ธนาคารข้ อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที ๒ ชาย
จงเลือกข้อทีถูกทีสุดเพียง 1 ข้อ
วิชา การอ่านแผนทีและการใช้ เข็มทิศ
๑. แผนทีให้ข่าวสารอย่างถูกต้องแต่เกียวกับเรื อง
ก. ระยะทาง , ทีตํา , ความสูง , ภูมิประเทศ
ข. ข้าศึก , กําลังพล
ค. การปฏิบตั ิทางยุทธวิธี
ง. ลสฟ้ า , อากาศ
๒. สีทีใช้บนแผนที มี 5 สี คือ
ก. ดํา , แดง , เขียว ,เหลือง , นําตาล
ข. ดํา , แดง , ขาว , เขียว , ม่วง
ค. ดํา , แดง , เขียว , นําเงิน , เหลือง
ง. ดํา , แดง , นําเงิน , เขียว , นําตาล
๓. ชือระวางของแผนที มาตราส่วน 1 : 50,000 จะปรากฎอยุบ่ ริ เวณใดบนแผนที
ก. มุมขวาบน
ข. กึงกลางด้านบนและด้านล่าง
ค. มุมซ้ายบน
ง. กึงกลางด้านล่างและบนซ้าย
๔. หมายเลขระวางของแผนที มาตราส่วน 1 : 50,000 มีประโยชน์ คือ
ก. ใช้ต่อตามสารบัญระวางติดต่อ
ข. ให้ทราบว่ามีกีแผ่น
ค. บอกให้รู้ถึงสถานทีของแผนที
ง. เพือขยายเป็ นมาตราอืนต่อไป
๕. มาตราส่วนเส้นบรรทัดใช้วดั ระยะบนแผนที มีหน่วยวัด คือ
ก. ไมล์ , เมตร , กิโลเมตร , หลา
ข. ไมล์ , เมตร , หลา , เซนติเมตร
ค. ไมล์ , เมตร , หลา , ไมล์ทะเล
ง. ไมล์ , เมตร , หลา , ฟุต
๖. การวัดระยะบนแผนที เพือทราบระยะในภูมิประเทศมีหน่วยวัดเป็ น
ก. ไมล์
ข. เมตร
ค. หลา
ง. ไมล์ทะเล
๗. การระวังรักษาแผนที หากจําเป็ นต้องทําลาย ผท.วิธีทีดีทีสุด คือ
ก. ฉีกให้ละเอียด
ข. ฝังดิน
ค. ส่งคืน
ง. เผา
๘. เส้นกริ ดหมายถึง
ก. หมู่เส้นทีลากติดกัน
ข. หมู่เส้นตรงทีลากติดกัน
ค. เส้นกริ ดตังและเส้นกริ ดนอน
ง. เส้นรุ ้งและเส้นวง
๙. หมู่เส้นกริ ดทีลากตัดกันเกิดเป็ นรู ปสีเหลียมเรี ยกว่า
ก. สีเหลียมด้านเท่า
ข. สีเหลียมด้านเท่า
ค. สามเหลียมผืนผ้า
ง. สีเหลียมจัตุรัสกริ ด
๑๐. ทังกริ ดตังและกริ ดนอนจะมีตวั เลขกํากับอยู่ คือ
ก. เลขหนึงตัว
ข. เลขสองตัว
ค. เลขสามตัว
ง. เลขสีตัว
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๑๑. การกําหนดจุดทีตังในจัตุรัสกริ ดของจุดใดจุดหนึงจะใช้วิธีอ่านพิกดั คือ
ก. อ่านไปทางขวาแล้วลงล่าง
ข. อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง
ค. อ่านไปทางขวาแล้วขึนบน
ง. อ่านไปทางซ้ายแล้วขึนบน
๑๒. การอ่านพิกดั กริ ด UTM ถ้าอ่านใกล้เคียงระยะ 1,000 เมตร อ่านได้ คือ
ก. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 4 ตัว
ข. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 6 ตัว
ค. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 8 ตัว
ง. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 10 ตัว
๑๓. การอ่านพิกดั กริ ด UTM ถ้าอ่านใกล้เคียงระยะ 100 เมตร อ่านได้ คือ
ก. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 4 ตัว
ข. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 6 ตัว
ค. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 8 ตัว
ง. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 10 ตัว
๑๔. การอ่านพิกดั กริ ด UTM ถ้าอ่านใกล้เคียงระยะ 10 เมตร อ่านได้ คือ
ก. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 4 ตัว
ข. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 6 ตัว
ค. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 8 ตัว
ง. อ่านเป็ นตัวเลขได้ 10 ตัว
๑๕. การใช้อกั ษรประจําจัตุรัสแสนเมตร ตัวอย่าง เช่น
ก. 47 P
ข. NRP
ค. PQ
ง. QQ 4
๑๖. การใช้เลขอักษรประจําเขตกริ ดโซน เช่น
ก. 48 P
ข. NRP
ค. PQ
ง. QQ 4
๑๗. การเขียนพิกดั ทีสมบูรณ์ ตัวอย่าง เช่น
ก. 48 P 4950
ข. QP 4950
ค. QPR 4950
ง. 48 P QP 4950
๑๘. ข้อใดกล่าวถึง หมายเลขระวางของแผนที มาตราส่วน 1 : 50,000
ก. 2 – RTSD
ข. L – 7017
ค. 47 P QR
ง. 4837 II
๑๙. ข้อกล่าวถึง เลขลําดับชุดของ ผท.มาตราส่วน 1 : 50,000
ก. 2 – RTSD
ข. L – 7017
ค. 47 P QR
ง. 4837 II
๒๐. ปกติสีทีใช้แทนสัญลักษณ์ส่วนทีมนุษย์สร้างขึนได้แก่
ก. สีดาํ
ข. สีแดง
ค. สีเขียว
ง. สีนาํ เงิน
๒๑. เข็มทิศเลนเซติกมีส่วนประกอบสําคัญกีส่วน
ก. สองส่วน
ข. สามส่วน
ค. สีส่วน
ง. ห้าส่วน
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๒๒. ส่วนประกอบสําคัญของเข็มทิศเลนเซติก คือ
ก. ฝาตลับ , ตัวเรื อน , ก้านเล็ง
ข. ฝาตลับ , ตัวเรื อน , ครอบหน้าปัด
ค. ฝาตลับ , ตัวเรื อน , ห่วงถือ
ง. ฝาตลับ , ตัวเรื อน , แผ่นลูกศร
๒๓. ทีฝาตลับเข็มทิศเลนเซติกมีส่วนประกอบสําคัย คือ
ก. เส้นเล็ง
ข. ดรรชนีสีดาํ
ค. ขีดพรายนํา
ง. หัวลูกศร
๒๔. ครอบหน้าปัดเข็มทิศทีกรอบครอบหน้าปัดหมุมตังเข็มทิศในเวลากลางคืนได้ ๑ คลิ กจะเท่ากับ
ก. 2 องศา
ข. 3 องศา
ค. 4 องศา
ง. 5 องศา
๒๕. ทีแผ่นหัวลูกศรเข็มทิศจะบอกค่าของมุมอยู่ คือ
ก. องศา , ลิบดา
ข. องศา , ฟิ ลิบดา
ค. องศา , มิลเลียม
ง. ลิบดา , ฟิ ลิบดา
๒๖. จํานวนองศาทีแผ่นหัวลูกศรเริ มตังแต่ – ถึง องศา
ก. 0 องศา – 90 องศา
ข. 0 องศา – 180 องศา
ค. 0 องศา – 270 องศา
ง. 0 องศา – 360 องศา
๒๗. จํานวนมิลเลียมทีแผ่นหัวลูกศร เริ มตังแต่ – ถึง มิลเลียม
ก. 0 – 1,000 มิลเลียม
ข. 0 – 3,200 มิลเลียม
ค. 0 – 4,800 มิลเลียม
ง. 0 – 6,400 มิลเลียม
๒๘. ทีก้านเล็งมีส่วนสําคัญ คือ
ก. ช่องบากก้านเล็ง , แว่นขยาย
ข. เส้นเล็ง
ค. ดรรชนีสีดาํ
ง. ขีดพรายนํา
๒๙. การจับถือเข็มทิศ ถ้าจับยกขึนเล็งหมายถึง
ก. การเล็งเร่ งด่วน
ข. การเล็งปราณีต
ค. การเล็งละเอียด
ง. การเล็งผ่าน
๓๐. การจับถือแบบไม่ตอ้ งยกขึนเล็ง หมายถึง
ก. การเล็งเร่ งด่วน
ข. การเล็งปราณีต
ค. การเล็งละเอียด
ง. การเล็งผ่าน
๓๑. การทําให้แผ่นหัวลูกศรลอยตัวเป็ นอิสระจะต้องยกก้านเล็งขึนประมาณ
ก. 15 องศา
ข. 45 องศา
ค. 90 องศา
ง. 180 องศา
๓๒. การอ่านค่าของมุมเป็ นองศาหรื อมิลเลียมนันจะดูจาก
ก. เส้นเล็ง
ข. ขีดพรายนํา
ค. เส้นดรรชนีคงทีสีดาํ
ง. ช่องบากทีก้านเล็ง
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๓๓. การเล็งเข็มทิศในเวลากลางคืนต้องตัง ๓ อย่างตรงกัน คือ
ก. ดรรชนีสีดาํ , เส้นเล็ง , หังลูกศร
ข. ดรรชนีสีดาํ , ขีดพรายนํา , หัวลูกศร
ค. ดรรชนีสีดาํ , มุมภาคทิศ , หัวลูกศร
ง. ดรรชนีสีดาํ , ขีดพรายนํา , มุมภาคทิศ
๓๔. การเดิรด้วยเข็มทิศเมือผ่านเครื องกีดขวางมาโดยหักมุมแก ในเวลากลางวันปฏิบตั ิดงั นี
ก. หักขวา + 15 องศา , หักซ้าย – 15 องศา
ข. หักขวา + 45 องศา , หักซ้าย – 45 องศา
ค. หักขวา + 90 องศา , หักซ้าย – 90 องศา
ง. หักขวา + 180 องศา , หักซ้าย – 180 องศา
๓๕. การเดินทางด้วยเข็มทิศเมือผ่านเครื องกีดขวางโดยหักมุมฉากในเวลากลางคืนปฏิบตั ิดงั นี
ก. หักขวาขีดพรายนําทับ E ซ้ายทับ W
ข. หักขวาขีดพรายนําทับ W ซ้ายทับ E
ค. หักขวาขีดพรายนําทับ N ซ้ายทับ S
ง. หักขวาขีดพรายนําทับ S ซ้ายทับ N
๓๖. การวางแผนทีให้ถกู ทิศโดยใช้เข็มทิศจะวางเข็มทิศดังนี
ก. ใช้ขอบเข็มทิศด้านตรงทับเส้นกริ ดนอน
ข. ใช้ขอบเข็มทิศด้านตรงทับเส้นกริ ดตัง
ค. ใช้หวั ลูกศรทับเส้นกริ ดนอน
ง. ใช้หวั ลูกศาทับเส้นกริ ดตัง
๓๗. เข็มทิศควรอยูห่ ่างสิ งต่าง ๆ ดังนี เช่น สายไฟฟ้ าแรงสูง
ก. 5 เมตร
ข. 15 เมตร
ค. 45 เมตร
ง. 55 เมตร
๓๘. เข็มทิศควรอยูห่ ่างปื นใหญ่สนาม , รถยนต์ , รถถัง ดังนี
ก. 2 เมตร
ข. 10 เมตร
ค. 18 เมตร
ง. 55 เมตร
๓๙. เข็มทิศควรอยูห่ ่างสายโทรศัพท์ , สายโทรเลขและลวดสนาม ดังนี
ก. 5 เมตร
ข. 10 เมตร
ค. 15 เมตร
ง. 20 เมตร
๔๐. เข็มทิศควรอยูห่ ่างปื นกล ดังนี
ก. 1 เมตร
ข. 2 เมตร
ค. 3 เมตร
ง. 4 เมตรฃ
๔๑. เข็มทิศควรอยูห่ ่างหมวกเหล็กหรื อปื นเล็ก
ก. 0.5 เมตร
ข. 1 เมตร
ค. 2 เมตร
ง. 5 เมตร
๔๒. การเดินทางด้วยเข็มทิศเมือทรายระยะเป็ นจํานวนเมตร แล้วจะปฏิบตั ิก่อนเคลือนที คือ
ก. แปลงค่าระยะทางเป็ นก้าว
ข. กะระยะด้วยสายตา
ค. คํานวณตามระยะกริ ด
ง. พิจารณาตามภูมิประเทศ
๔๓. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการเคลือนทีด้วยเข็มทิศ คือ
ก. ลม , ลาด
ข. ทราย , โคลน , กรวด
ค. หิมะ , ฝน , นําแข็ง
ง. ถูกทุกข้อ
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๔๔. การแบ่งมุมองศาบนแผ่นลูกศร แบ่งดังนี
ก. ขีดละ ๓ องศา
ข. ขีดละ ๕ องศา
ค. ขีดละ ๑๐ องศา
ง. ขีดละ ๑๕ องศา
๔๕. การแบ่งมุมมิลเลียมบนแผ่นลูกศรแบ่งดังนี
ก. ขีดละ ๕ มิลเลียม
ข. ขีดละ ๑๐ มิลเลียม
ค. ขีดละ ๑๕ มิลเลียม
ง. ขีดละ ๒๐ มิลเลียม
๔๖. ทีขอบด้านตรงของเข็มทิศมีมาตราส่วนเส้นบรรทัด คือ
ก. 1 : 5,000
ข. 1 : 50,000
ค. 1 : 500,000
ง. 1 : 5,000,000
๔๗. การเล็งมีช่องบาก ก้านเล็งจะทําหน้าที ดังนี
ก. ศูนย์หน้า
ข. ศูนย์หลัง
ค. ช่องเล็งหน้า
ง. ช่องเล็งหลัง
๔๘. ทีฝาตลับมีเส้นเล็ง จะทําหน้าทีดังนี
ก. ศูนย์หน้า
ข. ศูนย์หลัง
ค. เส้นเล็งหน้า
ง. เส้นเล็งหลัง
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๔๙. ทหารส่วนหนึง ทีผูบ้ งั คับบัญชาการจัดตังขึนเพือรักษาบุคคลสําคัญของประเทศ สถานทีและสิ งของต่าง ๆ
ของทางราชการ อยากทราบว่า เป็ นหน้าทีของส่วนใดในหน่วยทหาร
ก. พลฯขับ
ข. กองรักษาการณ์
ค. นายทหารเวร
ง. นายทหารเวรผูใ้ หญ่
๕๐. กองรักษาการณ์แบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๑๐ ประเภท
ง. ๑๑ ประเภท
๕๑. ผูม้ ีอาํ นาจสูงสุดในการรักษาการณ์ภายใน คือใคร
ก. ผบ.กองรักษาการณ์
ข. ผูช้ ่วย ผบ.กองรักษาการณ์
ค. นายยาม
ง. นายเวร
๕๒. ผูม้ ีอาํ นาจตรวจระเบียบรักษาการณ์ได้ คือผูใ้ ด
ก. นายยาม
ข. นายทหารทีได้รับมอบหมาย
ค. พลทหาร
ง. ทหารยาม
๕๓. ข้อใดบอกข้อแตกต่างระหว่าง “ เวร” กับ “ ยาม” ได้อย่างถูกต้องทีสุด
ก. ยามถือปื น
ข. เวรมีแต่ดาบ
ค. เวรต้องรายงานยามไม่ตอ้ งรายงาน
ง. ถูกทุกข้อ
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๕๔. “ ขอบเขตแห่งพฤติกรรมอันนิยมเฉพาะกาลเทศะของบุคคลซึงได้แก่ ขนบธรรมเนียม ระเบียบ จารี ต
ประเพณี อันถูกต้องตามนิยมแห่งเวลาและสถานที” จากคํากล่าวนีเป็ นนิยามในเรื องใด
ก. วินยั ทหาร
ข. แบบธรรมเนียมทหาร
ค. มารยาททหาร
ง. กองรักษาการณ์
๕๕. ข้อใดอธิบาย “ จรรยามารยาท” ได้ชดั เจนและถูกต้องทีสุด
ก. ลักษณะอาการทีแสดงออกภายนอก ต่อกฎระเบียบ ธรรมเนียม และความประพฤติต่อบุคคล
เวลา และสถานที
ข. การเป็ นผูม้ ีสติ รู้สึกตัวตลอดเวลา
ค. การเป็ นผูม้ วี ินยั ดี
ง. ลักษณะการแต่งกายเรี ยบร้อย
๕๖. ข้อใดคือผลร้ายของการขาดวินยั ในหมู่ทหาร
ก. ควบคุมง่าย
ข. สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ดี
ค. เกิดความสามัคคี
ง. กลายเป็ นกองโจร เนืองจากบัญชาการกันไม่ได้
๕๗. ข้อใดบ่งชีได้ว่า ทหารในหน่วยนัน ๆ ขาดวินยั
ก. มีจาํ นวนผูถ้ กู ลงโทษมาก
ข. จํานวนทหารทีหนีมาก
ค. มีจาํ นวนผูต้ อ้ งการย้ายหน่วยมาก
ง. ถูกทุกข้อ
๕๘. วินยั ทหาร คืออะไร ข้อใดอธิบายได้ชดั เจนทีสุด
ก. การรับโทษทัณฑ์สถานใดสถานหนึง
ข. มีการหนีทหารจํานวนมาก
ค. สิ งทีทหารจะต้องประพฤติ ตามแบบธรรมเนียนทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๕๙. ข้อใดคือตัวอย่างของการกระทําผิดวินยั ทหาร
ก. พลทหาร ซือตรง ทหารความเคารพ ร.อ. ซือยิง
ข. จ่าเตือนใจ หลักเลียง ละเลยตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชา
ค. ร.ต.สมนึก ปฏิบตั ิหน้าทีตามคําสังผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งครัด
ง. นศท.ปลืมใจ แต่งกายถูกระเบียบ
๖๐. ทัณฑ์ทีจะลงโทษ แก่ผกู้ ระทําความผิดต่อวินยั ทหารแบ่งเป็ นกีชนิด
ก. ๕ ชนิด
ข. ๖ ชนิด
ค. ๗ ชนิด
ง. ๘ ชนิด
๖๑. “ ผูก้ ระทําความผิดมีความผิด อันควรรับโทษสถานหนึงสถานใด มีเหตุอนั ควรปราณี” คือลักษณะการลง
ทัณฑ์ชนิดใด
ก. จําขัง
ข. กัก
ค. ทัณฑกรรม
ง. ภาคทัณฑ์
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วิชา กําลังพลสํารอง
๖๒. หน้าทีของชายไทยคือ อะไร
ก. ป้ องกันประเทศ
ข. รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ
ค. รับราชการทหาร
ง. ชาติพฒั นาประเทศ
๖๓. บุคคลทีจะได้รับสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติจะต้องเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึงดังนี.ก. เปลียนสัญชาติจากสัญชาติไทย
ข. เกิดในราชอาณาจักรโดยบิดามีสญ
ั ชาติไทย
ค. เกิดนอกราชอาณาจักรโดยบิดามีสญ
ั ชาติไทย
ง. ถูกทังข้อ ข.และข้อ ค.
๖๔. ชายทีมีสญ
ั ชาติไทยมีอายุเท่าไหร่ ตอ้ งไปแสดงตัวเพือลงบัญชีทหารกองเกิน
ก. อายุ ๑๗ ปี
ข. อายุยา่ ง ๑๗ ปี
ค. อายุ ๑๘ ปี บริ บูรณ์
ง. อายุยา่ ง ๑๘ ปี
๖๕. การนับอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบับที ๓ อายุครบบริ บูรณ์นบั อย่างไร
ก. เกิดวันไหนเมือครบรอบวันเกิดคือครบปี บริ บูรณ์
ข. เกิดเดือนไหนเมือครบรอบเดือนคือครบปี บริ บรู ณ์
ค. เกิด พ.ศ.ไหนไม่ว่าวันเดือนใดก็ตามเมือครบวันเดือนนันคือครบปี บริ บรู ณ์
ง. เกิด พ.ศ.ไหนไม่ว่าเดือนใดก็ตามเมือสิ น พ.ศ.ทีเกิดนันคือครบปี บริ บูรณ์
๖๖. การนับอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบับที ๓ วิธีนบั อายุบุคคลไม่ปรากฏปี เกิดนับอย่างไร
ก. ให้นายอําเภอสังเกตแล้วกําหนดอายุให้
ข. เจ้าหน้าทีตรวจร่ างกายสอบถามเพือนใกล้เคียงว่าอายุเท่าใด
ค. ให้แพทย์ตรวจร่ างกายแล้วกําหนดอายุ
ง. ให้นายอําเภอสอบถามเพือนบ้านประกอบการสังเกตร่ างกายเพือกําหนดอายุ
๖๗. การนับอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบับที ๓ อายุยา่ งนับอย่างไร
ก. เกิด พ.ศ.ใดไม่ว่าเดือนใดก็ตามเมือสิ น พ.ศ.นันคือย่างเข้าปี ต่อไป
ข. เกิดวันใดของปี ใดก็ตามเมือสิ นวันนันของปี ถัดไปคือย่างเข้าปี ต่อไป
ค. เกิดเดือนไหนของปี ใดก็ตามเมือสิ นเดือนนันของปี ถัดไปคือย่างเข้าปี ต่อไป
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๖๘. การนับอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบับที ๓ วิธีนบั อายุเป็ นคนชันปี ใดนับอย่างไร
ก. ลงบัญชีทหารกองเกินแล้วเมือถือว่าเป็ นทหารกองเกินใน พ.ศ.ใดคือเป็ นคนชันปี พ.ศ.นัน
ข. ลงบัญชีทหารกองเกิน พ.ศ.๒๕๑๗ วันทีหรื อเดือนใดก็ตามเป็ นคนชันปี ๒๕๑๘
ค. ลงบัญชีทหารกองเกิน พ.ศ.ใดนับเป็ นคนชันปี นนั
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข้อ ข
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๖๙. ชายไทยเมืออายุครบกําหนดทีจะต้องลงทะเบียนทหารกองเกิน หากไม่สามารถไปลงด้วยตัวเองได้ ต้องให้
บุคคลซึงบรรลุนิติภาวะและเชือถือได้ไปแจ้งแทน หากไม่ไปเลยมีโทษอย่างไร
ก. จําคุก ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรื อ ทังจําทังปรับ
ข. จําคุก ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรื อ ทังจําทังปรับ
ค. จําคุก ๓ เดือน ปรับไม่ตากว่
ํ า ๓๐๐ บาท หรื อ ทังจําทังปรับ
ง. จําคุก ๑ เดือน ปรับไม่ตากว่
ํ า ๓๐๐ บาท หรื อ ทังจําทังปรับ
๗๐. การลงบัญชีกองเกินให้ไปลงบัญชีทีอําเภอใด ?
ก. ถ้าบิดามารดายังมีชีวิตอยูใ่ ห้ไปลงทีอําเภอบิดามีภูมิลาํ เนา
ข. ถ้าบิดาเสียชีวิตแล้วให้ไปลงบัญชีทีอําเภอมารดามีภูมิลาํ เนา
ค. ถ้าเสียชีวิตแล้วทัง ๒ คนให้ไปลงบัญชีทีอําเภอผูป้ กครองมีภูมิลาํ เนา
ง. ถูกทุกข้อ
๗๑ วิธีลงบัญชีทหารกองเกิน ผูข้ อลงบัญชียนใบแสดงตน
ื
(สด.๔๔ ขอทีหน่วยสัสดีอาํ เภอ)พร้อมหลักฐาน
ก. บัตรประจําตัวประชาชน
ข. สูติบตั ร
ค. สําเนาทะเบียนบ้าน
ง. ถูกทุกข้อ
๗๒. จากข้อ ๗๒ เมือ นายอําเภอตรวจหลักฐานถูกต้อง และรับลงบัญชีทหารกองเกิน แล้ว จะออกใบสําคัญ
ทหารกองเกินให้ ใบสําคัญทหารกองเกินนีเรี ยกว่า อะไร
ก. สด.๕
ข. สด.๙
ค. สด.๑๑
ง. สด.๓๕
๗๓. การยกเว้นไม่ลงบัญชีทหารกองเกิน ผูท้ ียกเว้นไม่ตอ้ งลง ฯ ได้แก่
ก. พระภิกษุทีมีสมณศักดิ หรื อนักบวชศาสนาพุทธนิกาย จีน หรื อ ญวน ทีมีสมณศักดิ
ข. บุคคลซึงไม่มีคุณวุฒิทีจะเป็ นทหารได้ซึงกําหนดไว้ใน(ม.๑๓(๓)กฎกระทรวงฉบับที ๔๕)
ค. บุคคลต่างด้าว
ง. ถูกทัง ข้อ ก. และ ข้อ ข.
๗๔. การรับหมายเรี ยก ทหารกองเกินเมืออายุเท่าใดต้องไปขอรับหมายเรี ยกทีอําเภอภูมิลาํ เนาทหารของตนและ
จะต้องไปภายใน พ.ศ.นัน ( ภายใน ๓๑ ธ.ค.)
ก. อายุยา่ ง ๒๑ ปี
ข. อายุ ๒๑ ปี บริ บูรณ์
ค. อายุ ๒๐ ปี บริ บูรณ์
ง. ถูกทัง ข้อ ก. และ ข้อ ค.
๗๕. บุคคลทีได้รับการผ่อนผันคือใคร ?
ก. นักเรี ยนโรงเรี ยนเตรี ยมทหารของกระทรวงกลาโหม
ข. ผูท้ ีอยูใ่ นระหว่างศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง (ม.๒๙(๓))
ค. นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผูใ้ หญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ
ง. นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรื อนของกระทรวงคมนาคม
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๗๖. เดือนใดจะเริ มตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ
ก. มีนาคม
ข. พฤษภาคม
ค. เมษายน
ง. ตุลาคม
๗๗. ทหารกองเกินทีได้รับหมายเรี ยกแล้วแต่ไม่ได้ไปรายงานตัว หรื อไปรายงานตัวแล้วแต่หลีกเลียงไม่อยูจ่ น
การตรวจเลือกแล้วเสร็ จ ถือว่ากระทําผิดกฎหมาย ม.๒๗ มีโทษอย่างไร
ก. จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
ข. จําคุกไม่เกิน ๒ ปี
ค. จําคุกไม่เกิน ๓ ปี
ง. จําคุกไม่เกิน ๔ ปี
๗๘. ข้าราชการซึงได้รับคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาโดยปัจจุบนั ทันด่วน ให้ไปราชการอันสําคัญยิงหรื อไป
ราชการต่างประเทศโดยคําสังเจ้ากระทรวง ข้าราชการดังกล่าวนีได้รับสิทธิอะไร
ก. ผ่อนผันชัวคราวไม่ตอ้ งมารับการตรวจเลือก ข. ยกเว้นไม่ตอ้ งรับหมายเรี ยก
ค. ผ่อนผันการรับราชการทหาร
ง. ยกเว้นไม่เรี ยกเข้ากองประจําการยามปกติ
๗๙. การขอผ่อนผันชัวคราวของนักเรี ยนซึงออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศโดยได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงมหาดไทย ต้องขอผ่อนผันต่อนายอําเภอภูมิลาํ เนาทหารและต้องใช้หลักฐานดังนี.ก. คําร้องขอผ่อนผัน
ข. สําเนาทะเบียนบ้าน
ค. สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน ( สด.๙ )
ง. ถูกทุกข้อ
๘๐. การร้องทุกข์ในการตรวจเลือก ถ้าผูท้ ีเข้ากองประจําการแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการตัดสินไม่ถกู ต้องหรื อไม่
ยุติธรรมก็สามารถร้องทุกข์กบั ใครโดยตรง แล้วต้องเข้ากองประจําการเสียก่อนจนกว่าจะได้รับคําตัดสิน
ก. สัสดีอาํ เภอ
ข. นายอําเภอ
ค. ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๘๑. การร้องขอเข้ากองประจําการ กระทําได้เมือไร ?
ก. ก่อนวันตรวจเลือก
ข. ในวันตรวจเลือก
ค. หลังตรวจเลือกแล้วไม่ได้รับเลือก
ง. ถูกทุกข้อ
วิชาการข่ าวเบืองต้น
๘๒. ข่าวสารทางทหารหมายถึง
ก.ข่าวสารทีได้จากประชาชน และนักศึกษา
ข.ข่าวสารทีได้จากหมู่นกั ศึกษา
ค.เอกสารภาพถ่าย สภาพวัตถุ แผนที การตรวจการณ์
ง.ข่าวทีได้จากแหล่งชุมชนทัวไป
๘๓. ข่าวกรองทางทหาร หมายถึง
ก.การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห์ ประเมินค่าเกียวกับ ขศ.
ข.ข่าวกรองทางการขนส่ง และโทรคมนาคม
ค.ข่าวกรองภูมศิ าสตร์ทางทหาร
ง.ข่าวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปัจจัยประชาชน
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๘๔. มาตราการต่อต้านข่าวกรองมีกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๘๕. ข่าวที ผบช.ต้องการสําหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื องของ ขศ.,ลมฟ้ าอากาศ,และภูมิประเทศ เป็ นข่าว
กรองประเภทใด
ก.ข่าวสารทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางทหาร
ข.ข่าวกรองการรบ
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
๘๖. หลักการรายงานประกอบด้วยข้อใด
ก. รวดเร็ ว,ถูกต้อง,สมบูรณ์
ข. ความแน่นอน,ถูกต้อง
ค. การรายงานด้วยวาจา,โทรศัพท์
ง. รวดเร็ ว,เชือถือได้
๘๗. ข่าวกรองทีเกียวข้องกับขีดความสามารถ,จุดอ่อน และหนทางปฎิบตั ิของต่างชาติ คือข่าวกรองชนิดใด
ก. ข่าวสารทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางทหาร
ค. ข่าวกรองการรบ
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
๘๘. ข่าวกรองทีได้จากการรวบรวม,จัดระเบียบ,วิเคราะห์,ประเมินค่าและตีความคือข่าวกรองชนิดใด
ก. ข่าวสารทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางทหาร
ค. ข่าวกรองการรบ
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
๘๙. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางการยุทธทีมีผลต่อการข่าวกรองคือข้อใด
ก. ภารกิจของ ผบช.
ข. วิธีการขนย้ายหน่วยทหาร
ค. ท่าทีฝ่ายตรงข้าม
ง. ถูกทุกข้อ
๙๐. หลักพืนฐานงานด้านข่าวกรองมีดงั ต่อไปนี ยกเว้นข้อใด
ก. ข่าวกรองต้องมีประโยชน์
ข. ข่าวกรองไม่จาํ เป็ นต้องมีมาตราการรักษาความปลอดภัย
ค. ข่าวกรองต้องทันเวลา
ง. ข่าวกรองต้องมีการอ่อนตัว
๙๑.ข่าวกรองการรบทีผูบ้ งั คับบัญชาต้องการทราบก่อนการตกลงใจการปฏิบตั ิทางยุทธวิธีมีอะไรบ้าง
ก. ลมฟ้ าอากาศ , ภูมิประเทศ , ยุทโธปกรณ์
ข. ลมฟ้ าอากาศ , ภูมิประเทศ , ข้าศึก
ค. ลมฟ้ าอากาศ , ภูมิประเทศ , การปฏิบตั ิ
ง .ลมฟ้ าอากาศ , ภูมิประเทศ , ขีดความสามารถ
๙๒. มาตราการทีจะมุ่งปกปิ ดข่าวสารจากข้าศึก การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยเป็ นมาตราการใด
ก. มาตราการเชิงรุ ก
ข. มาตราการเชิงรับ
ค. มาตราการซ้อนพราง
ง. มาตรการกําลัง

