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1.ป.ย.ป. หมายถึงข้อใด 
ก.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ  
ข.กรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ  
ค.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดองสามัคค ี
ง.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง 
2.ครม.เห็นชอบเดินหน้าผลักดัน มรดกโลกอันดับต่อไป ของประเทศไทย คือ 
ก. พระธาตุพนม 
ข. พระธาตุนาดูน 
ค. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 
ง. อุทยานแห่งชาติทับลาน 
3.ไม้จันทน์ยืนต้นตาย เตรียมจัดพิธีบวงสรวงตัดใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพ น ามาจาก
สถานที่ใด 
ก.เขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ข.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 
ค.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
ง.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
4. แชมป์ เมืองยางพาราภาคอีสานคือจังหวัดใด 
ก. บึงกาฬ 
ข. หนองคาย 
ค. มุกดาหาร 
ง. นครพนม 
5.จังหวัดแรกที่รัชกาลที่ 10 เสด็จ คือจังหวัดใด 
ก. กระบี่ 
ข. สงขลา 
ค. ระนอง 
ง. นครสวรรค์ 
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6. DLIT Resources  หมายถึงข้อใด 
ก. ห้องเรียนแห่งคุณภาพ      
ข. คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน  
ค. ห้องสมุดออนไลน์ 
ง. คลังข้อสอบ 
7.“ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ”สื่อรายการที่ท าให้ครูได้เห็นแบบปฏิบัติการสอนที่ดี ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง 
ก. Share and Learn  
ข. Good Practice  
ค. Coaching and Mentoring   
ง. ไม่มีข้อถูก 
8. สาวงามผู้คว้ามงกุฎMiss Universe 2016 หรือ นางงามจักรวาล 2016 ไปครอง มาจาก
ประเทศใด 
ก.ประเทศฝรั่งเศส 
ข.ประเทศอังกฤษ 
ค.ประเทศนอร์เวย์ 
ง.ประเทศอิตาลี 
9.สาวงามผู้คว้ามงกุฎMiss Universe 2016 คือใคร 
ก. นางสาวไอรีส มิตเทเนเรอร์ 
ข. นางสาวราเกล เปลิสเซียร์ 
ค. นางสาวอันเดรอา โตวาร์ 
ง. นางสาวเพีย วูร์ทซบาค 
10. ผลสอบ PISA ของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่เท่าไหร่  
ก.  54  
ข.  59  
ค.  64  
ง.  69  
11.วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันส าคัญของชาติไทย ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. วันพ่อแห่งชาติ 
ข. วันชาต ิ
ค. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 
ง. ถูกทุกข้อ 
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12. รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง ร.๙" คือข้อใด (รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ก. พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย 
ข. พระบิดาแห่งการทดลองไทย 
ค. พระบิดาแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ง. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย 
13.โครงการ “ประชารัฐ” โดยเฉพาะการขับเคลื่อน นโยบาย “เกษตรแปลงใหญ่” เป็นโครงการ
ช่วยเหลือใคร 
ก. เพ่ือสนับสนุนให้พ่อค้าคนกลาง 
ข. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย 
ค. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรายใหญ ่
ง. เพ่ือสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ โอทอป 
14.ประเทศไทย 1.0 หมายถึงข้อใด  
ก. เน้นการเกษตรเป็นหลัก  
ข. เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา  
ค. เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 
ง. เป็นเศรษฐกิจใหม่ 
15.ประเทศไทย 2.0 หมายถึงข้อใด 
ก. เน้นการเกษตรเป็นหลัก  
ข. เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา  
ค. เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 
ง. เป็นเศรษฐกิจใหม่ 
16. ประเทศไทย 3.0 หมายถึงข้อใด 
ก. เน้นการเกษตรเป็นหลัก  
ข. เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา  
ค. เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 
ง. เป็นเศรษฐกิจใหม่ 
17. ปัจจุบัน ประเทศไทย อยู่ในข้อใด 
