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ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 1 ก.ย.2560-4 ก.ย. 2560
จ้านวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย

1. จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลัง
ความรัก และพลังน้้าใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วยกิจกรรมอาสา กี่ประเภท
ก. 6 ประเภท
ข. 7 ประเภท
ค. 8 ประเภท
ง. 9 ประเภท
2. การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งกว่าจะเห็นผล ก็ใช้เวลา 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี ตามศาสตร์พระราชา ที่เราต้องอดทนรอ “การ
ผลิดอกออกผล”เปรียบเสมือนข้อใด
ก. ต้นไม้ของเรา
ข. ปลูกป่าในใจคน
ค. ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
ง. ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน
3. พระราชด้าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องการปลูกป่าที่ไม่เพียงเป็นแหล่งอาหาร
แก่มนุษย์และสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็น “............” ของระบบนิเวศน์ วัฏจักรแห่งฤดูกาล และวงจร
การผลิตของประเทศ จงเติมค้าในช่องว่าง
ก. ต้นทาง
ข. ต้นน้า
ค. ต้นดิน
ง. ปลายทาง
4.การวางแผนเพื่ออนาคตนั้น จ้าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความส้าคัญกับ “เยาวชนของชาติ”
ที่เปรียบเสมือนกับ “การปลูกต้นไม้” วันเยาวชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ก. 19 กันยายน
ข. 20 กันยายน
ค. 21 กันยายน
ง. 22 กันยายน
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5. “ต้นไม้ประชาธิปไตย” ก็ต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยในจิตใจของลูกหลานของเรา ส่วน
ของการเลือกตั้ง หมายถึงส่วนใดของ ต้นไม้ประชาธิปไตย
ก. ราก
ข. ล้าต้น
ค. ใบ
ง. ดอก
6. รัฐบาลได้ผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ที่
ก้าหนดให้มี หัวข้อที่ส้าคัญเกี่ยวกับเด็ก ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คณะกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ข. ตัวแทนเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ค. สภาเด็กและเยาวชน
ง. กรมคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ที่ก้าหนดให้มี “สภา
เด็กและเยาวชน” ในทุกระดับตั้งแต่ระดับต้าบล เทศบาล อ้าเภอ จังหวัด ถึงระดับชาติ เพื่อเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางและเสนอแนะในการพัฒนา
ประเทศ โดยการปลูกฝังเรื่องใดเป็นหัวใจส้าคัญ
ก. อนาคตของตัวเด็ก
ข. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ค. จิตวิญญาณประชาธิปไตย
ง. ทักษะการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
8. ระบบตั๋วร่วม” E-Ticket หมายถึงข้อใด
ก. บัตรแมงมุม
ข. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ค. บัตรเดบิต
ง. บัตรพร้อมเพย์
9. ระบบตั๋วร่วม” E-Ticket เริ่มใช้วันที่เท่าไหร่
ก. 1 ตุลาคม 2560
ข. 1 พฤศจิกายน 2560
ค. 1 ตุลาคม 2561
ง. 1 พฤศจิกายน 2561
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10.การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ภายใต้โครงการระบบ
การช้าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ที่เรียกว่า อีเพย์เม้น (National e-Payment) ซึ่งผู้มี
รายได้น้อย หมายถึงข้อใด
ก. บัตรแมงมุม
ข. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ค. บัตรเดบิต
ง. บัตรพร้อมเพย์
11. “โครงการพร้อมเพย์”โอนเงินไม่เกินเท่าไหร่ ไม่มีค่าธรรมเนียม
ก. ไม่เกิน 4,000 บาท
ข. ไม่เกิน 5,000 บาท
ค. ไม่เกิน 6,000 บาท
ง. ไม่เกิน 7,000 บาท
12. “โครงการพร้อมเพย์”หากท่านสนใจ สามารถติดต่อสอบถามที่ธนาคารพาณิชย์สาขาต่าง ๆ
ได้โดยตรง หรือสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการให้ความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่
หมายเลขใด
ก. 1213
ข. 1214
ค. 1215
ง. 1216
13. ธนาคารแห่งประเทศไทย ผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนให้บัตร ATM และบัตรเดบิต มาเป็น