๑๑

๙๓. การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
ก. บุคคล , อาวุธยุทโธปกรณ์ , เอกสาร
ข. บุคคล , เอกสาร , สถานที
ค. บุคคล , อาวุธยุทโธปกรณ์ , สถานที
ง. เอกสาร , สถานที , ยุทธภัณฑ์
๙๔. การรักษาความปลอดภัยว่าด้วยการกําหนดชันความลับของทางราชการ แบ่งออกเป็ นกีชัน
ก. ๓ ชัน
ข. ๔ ชัน
ค. ๕ ชัน
ง. ๖ ชัน
๙๕. ข่าวทีเกียวข้องกับเครื องมือทางวัตถุทีชาตินนๆใช้
ั
ทาํ สงคราม ขนาด การจัดหน่วย ความสําเร็ จทางยุทธวิธี
และการปฏิบตั ิทางยุทธศาสตร์
ก. ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. ข่าวกรองทางเศรษฐกิจ
ง. ข่าวกรองกิจการทหาร
๙๖. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ใช้เวลานานในการค้นคว้าวิจยั
ข. ข่าวกรองการรบใช้เพือชิงความได้เปรี ยบ
ค. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์เกียวกับสภาพพืนทีการรบ
ง. ถูกทัง ก. และ ข.
๙๗. ข่าวทีสัมพันธ์กนั ระหว่างข่าวกรองทางยุทธศาสตร์และข่าวกรองการรบคือ
ก. ข่าวกรองทําเนียบกําลังรบ
ข. ข่าวกรองเกียวกับประวัติบุคคล
ค. ข่าวกรองทางการขนส่งและโทรคมนาคม
ง. ข่าวกรองทางเศรษฐกิจ
๙๘. ข่าวกรองทีผลิตขึนเพือความมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์แต่ใช้ประโยชน์ได้ทางยุทธวิธีคือ
ก. ข่าวกรองการรบ
ข. ข่าวกรองทางเทคนิค
ค. ข้อพิจารณาเกียวกับเมือง สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ และการทหาร
ง. ข่าวกรองลมฟ้ าอากาศ
๙๙. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ใช้ จนท.มาก ใช้เวลาน้อย
ข. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ใช้เวลาวิจยั มากและ จนท.มาก
ค. ข่าวกรองการรบใช้ทาํ สงครามหรื อปฏิบตั ิตามแผนทางทหารและแผนการยุทธ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๐. มาตรการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุ กได้แก่
ก. ปกปิ ดข่าวสาร
ข. ควบคุมการเคลือนย้าย
ค. ต่อต้านทางอิเล็กทรอนิค
ง. ต่อต้านการ ลว.
๑๐๑. คุณลักษณะของข่าวกรอง ได้แก่
ก. ข่าวกรองต้องตกลงใจ
ข. ข่าวกรองต้องอ่อนไหว
ค. ข่าวกรองต้องทันเกมส์
ง. ข่าวกรองต้องทันเวลา

๑๒

๑๐๒. อิทธิพลสิ งแวดล้อมทางการยุทธทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรองคือ
ก. วิธีการขนย้ายหน่วยของข้าศึก
ข. ภารกิจของข้าศึก
ค. กําลังฝ่ ายเราทีมีอยู่
ง. ท่าทีของข้าศึก
๑๐๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยข่าวกรองได้แก่
ก. ไม่เปิ ดเผยแหล่งข่าว
ข. จนท. ดําเนินกรรมวิธีปกปิ ดข่าวสารและข่าวกรองของตน
ค. การแลกเปลียนข่าวสารควรส่งข่าวสารให้ทราบแม้ไม่ใช่เจ้าหน้าที
ง. ผิดทุกข้อ
๑๐๔. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรองก่อนแล้วจึงต่อต้านข้าวกรอง
ข. การปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรองต้องควบคู่ไปกับการต่อต้านข่าวกรอง
ค. ต่อต้านข่าวกรองเสียก่อนและจึงปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรอง
ง. ทัง ๒ ภารกิจ กระทําหลังจากตรวจสอบประวัติบุคคล
๑๐๕. แผนทีและแผนผังผลิตขึนเพือ
ก. ผลิตสําหรับประโยชน์ทางยุทธวิธีแต่ใช้ในทางยุทธศาสตร์
ข. ผลิตสําหรับประโยชน์ทาง ยุทธศาสตร์แต่ใช้ในทางยุทธวิธี
ค. ผลิตเพือประโยชน์ต่อผูบ้ งั คับหน่วยในการปฏิบตั ิทางยุทธวิธี
ง. ข้อ ข.และ ค. ถูก
๑๐๖. การพิจารณาบุคลิกลักษณะของ นายกฯ ของประเทศต่าง ๆ จัดเป็ นข่าวกรองประเภทใด
ก. ข่าวกรองทางยุทธวิธีในด้านข่าวกรองประวัติบุคคล
ข. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ในด้านข่าวกรองประวัติบุคคล
ค. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ในด้านข่าวกรองการเมือง
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ในด้านข่าวกรองการเมืองและประวัติบุคคล
๑๐๗. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วยประเภทต่าง ๆ กีประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๖ ประเภท
ค. ๗ ประเภท
ง. ๘ ประเภท
๑๐๘. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ข่าวสารคือข้อมูลทีแน่นอน/ไม่,ยืนยัน/ไม่ และเป็ นวัสดุในการผลิตข่าวกรอง
ข. ข่าวสารคือข้อมูลทีแน่นอน,ยืนยัน และเป็ นวัสดุในการผลิตข่าวกรอง
ค. ข่าวกรองทางทหารคือข่าวทีรวบรวม/ประเมินค่า/ตีความเพือประมาณสถานการณ์วางแผนการยุทธ
ง. ข่าวกรองทางทหารมิใช่เป็ นวัสดุในการผลิตข่าวสาร
๑๐๙. นายทหารข่าวกรองของหน่วยในระดับกองพันได้แก่
ก. ฝอ. ๒
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๔
ง. ฝอ. ๕

