขับไล่เอกอัครราชทูตประเทศใดออกนอกประเทศในช่วงเดือนเมษายน เนื่องจากฑูต

ไปช่วยแม่บ้านในประเทศของตนหนีออกจากบ้านนายจ้างคูเวตเนื่องจากถูกท าร้ายร่างกาย 

ก.  ไทย  ข.  สหรัฐอเมริกา  ค.  อังกฤษ  ง.  ฟิลิปปินส์ 

56.  วันที่ 29 เมษายน 2561 นายโรดิโก ดูเตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระงับไม่ให้ประชาชนไป

ท างานที่ ประเทศใดเป็นการถาวร 

ก.  อินเดีย  ข.  คูเวต  ค.  เกาหลีเหลือ  ง.  จีน 
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57.  เมนูเด็ด-ซิกเนเจอร์ ที่คิม จอง อึน ผู้น าเกาหลีเหนือภูมิใจน าเสนอ ในงานเลี้ยงอาหารค่ า 

อย่างเป็น ทางการ หลังเสร็จสิ้นการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์กับประธานาธิบดี มุนแจอิน  

คือเมนูใด 

ก.  บะหมี่เย็น  ข.   แนงมยอน  ค. Naengmyeon  ง.  ถูกทุกข้อ 

58.  คิม จอง อึน ผู้น าเกาหลีเหนือ ได้เดินทางมาเจรจาครั้งประวัติศาสตร์กับประธานาธิบดี มุน แจ อิน 

แห่งเกาหลีใต้ ที่เขตปลอดทหารบริเวณหมู่บ้านใด 

ก.  หมู่บ้านวากึม ข.  หมู่บ้านแดจีมิน  ค.  หมู่บ้านจินแจ ง.  หมู่บ้านปันมุนจอม 

59.  เกาหลีเหนือจะด าเนินการปิดสถานที่ทดสอบนวิเคลียร์ในเดือนใด 

ก.  เมษายน  ข.  พฤษภาคม  ค.  มิถุนายน  ง.  กรกฎาคม 

60.  เกาหลีเหนือจะท าการปรับเวลา Time Zone ที่ตา่งจากเกาหลีใต้กี่ชั่วโมงให้กลับมาตรงกัน 

หลังจากการเจรจา 

ก.  คร่ึงชั่วโมง  ข.  1  ชั่วโมง  ค.  1  ชั่วโมง 30 นาที  ง.  2  ชั่วโมง 

61. สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของเกาหลีใต้ตรงกับข้อใด 

ก.  นางรี ซอล จู ข.  นางคิม จุง ซูก ค.  นางอิน เจ มิน ง.  นางเด จิ วัง 

62. ในการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ได้มีการร่วมลงนามในปฏญิญาใด 

ก.  ปฏิญญาวังเดมุม    ข.  ปฏิญญาคิมจุงออม 

ค.  ปฏิญญาปันมุนจอม   ง.  ปฏิญญาวาจีจอม 

     63. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เร่ือง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคาร

เพ่ือ ที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ที่จะมีผลในวันใด 

 ก.  1  พฤษภาคม 2561   ข.  2  พฤษภาคม 2561 

 ค.  3  พฤษภาคม 2561   ง.  4  พฤษภาคม 2561 

     64. วันแรงงานแห่งชาติตรงกับวันใด 

ก.  1  พฤษภาคม 2561   ข.  2  พฤษภาคม 2561 

 ค.  3  พฤษภาคม 2561   ง.  4  พฤษภาคม 2561 
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      65. ทีม “ชบาแก้ว”  คือฉายาของนักกีฬาไทยประเภทใด 

 ก.  เทนนิสหญิงคู่    ข.  นักฟุตซอลหญิง  

ค.  นักวอลเลย์บอลหญิง   ง.  นักฟุตบอลหญิง 

     66. “ชบาแก้ว” สร้างประวัติศาสตร์ไปลุยศึกฟุตบอลโลก 2019 ที่ประเทศใด 

   ก.  สหรัฐอเมริกา ข.  ฝร่ังเศส  ค.  ญี่ปุ่น ง.  เวียดนาม 

     67. ชบาปลอมแปลงธนบัตรน าไปซื้อสินค้า จะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ตามข้อใด 

  ก.  ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสองแสนบาท ข.  ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงสามแสนบาท 

  ค.  ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท ง.  ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท 

     68. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ตรงกับข้อใด 

  ก.  พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  ข.  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

  ค.  นพ.อุดม  คชินทร   ง.  ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์ 

     69. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา มีชื่อย่อตรงกับข้อใด 

  ก.  O-NET  ข.  B-NET  ค.  N-NET  ง.  V-NET 

     70. การทดสอบ V-NET ทดสอบในระดับชั้นใดบ้าง 

 ก.  ปวช.อย่างเดียว   ข.  ปวส. อย่างเดียว 

 ค.  ปวช. และ ปวส.   ง.  ปวช. ปวส. และอนุปริญญา 

     71. หลักสตูรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮศักราช 1439 โดย

ก าหนดให้มีกี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ก.  4  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ข.  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ค.  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ง.  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     72. ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางของสถาบันศึกษาปอเนาะ พุทธศักราช 2561/ฮิจเราะฮศักราช 1439 ใน

ระดับต้นปีที่ 4 และทุกชัน้เรียนในปีการศึกษาใด 

 ก.  ปีการศึกษา 2561    ข.  ปีการศึกษา 2562 

ค.  ปีการศึกษา 2563    ง.  ปีการศึกษา 2564 
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     73. ศปก.พป. คือหนว่ยงานใด 

