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แบบทดสอบ ภาค ก 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพคร ู(50 คะแนน) 

  
 
1. ครูวิโรจน์ ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งยุยงส่งเสริมไม่ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งดังกล่าวด้วย มีความผิดทางวินัยหรือไม่ อย่างไร 
 ก. ไม่มีความผิดทางวินัย ถือเป็นสิทธิ 
 ข. ไม่มีความผิดทางวินัย เพราะไม่มีความจ าเป็นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ 
 ค. มีความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ควรลงโทษภาคทัณฑ์ 
 ง. มีความผิดทางวินัยร้ายแรง ควรลงโทษปลดออก 
2. การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง เป็นความหมายของค าว่า 
 ก. สุจริต     ข. ซื่อสัตย์ 
 ค. ยุติธรรม    ง. เที่ยงธรรม 
3. ข้อใดเป็นการกระท าความผิดทางวินัย ที่ถูกลงโทษหนักที่สุด 
 ก. น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว 
 ข. รับเงินส่วนลดจากร้านค้าโดยไม่ส่งคืนคลัง 
 ค. รังเงินหรือสิ่งของจากผู้มาติดต่อราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ 
 ง. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ดูแลเอาใจใส่งาน ไม่ตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบ ท าให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการ หรือเกิดการทุจริต 
4. การดูถูกนักเรียนว่า ไม่ดีจริง หรือไม่เก่งจริง เป็นความหมายของค าว่า 
 ก. กดขี่     ข. ข่มเหง 
 ค. ดูหมิ่น    ง. เหยียดหยาม 
5. การกระท าในข้อใดที่ถูกลงโทษทางวินัยเบาที่สุด 
 ก. เมาสุราอาละวาด   ข. เมาสุราเสียราชการ 
 ค. ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่   ง. ปลอมลายมือชื่อผู้อื่นเพ่ือหาผลประโยชน์ 
6. ข้อใดเป็นความผิดลหุโทษ 
 ก. ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท 
 ข. ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
 ค. ความผิดที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ง. ความผิดที่ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
7. ข้อใดเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 
 ก. ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วันโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
 ข. เล่นการพนัน  ค. เมาสุราจนครองสติไม่ได้ ง. เป็นผู้ที่มีหนีสิ้นล้นพ้นตัว 

แบบทดสอบชุดที่ 1 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย 
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8. ต าแหน่งครูในสถานศึกษาถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงต้องขออุทธรณ์ต่อผู้ใด 
 ก. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ข. เลขาธิการ สพฐ. 
 ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ง. ก.ค.ศ. 
9. ถ้าท่านเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมายจะท าให้เสียหายแก่ราชการ 
หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ท่านจะด าเนินการตามข้อใด 
 ก. ไม่ปฏิบัติตาม เพราะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 ข. ต้องปฏิบัติตามค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
 ค. เสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ง 
 ง. เสนอความเห็นด้วยวาจา แล้วท าเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน 
10. ข้าราชการครูต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ใดถูกสั่งโทษปลดออก ไล่ออก ให้มีสิทธิตาม
ข้อใด 
 ก. ร้องทุกข์     ข. ร้องเรียน 
 ค. อุทธรณ์     ง. มีสิทธิ์ท าได้ทุกกรณีท่ีกล่าวมา 
 
  
1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ค่านิยม 12 ประการตามประกาศของนายกรัฐมนตรี 
 ก. ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของในหลวง  ข. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ค. รักษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ  ง. ยึดมั่นในศีลธรรมของศาสนา 
2. ครูพิมพร สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย และช่วยให้ศิษย์เรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งข้ึน 
เป็นคุณธรรมของกัลยาณมิตรข้อใด 
 ก. วจนักขโม     ข. คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา 
 ค. โน จัฏฐาเน นโิยชเย    ง. วัตตา 
3. คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตน เป็นหลักธรรมตามข้อใด 
 ก. พรหมวิหาร 4     ข. อิทธิบาท 4 
 ค. สังคหวัตถุ 4     ง. ฆราวาสธรรม 4 
4. คุณธรรมที่ท าให้ประสบความส าเร็จ เป็นหลักธรรมตามข้อใด 
 ก. พรหมวิหาร 4     ข. อิทธิบาท 4 
 ค. สังคหวัตถุ 4     ง. ฆราวาสธรรม 4 
5. คุณธรรมที่ท าให้งาม คือข้อใด 
 ก. สัปปุริสธรรม 7     ข. ขันติ-โสรัจจะ 
 ค. สติสัมปชัญญะ     ง. หิริโอตตัปปะ 

แบบทดสอบชุดที่ 2 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม 
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6. ค่านิยมในสังคมไทยข้อใดสมควรได้รับการแก้ไขเพ่ือการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 
 ก. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม    ข. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน 
 ค. คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร   ง. ชีวิตเป็นไปตามกรรม 
7. ผู้ปกครองนักเรียนคาดหวังในตัวครูสูงมาก นอกจากความรู้ความสามารถในการสอนแล้ว ครูจะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ดังนั้นครูจะต้องไม่ประพฤติ ไปในทางเสื่อมเสียใด ๆ ท่านมีความคิดเห็นต่อข้อความนี้
อย่างไร 
 ก. การเป็นครูล าบากกว่าที่คิด 
 ข. อาชีพครูอยู่ภายใต้ความกดดันของสังคม 