๑๓

๑๑๐. การรักษาความปลอดภัยว่าด้วยการกําหนดชันความลับของทางราชการปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แบ่งออกเป็ นกีชัน
ก. ๓ ชัน*
ข. ๔ ชัน
ค. ๕ ชัน
ง. ๖ ชัน
๑๑๑. เหตุใดจึงต้องมีการศึกษาเรื องการข่าว
ก. การปฏิบตั ิการรบต้องมีการวางแผน
ข. การป้ องกันประเทศจําเป็ นต้องทราบความเคลือนไหวเพือกําหนดแผนยุทธศาสตร์
ค. สภาพพืนทีการรบมีผลต้อความสําเร็ จของภารกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
๑๑๒.ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกียวกับการทํางานของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. การเลือนลํากล้องออกและเข้า
ข. การถอยหลังของลํากล้องปื น
ค. ทํางานด้วยแก๊ส
ง. ทํางานด้วยส่วนเคลือนที
๑๑๓. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ มม. ซึงตรงกับคําตอบข้อใด
ก. .๓๓๒ นิ ว
ข. .๒๒๓ นิ ว
ค. .๒๓๒ นิ ว
ง. ผิดทุกข้อ
๑๑๕. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ชนิดซองสันและซองยาว ทัง ๒ แบบ
บรรจุกระสุนได้กีนัด
ก. ๒๐ และ ๒๕ นัด ข. ๒๐ และ ๓๐ นัด
ค. ๒๐ และ ๔๐ นัด ง. ๓๐ และ ๔๐ นัด
๑๑๕. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นอาวุธทียิงด้วยการประทับบ่า ถ้าต้องการให้เกิดความแม่นยําเมือยิงในหลุมบุคคล
จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ติดกล้องเล็ง
ข. สวมขาทราย
ค. วางพาดขอบหน้าต่าง ง.วางบนขอนไม้
๑๑๖. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เมือไม่สวมซองกระสุนและสายสะพายปื น มีนาํ หนักเท่าไร
ก. ๕.๖ ปอนด์
ข. ๗.๖ ปอนด์
ค. ๖.๗ ปอนด์
ง. ๖.๕ ปอนด์
๑๑๗. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีเครื องเล็ง คือ ศูนย์หน้าและศูนย์หลัง ข้อใดกล่าวถูกดต้อง เกียวกับเครื องเล็งของ
ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. ศูนย์หน้าปรับทางทิศได้
ข. ศูนย์หน้าปรับทางทิศและทางระยะได้
ค.ศูนย์หน้าปรับทางระยะได้
ง. ศูนย์หลังปรับทางระยะได้
๑๑๘.ในเวลา ๑ นาที ทหารสามารถยิงปื น ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ โดยไม่หวังผลต่อเป้ าหมายได้กีนัด
ก. ๖๐๐–๗๐๐ นัด/นาที
ข. ๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที
ค. ๔๐๐–๕๐๐ นัด/นาที
ง.๕๐๐–๖๐๐ นัด/นาที
๑๑๙. วัตถุประสงค์ของการเรี ยนอาวุธศึกษาเพือยิงปื นให้ถกู เป้ าหมาย การทียิงปื นให้ถกู เป้ าหมายจะต้องมี
องค์ประกอบอย่างไร
ก. ท่ายิงดี
ข. การเล็งดี
ค. การลันไกดี
ง. ถูกทุกข้อ

๑๔

๑๒๐. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีระยะยิง ๒ ระยะ คือระยะยิงไกลสุด และระยะยิงหวังผล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
เกียวกับระยะยิงไกลสุดของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. ๒,๕๖๓ เมตร
ข. ๓,๖๕๒ เมตร
ค. ๒,๖๕๓ เมตร
ง. ๓,๕๖๓ เมตร
๑๒๑. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ มม. ใช้กระสุนขนาด ๕.๕๖ มม.X ๔๕ มม.อยาก
ทราบว่ากระสุนทีใช้ยงิ มีกีชนิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๑๒๒. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับระยะยิงหวังผลของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. ๔๖๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๓๖๐ เมตร
ง. ๔๐๐ เมตร
๑๒๓. ในการเรี ยนอาวุธศึกษาจะต้องเรี ยนรู้เรื องการถอดประกอบอาวุธ การถอดประกอบปกติเป็ นหน้าทีของผูใ้ ด
ก. ผูใ้ ช้อาวุธ
ข. พลทหาร
ค. เจ้าหน้าทีอาวุธ
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
๑๒๔. การถอดประกอบ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความมุ่งหมายเพือศึกษา,แก้ไขเหตุติดขัด และทําความสะอาด
อาวุธ แบ่งเป็ นกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๑๒๕. ศูนย์หน้า ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางระยะได้ โดยปรับเป็ น คลิ ก เมือปรับศูนย์หน้า ๑
คลิ กมีค่า เท่าไร
ก. ๒.๕ ซม.
ข. ๒.๔ ซม.
ค.๒.๘ ซม.
ง. ๓ ซม.
๑๒๖. ศูนย์หลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นแบบ ศูนย์กระดก มี ๒ ช่องเล็ง ถ้าผูใ้ ช้เล็งด้วยช่องเล็งเล็ก ใช้เล็งยิง
ระยะเท่าไร
ก. ๑๐๐–๓๐๐ เมตร
ข. ๐–๓๐๐ เมตร
ค.๓๐๐–๕๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร
๑๒๗. ศูนย์หลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ถ้าผูย้ งิ ใช้ช่องเล็งรู ใหญ่ ใช้เล็งยิงระยะเท่าไร
ก. ๑๐๐–๓๐๐ เมตร
ข. ๐–๓๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐–๕๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร
๑๒๘. ศูนย์หลัง ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางทิศได้ ถ้าปรับ ๑ คลิ ก จะมีค่าเท่าไร
ก. ๒.๕ ซม.
ข. ๒.๔ ซม.
ค. ๒.๘ ซม.
ง. ๓ ซม.

๑๕

๑๒๙. การจับถืออาวุธ จะต้องระลึกเสมอว่า มีกระสุนอยูใ่ นรังเพลิง ๑ นัดเสมอ ผูใ้ ช้จะต้องตรวจความปลอดภัย
อาวุธเสียก่อน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการตรวจอาวุธ
ก. ถอดซองกระสุนปื นออก
ข. เปิ ดลูกเลือนค้างไว้
ค. ตรวจดูในรังเพลิง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๓๐. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นอาวุธประจํากายทีมีนาํ หนักเบา อยากทราบว่าปื นเมือบรรจุกระสุน ๒๐ นัด พร้อม
สายสะพาย หนักเท่าไร
ก. ๖.๕ ปอนด์
ข. ๗.๖ ปอนด์
ค. ๖.๗ ปอนด์
ง.๕.๖ ปอนด์
๑๓๑. การบํารุ งรักษาและทําความสะอาดปื น มีวตั ถุประสงค์เมือนําไปใช้แล้ว ขออย่าให้ปืนเกิดเหตุติดขัด และ
เมือทําการยิงขอให้ถกู เป้ าหมาย สําหรับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีส่วนสําคัญทีจะต้องทําความสะอาด คืออะไร
ก.ภายในลํากล้องปื น
ข.ชุดโครงนําลูกเลือน
ค. ส่วนภายนอกปื น
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
วิชา ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓
๑๓๒.ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ ทีศึกษาในชันปี ที ๒ นี ประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นอาวุธประเภท
อะไร
ก. ประจํากาย
ข. ประจําหน่วย
ค. ประจําหมวด
ง. อาวุธเพือความมุ่งหมายพิเศษ
๑๓๓. ค.เอ็ม ๒๐๓ ทําการยิงแบบใด
ก. ทีละนัด
ข. เป็ นชุด
ค. กึงอัตโนมัติ
ง. ทีละนัดและเป็ นชุด
๑๓๔. ค.เอ็ม ๒๐๓ ป้ อนกระสุนแบบใด
ก.ซองกระสุน
ข. สายกระสุน
ค. ด้วยมือทีละนัด
ง. คลิปกระสุน
๑๓๕. ค.เอ็ม ๒๐๓ เมือยิงถูกเป้ าหมายแล้วมีรัศมีระเบิดเท่าไร
ก. ๑ เมตร
ข. ๓ เมตร
ค. ๕ เมตร
ง. ๑๐ เมตร
๑๓๖. ค.เอ็ม ๒๐๓ มีชิ นส่วนของตัวเครื องยิงทีประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีกีชิ นส่วน
ก. ๔ ชิ นส่วน
ข. ๕ ชิ นส่วน
ค. ๖ ชิ นส่วน
ง. ๒ ชิ นส่วน
๑๓๗. นําหนักของ ค.เอ็ม ๒๐๓ หนักเท่าใด
ก. ๓ ปอนด์
ข. ๓.๕ ปอนด์
ค. ๑๑ ปอนด์
ง. ๑๐ ปอนด์

๑๖

๑๓๘. นําหนักพร้อมยิงของ ค.เอ็ม ๒๐๓ รวม ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ หนักเท่าใด
ก. ๓ ปอนด์
ข. ๓.๕ ปอนด์
ค. ๑๑ ปอนด์
ง. ๑๐ ปอนด์
๑๓๙. ค. เอ็ม ๒๐๓ มีการทํางานอย่างไร
ก. ถอยหลังของลํากล้อง
ข. ถอยหลังของส่วนเคลือนที
ค. ด้วยการเลือนลํากล้องออกและเข้า
ง. ด้วยแก๊ส
๑๔๐. ค.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงไกลสุดประมาณเท่าไร
ก. ๕๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๓๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
๑๔๑. ค.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงหวังผลต่อเป้ าหมายเป็ นจุดเท่าไร
ก. ๕๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๓๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
๑๔๒. ค.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงหวังผลต่อเป้ าหมายเป็ นพืนทีเท่าไร
ก. ๕๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๓๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
๑๔๓. ค.เอ็ม ๒๐๓ มีเครื องเล็งกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๑๔๔. ค.เอ็ม ๒๐๓ ถอดประกอบปกติได้กีชิ นส่วน
ก. ๖ ชิ นส่วน
ข. ๕ ชิ นส่วน
ค. ๓ ชิ นส่วน
ง. ๒ ชิ นส่วน
๑๔๕. กระสุน ค.เอ็ม ๒๐๓ ทีกระสุนมีหวั สีทองคือกระสุนชนิดใด
ก. ซ้อมรบ
ข. ฝึ กหัดบรรจุ
ค. เจาะเกราะ
ง. ระเบิด
๑๔๖. ค.เอ็ม ๒๐๓ ระยะทีห้ามทําการยิงตําสุด สําหรับในการฝึ ก คือระยะเท่าใด
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๙๐ เมตร
ค. ๘๐ เมตร
ง. ๗๐ เมตร
๑๔๗. ค.เอ็ม ๒๐๓ ระยะทีห้ามทําการยิงตําสุด สําหรับการยิงในการรบ คือระยะเท่าใด
ก. ๒๑ เมตร
ข. ๓๑ เมตร
ค. ๔๑ เมตร
ง. ๕๑ เมตร
๑๔๘. กระสุน ค.เอ็ม ๒๐๓ มีกีชนิด
ก. ๔ ชนิด
ข. ๕ ชนิด
ค. ๖ ชนิด
ง. ๗ ชนิด

๑๗

๑๔๙. ข้อใดไม่ใช่ เป็ นกระสุนของ ค.เอ็ม ๒๐๓
ก. ลูกปราย
ข. ส่องวิถี
ค. ส่องแสง
ง. ควัน
๑๕๐. กระสุนของ ค.เอ็ม ๒๐๓ ทีถูกต้องคือข้อใด
ก. ธรรมดา
ข. ส่องวิถี
ค. ซ้อมรบ
ง. ซ้อมยิง
๑๕๑. การจับปื นสําหรับทําการยิงของ ค. เอ็ม ๒๐๓ มีกีลักษณะ
ก. ๑ ลักษณะ
ข. ๒ ลักษณะ
ค. ๓ ลักษณะ
ง. ๔ ลักษณะ
วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
๑๕๒. การเคลือนทีผ่านเครื องกีดขวางลวดหนามในเวลากลางวัน กระทําได้กีวิธี
ก. ๑ วิธี
ข. ๒ วิธี
ค. ๓ วิธี
ง. ๔ วิธี
๑๕๓. การเคลือนทีผ่านเครื องกีดขวางลวดหนาม วิธีการทีดีทีสุดคือ
ก. การก้าวข้ามลวดหนาม
ข. การลอดใต้ลวดหนาม
ค. การกระโดดข้ามลวดหนาม
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๕๔. เครื องกีดขวางชนิดตํา หมายถึงเครื องกีดขวางซึงไม่สูงเกินไป สามารถข้ามไปได้
ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. คันนา
ข. คันดิน
ค. ท่อนไม้ลม้ ทีไม่ใหญ่โตหนัก
ง. ถูกทุกข้อ
๑๕๕. การเคลือนทีข้ามคู กระทําได้ ๒ วิธี คือ
ก. กระโดดข้าม และคลานข้าม
ข. คลานสูง และคลานตํา
ค. การก้าวข้าม และนอนหงายข้าม
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๕๖. การเลือก และการใช้เส้นทาง ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. เส้นทางควรใกล้ ตรง และปลอดภัย
ข. เส้นทางทีเคลือนที พยายามหลีกเลียงทีตังของข้าศึก
ค. หลีกเลียงสิ งกีดขวาง , เส้นทางต้องมีการกําบัง และซ่อนพราง
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๑๕๗. ก่อนการเคลือนทีควรศึกษาแผนที ภาพถ่ายทางอากาศ หรื อภาพสังเขป เพือป้ องกันมิให้เคลือนทีผิด
ทิศทาง และควรวางแผนเลือกเส้นทางสํารองไว้อย่างน้อย กีเส้นทาง
ก. ๑ เส้นทาง
ข. ๒ เส้นทาง
ค. ๓ เส้นทาง
ง. ไม้มีขอ้ ใดถูก

๑๘

๑๕๘. การใช้เส้นทาง ขณะเคลือนทีไปตามเส้นทางนัน เราควรหลีกเลียงข้อใด
ก. พืนทีโล่งแจ้ง
ข. สิ งกีดขวางต่าง ๆ โดยเคลือนทีอ้อมผ่านไป
ค. อย่าเดินตามแนวสันเขา
ง. ถูกทุกข้อ
๑๕๙. การปฏิบตั ิเมือหลงทาง และมีแผนทีเข็มทิศ จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก.หยุดเคลือนทีสงบจิตใจพยายามทบทวนเส้นทางทีผ่านมา
ข.วางแผนทีให้ถกู ทิศ , หาจุดทีอยูข่ องตนเองตามหลักวิชาแผนที
ค.ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง.ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๖๐. การปฏิบตั ิเมือหลงทางไม่มีแผนทีเข็มทิศจะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. หยุดเคลือนทีสงบจิตใจพยายามทบทวนเส้นทางทีผ่านมา
ข .หาทิศโดยใช้นาฬิกา หรื อปลายเงา
ค. พยายามเดินย้อนกลับไปยังลักษณะภูมิประเทศเด่นชัดครังสุดท้าย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๑. ในการใช้อาวุธประจํากาย สิ งทีสําคัญทีสุดทีจะต้องระลึกถึง คือ
ก. ต้องใช้ปืนประจําตัวของตนเอง
ข. ปื นได้ผา่ นการยิงปรับปื นตังศูนย์รบด้วยตนเองมาแล้ว
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๖๒. เมือทหารมีความจําเป็ นต้องนําอาวุธปื นเล็กยาวของผูอ้ ืนมาใช้ มีขอ้ ควรปฏิบตั ิ คือ
ก. ตังควงมุมสูง และมุมทิศทีศูนย์ปืน ตามตําแหน่งประจําตัวของตนก่อน
ข. ทดลองยิงปรับปื นตังศูนย์รบในโอกาสแรกทีสามารถกระทําได้
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๖๓. อาวุธเงียบคือสิ งใด ๆ ก็ตามทีสามรถใช้สงั หารข้าศึกให้ตาย หรื อหมดสติโดยไม่มีเสียงร้องข้อใดกล่าว
ถูกต้องทีสุด
ก. ดาบปลายปื น หรื อมีดเหน็บ
ข. ลวด หรื อเชือกรัดคอ
ค. กระบอง หรื อดิ ว
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๔. การปฏิบตั ิการยิงให้เป็ นไปตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งครัด เรี ยกว่า
ก. วินยั การยิง
ข. การปรับการยิง
ค. การบังคับการยิง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๖๕. ผูท้ ีไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคําสังเกียวกับการยิงปื น ของผูบ้ งั บัญชาอย่างเคร่ งครัดจะเจตนา หรื อไม่
เจตนาก็ตาม เรี ยกว่า
ก. เป็ นผูไ้ ม่มีวินยั การยิง
ข. เป็ นผูม้ ีวินยั การยิง
ค. เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบสูง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