“แบบ chip card”ทั้งหมดภายในปีใด
ก. 2561
ข. 2562
ค. 2563
ง. 2564
14.ส้าหรับผลการส้ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายและมาตรการของรัฐ ผ่าน
รายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”เดินหน้าประเทศของเรา ไปสู่ “ความมั่นคง
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ให้ได้ เรื่องใดน้อยที่สุด
ก. การปฏิรูปการศึกษาในทุกมิติ
ข. การเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ
ค. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านการคมนาคม
ง. การแก้ไขปัญหาน้าท่วมระยะยาว
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15. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าขณะนี้เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตใน
หลายประเด็น ทั้งเรื่องการค้า การส่งออก โดยตั้งเป้าตัวเลขการส่งออกในปีนี้ที่ร้อยละ เท่าใด ใน
ปี 2560
ก. ร้อยละ 4
ข. ร้อยละ 5
ค. ร้อยละ 6
ง. ร้อยละ 7
16.เศรษฐกิจมีความเจริญเติบโตในหลายประเด็น ทั้งเรื่องการค้า การส่งออก รวมถึงการค้ากับ
ประเทศใดที่มีการส่งออกดีขึ้นมาก
ก. ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. ประเทศญี่ปุ่นและประเทศแคนนาดา
ค. ประเทศญี่ปุ่นและประเทศรัชเชีย
ง. ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้
17. จีดีพีปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่ เท่าใด
ก. 3.3 %
ข. 3.4 %
ค. 3.5-4 %
ง. 3.5-5 %
18. จีดีพีปี 2559 หมายถึง ข้อใด
ก. 3.3 %
ข. 3.4 %
ค. 3.5-4 %
ง. 3.5-5 %
19. โครงการกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0 ระหว่าง หน่วยงาน
รัฐ มีกี่หน่วยงานที่มีส่วนร่วม
ก. 4 หน่วยงานรัฐ
ข. 5 หน่วยงานรัฐ
ค. 6 หน่วยงานรัฐ
ง. 7 หน่วยงานรัฐ
20. เจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ปี 2019 ประเทศใดเป็นเจ้าภาพ
ก. ฟิลิปปินส์
ข. ไทย
ค. เวียดนาม
ง. กัมพูชา
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21.ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 จัดขึ้นโดยมีกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่
ของประเทศมาเลเซีย ที่เป็นเจ้าภาพ
ก. ครังที่ 5
ข. ครังที่ 6
ค. ครังที่ 7
ง. ครังที่ 8
22. สรุปผลการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 จัดขึ้นโดยมีกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศได้รับเหรียญทองเป็นอันดับ 3
ก. ฟิลิปปินส์
ข. ไทย
ค. เวียดนาม
ง. กัมพูชา
23.สรุปผลการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 29 จัดขึ้นโดยมีกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศได้เป็นอันดับสุดท้าย ในการแข่งขันซีเกมส์ ในครั้งนี้
ก. ลาว
ข. บรูไน
ค. ติมอร์-เลสเต
ง. กัมพูชา
24. ประเพณีอุ้มพระด้าน้้า จัดขึ้นที่จังหวัดใด
ก. เพชรบูรณ์
ข. นครสวรรค์
ค. พิจิตร
ง. ชัยภูมิ
25.ประเพณีอุ้มพระด้าน้้า โดยถือเอาวันสารทไทย ตรงกับข้อใด
ก. วันขึน 15 ค่้า เดือน 10 ของทุกปี
ข. วันแรม 15 ค่้า เดือน 10 ของทุกปี
ค. วันขึน 15 ค่้า เดือน 11 ของทุกปี
ง. วันแรม 15 ค่้า เดือน 11 ของทุกปี
26.ประเพณีอุ้มพระด้าน้้า วันประกอบพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อัญเชิญ....................ที่
เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลงด้าน้้าตามความเชื่อเก่าแก่ที่มีมานานกว่า 400 ปี ข้อใดถูกต้อง
ก. พระมงคลมิ่งเมือง
ข. พระแสน (เชียงแตง)
ค. พระพุทธมหาธรรมราชา
ง. พระสัมพุทธพรรณี
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27.วันที่ 1 กันยายน มีความส้าคัญตรงกับวันใด
ก. วันเยาวชนแห่งชาติ
ข. วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
ค. วันสืบ นาคะเสถียร
ง. วันมหิดล
28.วันการศึกษานอกโรงเรียน, วันรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือระหว่างประเทศ หมายถึงวันใด
ก. 1 กันยายน
ข. 8 กันยายน
ค. 14 กันยายน
ง. 20 กันยายน