ก. ประเทศไทย 1.0 
ข. ประเทศไทย 2.0 
ค. ประเทศไทย 3.0 
ง. ประเทศไทย 4.0 
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18. วันกีฬาแห่งชาติ ตรงกับวันที่เท่าไหร่ 
ก. 16 มกราคมทุกปี  
ข. 16 มิถุนายนทุกปี  
ค. 16 ตุลาคมทุกปี  
ง. 16 ธันวาคมทุกปี  
19.รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 เป็นฉบับท่ีเท่าไหร่  
ก. ฉบับ 19 
ข. ฉบับ 20 
ค. ฉบับ 21 
ง. ฉบับ 22 
20.รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 ประกาศใช้วันที่เท่าไหร่ 
ก. 6 มกราคม 2560 
ข. 6 มีนาคม 2560 
ค. 6 เมษายน 2560 
ง. 6 พฤษภาคม 2560 
21.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบัน ฉบับท่ี เท่าไร ่
ก. ฉบับที่ 11 
ข. ฉบับที่ 12 
ค. ฉบับที่ 13 
ง. ฉบับที ่14 
22.ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มใช้และสิ้นสุดตรงกับข้อใด 
ก. ๑ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ข. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ค. ๑ กันยายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ง.๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
23.โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจากลงสู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีเท่าไหร่ 
ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
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24.การประกวดข้าวหอมมะลิ ใครไดร้างวัลอันดับ 1 ของโลก ปี 2560 
ก. ข้าวหอมมะลิจากไทย : Thai hom Mali Rice 
ข. ข้าวหอมมะลิ จากกัมพูชา ชื่อข้าว ผกาล าดวน ( Phaka Malis ) 
ค. ข้าวหอมมะลิ เเคลลิฟอร์เนีย อเมริกา 
ง. ข้าวหอมมะลิ จากอินโดนีเชีย 
25.หลัก 4 พ.การด ารงชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานตามรอยพระยุคลบาท ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับข้าราชการ สามารถปฏิบัติตนตามหลัก 4 พ.หมายถึงข้อใด 
ก. พ่ึงตนเอง พอดี พอเพียง พอประมาณ 
ข. พ่ึงตนเอง พออยู่ พอเพียง พอใจ 
ค. พ่ึงตนเอง พอดี พอมี  พอใจ 
ง. พ่ึงตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ 
26.รัชกาลที่ 10  ขึ้นครองราชย์ วันที่เท่าไหร่  
ก. 13 ตุลาคม 2559  
ข. 16 พฤศจิกายน 2559 
ค.  1 ธันวาคม 2559 
ง.  5 ธันวาคม 2559 
27.นาย ทรัมป์ ( Donald John Trump ) เป็นประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกาคนที่เท่าไหร่ 
ก. 43 
ข. 44 
ค. 45  
ง. 46 
28. ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ส าหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน ก่ีบาทต่อปี 
ก. 10,000 
ข. 20,000 
ค. 30,000 
ง. 40,000 
29.ส าหรับผู้ที่มีรายได้ 30,001- ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเท่าใด 
ก. 1,000 บาท 
ข. 1,500 บาท 
ค. 3,000 บาท 
ง. 3,500 บาท 
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30.ครม ส่วนหน้า ผู้ที่เป็นหัวหน้าติดต่อสื่อสารกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อลดขั้นตอนในการ
ประสานงานหมายถึงใคร 
ก.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม  
ข.พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
ค.พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ง.พล.อ.จ าลอง คุณสงค์ อดีตรองแม่ทัพภาคท่ี 4 
31.ศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.) ท าเนียบรัฐบาล ผู้อ านวยการศูนย์ หมายถึงข้อใด 
ก. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี 
ข. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ ์
ค. พล.อ.จ าลอง คุณสงค์ 
ง. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
32.โครงการ "ก้าวคนละก้าว"ช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แกนน า
ระดมทุน คือใคร 
ก. นายฉัตรชัย เปล่งพานิช 
ข. นายจอห์น รัตนเวโรจน์ 
ค. นายศรราม เทพพิทักษ์ 
ง. นายอาทิวราห์ คงมาลัย 
33.ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม หมายถึงวันใด 
ก. 10 มกราคมของทุกปี 
ข. 10 มิถุนายนของทุกปี 
ค. 10 ตุลาคมของทุกปี 