๑๙

๑๖๖. การป้ องกันอันตราย ขณะทีเผชิญหน้ากับข้าศึก เรี ยกว่า
ก. การป้ องกันอันตรายเชิงรุ ก
ข. การป้ องกันอันตรายเชิงรับ
ค. การป้ องกันอันตรายเชิงปฏิบตั ิ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๖๗. การป้ องกันอันตราย ขณะทีไม่ได้เผชิญหน้ากับข้าศึก เรี ยกว่า
ก. การป้ องกันอันตรายเชิงรุ ก
ข. การป้ องกันอันตรายเชิงรับ
ค. การป้ องกันอันตรายเชิงปฏิบตั ิ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๖๘. ในขณะทีทําการรบเผชิญหน้าอยูก่ บั ข้าศึกนัน ทหารสามารถลดอันตรายให้กบั ตนเองได้โดย
ก. ใช้ทีวางตัวทีมีการกําบัง และซ่อนพราง
ข. ใช้อาํ นาจการยิง และการเคลือนทีอย่างถูกต้อง
ค. สือคําสังของผูบ้ งั คับบัญชา ปฏิบตั ิงานช่วยกันเป็ นชุด
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๙. วิธีการเคลือนทีผ่านตําบลกระสุนปื นใหญ่ตก วิธีทีดีทีสุดคือ
ก. เคลือนทีอ้อมผ่านไป
ข. วิ งด้วยความรวดเร็ ว
ค. วิ งกลับไปด้านหลัง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๗๐. เมือจําเป็ นต้องเผชิญหน้ากับรถถังของข้าศึก วิธีปฏิบตั ิตนของทหารทีถืออาวุธเบา ควรปฏิบตั ิเช่นไร
א. ระดมยิงไปยังรถถังเพือบังคับให้รถถังเปิ ดฝาป้ อม
ב. พยายามเคลือนทีเข้าไปทําลายทางด้านข้าง และหลัง
ג. .ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ד. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๗๑. การป้ องกันอันตรายในขณะยังไม่ได้เผชิญหน้ากับข้าศึก ทหารทุกนายต้องเข้มงวดกวดขันในเรื องใด
א. การถากถางพืนการยิง , การดัดแปลงภูมิประเทศ
ב. การตกแต่งหลุมบุคคลใช้การพรางอย่างถูกต้อง
ג. การสร้างทีกําบังอย่างเหมาะสม
ד. ถูกทุกข้อ
๑๗๒. การป้ องกันอันตรายในเหตุการณ์พิเศษ ทหารควรจะต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษในเรื อง
ก. อันตรายจากทุ่นระเบิด , กับระเบิด
ข. อันตรายจากอากาศยาน
ค. อันตรายจากเคมี , ชีวะ และรังสี
ง. ถูกทุกข้อ
๑๗๓. การหาระยะ เป็ นวิธีการกะระยะโดยประมาณทีอยูข่ องผูก้ ะระยะไปยังทีหมาย หรื อข้าศึกเพือให้
א. สามารถกําหนด และค้นหาเป้ าหมายได้
ב. เมือใช้ศนู ย์รบ พลปื นเล็กสามารถปรับจุดเล็งของตนได้
ג. พลยิงอาวุธประจํากาย สามารถตังศูนย์ทีอาวุธของตนได้ถกู ต้อง
ד. ถูกทุกข้อ
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๑๗๔. วิธีการกะระยะโดยใช้หน่วยหลัก ๑๐๐ เมตร ทหารจะต้องตรวจสอบว่าถูกหรื อไม่ โดยวิธีการนับก้าว
ระยะก้าวของทหารโดยทัวไปประมาณ กีก้าวต่อระยะ ๑๐๐ เมตร
ก. ๑๓๐ ก้าว / ๑๐๐ เมตร
ข. ๑๔๐ ก้าว / ๑๐๐ เมตร
ค. ๑๕๐ ก้าว / ๑๐๐ เมตร
ง. ๑๖๐ ก้าว / ๑๐๐ เมตร
๑๗๕. การกะระยะตังแต่ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตร การหาระยะวิธีนีจะไม่มคี วามแม่นยํา ในระยะทีเป็ นเป้ าหมาย
หรื อทีหมายมีระยะเกินกว่ากีเมตร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๐๐๐ เมตร
ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๔,๐๐๐ เมตร
๑๗๖. การวัดระยะทางข้าง เป็ นวิธีหาระยะทีรวดเร็วสําหรับวัดระยะทางข้าง โดยใช้นิ วมือวัด จากทางขวา
หรื อทางซ้ายของตําบลหลักไปยัง
ก. เป้ าหมาย
ข. ทหารฝ่ ายเรา
ค. ทีมันฝ่ ายเรา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๗๗. วินยั ในการยิง คือ
א. การปฏิบตั ิการยิงให้เป็ นไปตามคําสังของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งครัด
ב. เมือพบข้าศึกยิงอย่างไม่ประณี ต
ג. ยิงปื นให้แม่นยําทีสุด
ד. กดปากกระบอกปื นให้ตาํ
๑๗๘ วิธีการผ่านลวดหนามทีดีทีสุดได้แก่
ก. การก้าวข้ามลวดหนาม
ข. การกระโดดข้ามลวดหนาม
ค. การอ้อมผ่านลวดหนาม
ง. การลวดใต้ลวดหนาม
๑๗๙. คันนา คันดิน ท่อนไม้ลม้ ทีไม่ใหญ่โตนัก ทหารสามารถคลานข้ามไปได้ เราเรี ยกว่า
ก. เครื องกีดขวางชนิดตํา
ข. เครื องกีดขวางชนิดสูง
ค. เครื องกีดขวางอันตราย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๘๐. ดาบปลายปื น หรื อมีดเหน็บ ลวดเชือกรัดคอ กระบอก หรื อดิ ว ใช้สงั หารข้าศึก เราเรี ยกอาวุธพวกนีว่า
ก. อาวุธหนัก
ข. อาวุธเงียบ
ค. อาวุธตะลุมบอน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๘๑. มาตราการเชิงรุ ก คือการป้ องกันอันตรายในขณะที
ก. เผชิญหน้ากับข้าศึก
ข. ไม่ได้เผชิญหน้ากับข้าศึก
ค. เผชิญหน้ากับฝ่ ายเรา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๘๒. มาตราการเชิงรับ คือการป้ องกันอันตรายในขณะที
ก. เผชิญหน้ากับข้าศึก
ข. ไม่ได้เผชิญหน้ากับข้าศึก
ค. เผชิญหน้ากับฝ่ ายเรา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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๑๘๓. การถากถางพืนการยิง การดัดแปลงภูมิประเทศ การพรางหลุมบุคคล การสร้างทีกําบัง เป็ นป้ องกัน
อันตรายในขณะที
ก. ยังไม่ได้เผชิญหน้ากับข้าศึก
ข. เผชิญหน้ากับข้าศึก
ค. เข้าตะลุมบอนข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๔. การป้ องกันอันตรายจากทุ่นระเบิด กับระเบิด จากอากาศยาน จากเคมีชีวะ รังสี เป็ นการป้ องกัน
อันตรายในเหตุการณ์ใด
ก. เหตุการณ์พิเศษ
ข. เหตุการณ์ปกติ
ค. เหตุการณ์ทีคาดไม่ถึง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๘๕. วิธีการกะระยะโดยประมาณ ระหว่างทีอยูข่ องผูก้ ะระยะไปยังทีหมาย หรื อเป้ าหมาย เราเรี ยกว่า
ก. การบอกระยะ
ข. การหาระยะ
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๘๖. ในระยะ ๑๐๐ เมตร ทหารจะใช้ระยะก้าวในการเดิน ประมาณกีก้าว
ก. ๑๐๐ ก้าว
ข. ๑๑๐ ก้าว
ค. ๑๒๐ ก้าว
ง. ๑๓๐ ก้าว
๑๘๗. เสียงย่อมเคลือนทีในอากาศได้ ในอัตราความเร็วสมําเสมอ คือประมาณ
ก. ๓๒๐ เมตร / วินาที
ข. ๓๓๐ เมตร / วินาที
ค. ๓๔๐ เมตร / วินาที
ง. ๓๕๐ เมตร / วินาที
๑๘๘. สัญญาณผ่านทังถาม และตอบ ปกตินนจะเปลี
ั
ยนทุก ๆ กีชัวโมง
ก. ๑๒ ชม.
ข. ๑๘ ชม.
ค. ๒๐ ชม.
ง. ๒๔ ชม.
๑๘๙. สีดิน กับสีเขียวอ่อน ใช้กบั ทหารทีมีผวิ สีขาว ใช้ได้ทุกภูมิประเทศ เว้นภูมิประเทศแบบใด
ก. หิมะ
ข. ภูมิประเทศสีเขียว
ค. ทะเลทราย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๐. สีเหลืองทราย กับสีเขียวอ่อน ใช้กบั ทหารผิวคลํา ใช้ได้ทุกภูมิประเทศ ยกเว้นภูมิประเทศแบบใด
ก. ป่ าโปร่ ง
ข. ป่ ารกทึบ
ค. หิมะ
ง. โล่งแจ้ง
๑๙๑. ทีตรวจการณ์ และทีฟังการณ์ ควรอยูใ่ นระยะยิงของอาวุธเบาของฝ่ ายเดียวกัน ในระยะกีเมตร
ก. ๔๖๐ เมตร
ข. ๔๗๐ เมตร
ค. ๔๘๐ เมตร
ง. ๔๙๐ เมตร
วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน
๑๙๒. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะการเคลือนทีในเวลากลางคืน
ก. การเดิน
ข. การวิ ง
ค. การคลาน
ง. การหมอบ
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๑๙๓. การปรับสายตาให้ชินกับความมืดควรใช้เวลาเท่าใด
ก. ๑๐ นาที
ข. ๒๐ นาที
ค. ๓๐ นาที
ง. ๔๐ นาที
๑๙๔. ถ้าร่ างกายขาดวิตามินชนิดใดทําให้การมองเห็นในเวลากลางคืนไม่ได้ผล
ก. ไวตามิน เอ
ข. ไวตามิน บี
ค. ไวตามิน ซี
ง. ไวตามิน อี
๑๙๕. การตรวจพืนทีโดยละเอียดในขันแรกควรเริ มตรวจจากด้านใดไปด้านใด
ก. ด้านหน้าไปด้านหลัง
ข. ด้านซ้ายไปด้านขวา
ค. ด้านขวาไปด้านซ้าย
ง. ด้านหลังไปด้านหน้า
๑๙๖. การรายงานเพือตอบคําถาม 5 ข้อ ในข้อที 3 คําว่าทีไหน หมายความว่าอย่างไร
ก. วันและเวลาทีเห็น
ข. ตําบลทีตรวจการณ์
ค. สิ งทีกําลังทําอะไรอยู่
ง. ตําบลทีตรวจการณ์เห็น
๑๙๗. ข้อใดต่อไปนีไม่ใช่ลกั ษณะการรายงานผลของการตรวจการณ์
ก พลนําสาร
ข. ลายลักษณ์อกั ษร
ค. เครื องมือสือสาร
ง. วาจา
๑๙๘. ในการรายงานข่าวข้าศึกโดยคําย่อภาษาอังกฤษ อักษรใดหมายถึงการปฏิบตั ิ (ของข้าศึก)
ก. S
ข. L
ค. U
ง. A
๑๙๙. การเคลือนทีเวลากลางคืนเมือปรากฎพลุส่องส่องแสงควรทําอย่างไร
ก. หยุดอยูก่ บั ที
ข. วิ งหาทีกําบัง
ค. หมอบลงกับพืน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๐๐. แสงไฟจากไม้ขีดสามารถมองเห็นได้ไกลกีกิโลเมตร
ก. ๑๒ กม.
ข. ๑๔ กม.
ค. ๑๖ กม.
ง. ๑๘ กม.
๒๐๑. ระยะของพืนทีการตรวจการณ์ในการตรวจโดยละเอียดควรแบ่งเป็ นชัน ๆขันละกีเมตร
ก. ๓๐ เมตร
ข. ๕๐ เมตร
ค. ๗๐ เมตร
ง. ๙๐ เมตร
๒๐๒. ในสนามรบสิ งทีบ่งบอกให้บุคคลพิสูจน์ทราบว่าเป็ นฝ่ ายใด คืออะไร
ก. รหัสผ่าน
ข. สัญญาณผ่าน
ค. สัญลักษ์ผา่ น
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๓. ในการรายงานข้อความต่างๆ ทางการทหารควรใช้คาํ พูดแบบใด
ก. วันนี
ข. พรุ่ งนี
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๒๐๔.

๒๐๕.

๒๐๖.

๒๐๗.

๒๐๘.

๒๐๙.

๒๑๐.

๒๑๑.

๒๑๒.