 ก.  ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าสงวน  ข.  ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าและสัตว์ป่า 

 ค.  ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าดิบชื้น  ง.  ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า 

    74. ฉายา บิ๊กทุเรียน หมายถึงประเทศใด 

 ก.  อินโดนีเซีย  ข.  ไทย ค.  สปป.ลาว  ง.  สิงคโปร์ 

    75. แบตตาร่ีแห่งเอเชียหมายถึงประเทศใด 

ก.  อินโดนีเซีย   ข.  ไทย ค.  สปป.ลาว  ง.  สิงคโปร์ 

    76. รัฐบาลพล.เอก ประยุทธ์ มีการรณรงค์ให้แต่งชุดผ้าไทยในวันใด 

 ก.  ทุกวันอังคาร ข.  ทุกวันพุธ  ค.  ทุกวันพฤหัสบดี  ง.  ทุกวันศุกร์ 

    77. Gen B หมายถึงกลุ่มคนที่เกิดในปีใด 

 ก.  ปี 2535-2561   ข.  ปี 2489-2507 

 ค.  ปี 2360-2789   ง  ปี 2241-2450 

    78. รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ประจ าปี 2560 คือพื้นที่ในข้อใด 

 ก.  ป่าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ ข.  ป่าชมุชนบ้านลานสัก อ าเภอลานสัก 

 ค.  ป่าชุมชนร่องตาที อ าเภอแดงน้อย  ง.  ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อ าเภอเกาะลันตา 

    79. นโยบายที่ว่า “รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน” มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  ป่าชุมชน  ข.  ป่าอนุรักษ์  ค.  ป่าสงวน  ง.  ป่าในเมือง 

    80. นโยบายของรัฐทีก่ล่าวว่า “สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย” มีความหมายตรงกบัข้อใด 

ก.  ป่าชุมชน  ข.  ป่าอนุรักษ์  ค.  ป่าสงวน  ง.  ป่าในเมือง 

    81. “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” มีจุดมุ่งหมายตามข้อใด 

 ก.  เพิ่มความสมบูรณ์ของพื้นท่ีป่า 

 ข.  เพิ่มพื้นท่ีสเีขียวให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 

 ค.  เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้เมืองหรือกลางเมือง 

 ง.  ถูกทุกข้อ 
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82. หน่วยงานเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษของกรมป่าไม้ที่ช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตรงกับข้อใด 

 ก.  พยัคฆ์ไพร  ข.  พญาเสือ  ค.   เหย่ียวดง  ง.  ฉลามขาว 

83. ปี 2561 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจัดขึ้นในวันใด 

 ก.  13  พฤษภาคม    ข.  14  พฤษภาคม   

ค.  15  พฤษภาคม    ง.  16  พฤษภาคม 

84.  “วันเกษตร” ตรงหับวันใด 

 ก.  13  พฤษภาคม    ข.  14  พฤษภาคม 

 ค.  15  พฤษภาคม    ง.  16  พฤษภาคม 

85.  ประตูเชือ่มโยงกลุม่ 3 ประเทศ “สามเหลี่ยมมรกต” หมายถึงประเทศใด 

 ก.  กัมพูชา  ลาว และ สปป.ลาว  ข.  กัมพูชา  ลาว  และไทย 

 ค.  เวียดนาม  จัน และไทย   ง.  สิงค์โปร  จีน  ไทย 

86.  รายการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดโลก ปี 2561 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก.  สเปน  ข.  ไทย  ค.  สหรัฐอเมริกา  ง.  อังกฤษ 

87.  นักกีฬาฟุตบอล “คนตาบอด”  ทีมชาติไทย ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบได้ถึงระดับใด 

 ก.  เข้ารอบ  16 ทีมสุดท้าย   ข.  เข้ารอบ 24 ทีม สุดท้าย 

 ค.  เข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย   ง.  เข้ารอบ 100 ทีมสุดท้าย 

88.  พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยจัดตั้งน าร่อง 2 เขตแรกจัดอยู่ในเขตพื้นที่ใด 

 ก.  ระยอง ชลบุรี    ข.  ประจวบคีรีขันธ์  ศรีสะเกษ 

 ค.  ระยอง ศรีสะเกษ    ง.  เชียงใหม่ สงขลา 

89.  กกศ. เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใน กทม. มกีี่เขต 

 ก.  1  เขต  ข.  2  เขต  ค.  3  เขต    ง.  4  เขต 

90.  กกศ. เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารวมกี่เขต 

 ก.  77  เขต  ข.  78  เขต  ค.  42  เขต  ง.  80  เขต 
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91.  กกศ. เห็นชอบการจัดตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารวมกี่จังหวัด 

 ก.  77  จังหวัด  ข.  78  จังหวัด  ค.  42  จังหวัด  ง.  80  จังหวัด 

92.โรงไฟฟ้าชีวมวล คือ โรงไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบในข้อใดเป็นเชื้อเพลิงหลัก 

 ก.  ไม้ยางพาราในท้องถิ่น  ข.  ขยะในท้องถิ่น 

 ค.  น้ ามันเครื่อง   ง.  น้ ามันเหลือใช้จากครัวเรือน 

93.  กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์”  คือกลุ่มที่ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง 

 ก.  นครศรีธรรมชาติ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์ 

 ข.  นครพนม  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุโขทัย 

 ค.  นครสวรรค์  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์ 

 ง.  นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์ 

94.  โรงไฟฟ้าชีวมวล ใช้เทคโนโลยี Gasification  ตรงกับข้อใด 

 ก.  เปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลว  ข.  เปลี่ยนของแข็งเป็นแก๊ส 