ง. 10 ธันวาคมของทุกปี 
34.อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งตรงกับวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเป็นวันชาติในขณะนั้น 
โดยความประสงค์ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม สร้างข้ึนเมื่อใด 
ก. วันที่ 24 มิถุนายน 2482 
ข. วันที่ 24 มิถุนายน 2483 
ค. วันที่ 24 มิถุนายน 2484 
ง. วันที่ 24 มิถุนายน 2485 
35. องค์การสหประชาชาติก าหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับข้อใด 
ก. วันต่อต้านยาเสพติดสากล 
ข. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
ค. วันต่อต้านอาชญากรรมสากล 
ง. วันต่อต้านการทุจริตสากล 
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36.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมือ่ 16 กันยายน 2559 เปลี่ยนชื่อเป็น
กระทรวงใด 
ก. กระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ข. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและการสื่อสาร 
ค. กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและการสื่อสาร 
ง. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
37.เชื้อโรค ซิก้า ( Zika : Zika virus disease หรือ Zika fever ) มาจากทวีปใด 
ก. ทวีปแอฟริกา 
ข. ทวีปอเมริกาเหนือ 
ค. ทวีปอเมริกาใต้ 
ง. ทวีปออสเตรเลีย 
38. วันสหประชาชาติของทุกปี ตรงกับวันที่เท่าไหร่ 
ก. 24 มกราคมของทุกปี 
ข. 24 มิถุนายนของทุกปี 
ค. 24 ตุลาคมของทุกปี 
ง. 24 ธันวาคมของทุกปี 
39.วันสหประชาชาติ เป็นวันที่ประเทศทั้ง 5 คือ ได้ให้สัตยาบันลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ 
และ กฎบัตรดังกล่าวมีผลบังคับใช้เพื่อรักษาสันติภาพโลก ประเทศใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ก. สหรัฐอเมริกา 
ข. สหราชอาณาจักร 
ค. ฝรั่งเศส 
ง. ญี่ปุ่น 
40. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบันคือใคร 
ก. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
ข. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 
ค. นาย ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
ง. พล.อ.จ าลอง คุณสงค์ 
41.ชื่อพระราชทานเครื่องบิน A350 XWB ล าแรกของประเทศไทย ชื่อว่า 
ก. วิเชียรบุร ี
ข. รัตนบุรี 
ค. กุยบุรี 
ง. วิหานบุร ี
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42.รถไฟฟ้าสายสีม่วง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ ตามข้อ
ใด 
ก. ฉลองรัชดา 
ข. ฉลองรัชธรรม 
ค. ฉลองภิเษก 
ง. ฉลองเฉลิมรัช 
43. การส่งออกข้าวได้อันดับ 1 ของโลก ปี 2559 คือประเทศใด 
ก. เวียดนาม 
ข. อินโดนีเชีย 
ค. ฟิลิบปินส์ 
ง. ไทย  
44.วัน " ครีษมายัน " หมายถึงข้อใด 
ก. เวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน 
ข. เวลากลางคืนจะยาวกว่ากลางวัน 
ค. เวลากลางวันมีระยะเวลาเท่ากันกับกลางคืน 
ง. เวลากลางวันจะยาวน้อยกว่ากลางคืน 
45.ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป ปี 2016 จัดขึ้นที่ประเทศใด 
ก. ประเทศฝรั่งเศส 
ข. ประเทศอังกฤษ 
ค. ประเทศนอร์เวย์ 
ง. ประเทศอิตาลี 
46. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย จ ากัด มีจังหวัดน าร่อง 5 จังหวัด ข้อใดไม่ใช่ 
ก. อุดรธานี  
ข. เชียงใหม่  
ค. บุรีรัมย์ 
ง. ขอนแก่น 
47.วันก านันผู้ใหญ่บ้าน ตรงกับวันที่  
ก. 10 มกราคมของทุกปี 
ข. 10 มิถุนายนของทุกปี 
ค. 10 สิงหาคมของทุกปี 
ง. 10 ธันวาคมของทุกปี 
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48. รัฐสภาใหม่ มีชื่อเรียกว่าตามข้อใด  
ก. สัปปายะสภา 
ข. สัปปาสภาสถาน” 
ค. สัปปายะสภาสถาน 
ง. ไม่มีข้อถูก  
49.“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ปี 2560 ตรงกับวันที่เท่าไหร่   
ก.วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
ข.วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 
ค.วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 
ง.วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 
50.ข้อใดคือค าขวัญ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ปี 2560 