ค. เมือวานนี
ง. วัน เดือน ปี
การรักษาวินยั ในเวลากลางคืน นศท. ควรยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ความเข้าใจในการใช้สญ
ั ญาณบอกฝ่ ายประจําวันได้ถกู ต้อง
ข. ปฏิบตั ิงาน และประสานการปฏิบตั ิกบั ทหารฝ่ ายเดียวกันอย่างใกล้ชิด
ค. การอยูย่ ามรักษาการณ์ต่างๆ ต้องผลัดเปลียนบ่อยๆ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
การรายงานโดยใช้คาํ ย่อภาษาอังกฤษ ตัว S เป็ นตัวย่อของคําว่าอะไร
ก. การปฏิบตั ิ (ของข้าศึก)
ข. ขนาด (หน่วยของข้าศึก)
ค. ทีตัง (ทีตังของข้าศึกขณะทีมองเห็น)
ง. การปฏิบตั ิ (ของข้าศึก)
การรายงานเพือตอบคําถาม ๕ ข้อ ข้อใดถูกทีสุด
א. จากทีไหน , ใคร , อะไร , ทีไหน , เมือไหร่ , กําลังทําอะไรอยู่
ב. จากทีไหน , ทําอะไร , ไปยังไง , ไปเมือไร ,ไปกับใคร
ג. กําลังทําอะไรอยู่ , ใคร , อะไร , เมือไหร่ , ไปยังไง ,กากทีไหน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
ทีตรวจการควรหลีกเลียงอะไรบ้าง
ก. ทีซึงตัดกับขอบฟ้ า
ข. เป็ นทีหมายเด่น
ค. ทีซึงมีสิ งกําบังด้านข้าง
ง. ถูกทุกข้อ
ในเวลากลางคืน นศท. ควรจะต้องศึกษาเกียวกับเรื องอะไรบ้าง
ก. แสง
ข. สี
ค. เสียง
ง. ถูกทุกข้อ
การมองเห็นในเวลากลางคืนจะต้องทําอย่างไร
ก. การปรับสายตาให้ชินกับความมืด
ข. การมองนอกจุดศูนย์กลาง
ข. การกวาดสายตา
ง. ถูกทุกข้อ
ส่วนต่างๆของดวงตาส่วนใดสําคัญทีสุด
ก. แก้วตา
ข. ม่านตา
ค. เยือรับภาพ
ง. สําคัญเท่ากันทุกส่วน
การผ่านหน่วยทหารฝ่ ายเดียวกันควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ทําการผ่านไปได้เลย
ข. เข้าไปติดต่อพร้อมกันทังหมดจะได้ผา่ นไปได้อย่างรวดเร็ ว
ค. จะผ่านทางไหนก็ได้เพราะเป็ นฝ่ ายเดียวกัน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
ลักษณะร่ องรอยต่างๆ ทีควรทราบมีอะไรบ้าง
ก. ขนาดความกว้างของทีพักแรม
ข. สภาพของทีพักแรมตลอดจนสิ งของทีข้าศึกทิ งไว้
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ค. รอยทางทีเกิดขึนมาใหม่ๆ
ง.
ถูกทุกข้อ
๒๑๓. การบอกเวลาต้องบอกโยใช้เลขกีตําแหน่ง
ก. ๔ ตําแหน่ง
ข. ๖ ตําแหน่ง
ค. ๘ ตําแหน่ง
ง. ๑๐ ตําแหน่ง
๒๑๔. ร่ องรอยทีเกิดขึนปกติแล้วความเด่นชัดของรอยนีจะเกิดขึนอยูป่ ระมาณกีนาที
ก. ๑๒ นาที
ข. ๑๓ นาที
ค. ๑๔ นาที
ง. ๑๕ นาที
๒๑๕. ทีตรวจการณ์และทีฟังการณ์ควรอยูใ่ นระยะยิงประมาณกีเมตร
ก. ๓๕๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๔๓๐ เมตร
ง. ๔๖๐ เมตร
๒๑๖. การใช้เรื อนโรงสําหรับตรวจการณ์ควรใช้วสั ดุสิ งใดทําเป็ นหลังคา
ก. แฝก
ข. กระเบือง
ค. สังกะสี
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๗. ความสําคัญของการรบในเวลากลางคืนข้อใดถูก
ก. รักษาความลับในการเข้าจู่โจม
ข. สามารถเคลือนย้ายหน่วยจากพืนทีหนึงไปยังพืนทีหนึงได้อย่างปกปิ ด และรวดเร็ วกว่า
ในเวลากลางวัน
ค. ลดอันตรายได้มากกว่าทีจะปฏิบตั ิการณ์ในเวลากลางวัน
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๘. การฝึ กบุคคลทําการรบในเวลากลางคืน ควรศึกษาเรื องอะไร
ก. การฟังเสียง ดมกลิ น สัมผัส
ข. การเคลือนที ข้ามคู การตัดลวดหนาม
ค. การปฏิบตั ิเมือมรพลุส่องแสง
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๙ . การตัดลวดหนามควรตัดบริ เวณส่วนใดของลวดหนาม
ก. ตรงกลางเส้นระหว่างเสา
ข. ใกล้ๆเสาข้างใดข้างหนึง
ค. ใกล้ ๆ เสาทังสองข้าง
ง. บริ เวณใดก็ได้
๒๒๐. ทีตรวจการณ์ในเวลากลางคืนเราเรี ยกว่าอย่างไร
ก. ทีเฝ้ าตรวจ
ข. ทีคอยเหตุ
ค. ทีฟังการณ์
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๒๑. การเปลียนสัญญาณผ่านตามปกติจะเปลียนทุกๆกีชัวโมง
ก. ๖ ชัวโมง
ข. ๑๒ ชัวโมง
ค. ๒๐ ชัวโมง
ง. ๒๔ ชัวโมง
๒๒๒. การห้ามจามเราควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ แล้วกันไว้
ข. บีบทีลูกกระเดือกเบาๆ
ค. ใช้นิ วดันปลายจมูกขึน
ง. ใช้หลังมือขยีจมูกแรงๆ
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๒๒๓. การกะระยะโดยวิธีการสังเกตแสง และเสียง ย่อมทําได้ดีในเวลากลางคืน อยากทราบว่าเสียงเคลือนที
ในอากาศในอัตราความเร็วสมําเสมอประมาณเท่าได
ก. ๓๓๐ เมตร/นาที
ข. ๓๒๐ เมตร/วินาที
ค. ๔๕๐ เมตร/นาที
ง. ๒๓๐ เมตร/นาที
๒๒๔. การรายงานเวลา ๑๘.๐๐ น. ข้อใดถูกต้อง
ก. หนึง แปด ศูนย์ ศูนย์
ข. หนึง แปด จุด ศูนย์ ศูนย์
ค. สิบแปด จุด ศูนย์ ศูนย์
ง. สิบแปดนาฬิกา
๒๒๕. หน่วยทหารฝ่ ายเดียวกัน จะถามสัญญาณผ่านกับหน่วยลาดตระเวนทีมาติดต่อ ห่างจากตนประมาณกีเมตร
ก. ๑ -๒ เมตร
ข. ๒ - ๓ เมตร
ค. ๓ - ๔ เมตร
ง. ประมาณ ๕ เมตร
๒๒๖. เครื องกีดขวางคือ
ก. ลวดหนาม
ข. ลําธาร
ค. สนามทุ่นระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๗. การผ่านลวดหนามวิธีทีดีทีสุดคือ
ก. การก้าวข้ามลวดหนาม
ข. การลอดลวดหนาม
ค. การคลานข้ามลวดหนาม
ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๘. การเคลือนทีในเวลากลางคืน ควรเลียงการเดินบนพืนทีใด
ก. พืนดินแข็ง
ข. ทางทีมีกอ้ นหินมาก
ค. ทางทีมีใบไม้แห้งร่ วงมาก
ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๙. ทีฟังการณ์คือ
ก. ทีซึงปกติอยูท่ างขอบหน้าของทหารฝ่ ายเดียวกัน
ข. ทีซึงปกติอยูท่ างขอบหลังของทหารฝ่ ายเดียวกัน
ค. ทีซึงปกติอยูท่ างด้านซ้ายของทหารฝ่ ายเดียวกัน
ง. ทีซึงปกติอยูท่ างด้านหลังของทหารฝ่ ายเดียวกัน
๒๓๐. ในสนามรบสิ งทีบอกให้ทราบว่าเป็ นฝ่ ายใดคือ
ก. รหัสผ่าน
ข. สัญญาณผ่าน
ค. สัญลักษณ์ผา่ น
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๑. การสังเกตและค้นหาเพือพิสูจน์ทราบสิ งต่างๆ ทางหารเรี ยกว่าอะไร
ก. การเฝ้ าระวัง
ข. การลาดตระวน
ค. การตรวจการณ์
ง. ผิดทุกข้อ
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วิชา ภารกิจ และการจัดหน่ วยทหารราบ
๒๓๒. ทหารราบ หมายถึง
א. เหล่าทหารทีมีหน้าทีทําการรบทางภาคพืนดิน
ב. เหล่าทหารทีมีหน้าทีสําคัญมาก และเหนือยมากทีสุด
ג. เหล่าทหารทีทีทําการรบตังแต่เริ มต้นจนกระทังต่อสูร้ ะยะประชิด และสูญเสียมากทีสุด
ד. ถูกทุกข้อ
๒๓๓. ทหารเหล่าใดทีมีบทบาทในการยึดครองพืนที และชีชัดในการรบ ได้รับชัยชนะในขันเด็ดขาด
ก. ทหารอากาศ
ข. ทหารปื นใหญ่
ค. ทหารช่าง
ง. ทหารราบ
๒๓๔. ภารกิจหลักของทหารราบ คือ
ก. ในการเข้าตี
ข. ในการตังรับ
ค. ซุ่มโจมตี
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๒๓๕. เหล่าทหารทีมีหน้าทีให้การสนับสนุนการรบแก่ทหารราบทีสําคัญ ๆ ได้แก่
א. ทหารม้ายานเกราะ , ทหารปื นใหญ่ , ทหารช่าง , ทหารสือสาร
ב. ทหารเสนารักษ์ , ทหารการข่าว
ג. ทหารสารบรรณ , ทหารสรรพวุธ
ד. ทหารการสัตว์ , ทหารแผนที
๒๓๖. หมู่ปืนเล็ก ประกอบด้วย ๒ ชุดยิง คือชุดยิง ก. และชุดยิง ข. มีกาํ ลังพลทังหมดกีนาย
ก. ๙ นาย
ข. ๑๐ นาย
ค. ๑๑ นาย
ง. ๕๐ นาย
๒๓๗. ผูบ้ งั คับหมู่ปืนเล็กมียศอะไร
ก. จ่าสิบเอก
ข. สิบเอก
ค. สิบตรี
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๓๘. ในหนึงหมู่ปืนเล็ก มีพลปื นเล็กกีนาย
ก. ๒ นาย
ข. ๓ นาย
ค. ๔ นาย
ง. ๕ นาย
๒๓๙. หมวดปื นเล็กมีกาํ ลังพลกีนาย
ก. ๑๑ นาย
ข. ๒๒ นาย
ค. ๔๕ นาย
ง. ๕๐ นาย
๒๔๐. การประกอบกําลังของหมวดปื นเล็กมีอะไรบ้าง
ก. ๑ ชุดยิง ก. และชุดยิง ข. กองบังคับการหมวด
ข. ๒ ชุดยิง ก. และชุดยิง ข. กองบังคับการหมวด
ค. กองบังคับการหมวด ๒ หมูป่ ื นกล ( เอ็ม ๖๐ ) ๑ หมู่ปืนเล็ก
ง. กองบังคับการหมวด ๑ หมู่ปืนกล ( เอ็ม ๖๐ ) ๓ หมู่ปืนเล็ก
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๒๔๑. ภารกิจหลักของหมวดปื นเล็ก คือ
א. เข้าประชิดโดยใช้อาํ นาจการยิง และการดําเนินกลยุทธเพือจับ หรื อสังหารข้าศึก
ב. ผลักดันการเข้าตีของข้าศึกด้วยการยิง และการรบประชิด
ג. ซุ่มโจมตี , ลาดตะเวน
ד. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๒๔๒. การแบ่งมอบ หมวดปื นเล็กใน ๑ กองร้อยอาวุธเบามีกีหมวดปื นเล็ก
ก. ๑ หมวดปื นเล็ก
ก. ๒ หมวดปื นเล็ก
ก. ๓ หมวดปื นเล็ก
ก. ๔ หมวดปื นเล็ก
๒๔๓. ขีดความสามรถของหมวดปื นเล็กมีอะไรบ้าง
א. สามารถใช้การยิงได้ และเคลือนทีเข้าประชิด และทําลายข้าศึกได้
ב. สามารถผลักดันการเข้าตีของข้าศึก ด้วยการยิง และการรบประชิด
ג. สามารถจัดให้มีฐานยิง และดําเนินกลยุทธได้
ד. ถูกทุกข้อ
๒๔๔. ผูบ้ งั คับหมวดปื นเล็กมียศอะไร
א. จ.ส.อ. ( พิเศษ )
ข. ร.ต.
ค. ร.ท.
ง. ร.อ.
๒๔๕. พลยิงเครื องยิงจรวดต่อสูร้ ถถัง ชันยศ สิบตรี มีอาวุธในอัตราอะไรบ้าง
א. ปลย.เอ็ม ๑๖ , เครื องจรวด เอ็ม ๗๒
ב. ปลย. ๑๑ , เครื องยิงจรวดโทร์
ג. ปลย.เอ.เค. ๔๗ , เครื องยิงจรวด อาร์.พี.จี
ד. ปพ.๘๖ , เครื องยิงจรวด ๗๓ มม.
๒๔๖. หมู่ ปก.เอ็ม ๖๐ มีกาํ ลัง ๙ นาย มี ปก.เอ็ม ๖๐ กีกระบอก
ก. ๒ กระบอก
ข. ๓ กระบอก
ค. ๔ กระบอก
ง. ๕ กระบอก
๒๔๘. ตําแหน่งรองผูบ้ งั คับหมวดมียศอะไร
ก. ส.ต.
ข. ส.อ.
ค. จ.ส.อ.
ง. ร.ต.
๒๔๘. หมวดปื นเล็กมีนายสิบประจําหมวด ๑ นาย มียศอะไร
ก. จ.ส.อ.
ข. ว่าที ร.ต.
ค. ร.ท.
ง. ร.อ.
๒๔๙. ตําแหน่งพลยิงในหมู่ ปก.เอ็ม ๖๐ มีอาวุธในอัตราอะไรบ้าง
ก. ปลย.๑๑ , ปก.เอ็ม ๖๐
ข. ปลย.เอ็ม ๑๖ , ปก.เอ็ม ๖๐
ค. ปลย.เอ็ม ๑๖ , ปพ. ๘๖
ง. ปพ. ๘๖ , ปก.เอ็ม ๖๐
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๒๕๐. หมู่ ปก. เอ็ม ๖๐ มีพลยิงกีนาย
ก. ๑ นาย
ข. ๒ นาย
ค. ๓ นาย
ง. ๔ นาย
๒๕๑. ใน ๑ หมู่ ปก.เอ็ม ๖๐ มีพลกระสุน ๔ นาย มีอาวุธประจํากายอะไรบ้าง
ก. ปลย.เอ็ม ๑๖
ข. ปลย.๑๑ , ปพ. ๘๖
ค. ปพ. ๘๖ , ปลย.เอ็ม ๑๖
ง. ปก.เอ็ม ๖๐ , ปพ. ๘๖
วิชา ลักษณะการรบโดยทัวไป
๒๕๒. ลักษณะการรบโดยทัวไปแบ่งเป็ น ๓ ลักษณะ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การรบด้วยวิธีรุก
ข. การรบด้วยวิธีรับ
ค. การร่ นถอย
ง. การลาดตระเวน
๒๕๓. การรบทีต้องเคลือนทีเข้าไปให้ถึงตัวข้าศึก เพือแย่งยึดดินแดน หรื อทีมันของข้าศึก คือ
ก. การรบด้วยวิธีรุก
ข. การรบด้วยวิธีรับ
ค. การร่ นถอย
ง. การถอนตัว
๒๕๔. พืนทีซึงหน่วยทหารทีเข้าตีได้มารวมกัน ก่อนปฏิบตั ิการทางยุทธวิธี เป็ นพืนทีปกปิ ดกําบังซ่อนพราง
จากการตรวจการณ์ของข้าศึกทางภาคพืนดิน และทางอากาศ เราเรี ยกพืนทีนีว่าอะไร
ก. ทีรวมพล
ข. ฐานออกตี
ค. แนวออกตี
ง. ทีหมาย
๒๕๕. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย อยูห่ ่างจากทีหมายในระยะเท่าใด
ก. ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร
ข. ๒๐๐ – ๒๕๐ เมตร
ค. ๒๕๐ – ๓๐๐ เมตร
ง. ๓๐๐ – ๓๕๐ เมตร
๒๕๖. การตังมี ๒ แบบ คือ
א. การตังรับเร่ งด่วน และการตังรับแบบเคลือนที
ב. การตังรับเป็ นพืนที และการตังรับแบเคลือนที
ג. การตังรับในเวลากลางวัน และการตังรับในเวลากลางคืน
ד. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๕๗. ข้อใดไม่เกียวกับการรบด้วยวิธีรุก
ก. แนวขอบหน้าพืนทีการรบ
ข. ฐานออกตี
ค. แนวออกตี
ง. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
๒๕๘. กําลังพลเมือเคลือนทีจากฐานออกตีไปแล้วจะต้องผ่านพืนทีใด
ก. ทีหมาย
ข. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
ค. แนวออกตี
ง. ทีรวมพล
๒๕๙. ข้อใดอยูห่ ่างจากทีหมาย ๑๐๐ – ๑๕๐ เมตร
ก. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
ข. แนวออกตี
ค. แนวขอบหน้าพืนทีการรบ
ง. แนวกองรักษาด่านรบ

