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แนวข้อสอบการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม       254 
แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ       260 
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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

8. ข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหน้าท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
9. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะเปิดเผยมิได้ คือข้อใด 
 ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์
 ข. ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยจะทําให้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
10. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   ประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผู้ใดไม่ใช่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร    ง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. ห้าคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เก้าคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งประกอบด้วยใครบ้าง 
 ก. บุคคลไม่น้อยกว่าหน่ึงคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไม่น้อยกว่าสองคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ค. บุคคลไม่น้อยกว่าสามคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ง. บุคคลไม่น้อยกว่าส่ีคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
14.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีส่ังให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข.  จําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
15. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดโดยทําการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีปกปิด  ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข. จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกนิห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 คือใคร 
 ก. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ   ข. นายอานันท์ ปันยารชุน 
 ค. นายชวน หลีกภัย    ง. นายสมัคร สุนทรเวช 
 
 
17. เหตุผลในการประกาศใช้  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 คือข้อใด 
 ก. การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการ
ต่างๆ ของรัฐ 
 ข. ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 
 ค. เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 

 
9. รายงานผลการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดทํางบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง 

ก. หนึ่งครั้ง     ข. สองครั้ง 
ค. สามครั้ง     ง. ส่ีครั้ง 
ตอบ ก. หนึ่งครั้ง 
รายงานผลการดําเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดทํางบการเงินของกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 

10. “สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” มีอักษรย่อว่า 
 ก. ส.ท.บ.     ข. สทบ. 
 ค. ส.ก.ช.     ง. สกช. 

ตอบ ข. สทบ. 
ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีสํานักงานใหญ่ เรียกว่า “สํานักงานกองทุน

หมู่บ้านและชมุชนเมืองแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “สทบ.” และอาจต้ังสาขาตามความจําเป็นก็ได้  
 
11. ภายในกําหนดกี่วันนับแต่วันส้ินปีบัญชีให้สํานักงาน จัดทํางบการเงินแสดงฐานะการเงินและ
ทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
 ก. 60 วัน     ข. 90 วัน 
 ค. 120 วัน     ง. 150 วัน 

ตอบ ค. 120 วัน 
ภายในกําหนดเวลาหน่ึงรอ้ยยี่สิบวันนับแต่วันส้ินปีบัญชีให้สํานักงาน จัดทํางบการเงินแสดง

ฐานะการเงินและทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
 
 



หน้า 6 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
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แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

 
9. ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน
ระยะเวลากี่วันนับแต่วันผ่อนผัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบห้าวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบห้าวัน 
ตอบ ข. สิบห้าวัน 
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม

ระเบียบน้ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยกเว้นหรือผ่อนผัน 
 
10. องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

ก. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ค. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ค. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก 
องค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
11. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน มีผู้ใดเป็นประธานกรรมการ 
 ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน      

ข. นายกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก 
ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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....... เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน....... 

ตอบ ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน   
 
12.ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินมีจํานวนเท่าใด 

ก. จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน   ข.จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน 
ค. จํานวนไม่น้อยกว่าหกคน   ง. จํานวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 
ตอบ ก. จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน   

 
13.ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินมีจํานวนเท่าใด 

ก. จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคน 
ข. จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
ค. จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินหกคน 
ง. จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบคน 
ตอบ ข. จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 
 

14. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธานกรรมการ 
 ก. ผู้บริหารท้องถ่ิน      

ข. นายกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือก 
ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตอบ ง. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

15. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี 
 ก. หนึ่งปี     ข. สองปี 

ค. สามปี      ง. ส่ีปี 
ตอบ ข. สองปี 

 
16. ข้อใดเป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

....... เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน....... 

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรกัษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 
11."การปรับชั้นความลับ" หมายความถึงข้อใด 
 ก. การลดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ข. การเพ่ิมชัน้ความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ค. การยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
12.ในการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการน้ันต้องมี
การกระทาํทกุๆ  กี่ปีเป็นอย่างน้อย 
 ก. ทุกๆ 1 ปี     ข. ทุกๆ 2 ปี 
 ค. ทุกๆ 3 ปี     ง. ทุกๆ 5 ปี 
 
13.จากข้อข้างต้น  ผู้ใดจัดให้มีการทบทวนการปฏบัิติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
 ก. นายกรัฐมนตรี     

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 ง. กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
14.ผู้รกัษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตนและอาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความ
จําเป็นคือผู้ใด 
 ก. หัวหน้ารัฐ     ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ค. คณะกรรมการบริหาร   ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
15.หากมีความจําเป็นต้องเปิดเผยความลับแก่ผู้ใดต้องกระทําโดยระมัดระวัง ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงส่ิง
ใด 
 ก. การรักษาความลับและความปลอดภัย 
 ข. การรกัษาความลับและความม่ันคงของชาติ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

....... เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน....... 

 ค. การรักษาความลับ และประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
 ง. การรักษาความลับและความสงบสุขของประเทศ 
 
16. หากคณะกรรมการคณะใดมีฝ่ายเลขานุการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ผู้ใดทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ 
 ก. ประธานกรรมการ    ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
17.องค์การรกัษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนคือหน่วยงานใด 
 ก. CIA       
 ข. หน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
 ค. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ศูนย์รกัษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด  
 
18.ประเภทของช้ันความลับแบ่งเป็นกี่ชั้น 
 ก. 2 ชั้น, ลับท่ีสุด , ลับ     

ข. 3 ชั้น, ลับท่ีสุด , ลับมาก ,ลับ 
 ค. 3 ชั้น, ลับมากที่สุด, ลับมาก, ลับ  
 ง. 4 ชั้น, ลับมากที่สุด, ลับมาก, ลับเฉพาะ , ลับ 
 
19.ข้อมูลข่าวสารลับท่ีหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ
แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด เรียกว่า 
 ก. CONFIDENTIAL    ข. SECRET 
 ค. TOP SECRET    ง. HIGH SECRET 
 
20. ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง  เป็นชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารในชั้นใด 
 ก. CONFIDENTIAL    ข. SECRET 
 ค. TOP SECRET    ง. HIGH SECRET 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

....... เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน....... 

แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534  
แก้ไขเพิ่มเตมิ ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 

 
39.งบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อ พรบ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2545 ได้ประกาศไว้ให้โอนย้ายเป็นของ 
หน่วยงานใด 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ค. สํานักงานรัฐมนตร ี
 ง. สํานักนายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามที่
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคสอง) 

 
40.เมื่อ พรบ.ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545  มีผลใช้บังคับนั้นจะต้อง 
ปรับปรุงกฎหมายใดเมื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. 

ให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือกาํหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ให้เหมาะสม (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 17 วรรคห้า) 
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....... เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน....... 

แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

 
30.บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดต้องไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ข. กฎหมายเลือกต้ังสภาท้องถ่ิน 
 ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ก. กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(2) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือสมาชิกรัฐสภา 
(3) ไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน คณะผู้บริหารท้องถ่ินหรือผู้บริหาร

ท้องถ่ิน รองผู้บริหารท้องถ่ิน เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถ่ินเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญา หรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ถึงห้าปี
นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
 
31.ข้อใดไม่ถูกต้องเก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ก. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีในวันเลือกต้ัง 
 ข. สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
 ค. ไม่เป็นผู้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 ง. ไม่เคยเป็นผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ตอบ ก. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีในวันเลือกต้ัง 
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....... เจาะข้อสอบ พัฒนาชุมชน....... 

 