ก.ห่างไกลสุรา ประชารัฐเป็นสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ 
ข.ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัยพาชาติไทยพัฒนา 
ค.ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุขสันต์ ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ 
ง.ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ 
51. AAR หมายถึงข้อใด  
ก. Action Action Review 
ข. Action After Report  
ค. After Action Review 
ง. After Action Report  
52.“ขอเพลงท่ีมีงูออกมาหน่อย” เพลงนี้ชื่อเพลงอะไร 
ก. Bur It Down 
ข. Burn It Dow 
ค. Down It Burn 
ง. Burn It Down 
53.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง 
ก.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
ข.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตราด 
ค.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี 
ง.ฉะเชิงเทรา ตราด และระยอง  
54.จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษก าหนดพื้นที่ท่ีจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาออกเป็นกี่ระยะ 
ก. 1 ระยะ   ข. 2 ระยะ 
ค. 3 ระยะ   ง. 4 ระยะ 
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55.จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษก าหนดพื้นที่ท่ีจ าเป็นต้องเร่งพัฒนา ระยะท่ี 1 มีกี่จังหวัด 
ก. 5 จังหวัด 
ข. 6 จังหวัด 
ค. 7 จังหวัด 
ง. 10 จังหวัด 
56.จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 จังหวัดใดไม่ใช่ 
ก. สงขลา 
ข. สระแก้ว  
ค. ตาก  
ง. นครพนม 
57.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่ในกี่จังหวัด 
ก. 3 จังหวัด  
ข. 4 จังหวัด 
ค. 5 จังหวัด 
ง. 6 จังหวัด 
58.เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดใดไม่ใช่  
ก. ปัตตานี  
ข. สตูล  
ค. นราธิวาส  
ง. นครศรีธรรมราช 
59.“หลักธรรมาภิบาล”ข้อใดไม่ถูกต้อง  
ก. หลักนิติธรรม 
ข. หลักคุณธรรม 
ค. หลักนิติรัฐ 
ง. หลักความคุ้มค่า 
60.ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร 
ก. มาตรการเร่งรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ – 
นครราชสีมา 
ข. การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ 
ค. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ง. การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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61.แม่น้ าเจ้าพระยา เกิดจากแม่น้ า ปิง วัง ยม น่าน ไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ าโพธิ์ จ.นครสวรรค ์
ซึ่งแม่น้ าเจ้าพระยาจะไหลผ่านภาคกลางของประเทศไทย แล้วไหลลงอ่าวไทยที่จังหวัดใด 
ก. กรุงเทพฯ 
ข. สมุทรปราการ 
ค. ฉะเชิงเทรา 
ง. นครปฐม 
62.ใครเป็นผู้ให้คติพจน์แก่ลกูเสือว่า “ เสียชีพ อย่าเสียสัตย”์ 
ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ข. เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ 
ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ง. เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ 
63. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันที่เท่าไหร่ 
ก. 1 กรกฎาคม  
ข. 1 สิงหาคม 
ค. 25 พฤศจิกายน 
ง. 25 ธันวาคม 
64. A.T.M. ย่อมาจากอะไร 
ก. Automatic Teller Money 
ข. Automatic Money 
ค. Automatic Teller Machine 
ง. Automatic Machine 
65.สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเป็นการร่วมมือกันในกลุ่มประเทศใด 
ก. ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย 
ข. ไทย,ลาว,เวียดนาม 
ค. ไทย,กัมพูชา,ลาว 
ง. ไทย,พม่า,จีน 
66.ประเพณี ตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณี ใน พุทธศาสนาของชาวไทย โดยชาวบ้านจะน า 
ดอกไม้ ที่มีชื่อว่า “ ดอกเข้าพรรษา ”มาตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา ของทุกปี มีขึ้นที่จังหวัดใด 
ก. จังหวัดลพบุรี 
ข. จังหวัดเพชรบุรี 
ค. จังหวัดราชบุร ี