๒๙

๒๖๐. การตะลุมบอนเป็ นการปฏิบตั ิหลังจากเคลือนทีผ่าน………..ไปแล้ว
ก. ทีรวมพล
ข. ฐานออกตี
ค. แนวออกตี
ง. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
๒๖๑. พืนทีการรบมี ๒ ส่วน คือ พืนทีตังรับในแนวหน้า และพืนทีกองหนุน ดังนันแนวสุดท้ายของพืนที
การรบ เรี ยกว่า
ก. แนวขอบหน้าพืนทีการรบ
ข. แนวกองรักษาด่านรบ
ค. แนวกองรักษาด่านทัวไป
ง. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
๒๖๒. ส่วนระวังป้ องกันเฉพาะตําบล จัดไว้ห่างจากแนวขอบหน้าพืนทีการรบออกไปไม่เกิน ๔๐๐ เมตร ใน
เวลากลางวันจัดไว้ชุดละ ๑ – ๒ นาย เรี ยกว่า
ก. ยามคอยเหตุ
ข. ทีฟังการณ์
ค. หมู่ตรวจ
ง. ลาดตระเวนติดต่อ
๒๖๓. ในการรบด้วยวิธีรับ พืนทีซึงหน่วยทหารประจําอยูต่ อ้ งยึดรักษาไว้ไม่ยอมให้ขา้ ศึกเคลือนทีผ่าน แนว
ขอบหน้าพืนทีการรบเข้ามาโดยเด็ดขาด คือ
ก. พืนทีตังรับแนวหน้า
ข. พืนทีกองหนุน
ค. พืนทีกองรักษาด่านรบ
ง. พืนทีกองรักษาด่านทัวไป
๒๖๔. โดยปกติจะกําหนดความเร่ งด่วนในการดัดแปลงภูมิประเทศ ถามว่าลําดับแรกได้แก่
ก. ถากถางพืนการยิง
ข. การขุดหลุมบุคคล
ค. การพราง
ง. การจัดสร้างเครื องกีดขวาง
๒๖๕. เพือรบกวนทําให้ออมกําลัง ต้านทานเหนียวแน่น และยังความสูญเสียให้แก่ขา้ ศึก เป็ นความมุ่งหมายของ
ก. การรบด้วยวิธีรุก
ข. การรบด้วยวิธีรับ
ค. การร่ นถอย
ง. การเขาตี
๒๖๖. การถอนตัว ซึงกระทําเป็ นความลับ และใช้การลวงได้แก่ขอ้ ใด
ก. การถอนตัวในเวลากลางวัน
ข. การถอนตัวในเวลากลางคืน
ค. การรบหน่วงเวลา
ง. การถอย
๒๖๗. การรบซึงนําไปสู่ชยั ชนะ ได้แก่
ก. การรบด้วยวิธีรุก
ข. การรบด้วยวิธีรับ
ค. การร่ นถอย
ง. การรบหน่วงเวลา
๒๗๘. เหล่าทหาร ซึงมีหน้าทีรบโดยคือเหล่าใด
ก. เหล่าทหารราบ , เหล่าทหารม้า
ข. เหล่าทหารราบ , เหล่าทหารช่าง
ค. เหล่าทหารม้า , เหล่าทหารสือสาร
ง. เหล่าทหารม้า , เหล่าทหารแพทย์
๒๖๙. ส่วนระวังป้ องกันเฉพาะตําบลในเวลากลางคืนนิยมจัดจํานวนกีนาย
ก. ๑ นาย
ข. ๒ – ๔ นาย
ค. ๖ – ๘ นาย
ง. ๑๑ – ๑๒ นาย
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๒๗๐. การปฏิบตั ิการร่ นถอยมี ๓ ประเภท คือ
א. การถอย , การถอนตัว , การรบหน่วงเวลา
ב. การรบหน่วงเวลา , การผละ , ขยายผล
ג. การถอย , การประวิงเวลา , การถอนตัว
ד. การถอนตัว , การรบหน่วงเวลา , การหลีกหนี
๒๗๑. การตัวนอกความกดดัน ส่วนดําเนินกลยุทธจะเหลือทิ งไว้ปะทะเท่าใด
ก. ๑ ใน ๒
ข. ๑ ใน ๓
ค. ๑ ใน ๔
ง. ๒ ใน ๓
วิชา รู ปขบวนทําการรบ
๒๗๒. การสังการของผูบ้ งั คับบัญชา มีการสังการในการเคลือนทีในการจัดรู ปขบวนได้กีวิธี
ก. ๑ วิธี
ข. ๒ วิธี
ค. ๓ วิธี
ง. ๔ วิธี
๒๗๓. ข้อใด คือวิธีการสังการในการจัดรู ปขบวนทําการรบ
ก. ท่าสัญญาณ
ข. การสังการด้วยเสียงสัญญาณ
ค. การสังการด้วยวาจา
ง. ถูกทุกข้อ
๒๗๔. การสังการด้วยท่าสัญญาณ โดยการเหยียดแขนขึนเหนือระดับไหล่เล็กน้อย ไปทางบุคคลทีจะส่ง
สัญญาณ หันฝ่ ามือออกไปทางด้านนอกลําตัว
ก. เตรี ยมตัว
ข. พร้อมแล้วหรื อยัง หรื อข้าพเจ้าพร้อมแล้ว
ค. ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคําสัง หรื อให้ปฏิบตั ิอย่างไร ง. รวมพล หรื อออมกําลัง
๒๗๕. การสังการด้วยท่าสัญญาณ โดยการยกแขนตรงขึนไปทางเหนือศรี ษะหันฝ่ ามือไปข้างหน้า แล้วโบก
มือหมุนเป็ นวงกลมจากขวาไปซ้าย เรี ยกว่า
ก. รวมพล หรื อรวมกําลัง
ข. เตรี ยมตัว
ค. ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคําสัง หรื อให้ปฏิบตั ิอย่างไร ง. หยุดพัก หรื อหยุด
๒๗๖. การสังการโดยการเหยียดแขนออกไปทางข้างเหนือระดับไหล่เล็กน้อย หันฝ่ ามือไปทางข้างหน้า และ
โบกแขนขึนลงไปมาเหนือศรี ษะหลายครัง เรี ยกว่า
ก. รวมพล หรื อรวมกําลัง
ข. เตรี ยมตัว
ค. เคลือนทีไปข้างหน้า
ง. มาหาข้าพเจ้า
๒๗๗. การสังการโดยการหันหน้าไปยังบุคคลหรื อหน่วยทีจะส่งสัญญาณ แล้วยกแขนทังสองขึนประสานกัน
เหนือศรี ษะ หันฝ่ ามือไปข้างหน้า เรี ยกว่า
ก. หยุดพัก หรื อหยุด
ข. กระจายกําลัง
ค. พบข้าศึก
ง. ข้าพเจ้าไม่เข้าใจคําสังหรื อให้ปฏิบตั ิอย่างไร
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๒๗๘. การสังการโดยการชีมือไปทางบุคคล หรื อหน่วยกวักมือเรี ยกโดยยกแขนให้เสมอระดับไหล่หนั ฝ่ ามือ
ขึน แล้วโบกมือ ให้แขนท่อนล่างงอเข้าหาตัว เรี ยกว่า
ก. เคลือนทีไปข้างหน้า
ข. มาหาข้าพเจ้า
ค. ลดความเร็ว
ง. กระจายกําลัง
๒๗๙. การฝึ กทําการรบ เรื องรู ปขบวนทําการรบ เพือนําไปใช้ในโอกาสใด
ก. โอกาสรุ กเข้าหาข้าศึก
ข. เผชิญหน้ากับข้าศึก
ค. เมือเคลือนทีเข้าตะลุมบอนต้องหยุดชะงักลง ง. ถูกทุกข้อ
๒๘๐. การจัดกําลังระดับ หมู่ปืนเล็ก ของทหารราบมีกาํ ลังพลกีนาย
ก. ๕ นาย
ข. ๑๐ นาย
ค. ๑๑ นาย
ง. ๑๒ นาย
๒๘๑. ๑ หมู่ ปล. แบ่งได้เป็ นกีชุดยิง
ก. ๑ ชุดยิง
ข. ๒ ชุดยิง
๓. ๓ ชุดยิง
ง. ๔ ชุดยิง
๒๘๒. รู ปขบวนทําการรบของหมู่ปืนเล็กมีกีรู ปขบวน
ก. ๒ รู ปขบวน
ข. ๓ รู ปขบวน
ค. ๔ รู ปขบวน
ง. ๕ รู ปขบวน
๒๘๓. ข้อใด คือรู ปขบวนทําการรบของหมู่ปืนเล็ก
ก. รู ปขบวนแถวตอนเรี ยงหนึง
ข. รู ปขบวนแถวตอนชุดยิงตามกัน
ค. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน
ง. รู ปขบวนแถวตอนชุดยิงเคียงกัน
๒๘๔. รู ปขบวนหมู่แถวตอน โอกาสทีใช้ คือ
ก. ใช้ในการกวาดล้างข้าศึก
ข. ใช้ในการโจมตีขา้ ศึก
ค. ใช้ในการเข้าตะลุมบอนข้าศึก
ง. ใช้ในการเคลือนทีลาดตระเวน
๒๘๕. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน อํานาจการยิงสูงสุดอยูท่ างด้านใด
ก. ด้านข้าง
ข. ด้านหน้า
ค. ด้านหลัง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๘๖. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน ใช้ในโอกาสใด
ก. ใช้ในการโจมตีกวาดล้างข้าศึก
ข. ใช้ในการลาดตระเวน
ค. ใช้ในภูมิประเทศทีเป็ นช่องแคบ ๆ
ง. ใช้ในขณะทีเคลือนทีมายังฐานออกตี
๒๘๗. ข้อดีของรู ปขบวนหมู่แถวตอน คือ
ก. เคลือนทีได้ทุกภูมิประเทศ
ข. ควบคุมกํากับดูแลได้ง่าย
ค. มีการระวังป้ องกันรอบตัวดี
ง. ถูกทุกข้อ
๒๘๘. ข้อเสียของรู ปขบวนหมู่แถวตอน คือ
ก. อํานาจการยิงทางด้านหน้าสูงสุด
ข. อํานาจการยิงทางด้านหน้ามีจาํ กัด
ค. บังคับบัญชายาก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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๒๘๙. ข้อดีของรู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน คือ
ก. อํานาจการยิงทางด้านหน้าสูงสุด
ข. ควบคุมบังคับบัญชายาก
ค. อํานาจการยิงทางด้านข้างมีจาํ กัด
ง. ใช้ในการเคลือนทีในทีแคบได้ดี
๒๙๐. ส่วนยิงสนับสนุนของหมู่ปืนเล็ก ทําหน้าทีอย่างไร
א. ต้านทานการเข้ามาของข้าศึก
ב. เคลือนทีตะลุมบอน
ג. ยิงสนับสนุนให้ส่วนดําเนินกลยุทธเคลือนทีไปยังทีมันของข้าศึก
ד. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๙๑. ในระดับหมู่ปืนเล็ก ใครมีหน้าทีกํากับดูแล แต่ละชุดยิงดําเนินกลยุทธ และชุดยิงสนับสนุน
ก. ผูบ้ งั คับหมวดปื นเล็ก
ข. พลปื นเล็ก
ค. หัวหน้าชุดยิง
ง. พลยิง เอ็ม ๒๐๓
วิชา การเดินการพัก และการระวังป้องกัน
๒๙๒. การเคลือนย้ายกําลังทหารเป็ นหน่วย จําเป็ นจะต้องมีวิธีการปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึงสําหรับยึดถือ
ปฏิบตั ิ เพืออะไร
ก. ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ข. การรักษาความปลอดภัย
ค. ความรวดเร็ว
ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก
๒๙๓. การเคลือนย้ายหน่วยทหาร เป็ นการเคลือนย้ายกําลังทหาร
ก. เป็ นบุคคล
ข. เป็ นหน่วย
ค. เป็ นพวก
ง. เป็ นชุด
๒๙๔. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
א. การเคลือนย้ายหน่วยทหาร ทําได้ทงในสถานการรบ
ั
และมิใช่สถานการณ์การรบ
ב. การเคลือนย้ายหน่วยทหาร จากตําบลหนึงไปยังอีกตําบลหนึง
ג. การเคลือนย้ายหน่วยทหาร กระทําด้วยการเดินเท้า หรื อใช้ยานพาหนะ
ד. ถูกทุกข้อ
๒๙๕. การเคลือนย้ายแบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๒๙๖. การเคลือนย้ายหน่วยหน่วยทหารจากทีตังปกติไปยังยุทธบริ เวณเพือทําการรบ เป็ นการเคลือนย้าย
ประเภทใด
ก. การเคลือนย้ายทางธุรการ
ข. การเคลือนย้ายทางยุทธการ
ค. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี
ง. การเคลือนย้ายทางยุทธศาสตร์
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๒๙๗. การเคลือนย้ายทีจะต้องมีมาตราการปฏิบตั ิทีรัดกุม มรระเบียบ มีการจัดการระวังป้ องกัน เป็ นการ
เคลือนย้ายประเภทใด
ก. การเคลือนย้ายทางธุรการ
ข. การเคลือนย้ายทางยุทธการ
ค. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี
ง. การเคลือนย้ายทางยุทธศาสตร์
๒๙๘. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธีแบ่งได้ ๒ ลักษณะ มีอะไรบ้าง
א. การเคลือนย้ายหน้ากระดาน และแถวตอน
ב. การเคลือนย้ายรวดเร็ ว และตามสบาย
ג. การเคลือนย้ายระยะไกล และระยะใกล้
ד. การเคลือนย้ายทางนํา และทางอากาศ
๒๙๙. การเดินทางด้วยเท้าทางธุรการ จะกระทําต่อเมือ
ก. การทีไม่มีการรบกวนของข้าศึก
ข. การเดินทีอยูใ่ นระยะยิงของข้าศึก
ค. การเดินทีอยูใ่ กล้กบั การปะทะกับข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๓๐๐. การเดินทางด้วยเท้าทางยุทธวิธีจะสิ นสุดลงเมือใด
ก. มีการปะทะกับข้าศึกทางพืนดิน
ข. มีการปะทะกับข้าศึกทางอากาศ
ค. สามารถใช้ยานพาหนะได้
ง. ถูกทุกข้อ
๓๐๑. การเดินตามปกติ ๒๔ ชัวโมง จะเดินระยะทางเท่าไร
ก. ๒๐ - ๓๐ กม.
ข. ๒๐ - ๓๒ กม.
ค. ๑๖ - ๓๐ กม.
ง. ๒๐ - ๓๕ กม.
๓๐๒. อัตราความเร็วมาตราฐานในการเดิน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เดินบนถนนกลางวัน ๔ กม. / ชม. , กลางคืน ๓.๒ กม. / ชม.
ข. เดินในภูมิประเทศกลางวัน ๒.๕ กม. / ชม. , กลางคืน ๑.๘ กม. / ชม.
ค. เดินในภูมิประเทศกลางวัน ๓ กม. / ชม. , กลางคืน ๒ กม. / ชม.
ง. เดินบนถนนกลางวัน ๓.๕ กม. / ชม. , กลางคืน ๓ กม. / ชม.
๓๐๓. ทหารทีทําหน้าทีเป็ นผูร้ ักษาระยะก้าว จะเดินอยูห่ ่างจากต้นขบวนเป็ นระยะทางเท่าไร
ก. ๑ - ๒ เมตร
ข. ๑ - ๓ เมตร
ค. ๔ - ๑๐ เมตร
ง. ๑ - ๕ เมตร
๓๐๔. การพักประจําชัวโมงข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ชัวโมงแรกพัก ๑๐ นาที ชัวโมงต่อไปพัก ๕ นาที
ข. ชัวโมงแรกพัก ๑๐ นาที ชัวโมงต่อไปพัก ๑๐ นาที
ค. ชัวโมงแรกพัก ๑๕ นาที ชัวโมงต่อไปพัก ๑๐ นาที
ง. ชัวโมงแรกพัก ๑๕ นาที ชัวโมงต่อไปพัก ๑๕ นาที
๓๐๕. หน่วยทหารจะทําการเดินเท้าได้กีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ

๓๔

๓๐๖. การทีหน่วยทหารออกจากทีตังปกติ และพักค้างคืนในทีแห่งอืนทีมิใช่ทีตังปกติเรี ยกว่า
ก. การพัก
ข. การเดินทางไกล
ค. การพักแรม
ง. การพักค้างคืน
๓๐๗. การพักแรมมีกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๓๐๘. ผูท้ ีกําหนดพืนทีสําหรับพักแรม คือ
ก. ผูบ้ งั คับหน่วย
ข. ฝ่ ายกําลังพล
ค. ฝ่ ายธุรการ
ง. ฝ่ ายส่งกําลังบํารุ ง
๓๐๙. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการระวังป้ องกันทีพักแรม
ก. การจัดชุดลาดตระเวนหาข่าว
ข. การจัดชุดตรวจค้นข้าศึก
ค. การจัดยามรักษาการณ์
ง. การจัดยามคอยเหตุ
๓๑๐. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื องทีทหารต้องทราบในขณะพักแรม
ก. ทีตังกองบังคับการ
ข. ทีอยูข่ องผูบ้ งั คับบัญชา
ค. สัญญาณบอกฝ่ ายประจําวัน
ง. ถูกทุกข้อ
๓๑๑. ในสถานการณ์การรบ หน่วยทหารมักไม่นิยมเข้าพักแรมในทีใด
ก. หมู่บา้ น
ข. ในสนาม
ค. ในค่าย
ง. ในภูมิประเทศ
วิชาการสงครามพิเศษ
๓๑๒. แผนการปฏิบตั ิ ณ ทีหมายเป็ นเครื องบ่งชีประเภทของการลาดตระเวน การลาดตระเวนมี ๒
ประเภท คือ
๑. การลาดตระเวนหาข่าว
๒. ……………………
๓๑๓. หน่วยลาดตระเวนรบโดยทัวไปจะจัดกําลังพลออกเป็ นส่วน ๓ ส่วน คือ ?
๑. ส่วนโจมตี
๒. ส่วน …………………
๓. ส่วน …………………
๓๑๔. ลําดับขันในการตังฐานลาดตระเวนแบ่งออกเป็ น ๗ ขัน คือ ๑. การระวังป้ องกัน
๒. การลาดตระเวนหาทีตังฐาน
๓. การนํากําลังเข้าฐานลาดตระเวน
๔. การปรับวงรอบฐาน
๕. …………………………..
๖. …………………………
๗. ……………………
๓๑๕. โดยทัวไปหน่วยลาดตระเวนรบ จะจัดกําลังออกเป็ น ๓ ส่วน คือ ๑. ส่วนโจมตี ๒. ส่วนสนับสนุน
และ...
ก. ส่วนทําลาย
ข. ส่วนระวังป้ องกัน
ค. ส่วนจู่โจม
ง. ส่วนจับเชลย

๓๕

๓๑๖. การเตรี ยมการการลาดตระเวนผูบ้ งั คับหน่วยเริ มระเบียบการนําหน่วย ๘ ขัน โดยขันที ๑ จะเริ มจาก
ก. ออกคําสังเตรี ยม
ข. การวางแผนขันต้น
ค. ทําแผนให้สมบูรณ์
ง. รับภารกิจ, วิเคราะห์ภารกิจ*
๓๑๗. การลาดตระเวนหาข่าวนันแบ่งเป็ นลาดตระเวนหาข่าวเป็ นพืนทีและหาข่าวเป็ นจุด ภารกิจเพือ
ก. รวบรวมข่าวสาร
ข. ทําลายทีตังข้าศึก
ค. จับกุม ข้าศึก
ง. ปลดปล่อยเชลยศึก
๓๑๘. จุดนัดพบทีหน่วยลาดตระเวนทีใช้หยุดเพือเตรี ยมการปฏิบตั ิ ณ ทีหมาย คือ
ก. จุดนัดพบขันต้น
ข. จุดนัดพบระบบนาฬิกา
ค. จุดนัดพบระหว่างทาง
ง. จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
๓๑๙. คําสังยุทธการมีกีข้อ
ก. ๓ ข้อ
ข. ๔ ข้อ
ค. ๕ ข้อ
ง. ๖ ข้อ
๓๒๐. เมือตังฐาน ลาดตระเวนแล้วไม่ควรอยูใ่ นฐานลาดตระเวนนานเกินกว่ากีชัวโมง
ก. ๑๒ ชม.
ข. ๒๔ ชม.
ค. ๓๖ ชม
ง. ๔๘ ชม.
๓๒๑. ข้อใดไม่ใช่หลักพิจารณาในการเลือกทีตังฐาน ลาดตระเวน
ก. ควรอยูใ่ กล้แหล่งนํา
ข. เป็ นทีปกปิ ดปลอดภัย
ค. ต้องเป็ นทีสามารถหลับนอนได้
ง. อยูใ่ นหุบเขา
๓๒๒. การเตรี ยมพร้อมภายในฐาน ลาดตระเวนควรกระทําในเวลาใด
ก. ตอนเช้าและตอนกลางวัน
ข. ตอนกลางวันและตอนเย็น
ค. ตอนเย็นและตอนมืด
ง. ตอนเช้าและตอนเย็น
๓๒๓. การปรับวงรอบฐานลาดตระเวนใครทําการตรวจครังแรก
ก. ผบ.หน่วยลาดตระเวน
ข. รอง ผบ.หน่วยลาดตระเวน
ค. ผบ.ส่วนโจมตี
ง. ผบ. ส่วนสนับสนุน
๓๒๔. ฐานลาดตระเวนควรห่างจากเส้นทางอย่างน้อย กีเมตร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๑๕๐ เมตร
ง. ๒๐๐ เมตร
๓๒๕. ชนิดของการลาดตระเวน มีกีชนิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๓๒๖. การลาดตระเวนหาข่าวและการลาดตระเวนรบจะแตกต่างกันทีใด
א. ขนาดของหน่วย
ข. อาวุธยุทโธปกรณ์
ค. การปฏิบตั ิ ณ ทีหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

๓๖

๓๒๗. การตังฐานลาดตระเวนแบ่งการปฏิบตั ิออกเป็ นกีขันตอน
ก. ๕ ขันตอน
ข. ๖ ขันตอน
ค. ๗ ขันตอน*
ง. ๘ ขันตอน
๓๒๘. หน่วยลาดตระเวน คืออะไร
א. หน่วยทหารทีออกไปปฏิบตั ิการรบ
ב. หน่วยทหารทีผูบ้ งั คับบัญชาเลือกไปปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ
ג. หน่วยแยกทีจัดขึนและถูกส่งออกมาจากหน่วยทีใหญ่กว่าเพือปฏิบตั ิการลาดตระเวน
ד. ถูกทุกข้อ
๓๒๙. การจัดหน่วยลาดตระเวนแบ่งออกเป็ นกีแบบ
ก. ๕ แบบ
ข. ๔ แบบ
ค. ๓ แบบ
ง. ๒ แบบ
๓๓๐. ข้อใดไม่ใช่จุดนัดพบของการลาดตระเวนพืนที
ก. จุดนัดพบขันต้น
ข. จุดนัดพบระหว่างทาง
ค. จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
ง. จุดนัดพบระบบนาฬิกา
๓๓๑. มาตรการในการระวังป้ องกันสําหรับการเตรี ยมพร้อมตามปกติใช้เวลาประมาณเท่าใด?
ก. ๑ ชัวโมง
ข. ๒ ชัวโมง
ค. ๓ ชัวโมง
ง. ๒๔ ชัวโมง
๓๓๒. ฐานการลาดตระเวนคืออะไร
א. ฐานทีตังของหน่วยทหารเพือปฏิบตั ิการรบ
ב. ฐานทีใช้สาํ หรับพักผ่อนในขณะทีทําการรบ
ג. านปฏิบตั ิชวคราวซึ
ั
งตังโดยหน่วยทหารขนาดเล็กระดับกองร้อยทหารราบลงไป
ד. ถูกทุกข้อ
๓๓๓. พืนทีซึงหน่วย ลว.เข้ามารวมกันเมือกระจายกําลังก่อนออกจากแนวทหารฝ่ ายเดียวกันเรี ยกว่าอะไร
ก. จุดนัดพบ
ข. จุดนัดพบขันต้น
ค. จุดนัดพบระหว่างทาง
ง. จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
๓๓๔. หลักสําคัญทีจะทําให้การ ลว.ประสบความสําเร็ จคือข้อใด
ก. การวางแผนอย่างละเอียด
ข. การ ลว.โดยละเอียด
ค. การควบคุมและการระวังป้ องกันทีแน่นอน
ง. ถูกทุกข้อ
๓๓๕. การนําหน่วย ลว.กลับเข้าฐานในลักษณะเป็ นรู ปขบวนแถวตอนเรี ยงหนึง เคลือนทีเข้าจุดศูนย์กลางของ
ฐาน กําหนดบุคคลทีจะกลบเกลือนร่ องรอย และทิ งยามคอยเหตุไว้เพือป้ องกันข้าศึกแกะรอยอยูใ่ นลําดับขันใน
การจัดตังฐาน ลว.ทีเท่าใด
ก. ขันที ๑
ข. ขันที ๒
ค. ขันที ๓
ง. ขันที ๔