 ค.  เปลี่ยนแก๊สเป็นของแข็ง   ง.  เปลี่ยนแก๊สเป็นของเหลว 

95.  ครม.  ได้อนุมัติ ตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่จังหวัดใด 

 ก.  นครสวรรค์  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ข.  นครราชสีมา  ปัตตานี  ยะลา 

 ค.  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา   ง.  ปัตตานี  ยะลา  ประจวบคีรีขันธ์ 

96.  นักเรียนที่มีอายุ 10-12 ปี  ควรได้รับการฉีดวัคซีนในข้อใดเพ่ือลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก 

 ก.  ฉีดวัคซีน HIB    ข.  ฉีดวัคซีน  BON  

ค.  ฉีดวัคซีน  IEP    ง.  ฉีดวัคซีน HPV 

97.  พันธุ์ข้าวพระราชทาน ที่ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจ าปี 2561 มี

ทั้งหมดกี่สายพันธุ ์

 ก.  7  พันธุ์ข้าว ข.  8  พันธุ์ข้าว ค.  9  พันธุ์ข้าว ง.  10  พันธุ์ข้าว 

***  ส้าหรับ 7 พันธุ์ข้าวพระราชทาน ประกอบด้วย ปทุมธานี1 สังข์หยดพัทลุง ข้าวดอกมะลิ105 กข57กข43

กข71กข6 
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98. บุคคลในขอ้ใดได้รับสถิติใหม่ในการปีนยอดเขาเอเวอเรสต์มากครั้งที่สุดในโลก 

 ก.  ซันมิต เทร็กส์    ข.  หมิงมา  เซอร์ปา 

 ค.  คามิ ริตา เซอร์    ง.  เนนตรา เชรษฐา 

99.  ปราสาทพนมรุ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด 

 ก.  บุรีรัมย์  ข.  นครราชสีมา  ค.  ขอนแก่น  ง.  นครศรีธรรมราช 

100. ปราสาทหินพิมาย  ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด 

 ก.  บุรีรัมย์  ข.  นครราชสีมา  ค.  ขอนแก่น  ง.  นครศรีธรรมราช 
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เฉลย “ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน” ชุดที่ 4 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ง. 11. ง. 21. ข. 31. ก. 41. ง. 
2. ข. 12. ง. 22. ค. 32. ง. 42. ง. 
3. ข. 13. ค. 23. ง. 33. ค. 43. ข. 
4. ข. 14. ก. 24. ง. 34. ง. 44. ก. 
5. ก. 15. ค. 25. ก. 35. ข. 45. ข. 
6. ข. 16. ข. 26 ง. 36 ก. 46. ค. 
7. ก. 17. ข. 27. ค. 37. ข. 47 ง. 
8. ง. 18. ค. 28. ข. 38. ข. 48. ค. 
9. ข. 19. ก. 29. ค. 39. ก. 49. ข. 
10. ก. 20. ง. 30. ง. 40 ค. 50. ก. 

 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
51. ง. 61. ข. 71. ง. 81. ง. 91. ข. 
52. ก. 62. ค. 72. ง. 82. ก. 92. ก. 
53. ค. 63. ก. 73. ง. 83. ข. 93. ง. 
54. ค. 64. ก. 74. ก. 84. ข. 94. ข. 
55. ง. 65. ง. 75. ค. 85. ข. 95. ค. 
56. ข. 66. ข. 76 ก. 86 ก. 96. ง. 
57. ง. 67. ค. 77. ข. 87. ก. 97 ก. 
58. ง. 68. ง. 78. ง. 88. ค. 98. ค. 
59. ข. 69. ง. 79. ก. 89. ข. 99. ก. 
60. ก. 70. ค. 80. ง. 90 ก. 100. ข. 
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“ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน” ชุดที่ 5 

 

1.กทม. ติดตั้งป้ายเส้นทางการเดินรถประจ าทางเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งตรงกบันโยบาย “มหานครแห่ง

ความสุข” ในเรื่องใด 

 ก.  มหานครแห่งอาเซียน   ข.  มหานครสีเขียว 

 ค.  มหานครแห่งความสุข   ง.  มหานครแห่งการเรียนรู้ 

2.  กทม. จัดท าแผนที่รถเมล์ “Bus Route Map”  รองรับภาษาใดบ้าง 

 ก.  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  และภาษาญี่ปุ่น 

 ข.  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาจีน 

 ค.  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาญี่ปุ่น 

 ง.  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 

3.  เดือนรอมฎอน ปี 2561 ตรงกับปีฮิจเราะห์ศักราชในข้อใด 

 ก.  1400  ข.  1430  ค.  1439  ง.  1429 

4.  ส านักจุฬาราชมนตรี ออกประกาศ ก าหนดให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนตรงกับข้อใด 

 ก.  15  พฤษภาคม  2561   ข.  16  พฤษภาคม  2561 

 ค.  17  พฤษภาคม  2561   ง.  18  พฤษภาคม  2561 

5.  เดือนรอมฎอนคือการที่ชาวมุสลิมทั่วโลกถือศีลอดประจ าปีซึ่งจะอดอาหารตั้งแต่เวลาใด 

 ก.  08.00-18.00 น.    ข.  แสงอรุณขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน 