ง. จังหวัดสระบุรี 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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67.ในหลวงพระราชทานลิขสิทธิ์การพัฒนาฝนหลวงน าไปใช้อย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรก
ของโลก คือ ประเทศใด 
ก. ประเทศเนเธอแลนด์ 
ข. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ค. ประเทศออสเตรเลีย 
ง. ประเทศฝรั่งเศส 
68.วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่คิดว่าเป็นวันแห่งพระสงฆ์ หมายถึงข้อใด 
ก. วันมาฆบูชา 
ข. วันวิสาขบูชา 
ค. วันอาสาฬบูชา 
ง. วันฮัฐมีบูชา 
69.ปืนใหญ่สมัยโบราณ ที่ตั้งรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีจ านวนเท่าใด 
ก. ๗๕ กระบอก 
ข. ๙๙ กระบอก 
ค. ๑๒๕ กระบอก 
ง. ๑๙๙ กระบอก 
70.บนผืนธงชาติสหรัฐอเมริกามีดาวบนผืนธง จ านวนกี่ดวง 
ก. ๕๖ ดวง 
ข. ๕๐ ดวง 
ค. ๕๒ ดวง 
ง. ๔๘ ดวง 
71.ธรรมคุ้มครองโลก คือ ธรรมใด 
ก.ขันติ-โสรัจธรรม 
ข.หิริ-โอตตัปปะ 
ค.พรหมวิหาร ๔ 
ง.สังคหวัตถุ ๔ 
72. ตราประจ ากระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรูปอะไร 
ก. ตรารูปพระพรหมประกอบจักร 
ข. ตรารูปพระพิรุณทรงนาค 
ค. ตรารูปพระนารายณ์เกษียรสมุทร 
ง. ตราเสมาธรรมจักร 
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73.ทวีปต่างๆ ในโลกมีทั้งหมดกี่ทวีป 
ก. 5 ทวีป 
ข. 7 ทวีป 
ค. 9 ทวีป 
ง. 10 ทวีป 
74.พระพุทธรูปประจ าวันจันทร์ มีชื่อว่าปางอะไร 
ก. ปางลีลา 
ข. ปางห้ามญาติ 
ค. ปางสมาธิ 
ง. ปางร าพึง 
75.งานบุญสารท เดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะด าเนินการเมื่อใด 
ก. ขึ้น 15 ค่ า เดือน10 
ข. แรม 15 ค่ า เดือน 10 
ค. ขึ้น 1 ค่ า เดือน 10 
ง. แรม 1 ค่ า เดือน 10 
76.วันต้นไม้แห่งชาติตรงกับวันส าคัญใดในพระพุทธศาสนา 
ก. วันมาฆบูชา 
ข. วันวิสาขบูชา 
ค. วันอาสาฬหบูชา 
ง. วันเข้าพรรษา 
77.วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดประจ ารัชกาลใด 
ก. รัชกาลที ่2 
ข. รัชกาลที ่3 
ค. รัชกาลที ่4 
ง. รัชกาลที ่5 
78.“รโหฐาน” หมายถึงข้อใด 
ก. ยิ่งใหญ ่  ข. กว้าง 
ค. ปิดบัง  ง. โล่งแจ้ง 
79.ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ปัจจุบันคือใคร 
ก.นายไพโรจน์ อนุรัตน์ 
ข.ดร.พหล สง่าเนตร 
ค.ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ 
ง.นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 
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80.การปลูกฝังเยาวชนตามแนวคิด “STAR STEMS"ข้อใดถูกต้อง 
ก.สร้างพลเมืองดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมธรรม 
ข.สร้างพลเมืองดี มีวินัย มีความพอเพียง มีความพอประมาณ 
ค.สร้างพลเมืองดี มีวินัย มีความกตัญญูกตเวที 
ง.สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ 
81. “STAR STEMS" บูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับนโยบาย ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหมายถึงข้อใด 
ก.นโยบาย โรงเรียนประชารัฐ 
ข.นโยบาย โรงเรียน ICU 
ค.นโยบาย โรงเรียนคุณธรรม 
ง.นโยบาย โรงเรียนแม่เหล็ก 
82.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก S ของ STAR 
หมายถึง 
ก. Studio 
ข. stuff 
ค. Star Wars 
ง. Student 
83.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก T ของ STAR 
หมายถึง 
ก. Thinking 
ข. Teacher  
ค. Teaching 
ง. TeamViewer 
84.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก A ของ STAR 
หมายถึง 
ก. Academic 
ข. Academy  
ค. ACADEX 
ง. ACAP 
85. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก R ของ STAR 
หมายถึง 
ก. ReZero  ข. Return 
ค. Reuse  ง. Revolution 
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86.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. Student 
ข. Teacher 
ค. Academic 
ง. Revolution 
87.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” บูรณาการสาระวิชา ความดี มีวินัย ภูมิใจใน
ชาติ รับผิดชอบ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. Student 
ข. Teacher 
ค. Academic 
ง. Revolution 