๓๗

๓๓๖. ลําดับขันในการจัดตังฐาน ลว. แบ่งออกเป็ น ๗ ขัน อยากทราบว่า ลําดับขันที ๕ คือข้อใด
ก. การ ลว.หาทีตังฐาน ลว.
ข. ทีตังยามคอยเหตุ ทีฟังการณ์
ค. การ ลว.รอบฐาน
ง. การนํากําลังเข้าฐาน ลว.
๓๓๗. หน่วยแยกทีจัดส่งออกไปจากหน่วยใหญ่เพือปฎิบตั ิภารกิจทีได้รับมอบในการรบเรี ยกว่าอะไร
ก. ยุทธวิธี
ข. การลาดตระเวน
ค. การปฎิบตั ิการหาข่าว
ง. ถูกทุกข้อ
๓๓๘. การลาดตระเวนเป็ นสิ งสําคัญและมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิการรบ เหตุผลทีต้องทําการลาดตระเวน
เพืออะไร
ก. ต้องการทราบข่าวสารเกียวกับข้าศึก
ข. ระวังป้ องกันหน่วยของตนเอง
ค. ทําให้ได้รับผลดีต่อปฏิบตั ิการรบ
ง. ถูกทุกข้อ
๓๓๙. การลาดตระเวนแบ่งออกตามภารกิจเป็ น ๒ ชนิด
ก. ลาดตระเวนหาข่าว , ลาดตระเวนรบ
ข. ลาดตระเวนเป็ นจุด, ลาดตระเวนเป็ นพืนที
ค. ลาดตระเวนระยะใก้ล , ลาดตระเวนระยะไกล
ง. ลาดตระเวนตีโฉบฉวย ,ลาดตระเวน ซุ่มโจมตี
๓๔๐. จุดนัดพบของหน่วยลาดตระเวนมี ๓ ชนิด
א. จุดนัดพบขันต้น, จุดนัดพบระหว่างทาง, จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
ב. จุดนัดพบเริ มต้น, จุดนัดพบระหว่างทาง, จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
ג. จุดนัดพบขันต้น, จุดนัดพบระหว่างทาง, จุดนัดขันสุดท้าย
ง. จุดนัดพบขันต้น, จุดนัดพบตามสถานการณ์, จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
๓๔๑. มาตรการควบคุมภายในหน่วยลาดตระเวน ผบ.หน่วยลาดตระเวนใช้มาตรการควบคุมอย่างไร
ก. ท่าสัญญาณ
ข. สือคําสัง
ค. สังวาจา
ง. ถูกหมดทุกข้อ
๓๔๒. ฐานลาดตระเวนเป็ นฐานลาดตระเวนชนิดใด
ก. ถาวร
ข. กึงถาวร
ค. ชัวคราว
ง. ดัดแปลงพืนที
๓๔๓. หลักการเลือกฐานลาดตระเวน ผบ.หน่วยลาดตระเวนจะต้องพิจารณาเลือกพืนทีอย่างไร
ก. ปกปิ ด – ปลอดภัย
ข. ปกปิ ด - ซ่อนเร้น
ค. ซ่อนเร้น – ปลอดภัย
ง. ปกปิ ด – กําบัง
๓๔๔. ความมุ่งหมายในการตังฐานลาดตระเวนเพืออะไร
ก. พักผ่อน
ข. รอรับการส่งกําลังบํารุ ง
ค. การติดต่อสือสาร
ง. ถูกทุกข้อ

๓๘

๓๔๕. ลําดับขันในการตังฐานลาดตระเวน ๗ ขัน อยากทราบขันที ๑ คืออะไร
ก. การลาดตระเวนหาพืนทีตังฐาน
ข. การเข้าฐานลาดตระเวน
ค. การระวังป้ องกัน
ง. การปรับวงรอบฐาน
วิชารอง วิชา โครงการพระราชดําริ
๓๔๖. ก่อนทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูภ่ ูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขึนครองสิริราชสมบัติ ประเทศไทยอยู่
ในช่วงทีฟื นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกตํา อันเนืองมาจากสงครามใด
ก. สงครามโลกครังที 1
ข. สงครามโลกครังที 2
ค. สงครามเย็น
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๔๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูภ่ ูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ณ วันทีเท่าใด พ.ศ.ใด
ก. 7 มิถุนายน 2489
ข. 8 มิถุนายน 2489
ค. 9 มิถุนายน 2489
ง. 10 มิถุนายน
๓๔๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูภ่ ูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จศึกษาต่อทีประเทศใด
ก. สวิสเซอร์แลนด์
ข. เนเธอร์แลนด์
ค. ฝรั งเศส
ง. อังกฤษ
๓๔๙. โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึงข้อใด
ก. โครงการทีช่วยเหลือชาวเขา
ข. โครงการทีทรงศึกษาปฏิบตั ิส่วนพระองค์
ค. โครงการบ้านเอืออาทร
ง. ถูกทุกข้อ
๓๕๐. โครงการหลวง หมายถึงข้อใด
ก. โครงการทีช่วยเหลือชาวเขา
ข. โครงการทีทรงศึกษาปฏิบตั ิส่วนพระองค์
ค. โครงการบ้านเอืออาทร
ง. ถูกทุกข้อ
๓๕๑. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายถึงข้อใด
ก. โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
ข. โครงการมุ่งพัฒนาชาวเขา
ค. โครงการทีพระองค์พระราชทานแนะนําและแนวพระราชดําริ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๕๒. โครงการพระราชดําริ หมายถึงข้อใด
ก. โครงการทีวางแผนพัฒนาให้ภาครัฐและส่วนราชการร่ วมดําเนินการตามพระราชดําริ
ข. โครงการพัฒนาชาวเขา
ค. โครงการทีทรงศึกษาปฏิบตั ิส่วนพระองค์
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก
๓๕๓. โครงการตามพระราชดําริ ปัจจุบนั เปลียนชือเรี ยกว่า
ก. โครงการพระราชดําริ
ข. พระราชดําริ โครงการ
ค. โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

๓๙

๓๕๔. ตังแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2546 โครงการตามพระราชดําริ มีจาํ นวนกีโครงการ
ก. 3200 โครงการ
ข. 3298 โครงการ
ค. 4500 โครงการ
ง. 4298 โครงการ
๓๕๕. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพือประสานงานโครงการพระราชดําริ มีชือย่อว่าอะไร
ก. สํานักงาน ภปร.
ข. สํานักงาน คปร.
ค. สํานักงาน จปร.
ง. สํานักงาน กปร.
๓๕๖. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพือประสานงานโครงการ อันเนืองมาจาก
พระราชดําริ
ก. สํารวจโครงการ
ข. ศึกษาโครงการ
ค. วิเคราะห์โครงการ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๕๗. โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ แยกได้เป็ นกีประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 7 ประเภท
ค. 9 ประเภท
ง. 11 ประเภท
๓๕๘. โครงการด้านการเกษตร มุ่งเน้นสิ งใดเป็ นสําคัญ
ก. รายได้
ข. สิ งแวดล้อม
ค. ให้เกษตรสามารถพึงตังเองได้
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๕๙. โครงการด้านสาธารณสุข คือโครงการใด
ก. โครงการแพทย์พระราชทาน
ข. โครงการอบรมหมอหมู่บา้ น
ค. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๓๖๐. โครงการใดคือโครงการด้านการพัฒนาแหล่งนํา
ก. โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการเพาะปลูก
ข. โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือรักษาต้นนําลําธาร
ค. โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
ง. ถูกทุกข้อ
๓๖๑. โครงการบรรเทาอุทกภัย จัดอยูใ่ นโครงการพระราชดําริ ดา้ นใด
ก. สิ งแวอล้อม
ข. ด้านการพัฒนาแหล่งนํา
ค. ด้านการคมนาคม
ง. ด้านการส่งเสริ มอาชีพ
๓๖๒. การปลูกหญ้าแฝก เพือรักษาหน้าดิน จัดอยูใ่ นโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ดา้ นใด
ก. ด้านคมนาคม
ข. ด้านการเกษตร
ค. ด้านการส่งเสริ มอาชีพ
ง. ด้านสิ งแวดล้อม
๓๖๓. ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน มีหน้าทีหลักศึกษาอะไร
ก. ปรับปรุ งและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและนํา ข. ศึกษาพืนทีป่ าเสือมโทรม
ค. เป็ นศูนย์ทดลองงานพัฒนาการเกษตร
ง. ศึกษาพืนทีต้นนําลําธารเนืองจากมีการทําลายป่ า

๔๐

๓๖๔. ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน มีหน้าทีหลักอะไร
ก. ปรับปรุ งและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและนํา
ข. ศึกษาพืนทีป่ าเสือมโทรม
ค. เป็ นศูนย์ทดลองงานพัฒนาการเกษตร
ง. ศึกษาพืนทีต้นนําลําธารเนืองจากมีการทําลายป่ า
๓๖๕. ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน ตังอยูท่ ีใด
ก. ฉะเชิงเทรา
ข. นราธิวาส
ค. จันทบุรี
ง. ชะอํา
๓๖๖. นโยบายหลักของกองทัพบกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ
ก. เสริ มสร้างระบอบประชาธิปไตย
ข. ส่งเสริ มสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ค. สนับสนุนโครงการพระราชดําริ ทุกโครงการ ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก
๓๖๗. นโยบายหลักของกองทัพกับการพัฒนาด้านการเมือง คืออะไร
ก. เสริ มสร้างระบอบประชาธิปไตย
ข. ส่งเสริ มสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ค. สนับสนุนโครงการพระราชดําริ ทุกโครงการ
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก
๓๖๘. โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 20 ตังอยูจ่ งั หวัดใด
ก. นครศรี ธรรมราช
ข. พะเยา
ค. เชียงใหม่
ง. ชุมพร
๓๖๙. โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 30 และ 30 อยูจ่ งั หวัดใด
ก. นครศรี ธรรมราช
ข. พะเยา
ค. เชียงใหม่
ง. ชุมพร
๓๗๐. โครงการแรกของโครงการพระราชดําริ คือข้อใด
ก. โครงการฝนหลวง
ข. โครงการปลาหมอเทศจากปี นงั
ค. โครงการกังหันชัยพัฒนา
ง. โครงการแก้มลิง
วิชา ทหารกับบทบาทของกองทัพตามรัฐธรรมนูญ
๓๗๑. ข้อใดคือสิ งสําคัญทีสุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การเลือกตัง
ข. ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพในการดําเนินชีวิต
ค. อํานาจอธิปไตยเป็ นของประชาชน ง. การมีนายกรัฐมนตรี บริ หารประเทศ
๓๗๒. ข้อใดไม่ใช่หลักพืนฐานของประชาธิปไตย
ก. การมีส่วนร่ วม
ข. การใช้เหตุผล
ค. การใช้เสียงข้างมาก
ค. การนับถือศาสนาหรื อมีความเชือเดียวกัน
๓๗๓. การใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง ( one man one vote ) เป็ นการใช้ลกั ษณะพืนฐานของหลักความ
เสมอภาคในข้อใด
ก. ความเสมอภาคในทางศักดิศรี
ข. ความเสมอภาคในทางโอกาส
ค. ความเสมอภาคในทางการเมือง
ง. ความเสมอภาคในฐานะเป็ นมนุษย์

๔๑

๓๗๔. วิธีใด ทีเป็ นการแสดงการมีส่วนร่ วมในการแสวงหาความเห็นในสังคม
ก. การโต้เถียง
ข. การอภิปราย
ค. การลงประชามติ
ง. ถูกทุกข้อ
๓๗๕. ข้อใดคือเสรี ภาพในระบอบประชาธิปไตย
ก. นายนิดเปิ ดวิทยุภายในบ้านตน แต่เสียงดังรบกวนเพือนบ้าน
ข. นายหน่อยเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็น เรื องการเมืองไปยังหนังสือพิมพ์
ค. นายน้อยทิ งขยะลงบนถนนสาธารณะหน้าบ้านของตน
ง นายนาเดินเปลือยผ้าไปตามถนนวิภาวดี
๓๗๖. ตามหลักการใช้เสียงข้างมาก เมือเสียงข้างมากลงมติแล้ว เสียงข้างน้อยต้องทําอย่างไร
ก. ยอมรับและปฏิบตั ิ
ข. ประท้วง
ค. ฟ้ องศาล
ง. โวยวาย
๓๗๗. การปกครองระบบรัฐสภา มีประเทศใดเป็ นแม่แบบ
ก. อังกฤษ
ข. อเมริ กา
ค. ฝรั งเศส
ง. เยอรมัน
๓๗๘. ระบบการปกครองใดทีมีประชาชนมีสิทธิเสรี ภาพในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐได้
ก. ระบบรัฐสภา
ข. ระบบประธานาธิบดี
ค. ระบบกึงรัฐสภากึงประธานาธิบดี
ง. ระบบเผด็จการ
๓๗๙. ในอํานาจอธิปไตยนัน พระมหากษัตริ ยจ์ ะใช้อาํ นาจนิติบญั ญัติผา่ นองค์กรใด
ก. ศาล
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. รัฐสภา
๓๘๐. ข้อใดถือเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ก. พระราชกําหนด
ข. พระราชบัญญัติ
ค. รัฐธรรมนูญ
ง. พระราชกฤษฎีกา
๓๘๑. สภาผูแ้ ทนราษฎร มีจาํ นวนทังสิ นกีคน
ก. ๓๐๐ คน
ข. ๔๐๐ คน
ค. ๕๐๐ คน
ง. ๖๐๐ คน
๓๘๒. ข้อใดเป็ นปัญหาทีส่งผลให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ
ก. การทุจริ ตการเลือกตัง
ข. นายารัฐมนตรี ขาดภาวะการเป็ นผูน้ าํ
ค. การเลือกสรรคนเข้าสู่การเมืองใช้ระบบเงินเป็ นส่วนใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ
๓๘๓. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีของกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญ
ก. การรักษาและป้ องกันประเทศ
ข. การเข้าแทรกแซงการเมืองการปกครอง
ค. การพัฒนาประเทศ
ง. การรักษาความมันคงของชาติ

๔๒

๓๘๔. การรับราชการทหารถือเป็ นสิ งใดทีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ก. สิทธิประชาชน
ข. เสรี ภาพของประชาชน
ค. ความเสมอภาคของประชาชน
ง. หน้าทีของประชาชน
๓๘๕. ข้อใดเป็ นความเข้าใจผิดของการเรี ยนวิชาทหาร
א. การเรี ยนวิชาทหารเป็ นการหนีทหาร
ב. การเรี ยนวิชาทหารเป็ นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านทหาร
ג. ารเรี ยนวิชาทหารเป็ นการสนับสนุนให้กองทัพมีความพร้อม
ד. การเรี ยนวิชาทหารคือการฝึ กป้ องกันประเทศ
๓๘๖. ข้อใดผิด
א. บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ
ב. ทหารจะเคารพในกฎระเบียบทีควรปฏิบตั ิต่อหน่วยทหารด้วยกันเท่านัน
ג. กําลังสํารองเป็ นส่วนสําคัญในการสนับสนุนกองทัพ
ד. ทหารมีหน้าทีหลักคือป้ องกันประเทศ
วิชา การพัฒนาสังคมและชุ มชน
๓๘๗. ข้อใดอธิบายถึงกระบวนการสือความหมาย ได้อย่างถูกต้องทีสุด
ก. ทําให้เกิดความเข้าใจ หรื อรู้ความประสงค์กนั และกัน
ข. การคมนาคม
ค. การสือสาร
ง. การบําบัดความต้องการ
๓๘๘. องค์ประกอบของกระบวนการสือสาร แบ่งเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๓๘๙. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของกระบวนการสือสาร
ก. ทีมา
ข. เนือความ
ง. สัญลักษณ์
ง. เป้ าหมาย
๓๙๐. ข้อใดเป็ นลักษณะของเนือความในองค์ประกอบของกระบวนการสือสาร
ก. บุคคลทีกําลังมองดู
ข. ฝูงชน
ค. คน ๆ หนึงทีฟังวิทยุ
ง. รู ปภาพและสัญลักษณ์ต่อต่าง ๆ
๓๙๑. ในสังคมในปัจจุบนั ข้อใดถือเป็ นกระบวนการสือความหมายบ้าง
ก. ป้ ายโฆษณา
ข. รายการโทรทัศน์
ค. อินเตอร์เน็ต
ง. ถูกทุกข้อ
๓๙๒. ข้อใดจัดเป็ นเงือนไข ของกระบวนการสือความหมาย
ก. ต้องมีความเข้าใจในเรื องทีติดต่อบ้าง
ข. เชือชาติและสีผวิ
ค. ฐานะทางการเงิน
ง. ถูกทุกข้อ

๔๓

๓๙๓. ในกระบวนการสือความหมายของชนชาติไทย การยกมือไหว้หมายถึงอะไร
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข. ระบอบประชาธิปไตย
ค. การแสดงการเคารพ
ง. สัญลักษณ์
๓๙๔. ข้อใดให้คาํ จํากัดความของ “ ภาษา” ตามหลักกระบวนการสือความหมาย ได้ถกู ต้องทีสุด
ก. กฎเกณฑ์ ศัพย์และความนึกคิดเบืองหลังไม่เหมือนกัน
ข. สัญลักษณ์อย่างหนึงอย่างใด
ค. ระบอบการปกครองชนิดหนึง
ง. การมองเห็น
๓๙๕. ในหลักเรื องระดับการเข้าถึงใจ ความเข้าใจในการติดต่อสือสาร ขึนอยูก่ บั สิ งใดเป็ นหลัก
ก. ระดับความยากง่ายของเรื องทีเกียวข้อง
ข. ระดับการศึกษา
ค. ความสนใจและพืนฐานทางบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
๓๙๖. ในสังคมปัจจุบนั สือมวลชนมีบทบาทมากมายในสังคม ทังทางด้าข้อมูลข่าวสาร , แฟชัน ฯลฯ อยาก
ทราบว่า สือมวลชนใช้หลักอะไรในการควบคุมมวลชน
ก. หลักประชาธิปไตย
ข. หลักการโฆษณา
ค. หลักวัตถุนิยม
ง. หลักจิตวิทยา
๓๙๗. ความสําเร็ จของกระบวนการสือความหมาย ขึนอยูก่ บั ปัจจัยใดเป็ นสําคัญ
ก. เนือความ
ข. การโฆษณา
ค. เป้ าหมาย
ง. ผลสําเร็ จ
๓๙๘. การตีความหมายของกระบวนการสือความหมายของแต่ละบุคคล ปัจจัยอะไรบ้างทีเป็ นหลักสําคัญ
ก. มูลเหตุ , ฐานะการเงิน , การโฆษณา
ข. ทัศนะคติ , ความคาดหมาย , อารมณ์
ค. อารมณ์ , มูลเหตุ , ฐานะทางเศรษฐกิจ
ง. ความสนใจ , ประสบการณ์ , สุขภาพ
๓๙๙. การเข้าข้างตนเอง เป็ นลักษณะอย่างหนึงของจิตใจมนุษย์ ข้อใดแสดงออกถึงการเข้าข้างตนเอง ใน
กระบวนการสือความหมายได้ดีทีสุด
ก. สือบิดเบือนความจริ งเรื องนักการเมืองทีหนุนหลังตนเอง
ข. สมจิตรกินอาหารทีตนเองชอบเพียงอย่างเดียว
ค. สมตึกม่ยอมอ่านหนังสือพิมพ์ทีดจมตีนกั การเมืองทีชืนชอบ
ง. สมถวิลสนใจแต่ศิลปะอย่างเดียว
๔๐๐. ข้อในอธิบายถึง “สือ” ได้ดีและถูกต้องทีสุด
ก. หนังสือพิมพ์
ข. วิทยุ
ค. ใบปลิว
ง. การนําสารออกสู่ระบบ