 ค.  แสงอรุณขึ้นไปจนถึงพระจันทร์เต็มดวง ง.  แสงอรุณขึ้นไปจนถึงพระจันทร์เต็มดวง 

6.  ชาวมุสลิมคนใดที่ได้รับการยกเว้นจากการอดอาหาร 

 ก.  ผู้สูงอายุ  ข.  หญิงท่ีก าลังตั้งครรภ์ ค.  คนท่ีเดินทาง ง.  ถูกทุกข้อ 

7.  เมื่อรอมฎอนสิ้นสดุกจ็ะเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของเดือนรอมฎอน ซึ่งเรียกว่าวันใด 

 ก.  วันสิ้นรอมฎอน  ข.  วันอีดฟิตริ  ค.  วันซุโฮร์  ง.  ไม่มีข้อถูก 
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8.  e-Maeket  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ข.  การจัดหาครุภัณฑ์ด้วยวิธีการสอบราคา 

 ค.  การประกวดราคาโดยการเปิดซอง  ง.  การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

9.  e-Bidding  มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก.  การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ข.  การจัดหาครุภัณฑ์ด้วยวิธีการสอบราคา 

 ค.  การประกวดราคาโดยการเปิดซอง  ง.  การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

10.  คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจ านวนกี่คน 

 ก.  10  คน ข.  13  คน ค.  16  คน ง.  18  คน 

11.ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตรงกับข้อใด 

 ก.  นางสุกัญญา  งามบรรจง   ข.  ผศ.บรรจบ  บรรณรุจิ 

 ค.  พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส  ง.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

12.  ประเทศไทยมีโครงการห้องเรียนกีฬา ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมดกี่

โรงเรียน 

 ก.  7  โรงเรียน  ข.  8 โรงเรียน  ค.  9  โรงเรียน  ง.  10  โรงเรียน 

13.  ในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนในจังหวัดใดที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนดนตรี 

 ก.  สมุทรสงคราม ข. กาฬสินธ์ุ  ค.  ล าพูน  ง.  ถูกทุกข้อ 

***ในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียน 3  โรงเรียนท่ีร่วมโครงการห้องเรียนดนตรี คือ  สมุทรสงคราม กาฬสินธุ์ 

ล าพูน 

14.  พื้นที่วิกฤติของลิงในประเทศไทยมีกี่จังหวัด 

 ก.  10  จังหวัด  ข.  11  จังหวัด  ค.  12  จังหวัด  ง.  13  จังหวัด 

15.  แม่ค้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลขายใบละ 120 บาท ซึ่งจะมีโทษตามข้อใด 

 ก.  ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 ข.  ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 ค.  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

 ง.  ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือท้ังจ าท้ังปรับ 
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16.  จ่านิว แกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง คือบุคคลในข้อใด 

 ก.  นายรังสิมนต์  โรม    ข.  นายอานนท์  น าพา 

 ค.  นายสิรวิชญ์  เสรีธิวัฒน์   ง.  ถูกทุกข้อ 

17. การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ของแกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ตรงกบัข้อใดมากที่สุด 

 ก.  ชู 3 นิ้ว    ข.  สวมเสื้อสีแดงคาดขาว 

 ค.  ผูกผ้าคาดหัวสีเหลือง  ง.  ถูกทุกข้อ 

18.  วันที่ 22 พฤษภาคม 2651 ครบรอบกี่ปีของ คสช. ยึดอ านาจ 

 ก.  2  ปี ข.  3  ปี ค.  4  ปี ง.  5  ปี 

19.  วันความหลากหลายทางชีวภาพ ตรงกับวันใด 

 ก.  12  พฤษภาคม   ข.  22  พฤษภาคม  

ค.  23 พฤษภาคม   ง.  29  พฤษภาคม 

20.  วันเต่าโลก  ตรงกับวันใด 

 ก.  12  พฤษภาคม   ข.  22  พฤษภาคม  

ค.  23 พฤษภาคม   ง.  29  พฤษภาคม 

21.แกร๊บไบค์ป้ายด าที่น ารถออกมาวิ่งรับผู้โดยสารจะถูกปรับสูงสุดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 23/1  

ฐานน ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสารตามข้อใด 

 ก.  ปรับไม่เกิน 500 บาท   ข.  ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

 ค.  ปรับไม่เกิน 2,000 บาท  ง.  ปรับไม่เกิน 3,000 บาท 

22.  ครม. เห็นชอบหลักสูตร Anti-Corruption Education  ซึ่งตรงกับหลักสูตรในข้อใด 

 ก.  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ข.  หลักสูตรโตไปไม่โกง 

 ค.  หลักสูตรต้านโกง   ง.  หลักสูตรประชารัฐ 

****หลักสูตรประกอบด้วยเนื อหา 4 ชุดวิชา 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ชุดวชิาดังกล่าวเน้นการแก้ไขปัญหาแบบ

ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน... เรื่องใด

เป็นประโยชน์ส่วนรวม 
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2. ความละอายความไม่ทนต่อการทุจริต เป็นชุดวิชาเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นการ

ปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

3. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  เป็นชุดวิชาที่ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับ

หลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ  เพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ นเป็นพื นฐานความคิดของ

ปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

4. พลเมืองและความรับผิดชอบทางสังคม พลเมืองศึกษาเป็นการจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นพละเมืองดีของประเทศ มีความภูมิใจความเป็นพลเมืองตนเอง มีสิทธิมีเสียง สนใจต่อส่วนรวม 

และมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

23.  การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งท่ี 12 ปีการศึกษา 2561 

 ก.  เวียดนาม  ข.  ไทย  ค.  สิงคโปร์  ง.  บรูไน 

24.   นายกรัฐมนตรีประเทศใดลดเงินเดือนของตนเอง และรัฐมนตรีทุกคนลง 10% เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินของ

ประเทศ 

 ก.  สิงคโปร์  ข.  กัมพูชา  ค.  มาเลเซีย  ง.  เวียดนาม 

25.  การเลือกตั้งประเทศเวเนซุเอลา เม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2561  ส่งผลให้บุคคลใดได้รับต าแหน่งประธานาธิบดี 

 ก.  ไมเคิล  ปอมเปโอ  ข.  เฮนรี  ฟอลคอน 

 ค. ดีฮูโก  ซาเวซ   ง.  นิโคลัส  มาดูโร 

26.  B - OBEC  มีความหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   ข.  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 

 ค.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา  ง.  ถูกทุกข้อ 

27.  EMIS  มีความตรงกับข้อใด 

 ก.  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   ข.  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 

 ค.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา  ง.  ถูกทุกข้อ 

28.  DMC  มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก.  ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   ข.  ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 

 ค.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา  ง.  ถูกทุกข้อ 

29.  วันวิสาขบูชา  ตรงกับวันใดในปี 2561 

 ก.  29  พฤษภาคม ข.  30  พฤษภาคม ค.  31 พฤษภาคม ง.  1 มิถุนายน 
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30.  วันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูท  ตรัสรู้ และปรินิพพาน  ตรงกับข้อใด 

 ก.  วันวิสาขบูชา  ข.  วันอาสาฬบูชา ค.  วันออกพรรษา ง. วันอัฏฐมีบูชา 

31.เหตุการณ์ส าคัญของพระพุทธเจ้าคือประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เกิดขึ้นในวันใด 

 ก.  วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 3  ข.  วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 

 ค.  วันแรม 15 ค่ า เดือน 3  ง.  วันแรม  15 ค่ า เดือน 6 

32. วันวิสาขบูชา ปี 2561 ตรงกับวันส าคัญในข้อใด 

 ก.  วันดินโลก  ข.  วันน้ าแห่งชาต ิ ค. วันต้นไม้แห่งชาติ ง. วันกีฬาแห่งชาติ 

33. รัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องโดยมกีารลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ชุมชนโดยเน้นการด าเนินการตามข้อใด 

 ก.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต   ข.  การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางตรง 

 ค. การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางอ้อม ง. ถูกทุกข้อ 

34. รัฐบาลมีการสร้างลานกีฬาสนามเด็กเล่น เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปญัหา

ปากท้องตามข้อใด 

 ก. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต    ข. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ค. การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางตรง  ง. การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางอ้อม 

35. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เป็นแนวทางการแก้ปัญหาปากท้องตามข้อใด 

 ก. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต    ข. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ค. การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางตรง  ง. การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางอ้อม 

36. รอบชิงชนะเลิศของ UEFA Champions League ฤดูกาล 2017-2018 คือการแข่งขันของทีมใด 

 ก.  เรอัลมาดริด   กับ  เซลซี  ข.  บาเยิร์นมิวนิก  กับ แมนเซสเตอร์ยูไนเต็ด 

 ค.  เรอัลมาดริด   กับ  ลิเวอร์พูล ง.  บาร์เซโรนา กับ เซลซี 

37. ทีมใดเป็นแชมป์ UEFA Champions League ฤดูกาล 2017-2018 

 ก. เรอัลมาดริด  ข. ลิเวอร์พูล ค. เซลซี ง. บาร์เซโลนา 

38. พาสปอร์ตประเทศใดสามารถใช้เดินทางไปยังประเทศต่าง โดยไม่ต้องขอวีซ่ามากถึง 189 ประเทศ 

 ก. เกาหลีใต้ ข. เยอรมนี ค. สิงคโปร์ ง. ญี่ปุ่น 
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39. พาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้กี่ประเทศ 

 ก.  64  ประเทศ ข.  76  ประเทศ ค.  180  ประเทศ ง. 188 ประเทศ 

40. ตามก าหนดการพบกนัระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์  คิมจองอึน จะมีขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่

ประเทศใด 

 ก.  เกาหลีเหนือ ข. เกาหลีใต้ ค. สหรัฐอเมริกา ง. สิงคโปร์ 

41. กิจกรรม 1 วัด 1 โรงพยาบาล  โดยให้ทุกโรงพยาบาลก าหนดเป้าหมายวัดในพ้ืนที่ เพ่ือติดตามดแูล

ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เร่ิมต้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันใด 

 ก.  28 พฤษภาคม 2561  ข.  29 พฤษภาคม 2561 

 ค.  30 พฤษภาคม 2561  ง. 31 พฤษภาคม 2561 

42. “วันดื่มนมโลก ประจ าปี 2561” หรือ World Milk Day 2018  ตรงกับวันใด 

 ก. 30 พฤษภาคม 2561  ข.  31 พฤษภาคม 2561 

 ค.  1 มิถุนายน 2561   ง. 2 มิถุนายน 2561 

43. รมว. วิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ตรงกับข้อใด 

 ก. พล.อ.อ. ประจิน  จั่นตอง  ข. นพ. ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

 ค.  นพ.อุดม  คชินทร   ง. นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ 

44. ครม. เห็นชอบ ปรับแก้กฎกระทรวง กรณีสงเคราะห์บุตรให้ผู้ประกันตน ให้ได้รับเงินตอบแทนจาก 400 

บาท เป็นกี่บาท โดยมีผลย้อนหลังไปถึง 1 มกราคม 2561 

 ก.  500  บาทต่อบุตร  1  คน  ข.  600  บาทต่อบุตร  1  คน 

 ค.  700  บาทต่อบุตร  1  คน  ง.  800  บาทต่อบุตร  1  คน 

45. ครม. เห็นชอบปรับแก้ไขการจ่ายเงินส่งเคราะห์บุตร จากเดิม บุตรไม่เกนิ 2 คน อายุไม่เกิน 6 ปี เป็น