88.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” ทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยน พลิกผันทันทีข้อใด
กล่าวถูกต้อง 
ก. Student 
ข. Teacher 
ค. Academic 
ง. Revolution 
89. STEMS เป็นการเรียนรูแ้บบ Situation Based Learning : SbL พร้อมสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา S หมายถึงข้อใด  
ก. หลักเหตุและผล 
ข. หลักภูมิปัญญาไทย ศาสตร์พระราชา 
ค. หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ง. หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม 
90. STEMS เป็นการเรียนรูแ้บบ Situation Based Learning : SbL พร้อมสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา T หมายถึงข้อใด 
ก. หลักเหตุและผล 
ข. หลักภูมิปัญญาไทย ศาสตร์พระราชา 
ค. หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ง. หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม 
91. STEMS เป็นการเรียนรูแ้บบ Situation Based Learning : SbL พร้อมสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม ความเป็นไทยตลอดเวลา E หมายถึงข้อใด 
ก. หลักเหตุและผล ข. หลักภูมิปัญญาไทย ศาสตร์พระราชา 
ค. หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ง. หลักพิสูจน์ด้วยหลักตรรกะและคุณธรรม 
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92.ก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้มีระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ง  จึงจะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในแต่ละระดับ เป็นเวลากี่ปี  
ก. 4 ป ี
ข. 5 ปี 
ค. 6 ปี 
ง. 7 ปี 
93.มีชั่วโมงการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ มีชั่วโมงสอน
เท่าใด 
ก. 700 ชั่วโมง/ปี 
ข. 800 ชั่วโมง/ปี 
ค. 900 ชั่วโมง/ปี 
ง. 1,000 ชั่วโมง/ปี 
94.มีชั่วโมงการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  มีชั่วโมงสอน
เท่าใด 
ก. 700 ชั่วโมง/ปี 
ข. 800 ชั่วโมง/ปี 
ค. 900 ชั่วโมง/ป ี
ง. 1,000 ชั่วโมง/ปี 
95.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะใหม่ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ ย้อนหลัง เป็นจ านวนเท่าใด 
ก. ย้อนหลัง 3 ปี 
ข. ย้อนหลัง 3 ปี งบประมาณ 
ค. ย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านมา 
ง. ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
96.ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรยีนการ
สอน มีกี่ด้าน  
ก. มี 1 ด้าน 
ข. มี 2 ด้าน 
ค. มี 3 ด้าน 
ง. มี 4 ด้าน 
97.ตัวช้ีวัดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรยีนการ
สอน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
ก. ด้านการจัดการเรียนการสอน  ข. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ค. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ง. ด้านการวัดผลประเมินผลคะแนนผลโอเน็ต  
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98.เลื่อนเงินเดือนแบบเปอร์เซ็นต์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เริ่มใช้เมื่อใด  
ก. 1 เมษายน 2560  
ข. 1 ตุลาคม 2560  
ค. 1 เมษายน 2561  
ง. 1 ตุลาคม 2561 
99. “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ข้อใดไม่
ถูกต้อง 
ก.วิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี  
ข.วิศวกรรมศาสตร์ -คณิตศาสตร์  
ค.ภาษาอังกฤษ-ทักษะอาชีพ 
ง.ถูกทุกข้อ 
100. “STEM” จุดก าเนิดมาจากประเทศใด 
ก. นอร์เวย์ 
ข. อังกฤษ 
ค. แคนนาดา 
ง. อเมริกา 
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1. ตอบ ง.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
2. ตอบ ก. พระธาตุพนม 
3. ตอบ ค.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
4. ตอบ ก. บึงกาฬ 
5. ตอบ ก. กระบี่ 
6. ตอบ ข. คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน 
7. ตอบ ข. Good Practice  
8. ตอบ ก.ประเทศฝรั่งเศส 
9. ตอบ ก. นางสาวไอรีส มิตเทเนเรอร์ 
10. ตอบ ก.  54  
11. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