29.วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธศรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลัง
เสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน) ถือเป็นวันส้าคัญในพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับข้อใด
ก. ขึน 8 ค่้า เดือน 6
ข. แรม 8 ค่้า เดือน 6
ค. ขึน 15 ค่้า เดือน 6
ง. แรม 15 ค่้า เดือน 6
30. ประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) หมายถึงข้อใด
ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ค. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
ง. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
31.ประธาน คณะอนุกรรมการติดตามก้ากับ ดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ประธาน
หมายถึงข้อใด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบหมาย
ค. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ง. ปลัดจังหวัด
32.ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560 ฉบับล่าสุด หมายถึง
ค้าสั่งที่เท่าไหร่
ก. ค้าสั่ง 37/2560
ข. ค้าสั่ง 38/2560
ค. ค้าสั่ง 39/2560
ง. ค้าสั่ง 40/2560
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33.สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย สถานะด้านเศรษฐกิจ อันดับความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ จาก 60 ประเทศชั้นน้า ในขณะที่
มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 14 และสิงคโปร์อันดับที่ 3
ก. อันดับที่ 20
ข. อันดับที่ 30
ค. อันดับที่ 40
ง. อันดับที่ 50
34.สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การเปลี่ยนแปลงด้าน
สังคม ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก
ข. แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมาก
ค. ความเหลื่อมล้าหรือความไม่เท่าเทียมกันขยายตัวเพิ่มขึนอย่างรวดเร็ว เพราะการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม 4.0
ง. ถูกทุกข้อ
35.สภาพแวดล้อม (โอกาสและความเสี่ยง) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญใน 5 ปีข้างหน้า ข้อใด
กล่าวถูกต้อง
ก. เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว ณ สินแผน 12
ข. เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าทุกประเทศต้องแข่งขันสูง
ค. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้านและคู่ค้าเพิ่มขึน
ง. ถูกทุกข้อ
36.ยุทธศาสตร์ชาติของต่างประเทศ มาเลเซีย การก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะกี่ปี
ก. 15 ปี
ข. 20 ปี
ค. 30 ปี
ง. 40 ปี
37.ไต้หวัน มีแผนยุทธศาสตร์ กี่ปี เป้าหมาย “การสร้างไต้หวันที่มีความสุข ที่ประกอบไปด้วย
ความเจริญรุ่งเรือง ความปรองดอง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
ก. 10 ปี
ข. 20 ปี
ค. 30 ปี
ง. 40 ปี
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38.วิสัยทัศน์ ประเทศไทย ภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี หมายถึงข้อใด
ก. “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข. “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศก้าลังพัฒนา ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ค.“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
ง. “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
39.ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตรงกับข้อใด
ก. แผนการศึกษาแห่งชาติ
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ค. แผนบริหารราชการแผ่นดิน
ง. แผนพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
40. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มี ยุทธศาสตร์ กี่ขอ้
ก. 6 ข้อ
ข. 8 ข้อ
ค. 10 ข้อ
ง. 15 ข้อ
41.ประเทศไทยน้อมน้าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ลงสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่เท่าไหร่
ก. ฉบับที่ 8
ข. ฉบับที่ 9
ค. ฉบับที่ 10
ง. ฉบับที่ 11
42. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”เริ่มใช้มาตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่เท่าไหร่