บุตรไม่เกิน 3 คน อายุไม่เกิน 6 ปี ให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันใด 

 ก.  19  ตุลาคม 2558   ข.  20  ตุลาคม 2558 

 ค.  21  ตุลาคม 2559   ง.  22  ตุลาคม 2559 

46.  การรังแกกันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประเทศไทยอยู่อันดับใดของโลก 

 ก.  อันดับ 1  ข. อันดับ 2  ค. อันดับ 3  ง.  อันดับ 4 
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47.  การรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนประเทศใดอันดับ 1 ของโลก 

 ก.  ญี่ปุ่น  ข.  เกาหลีเหนือ ค. เกาหลีใต้  ง. อินเดีย 

48. ระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องเดินรถในเขตห้ามมีชื่อเรียกตามข้อใด 

 ก. กล้องเลนเชนจ์  ข. กล้องตรวจความเร็ว 

 ค. กล้องเปลี่ยนเลน  ง. กล้องเพิ่มความเร็ว 

49. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ส าคัญตามข้อใด 

 ก. มีหน้าท่ีในการฝึกฝนพระฝึกหัด 

 ข.  มีหน้าท่ีตัดสินคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์ทุกรูปแบบ 

 ค.  มีหน้าท่ีในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

50. มหาธีร์ โมฮมัหมดั ผูน้ ามาเลเซีย ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เช่ือมต่อกับ

ประเทศใด 

 ก.  ไทย ข. สิงคโปร์ ค. เวียดนาม ง. จีน 

51. Thai University Central Admission System ตรงกับข้อใด 

 ก. TCAS  ข.  UCAS  ค. TUCAS  ง. CAS Admission 

52. ระบบเอ็นทรานซ์ปีการศึกษา 2561  

ก. TCAS  ข.  UCAS  ค. TUCAS  ง. CAS Admission 

53. ระบบเอ็นทรานซ์ปีการศึกษา 2561 มีกี่รูปแบบ 

 ก.  2 รูปแบบ  ค.  3  รูปแบบ  ค.  4  รูปแบบ  ง.  5  รูปแบบ 

54. การคัดเลือก TCAS ทั้ง 5  รอบ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ตรงกับข้อใด 

 ก. การรับตรงร่วมกัน 

 ข.  การรับแบบ Admission 

 ค.  การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

 ง.  การรับแบบโควตาทีมีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 
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55. การคัดเลือก TCAS ทั้ง 5  รอบ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ตรงกับข้อใด 

 ก. การรับตรงร่วมกัน 

 ข.  การรับแบบ Admission 

 ค.  การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

 ง.  การรับแบบโควตาทีมีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 

56. การคัดเลือก TCAS ทั้ง 5  รอบ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 ตรงกับข้อใด 

 ก. การรับตรงร่วมกัน 

 ข.  การรับแบบ Admission 

 ค.  การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน 

 ง.  การรับแบบโควตาทีมีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 

57. การคัดเลือก TCAS ทั้ง 5  รอบ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 ตรงกับข้อใด 

 ก. การรับตรงร่วมกัน 

 ข.  การรับแบบ Admission 

 ค.  การรับตรงแบบอิสระ 

 ง.  การรับแบบโควตาทีมีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 

58.  World No Tobacco Day คือวันใด 

 ก. วันงดสูบบุหรี่โลก ข.  วันแรงงานโลก ค.  วันงดสุราโลก ง.  วันดื่มนมโลก 

59. ค าขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561 ตรงกับข้อใด 

 ก.  จับตา เฝ้าระวัง ยับย้ังอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Industry Interference) 

 ข.  หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย (Stop illicit trade of tobacco products) 

 ค. บหุรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco-a threat to developmaen) 

 ง.  บุหรี่ตัวร้าย ท าลายหัวใจ (Tobacco Break Heart) 
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60.  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี หากฝ่าฝืนจะมีโทษ

ตามข้อใด 

 ก.  จ าคุก  1 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 ข.  จ าคุก  2 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท 

 ค.  จ าคุก 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาท 

 ง. จ าคุก  6 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

61. สนใจอยากจะเลิกบุหรี่ ขอแนะน าให้โทรไปปรึกษา รับค าแนะน า ได้ที่ สายด่วนเบอร์ใด 

 ก. 1111  ข. 1600   ค. 1222  ง. 1678 

62. ประเทศใดในอาเซียนดื่มน้ าอัดลมมากเป็นอันดับที่ 1 

 ก. สปป.ลาว  ข. สิงคโปร์  ค. เวียดนาม  ง. ไทย 

63. คนไทยดื่มนม เป็นอนัดับใดของโลก 

 ก. อันดับที่ 41  ข. อันดับที่ 57  ค. อันดับที่ 62  ง. อันดับที่ 68 

64. คนไทยดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับใดของโลก 

 ก. อันดับที่ 2  ข. อันดับที่ 5  ค. อันดับที่ 8  ง. อันดับที่ 11 

65. รัฐบาลไทยตั้งเป้า จะเพ่ิมการดื่มนมของคนไทย จาก 18 เป็น 25 ลิตรตอ่คนต่อปี ให้ได้ภายในปีใด 

 ก. ภายในปี 2567    ข. ภายในปี 2568   

ค. ภายในปี 2569    ง. ภายในปี 2570 

66. ข้าวพันธุ์ใดที่มีคุณสมบัติ เพราะมีการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ าตาลต่ า เหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และ