12. ตอบ ง. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย 
13. ตอบ ข. เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย 
14. ตอบ ก. เน้นการเกษตรเป็นหลัก  
15. ตอบ ข. เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา  
16. ตอบ ค. เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก 
17. ตอบ ค. ประเทศไทย 3.0 
18. ตอบ ง. 16 ธันวาคมทุกปี  
19. ตอบ ข. ฉบับ 20 
20. ตอบ ค. 6 เมษายน 2560 
21. ตอบ ข. ฉบับที่ 12 
22. ตอบ ข. ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
23. ตอบ ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่9 
24. ตอบ ก. ข้าวหอมมะลิจากไทย : Thai hom Mali Rice 
25. ตอบ ง. พ่ึงตนเอง พอดี พอเพียง พอใจ 
26. ตอบ ค.  1 ธันวาคม 2559 
27. ตอบ ค. 45 
28. ตอบ ค. 30,000 
29. ตอบ ข. 1,500 บาท 
30. ตอบ ข.พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  

ข้อสอบ สรุปเหตุการณ์ปัจจุบัน จ านวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย 
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31. ตอบ ก. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี 
32. ตอบ ง. นายอาทิวราห์ คงมาลัย 
33. ตอบ ง. 10 ธันวาคมของทุกปี 
34. ตอบ ก. วันที่ 24 มิถุนายน 2482 
35. ตอบ ข. วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
36. ตอบ ง. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
37. ตอบ ก. ทวีปแอฟริกา 
38. ตอบ ค. 24 ตุลาคมของทุกปี 
39. ตอบ ง. ญี่ปุ่น 
40. ตอบ ข. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง 
41. ตอบ ก. วิเชียรบุรี 
42. ตอบ ข. ฉลองรัชธรรม 
43. ตอบ ง. ไทย  
44. ตอบ ก. เวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน 
45. ตอบ ก.ประเทศฝรั่งเศส 
46. ตอบ ง. ขอนแก่น 
47. ตอบ ค. 10 สิงหาคมของทุกปี 
48. ตอบ ค. สัปปายะสภาสถาน 
49. ตอบ ค.วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 
50. ตอบ ง.ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัยพาชาติไทยเจริญ 
51. ตอบ ค. After Action Review 
52. ตอบ ง. Burn It Down 
53. ตอบ ก.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง  
54. ตอบ ข. 2 ระยะ 
55. ตอบ ก. 5 จังหวัด 
56. ตอบ ง. นครพนม 
57. ตอบ ค. 5 จงัหวัด 
58. ตอบ ง. นครศรีธรรมราช 
59 ตอบ ค. หลักนิติรัฐ 
60. ตอบ ก. มาตรการเร่งรัดและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง
กรุงเทพ – นครราชสีมา 
61. ตอบ ข.สมุทรปราการ 
62. ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
63. ตอบ ก. 1 กรกฎาคม  
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64. ตอบ ก. Automatic Teller Money 
65. ตอบ ก. ไทย,มาเลเซีย,อินโดนีเซีย 
66. ตอบ ง.จังหวัดสระบุรี 
67. ตอบ ค. ประเทศออสเตรเลีย 
68. ตอบ ค. วันอาสาฬบูชา 
69. ตอบ ก. ๗๕ กระบอก 
70. ตอบ ค. ๕๒ ดวง 
71. ตอบ ข.หิริ-โอตตัปปะ 
72. ตอบ ง. ตราเสมาธรรมจักร 
73. ตอบ ข. 7 ทวีป 
74. ตอบ ข. ปางห้ามญาติ 
75. ตอบ ข.แรม 15 ค่ า เดือน 10 
76. ตอบ ข.วันวิสาขบูชา 
77. ตอบ ก. รัชกาลที่ 2 
78. ตอบ ค. ปิดบัง 
79. ตอบ ข.ดร.พหล สง่าเนตร 
80. ตอบ ง.สร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจไทย ไปสร้างชาติ 
81. ตอบ ค.นโยบาย โรงเรียนคุณธรรม 
82. ตอบ ง. Student 
83. ตอบ ข. Teacher 
84. ตอบ ก. Academic 
85. ตอบ ง. Revolution 
86. ตอบ ก. Student 
87. ตอบ ค. Academic 
88. ตอบ ง. Revolution 
89. ตอบ ก. หลักเหตุและผล 
90. ตอบ ข. หลักภูมิปัญญาไทย ศาสตร์พระราชา 
91. ตอบ ค. หลักประสิทธิภาพ ระบบและการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
92. ตอบ ข. 5 ปี 
93. ตอบ ข. 800 ชั่วโมง/ปี 
94. ตอบ ค. 900 ชั่วโมง/ปี 
95. ตอบ ง. ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
96. ตอบ ค. มี 3 ด้าน 
97. ตอบ ง. ด้านการวัดผลประเมินผลคะแนนผลโอเน็ต  
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98. ตอบ ค. 1 เมษายน 2561  
99. ตอบ ค.ภาษาอังกฤษ-ทักษะอาชีพ 
100. ตอบ ง. อเมริกา 
 
 