ค. สังคมยังเห็นคุณค่าของครู 
ง. ครูเป็นมนุษย์ปุถุชน อาจกระท าผิดได้ 

8. สังคมไทยไม่ชอบการกระท าของครูตามข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. ขาดความรับผิดชอบ 
 ข. เป็นคนเข้าอารมณ์ 

ค. ประสบสอพลอ 
ง. ขาดความยุติธรรม 

9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยว่า “ให้รู้จักข่มใจ” ซึ่งหมายถึงข้อใด 
ก. ความจริงใจต่อตนเอง 
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง 
ค. การประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม 

10. ผอ.สุเทพ เป็นบุคคลที่มีนิสัยสุภาพอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครูในโรงเรียน ลักษณะดังกล่าวตรงกับ
หลักทศพิธราชธรรมข้อใด 
 ก. อาชวะ                                  

ข. มัทวะ 
ค. ตะบะ 
ง. อวิหิงสา 
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1. คุรุสภา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร 
 ก. สภาครู     ข. องค์กรวิชาชีพครู 
 ค. สมาคมวิชาชีพครู    ง. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีก่ีประเภท 
 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
3. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่ก าหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 ก. มาตรฐานการปฏิบัติตน    ข. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ค. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ  ง. มาตรฐานการสอน 
4. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิตามข้อใด 
 ก. ปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง 
 ข. ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง 
 ค. ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอ่ืนที่คุรุสภารับรอง 
 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
5. ข้อใดกล่าวถึงพฤติกรรมของครูที่ดีท่ีสุดตามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประเด็นกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 
 ก. มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู  
 ข. เป็นผู้น าในการพัฒนาวิชาชีพครู 
 ค. แสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูอยู่เสมอ 
 ง. เป็นผู้ด าเนินการหรือการมีส่วนร่วมในการด าเนินการขององค์กรวิชาชีพครู 
6. ข้อใดกล่าวถึงพฤติกรรมของครูได้ดีที่สุดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็ม
ศักยภาพ 
 ก. มีการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน 
 ข. มีการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 
 ค. พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นเต็มขีดความสามารถของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ 
 ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
 
 
 
 

แบบทดสอบชุดที่ 3 มาตรฐานวิชาชีพครู 
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7. ข้อใดไม่ใช่อ านาจ และหน้าที่ของคุรุสภา 
 ก. ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ 

ข. ออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอใบประกอบวิชาชีพ 
ค. พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
ง. ด าเนินงานด้านสวัสดิการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ 

8. ผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นค าร้องขอต่อผู้ใด 
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ค. เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ง. เลขาธิการคุรุสภา 

9. บุคคลใดต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู 
ก. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ข. พระสงฆ์ที่สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ค. ครูผู้ช่วย ที่สอนระดับปฐมวัย 
ง. ครูที่สอนในวิทยาลัยพยาบาล 

10. บุคคลในข้อใดไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูควบคุม 
 ก. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ 

ข. มีอายุ 20 ปี 
ค. เคยจ าคุกกรณยีักยอกเงินของรัฐ แต่พ้นโทษแล้ว 
ง. ชายที่ไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร 

 
 
  
 
1. องค์กรหรือคณะบุคคลในข้อใดเป็นผู้ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ก. คุรุสภา     ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
 ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ง. คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. มาตรฐานวิชาชีพครูมีจ านวนกี่มาตรฐาน 
 ก. 3 มาตรฐาน     ข. 5 มาตรฐาน 
 ค. 7 มาตรฐาน     ง. 9 มาตรฐาน 
3. ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 ก. ยกข้อกล่าวหา     ข. ตักเตือน 
 ค. ภาคทัณฑ์     ง. ตัดเงินเดือน 

แบบทดสอบชุดที่ 4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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4. บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิกล่าวหา
ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องยื่นเรื่องต่อผู้ใด  
 ก. คุรุสภา     ข. คณะกรรมการคุรุสภา 
 ค. ก.ค.ศ.     ง. กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ครูศยา พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ให้มีวิสัยทัศน์ ทันต่อการพัฒนาวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยู่เสมอ แสดงว่าครูศยา มีจรรยาบรรณตามข้อใด 
 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง    ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 ค. จรรยาบรรณต่อสังคม    ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
6. ประพฤติผิดในชู้สาว หรือ มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในจรรยาบรรณตาม
ข้อใด 
 ก. จรรยาบรรณต่อตนเอง    ข. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 ค. จรรยาบรรณต่อสังคม    ง. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
7. ท่านคิดว่าครูลักษณะใด ที่ส่งเสริมการคิดของเด็กได้ดีที่สุด 
 ก. อบอุ่น และ อิสระ 