โรคไต 

 ก. ข้าวพันธ์ุ กข. 43    ข. ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี 

 ค. ข้าวพันธ์ุพิษณุโลก 3    ง. ข้าวพันธ์ุลีซอสันป่าตอง 

67. วันข้าว และชาวนาแห่งชาติ ตรงกับวันใด 

 ก. 3 มิถุนายน  ข. 4 มิถุนายน  ค. 5 มิถุนายน  ง. 6 มิถุนายน 

68. แผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี อยู่ในช่วงปี พ.ศ. ใด 

 ก. พ.ศ. 2560 ถึง 2579   ข. พ.ศ. 2561 ถึง 2580 
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 ค. พ.ศ. 2562 ถึง 2582   ง. พ.ศ. 2563 ถึง 2583 

69. สายด่วนกรมควบคุมโรค ตรงกับข้อใด 

 ก. 1111  ข. 1422   ค. 1678  ง. 1113 

70. วันสิ่งแวดล้อโลก ตรงกับข้อใด 

ก. 2 มิถุนายน  ข. 3 มิถุนายน  ค. 4 มิถุนายน  ง. 5 มิถุนายน 

71. โครงการ No Copy ตรงกับข้อใด 

 ก. โครงการรณรงค์ยกเลิกการคัดลอกเพลงไทย 

 ข. โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร 

 ค. โครงการยกเลิกการเผยแพร่หนังบน Facebook 

 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

72. รัฐบาลรณรงค์ให้มีการปักหมุดจุดให้บริการของภาครัฐผ่านแอฟพลิเคชั่นใด 

 ก. DGA App  ข. MOI App  ค. E – Government  ง. CITIZENinfo 

73. รัฐบาลสเปนมีมติใหบุ้คคลใด พ้นจากต าแหน่งนายกสเปน เนื่องจากคนในพรรครับสินบน 

 ก. แฟนเกน  ข. ราฮอย  ค. เปรโต ซานเชซ  ง. ฟรนัซิสโก 

74. งบประมาณปี 62 กระทรวงที่ของงบปะมาณมากที่สุด ตรงกบัข้อใด 

 ก. กระทรวงศึกษาธิการ   ข. กระทรวงมหาดไทย 

 ค. กระทรวงการคลัง    ง. กระทรวงกลาโหม 

75. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เข้าร่วมจัดตั้งพรรคใด 

 ก. พรรคไทยรักไทย    ข. พรรคพลังประชาชาติไทย 

 ค. พรรคพลังประชาชน    ง. พรรคประชาธิปัตย์ 

76. วันพระราชทานธงชาติไทย ตรงกับข้อใด 

 ก. 28 มิถุนายน ข. 28 กรกฏาคม ค. 28 กันยายน ง. 28 สิงหาคม 

77. การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร “ไฮสโคป (High Scope) มีหลักการ ตามข้อใด 

 ก. ค้นคว้า ศึกษา ปรับปรุง   ข. ค้นคว้า วางแผน ทบทวน 

 ค. วางแผน ลงมือท า ทบทวน   ง. คิดค้น วางแผน ลงมือท า 
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78. ก.พ.ป. ตรงกบัข้อใด 

 ก. คณะกรรมการพัฒนาเด็กก่อนปฐมวัยแห่งชาติ 

 ข. คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 ค. คณะกรรมการพัฒนาเด็กประถมศึกษา 

 ง. คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาแห่งชาติ 

79. สภาสเปนได้เลือกบุคคลในข้อใดเป็นนายกรัฐมนตรี แทน นายมาเรียโน ราฮอย 

 ก. แฟนเกน  ข. ราฮอย  ค. เปรโต ซานเชซ  ง. ฟรันซิสโก 

80. วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจ าปี 2561 มีแนวคิด ตามข้อใด 

 ก. ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์   ข. ประชารัฐไทย ต้านภัยค้ามนุษย์ 

 ค. หยุดยั้ง ต้านภัยค้ามนษุย ์    ง. ไม่มีข้อใดถูก 

81.ฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2018 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก. สหรัฐอเมริกา ข. รัสเซีย ค. เยอรมัน ง. อังกฤษ 

82. มาสคอด หรือตัวน าโชค ของฟุตบอลโลก 2018 ตรงกับข้อใด 

 ก. หมีขาว “ซาบิวาก้า”  ข. แมวป่า “ซาบิวาก้า” 

 ค. หมาป่า “ซาบิวาก้า”  ง. กวาง “ซาบิวาก้า” 

83. เพลงประจ าฟุตบอลโลก 2018 ตรงกับข้อใด 

 ก. Girls Like You  ข. Live it up 

 ค. New Light   ง. One Number 

84. อาดิดาสเปิดตัวลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 มีชื่อเรียกตรงกับข้อใด 

 ก. Fevernov  ข. Questra  ค. Azteca  ง. Telstar18 

85. โปรแกรม Thai School Lunch คือโปรแกรมในข้อใด 

 ก. จัดท าอาหารกลางวันในโรงเรียน 

 ข. จัดท าอาหารว่างในโรงเรียน 

 ค. จัดท าอาหารกลางวันในโรงเรียนท่ีมีเด็กพิเศษ 

 ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
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86. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก็ประกาศยกเลิกถุงพลาสติกส าหรบัใส่ยาทุกหน่วยงานในสังกัด 