ก. ฉบับที่ 8
ข. ฉบับที่ 9
ค. ฉบับที่ 10
ง. ฉบับที่ 11
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43.โดยค้านึงถึงการด้าเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ข้อใดกล่าวผิด
ก. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
ข. การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน
ค. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
ง. การปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0
44. ส่วนที่ ๓ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ หมายถึงข้อ
ใด
ก. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์
ข. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ค. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ
45.กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีกดี่ ้าน
ก. 6 ด้าน
ข. 8 ด้าน
ค. 10 ด้าน
ง. 15 ด้าน
46.กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ อยูด่ ้านที่เท่าไหร่
ก. ด้านที่ 1
ข. ด้านที่ 3
ค. ด้านที่ 5
ง. ด้านที่ 6
47. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ข้อใดคือด้านที่ 3
ก. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ข. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ค. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ง. ด้านความมั่นคง
48.กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านความมั่นคง
ก. ด้านที่ 1
ข. ด้านที่ 3
ค. ด้านที่ 5
ง. ด้านที่ 6
ภาค ก (วิชารอบรู)้ เล่ม 1

10

คูม่ อื เตรียมสอบ

49. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นส่วนของด้านใด
ก. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
ข. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ค. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ง. ด้านความมั่นคง
50.การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี อยูใ่ นด้านที่เท่าไหร่
ก. ด้านที่ 1
ข. ด้านที่ 3
ค. ด้านที่ 5
ง. ด้านที่ 6
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เฉลย ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน
1. ตอบ ค. 8 ประเภท
2. ตอบ ข. ปลูกป่าในใจคน
3. ตอบ ก. ต้นทาง
4. ตอบ ข. 20 กันยายน
5. ตอบ ข. ล้าต้น
6. ตอบ ค. สภาเด็กและเยาวชน
7. ตอบ ค. จิตวิญญาณประชาธิปไตย
8. ตอบ ก. บัตรแมงมุม
9. ตอบ ก. 1 ตุลาคม 2560
10. ตอบ ข. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11. ตอบ ข. ไม่เกิน 5,000 บาท
12. ตอบ ก. 1213
13. ตอบ ข. 2562
14. ตอบ ง. การแก้ไขปัญหาน้าท่วมระยะยาว
15. ตอบ ข. ร้อยละ 5
16. ตอบ ง. ประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้
17. ตอบ ค. 3.5-4 %
18. ตอบ ก. 3.3 %
19. ตอบ ข. 5 หน่วยงานรัฐ
20. ตอบ ก. ฟิลิปปินส์
21. ตอบ ข. ครังที่ 6
22. ตอบ ค. เวียดนาม
23. ตอบ ค. ติมอร์-เลสเต
24. ตอบ ก. เพชรบูรณ์
25. ตอบ ข. วันแรม 15 ค่้า เดือน 10 ของทุกปี 26. ตอบ ค. พระพุทธมหาธรรมราชา
27. ตอบ ค. วันสืบ นาคะเสถียร
28. ตอบ ข. 8 กันยายน
29. ตอบ ข. แรม 8 ค่้า เดือน 6
30. ตอบ ก. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
31. ตอบ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
32. ตอบ ข. ค้าสั่ง 38/2560
33. ตอบ ข. อันดับที่ 30
34. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
35. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
36. ตอบ ค. 30 ปี
37. ตอบ ก. 10 ปี
38. ตอบ ค.
39. ตอบ ข.
40. ตอบ ค. 10 ข้อ
41. ตอบ ข. ฉบับที่ 9
42. ตอบ ก. ฉบับที่ 8
43. ตอบ ง.
44. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
45. ตอบ ก. 6 ด้าน
46. ตอบ ง.ด้านที่ 6
47. ตอบ ข.
48. ตอบ ก. ด้านที่ 1
49. ตอบ ง. ด้านความมั่นคง
50. ตอบ ข. ด้านที่ 3
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ช่องทางการติดต่อ โหลดไฟล์ สแกน QR
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