ข. เข้มงวด และ อบอุ่น 
ค. อิสระ และ จริงจัง 
ง. เข้มงวด และ จริงจัง 

8. กรณีครูถูกลงโทษเพราะประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีสิทธิด าเนินการเพ่ือรักษาสิทธิของตนเองตาม
ข้อใด 

ก. ร้องทุกข์ 
ข. ร้องเรียน 
ค. อุทธรณ์ 
ง. ฏีกา 

9. ครูทุกคนมีความเชื่อมั่นว่า วิชาชีพครูมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แสดงว่าครูมีจรรยาบรรณตามข้อใด 
ก. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ข. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ค. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ 
ง. จรรยาบรรณต่อสังคม 

10. ใบประกอบวิชาชีพครูมีความส าคัญอย่างไร 
ก. ท าให้คนอยากเรียนครูสูงขึ้น 
ข. ได้รับค่าตอนแทนประจ าต าแหน่ง 
ค. ท าให้อาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุม มีมาตรฐานของวิชาชีพ 
ง. ป้องกันคนที่เรียนจบสาขาอ่ืนมาเป็นครู 
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1. การแสดงบทบาทผู้น าและผู้ตาม เป็นตัวบ่งชี้ตามสมรรถนะใด 
 ก. การพัฒนาตนเอง    ข. การท างานเป็นทีม  
 ค. การมุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน   ง. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 
2. การรักและศรัทธาในวิชาชีพ เป็นตัวบ่งชี้ตามสมรรถนะใด 
 ก. การพัฒนาตนเอง     ข. การท างานเป็นทีม 
 ค. การมุ่งผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน   ง. จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
3. ข้อใดแสดงถึงการมีสมรรถนะวิชาชีพของมาตรฐานการบริหารจัดการชั้นห้องเรียน 
 ก. ครูเอ สามรรถน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ข. ครูบี สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 ค. ครูดี สามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ง. ครูเอฟ สามารถจัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน 
 
4. สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานในข้อใด 
 ก. ความเป็นครู     ข. การจัดการเรียนรู้ 
 ค. ภาษาและเทคโนโลยีส าหรบัครู   ง. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
 
5. ครูเบญจมาศ ได้พยายามศึกษาค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทาง
วิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางานอยู่เสมอ แสดงว่า
ครูเบญจมาศมีสมรรถนะวิชาชีพในข้อใด 
 ก. Team Work     ข. Service Mind 
 ค. Self-Development    ง. Working Achievement Motivation 
 
6. ครูนที ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้เรียนและสังคม เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพครู แสดงว่าครูนที มีสมรรถนะวิชาชีพใด 
 ก. Student Development   ข. Classroom Management 

ค. Teacher’s Ethics and Integrity  ง. Curriculum and Learning Management  
 

แบบทดสอบชุดที่ 5 สมรรถนะวิชาชีพ 
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7. พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงว่าไม่มีความสามารถทางวิชาชีพ 
 ก. ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันได้กับหลากหลายวิชา 
 ข. เขยีนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง 
 ค. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหารายวิชา 
 ง. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
8. การยกย่องชมเชยให้ก าลังใจแก่นักเรียนในการท างานให้ส าเร็จ เป็นส่วนหนึ่งของครูที่ดี ข้อความดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่าครูมีสมรรถนะตรงกับข้อใด 
 ก. มุ่งผลสัมฤทธิ์     ข. ท างานเป็นทีม 
 ค. มีวิสัยทัศน์     ง. มีภาวะผู้น า 
9. ใครที่ถือว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้อย่างถูกต้อง 
 ก. ครูสมศรี ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ข. ครูสมพร พัฒนาการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ค. ครูสมรักษ์ ชวนเพื่อนครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย 
 ง. ครูสมศกัดิ์ ชอบให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน 
10. ท่านสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ล าดับที่ 1 และได้เรียกบรรจุรอบแรก เพราะความขยันหมั่นเพียรและศึกษา
ค้นคว้าตลอดเวลา เมื่อท่านเป็นครูแล้วท่านควรปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
 ก. ขอท างานฝ่ายวิชาการ เพราะเป็นต าแหน่งที่เหมาะสมที่สุด 
 ข. อาสาท างานทุกอย่างของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
 ค. วางแผนการท างานให้ดี และตั้งใจสอนหนังสือเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ง. น าความรู้ที่ได้ร่ าเรียนมา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนครู 

-------------------------------------------------------------- 
เฉลยแบบทดสอบ ภาค ก 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพคร ู(50 คะแนน) 
ชุดที่ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 
1 ค ข ง ค ก ง ก ง ค ค 
2 ข ข ค ข ข ง ค ก ข ข 
3 ง ข ก ค ค ง ง ง ค ค 
4 ข ก ง ก ก ค ก ค ก ค 
5 ข ง ง ข ค ค ก ก ข ค 

 
 