โดยจะมีผลในวันใด 

 ก. 1 ตุลาคม 2561  ข. 1 สิงหาคม 2561  

ค. 1 กันยายน 2561  ง. 1 มิถุนายน 2561 

87. วันอานันทมหิดล เปน็วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ตรง

กับวันใด 

 ก. 7 มิถุนายน  ข. 8 มิถุนายน  ค. 9 มิถุนายน  ง. 10 มิถุนายน 

88. นโยบาย “เจ็บป่วยฉกุเฉินวิกฤต มีสทิธิทุกที่” (UCEP) เพ่ือดูแลผู้ป่วยฉกุเฉินวิกฤตในช่วงใด 

 ก.  12  ชั่วโมงแรก ข. 24 ชั่วโมงแรก ค. 48 ชั่วโมงแรก ง. 72 ชั่วโมงแรก 

89. “ความมั่นคงทางจิตใจ” ที่จะต้องเริ่มสร้างจาก “บวร” ค าว่า ไบวร” มคีวามหมายตรงกับข้อใด 

 ก.  บ้าน- วัด- โรงเรียน    ข.  หมู่บ้าน – วัด – โรงพยาบาล 

 ค.  บ้าน – วัด –โรงอาหารโรงเรียน  ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

90. แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี มรีะยะเวลาในช่วงปีใด 

 ก. พ.ศ. 2559 ถึง 2580   ข.  พ.ศ. 2560 ถึง 2579 

 ค. พ.ศ. 2561 ถึง 2580   ง. พ.ศ. 2562 ถึง 2581 

91.ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี เจ้าพระยา แม่โขง ตรงกับขอ้ใด 

 ก. CMLVT ข. ASENES ค. CLMVT ง. ACMECS 

92. การประชุมน า ACMECS ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมกี่

ประเทศ 

 ก.  5  ประเทศ  ข. 10  ประเทศ  ค. 15  ประเทศ ง. 20  ประเทศ 

*** 5 ประเทศสมาชิก ก็คือ CLMVT 

93. เจ้าภาพการประชุมผู้น า ACMECS ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ตรงกับข้อใด 

 ก. ไทย   ข. สปป.ลาว  ค. เมียนมา  ง. ฟิลิปปินส์ 

94. การพัฒนาแหล่งน้ า บึงสีไฟ เป็นการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดใด 

 ก. อุทัยธานี  ข. ก าแพงเพชร  ค. นครสวรรค์  ง.  พิจิตร 
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95. การพัฒนาแหล่งน้ า บึงบอระเพ็ด เป็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดใด 

 ก. อุทัยธานี  ข. ก าแพงเพชร  ค. นครสวรรค์  ง.  พิจิตร 

96. บุคคลในข้อใดได้รับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรม Nine Entertain Awards 2018 

 ก. อาทิวราห์  คงมาลัย   ข. มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ 

 ค. เขมนิจ  จามิกรณ์   ง. จินตหรา สุขพัฒน์ 

97. บุคคลในข้อใดได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน Nine Entertain Awards 2018 

 ก.  อาทิวราห์ คงมาลัย   ข. ณเดชน์ คูกิมิยะ 

 ค. ราณี แคมเปน   ง.  กันต์  กันตถาวร 

98. แก่นมะกรูด โมเดล เป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ สามารถลดการบุกรุกพื้นที่ป่า เพ่ิมพื้นที่สีเขียว

จัดการอนุรักษ์ดินและน้ า ซึ่งเป็นโมดลที่จัดตั้งขึ้นจงัหวัดใด 

 ก. อุทัยธานี  ข. ก าแพงเพชร  ค. นครสวรรค์  ง. พิจิตร 

99. พื้นที่ต้นแบบโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดอุทัยตรงกับข้อใด 

 ก. คทช. ลานสัก ข. คทช. หนองฉาง ค. คทช. ระบ า  ง. คทช. ห้วยคต 

100. มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2018 มีการเก็บตัวทีจั่งหวัดใด 

 ก. ประจวบคีรีขันธ์  ข. กระบี ่  ค. ระยอง  ง. ระนอง 
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เฉลย “ข้อสอบ เหตกุารณ์ปัจจุบัน” ชุดที่ 5 

 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. ก. 11. ง. 21. ค. 31. ข. 41. ข. 

2. ง. 12. ค. 22. ก. 32. ค. 42. ค. 
3. ค. 13. ง. 23. ข. 33. ง. 43. ง. 
4. ค. 14. ค. 24. ค. 34. ก. 44. ข. 
5. ข. 15. ง. 25. ง. 35. ค. 45. ข. 
6. ง. 16. ค. 26 ข. 36 ค. 46. ข. 
7. ข. 17. ก. 27. ค. 37. ก. 47 ก. 
8. ง. 18. ค. 28. ก. 38. ง. 48. ก. 
9. ก. 19. ข. 29. ก. 39. ข. 49. ค. 
10. ข. 20. ค. 30. ก. 40 ง. 50. ข. 

 
ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
51. ก. 61. ข. 71. ข. 81. ข. 91. ง. 
52. ก. 62. ง. 72. ง. 82. ค. 92. ก. 
53. ง. 63. ง. 73. ข. 83. ข. 93. ก. 
54. ค. 64. ข. 74. ก. 84. ง. 94. ง. 
55. ง. 65. ค. 75. ข. 85. ก. 95. ค. 
56. ข. 66. ก. 76 ค. 86 ก. 96. ก. 
57. ค. 67. ค. 77. ค. 87. ค. 97 ค. 
58. ก. 68. ก. 78. ข. 88. ค. 98. ก. 
59. ง. 69. ข. 79. ค. 89. ง. 99. ค. 
60. ก. 70. ง. 80. ก. 90 ข. 100. ข. 

 