๔๔

๔๐๑. สือแบ่งออกเป็ นทังหมด ๔ กลุ่ม ข้อใดถูกต้องทีสุด
ก. คําพูด , สือพิมพ์ , เครื องมืออิเล็กทรอนิคส์ , การแสดง
ข. คน , ประเพณี , ธรรมเนียม , สาระเนือหา
ค. สือมวลชน , นักข่าว , หนังสือพิมพ์ , นิตยสาร
ง. สิ งพิมพ์ , การแสดง , ประเพณี , ความชือ
๔๐๒. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกสือ
ก. เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าเหมาย
ข. ตามใจมหาชน
ค. เนือหาเหมาะสม
ง. ถ่ายทอดกระจายเนือหาสะดวก
๔๐๓. ข้อใดคือข้อด้อยของสือ “ คําพูด”
ก. ประหยัด
ข. รวดเร็วทันความต้องการ
ค. เรื องซับซ้อนจะล้มเหลว
ง. ปรับเนือหาได้ง่าย
๔๐๔. ข้อใดเป็ นข้อด้อย ของสือประเภท “สิ งพิมพ์”
ก. ข้อมูลล้าสมัยง่าย
ข. ดึงดูดความสนใจง่าย
ค. ใช้อา้ งอิงได้
ง. เป้ าหมายทําการทบทวนได้
๔๐๕. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของวัสดุสิ งพิมพ์
ก. หนังสือพิมพ์
ข. สิ งพิมพ์เฉพาะกิจ
ค. อินเตอร์เน็ตคาแฟ่
ง. นิตยสารและวารสาร
๔๐๖. จอร์จ เอ มิลเลอร์ ได้ให้บทนิยามของทักษะการสือสารเพือสร้างความสัมพันธ์ว่าอย่างไร
ก. เป็ นการแสดงกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ระบบสาร
ข. ถ่ายทอดข่าวสารจากทีหนึงไปอีกทีหนึง
ค. เป็ นปฏิกิริยาตอบกลับในรู ปแบบต่าง ๆ
ง. มีความเข้าใจร่ วมกันต่อกระบวนการสือต่าง ๆ
๔๐๗. การสนองความต้องการพืนฐานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ อาจจะถือเป็ นการสือสาร ข้อใดไม่เป็ นการ
สนองความต้องการขันพืนฐานในลักษณะการสือสาร
ก. แสดงบทบาทฐานะทางสังคม
ข. แสดงออกทางวัฒนธรรม
ค. ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลังเสมอ
ง. เพือความต้องการพืนฐานทังร่ างกายและจิตใจ
๔๐๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสือสาร
ก. ทําให้มีสมั พันธ์ทีดีต่อคนรอบข้าง
ข. ทําให้เกิดการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ค. ทําให้เกิดสงครามได้
ง. ทําให้เกิดความสามัคคีกนั และกัน
๔๐๙. กลุ่มของสัญลักษณ์ทีถูกสร้างขึนในลักษณะทีมีความหมายต่อคน ใช้เป็ นสารทีผูส้ ่งสารออกไปเพือ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการตามวัตถุประสงค์ของผูท้ ีทําการสือสาร ตามบทความนีคือนิยาม
ของสิ งใด
ก. การเข้ารหัส
ข. สือมวลชน
ค. ภาษาสัญลักษณ์
ง. วัฒนธรรมสือ

๔๕

วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
๔๑๐. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้ องกันโรคแบ่งตามระบบของการเกิดโรค
ก. การส่งเสริ มสุขภาพ
ข. การวินิจฉัยและการรักษาโรค
ค. การฟื นฟูสมรรถภาพ
ง. การควบคุมร่ างกาย
๔๑๑. ข้อใดเป็ นการส่งเสริ มสุขภาพ
ก. การนวดตัวด้วยเครื องไฟฟ้ า
ข. การสวมใส่แว่นตากันแดด
ค. การออกกําลังกาย รับประทานอาหารทีเหมาะสม การงดสูบบุหรี
ง. การไปพบแพทย์ตรวจร่ างกาย
๔๑๒. ข้อใดเป็ นการวินิจฉัยและรักษาโรค
ก. การไปพบแพทย์ตรวจรักษาโรค
ข. การออกกําลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย
ค. เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในแต่ละมือ
ง. งดบุหรี สุรา สารเสพติด การพนันและการสําส่อนทางเพศ
๔๑๓. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ น 3 องค์ประกอบทีทําให้เกิดโรค
ก. คน
ข. สิ งทีทําให้เกิดโรค
ค. เทคโนโลยี
ง. สิ งแวดล้อม
๔๑๔. สภาพทีสมบูรณ์ทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม หมายถึงอะไร
ก. เวชกรรมป้ องกัน
ข. สุขภาพ
ค. การฟื นฟูสมรรถภาพ
ง. การวินิจฉัยโรค
๔๑๕. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ก. ดูแลรักษาร่ างกายของใช้ให้สะอาด
ข. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทางอาหารและหลังขับถ่าย
ค. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
ง. ไปปฏิบตั ิตามกฎจราจร
๔๑๖. วิธีการออกกําลังกายควรปฏิบตั ิอย่างน้อยสัปดาห์ละกีครัง และติดต่อกันกีนาที
ก. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 5 ครัง ติดต่อกัน 15 – 20 นาที
ข. อย่างน้อยวันละ 2 – 3 ครัง ติดต่อกัน 30 นาที
ค. นานเท่าใดก็ได้ขึนอยูก่ บั ความพอใจ
ง. ควรปฏิบตั ิให้มากทีสุด

๔๖

๔๑๗. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกกําลังกาย
ก. มีส่วนช่วยป้ องกันรักษาและฟื นฟูทงทางกายและทางจิ
ั
ต
ข. กล้ามเนือจะเมือยล้า อ่อนเพลีย
ค. ช่วยให้ระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดทํางานดีขึน
ง. ชะลอความเสือมของอวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกาย
๔๑๘. การดันพืนและการลุกนัง เป็ นการออกกําลังกายแบบใด
ก. แบบแอโรบิก
ข. แบบชีวจิต
ค. แบบลดนําหนัก
ง. การบริ หารร่ างกาย
๔๑๙. ข้อใดไม่ใช่วิธีการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ก. เดินเร็ ว วิ งเหยาะ ๆ
ข. พักผ่อน เดินช็อบปิ ง
ค. ถีบจักรยาน ว่ายนํา
ง. กรรเชียงเรื อ กระโดดเชือก
๔๒๐. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์สาํ คัญของการช่วยชีวิตเบืองต้น
ก. ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึน
ข. เปิ ดทางเดินหายใจให้ปอดทํางานดีขึน
ค. ช่วยให้หวั ใจและสมองได้รับออกซิเจน
ง. ให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตได้ทาํ งานดีขึน
๔๒๑. ข้อใดไม่ใช่หลักการออกกําลังกายสําหรับผูส้ ูงอายุ
ก. ไม่เร็ ว ไม่หนักมาก
ข. ออกกําลังกายได้แต่ตอ้ งพักเป็ นระยะๆ
ค. การเหวียง การกระแทกได้เต็มที
ง. ไม่มีการกลันหายใจ
๔๒๒. ข้อใดไม่ถกู ต้องตามหลักการช่วยชีวิต
ก. ตรวจดูปากและจมูกของผูป้ ่ วยว่ามีสิ งอุดตันหรื อไม่
ข. เป่ าลมเข้าปากผูป้ ่ วยไม่จาํ เป็ นต้องปิ ดจมูกเสมอไป
ค. ช่วยการหายใจสลับกับการนวดหัวใจ อัตราส่วน 2 ต่อ 15 ครัง
ง. ตรวจการหายใจและการเต้นของชีพจร
๔๒๓. การช่วยผูป้ ่ วยหายใจจะไม่เกิดประโยชน์ถา้ มีอาการอย่างใด
ก. ออกซิเจนถูกนําไปเลียงสมองและอวัยวะส่วนอืน ๆ
ข. ผูป้ ่ วยยังมีการไหลเวียนของโลหิต
ค. หัวใจของผูป้ ่ วยหยุดเต้น
ง. ออกซิเจนเข้าสู่ปอดของผูป้ ่ วย
๔๒๔. ข้อใดไม่จดั ว่าเป็ นบาดแผล
ก. จากการถูกทําลายของผิวหนัง
ข. ลึกลงไปถึงชันผิวหนัง
ค. อวัยวะแยกจากกันด้วยสาเหตุต่าง ๆ
ง. จุกเสียด คลืนไส้ อาเจียน

๔๗

๔๒๕. บาดแผลแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดใหญ่ ๆ อะไรบ้าง
ก. บาดแผลปิ ด บาดแผลเปิ ด
ข. บาดแผลใน บาดแผลนอก
ค. บาดแผลเข้า บาดแผลออก
ง. บาดแผลบน บาดแผลล่าง
๔๒๖. ข้อใดไม่ใช่การปฐมพยาบาลผูท้ ีมีบาดแผล
ก. ยกอวัยวะทีมีบาดแผลให้สูงกว่าระดับหัวใจ
ข. กดบนบาดแผลโดยตรง
ค. ไม่ตอ้ งทําการปฐมพยาบาลรอจนกว่าถึงมือแพทย์
ง. ใช้แรงกดบนเส้นเลือดใหญ่
๔๒๗. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการช็อก
ก. เสียเลือด เสียนําจากร่ างกายมาก
ข. การหายใจเข้าออกสะดวก
ค. ขาดออกซิเจน
ง. จากการแพ้ยาหรื อสารพิษ
๔๒๘. ข้อใดไม่ใช่ภาวะช็อกทีจะเกิดผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ในร่ างกาย
ก. หัวใจ
ข. ปอด ไต
ค. ระบบทางเดินอาหาร
ง. ระบบกระดูก
๔๒๙. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นการปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยอาการช็อก
ก. นอนราบ ศีรษะตํา ปลายเท้าสูง
ข. ผูป้ ่ วยจะกระหายนําให้ดืมนําได้
ค. เปิ ดทางเดินหายใจให้โล่ง และช่วยเหลือการหายใจ
ง. รี บนําส่งโรงพยาบาล
วิชา โรคเอดส์
๔๓๐. โรคเอดส์ เป็ นกลุ่มอาการของโรคทีทําให้ภูมิคุม้ กัน ในร่ างกายบกพร่ อง ข้อใดไม่ใช่โรคทีจะเกิดขึน
ก. เม็ดเลือดขาวบกพร่ อง
ข. โรคแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ไข้สูง
ค. โรคฉกฉวยโอกาส เช่น มะเร็ ง
ง. เม็ดเลือดแดงมาก
๔๓๑. โรคเอดส์ สามารถรักษาให้หายขาดได้หรื อไม่
ก. ไม่หายขาด
ข. หายขาดได้
ค. มียารับประทาน
ง. มีวคั ซีน
๔๓๒. ข้อใดไม่ใช่ทางทีติดต่อของโรคเอดส์
ก. ทางเลือด
ข. ทางเพศสัมพันธ์
ค. ทางยุงทีมีเชือกัด
ง. ทางมารดาสู่ทารกในครรภ์
๔๓๓. การติดเชือของผูป้ ่ วยเอดส์ ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ีมีปัจจัยเสียงทางด้านใด
ก. ทางเลือด
ข. ทางแม่สู่ลกู
ค. ทางเพศสัมพันธ์
ง. ทางเข็มและกระบอกฉีดยา
๔๓๔. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบของผูป้ ่ วยโรคเอดส์
ก. เจ็บป่ วยเรื อรัง
ข. สุขภาพแข็งแรง
ค. เพิ มภาระในการดูแล
ง. สันคลอนความมันคงของชาติ

๔๘

๔๓๕. เชือไวรัสเอดส์ สามารถแบ่งตัวในเซลล์ของคน ทีใดบ้าง
ก. เม็ดเลือดขาว เซลล์สมอง
ข. เม็ดเลือดขาว เซลล์สืบพันธุ์
ค. เม็ดเลือดแดง เซลล์สมอง
ง. เม็ดเลือดแดง เซลล์เนือเยือ
๔๓๖. ความเป็ นมาของโรคเอดส์ พบครังแรกในผูป้ ่ วยประเภทใด
ก. ชายขายบริ การ
ข. ชายรักร่ วมเพศเดียวกัน
ค. หญิงขายบริ การ
ง. ชายจริ งหญิงแท้
๔๓๗. ข้อใดไม่ควรปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันของผูป้ ่ วยโรคเอดส์
ก. คบหาสมาคมกับผูอ้ ืนได้
ข. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครังทีมีเพศสัมพันธ์
ค. ต้องระมัดระวังนําหลังต่าง ๆ เช่น นําลาย นําเหลือง
ง. ร่ วมเพศทางทวารหนัก
๔๓๘. ปัจจัยเสียงต่อการติดยาเสพติด มีแนวโน้มของการป่ วยเป็ นโรคเอดส์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศใด
ก. เพศหญิง
ข. เพศชาย
ค. เพศแฝง
ง. เท่าเทียมกัน
๔๓๙. ผูต้ ิดเชือเอดส์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร
ก. ค้าขาย
ข. งานบ้าน
ค. กรรมการ / รับจ้าง / ผูใ้ ช้แรงงาน
ง. เกษตรกรรม
๔๔๐. ข้อใดไม่ใช่เป็ นกลุ่มอาการของโรคทีเกิดจากการติดเชือไวรัสเอดส์
ก. โรคทีเกิดจากระบบทางเดินหายใจ เช่น ปอดบวม วัณโรค
ข. โรคทีเกิดจากระบบทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่ วง
ค. โรคทีเกิดจากต่อมนําเหลือง เช่น โตบริ เวณใต้คอ รักแร้ ขาหนีบ
ง. โรคทีเกิดจากระบบไขมัน ในร่ างกายสูงขึน เช่น โคเลสเตอรอล
๔๔๑. การตรวจเลือดเพือตรวจสอบความถูกต้องของการวินิจฉัยโรคว่ามีการติดเชือเอดส์ ผลเลือดเป็ นอย่างไร
ก. ผลบวก
ข. ผลลบ
ค. ผลไม่แน่นอน
ง. ผลคูณ
๔๔๒. ช่องทางใดไม่มีการแพร่ เชือโรคของเอดส์
ก. ร่ วมเพศกับผูต้ ิดเชือเอดส์
ข. งดการมีเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
ค. ใช้เข็มหรื อกระบอกฉีดยาร่ วมกับผูต้ ิดเชือเอดส์ ง. แม่ทีติดเชือเอดส์จากสามีหรื อคู่นอน
๔๔๓. สิงทีไม่ช่วยให้ติดเชือเอดส์ มีสุขภาพดี แข็งแรง และผ่อนคลาย ความเครี ยด
ก. เสพสารเสพติด
ข. เทียวผับ เทียวบาร์
ค. การปลูกต้นไม้ รดนํา พรวนดิน
ง. ดืมสุรา
๔๔๔. อาการทีชวนให้สงสัยว่าติดเชือเอดส์ คือข้อใด
ก. ไข้หวัดใหญ่
ข. เหนือยหอบ
ค. นําหนักลด
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
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๔๔๕. ข้อใดไม่ใช่วิธีทีควรคํานึงการเลือกมใช้ถุงยางอนามัย
ก. เลือกใช้ขนาดทีเหมาะสม
ข. ซองต้องไม่ชาํ รุ ดหรื อฉีกขาด
ค. ตรวจสอบดูวนั ผลิต วันหมดอายุ
ง. ปล่อยให้มีฟองอากาศทีถุงยางอนามัย
๔๔๖. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้ องกันตนเองไม่ให้ติดเชือเอดส์
ก. เปลียนคู่นอนอยูเ่ สมอ
ข. รักเดียวใจเดียว
ค. ไม่ดืมเหล้าและงดยาเสพติด
ง. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครังทีมีเพศสัมพันธ์
๔๔๗. หนทางทีไม่สามารถติดเชือเอดส์ได้คือข้อใด
ก. จูบแบบธรรมดา
ข. การอยูใ่ นบ้านเดียวกัน
ค. ดืมนําแก้วเดียวกัน
ง. ใช้เข็มหรื อกระบอกฉีดยาเดียวกัน
๔๔๘. โรคมะเร็ งต่อมนําเหลือง นําหนักลดลงอย่างมาก จนเหลือสภาพหนังหุม้ กระดูก เป็ นอาการของผูต้ ิด
เชือเอดส์ ระยะใด
ก. ระยะติดเชือเริ มต้น
ข. ระยะเอดส์เต็มขัน
ค. ระยะเริ มแสดงอาการ
ง. ระยะต่อมนําเหลืองโต
๔๔๙. มีไข้ ผืนตามตัว มีแผลในปาก ต่อมนําเหลืองโต 1 – 3 อาทิตย์ก็หายไป เป็ นอาการของผูต้ ิดเชือเอดส์
ระยะใด
ก. ระยะติดเชือเริ มต้น
ข. ระยะต่อมนําเหลืองโต
ค. ระยะเริ มแสดงอาการ
ง. ระยะเอดส์เต็มขัน
๔๕๐. มีอาการใดอาการหนึง สงสัยว่าติดเชือเอดส์ ควรปรึ กษาใครเพือรับการตรวจวินิจฉัยให้แน่นอนต่อไป
ก. นักจิตวิทยา
ข. แพทย์
ค. ญาติ ผูป้ กครอง
ง. เพือน
๔๖๕๑. ภายหลังมีพฤติกรรมเสียง ควรเจาะเลือดตรวจเมือใด
ก. 1 เดือนครึ ง
ข. 2 เดือน
ค. 3 เดือน
ง. 3 เดือนครึ ง
๔๕๒. ขณะนีประเทศไทยกําลังมีปัญหาเรื องเอดส์ในเด็กแรกเกิดควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ควรตรวจเลือดก่อนสมรส และก่อนตังครรภ์
ข. ไม่ควรผูกมัดตนเอง ไม่รัก ไม่ชอบ ก็เลิกรากันไป
ค. อยูก่ นั ฉันสามีภรรยาก่อนแต่งงาน
ง. ไม่ตอ้ งคุมกําเนิดด้วยวิธีการต่าง ๆ
๔๕๓. โรคเอดส์เป็ นปัญหาเร่ งด่วนและมีความสําคัญ อะไรบ้างทีต้องร่ วมมือร่ วมใจกัน
ก. ราชการ
ข. องค์กรเอกชน
ค. ประชาชน
ง. ทุก ๆ คน ทุก ๆ หน่วยงาน

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