ธนาคารข้ อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที ๒ หญิง
จงเลือกข้อทีถูกทีสุดเพียง ๑ ข้อ
วิชา การอ่านแผนทีและการใช้ เข็มทิศ
๑. แผนทีให้ข่าวสารอย่างถูกต้องแต่เกียวกับเรื อง
ก. ระยะทาง , ทีตํา , ความสูง , ภูมิสาํ คัญ
ข. ข้าศึก , กําลังพล
ค. การปฏิบตั ิทางยุทธวิธี
ง. ลมฟ้ า , อากาศ
๒. สีทีใช้บนแผนที มี ๕ 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 ๑ : ๕๐,๐๐๐ จะปรากฏอยูบ่ ริ เวณใดบนแผนที
ก. มุมขวาบน
ข. กึงกลางด้านบนและด้านซ้าย
ค. มุมซ้ายบน
ง. กึงกลางด้านล่างและบนซ้าย
๔. หมายเลขระวางของแผนที มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ 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 นต้องทําลายแผนทีวิธีทีดีทีสุด 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

-๒๑๐. ทังกริ ดตังและกริ ดนอนจะมีตวั เลขกํากับอยู่ คือ
ก. เลขหนึงตัว
ข. เลขสองตัว
ค. เลขสามตัว
ง. เลขสีตัว
๑๑. การกําหนดจุดทีตังในจัตุรัสกริ ดของจุดใดจุดหนึงจะใช้วิธีอ่านพิกดั คือ
ก. อ่านไปทางขวาแล้วลงล่าง
ข. อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง
ค. อ่านไปทางขวาแล้วขึนบน
ง. อ่านไปทางซ้ายแล้วขึนบน
๑๒. การอ่านพิกดั กริ ด UTM ถ้าอ่านใกล้เคียงระยะ ๑,๐๐๐ เมตร อ่านได้ คือ
ก. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๔ ตัว
ข. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๖ ตัว
ค. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๘ ตัว
ง. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๑๐ ตัว
๑๓. การอ่านพิกดั กริ ด UTM ถ้าอ่านใกล้เคียงระยะ ๑๐๐ เมตร อ่านได้ คือ
ก. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๔ ตัว
ข. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๖ ตัว
ค. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๘ ตัว
ง. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๑๐ ตัว
๑๔. การอ่านพิกดั กริ ด UTM ถ้าอ่านใกล้เคียงระยะ ๑๐ เมตร อ่านได้ คือ
ก. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๔ ตัว
ข. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๖ ตัว
ค. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๘ ตัว
ง. อ่านเป็ นตัวเลขได้ ๑๐ ตัว
๑๕. การใช้อกั ษรประจําจัตุรัสแสนเมตร ตัวอย่าง เช่น
ก. ๔๗ P
ข. NRP
ค. PQ
ง. QQ๔
๑๖. การใช้เลขอักษรประจําเขตกริ ดโซน เช่น
ก. ๔๘ P
ข. NRP
ค. PQ
ง. QQ ๔
๑๗. การเขียนพิกดั ทีสมบูรณ์ ตัวอย่าง เช่น
ก. ๔๘P ๔๙๕๐
ข. QP ๔๙๕๐
ค. QPR ๔๙๕๐
ง. ๔๘ P QP ๔๙๕๐
๑๘. ข้อใดกล่าวถึง หมายเลขระวางของแผนที มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐
ก. ๒ – RTSD
ข. L –๗๐๑๗
ค. ๔๗ P QR
ง. ๔๘๓๗II
๑๙. ข้อกล่าวถึง เลขลําดับชุดของ แผนทีมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐
ก. ๒ – RTSD
ข. L – ๗๐๑๗
ค. ๔๗ P QR
ง. ๔๘๓๗ II
๒๐. ปกติสีทีใช้แทนสัญลักษณ์ส่วนทีมนุษย์สร้างขึนได้แก่
ก. สีดาํ
ข. สีแดง
ค. สีเขียว
ง. สีนาํ เงิน

-๓๒๑. เข็มทิศเลนเซติกมีส่วนประกอบสําคัญกีส่วน
ก. สองส่วน
ข. สามส่วน
ค. สีส่วน
ง. ห้าส่วน
๒๒. ส่วนประกอบสําคัญของเข็มทิศเลนเซติก คือ
ก. ฝาตลับ , ตัวเรื อน , ก้านเล็ง
ข. ฝาตลับ , ตัวเรื อน , ครอบหน้าปัด
ค. ฝาตลับ , ตัวเรื อน , ห่วงถือ
ง. ฝาตลับ , ตัวเรื อน , แผ่นลูกศร
๒๓. ทีฝาตลับเข็มทิศเลนเซติกมีส่วนประกอบสําคัญ คือ
ก. เส้นเล็ง
ข. ดรรชนีสีดาํ
ค. ขีดพรายนํา
ง. หัวลูกศร
๒๔. ครอบหน้าปัดเข็มทิศทีกรอบครอบหน้าปัดหมุนตังเข็มทิศในเวลากลางคืนได้ ๑ คลิ กจะเท่ากับ
ก. ๒ องศา
ข. ๓ องศา
ค. ๔ องศา
ง. ๕ องศา
๒๕. ทีแผ่นหัวลูกศรเข็มทิศจะบอกค่าของมุมอยู่ คือ
ก. องศา , ลิบดา
ข. องศา , ฟิ ลิบดา
ค. องศา , มิลเลียม
ง. ลิบดา , ฟิ ลิบดา
๒๖. จํานวนองศาทีแผ่นหัวลูกศรเริ มตังแต่ – ถึง องศา
ก. ๐ องศา – ๙๐ องศา
ข. ๐ องศา – ๑๘๐ องศา
ค. ๐ องศา – ๒๗๐ องศา
ง. ๐ องศา – ๓๖๐ องศา
๒๗. จํานวนมิลเลียมทีแผ่นหัวลูกศร เริ มตังแต่ – ถึง มิลเลียม
ก. ๐ – ๑,๐๐๐ มิลเลียม
ข. ๐ – ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ค. ๐ – ๔,๘๐๐ มิลเลียม
ง. ๐ – ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๒๘. ทีก้านเล็งมีส่วนสําคัญ คือ
ก. ช่องบากก้านเล็ง , แว่นขยาย
ข. เส้นเล็ง
ค. ดรรชนีสีดาํ
ง. ขีดพรายนํา
๒๙. การจับถือเข็มทิศ ถ้าจับยกขึนเล็งหมายถึง
ก. การเล็งเร่ งด่วน
ข. การเล็งประณี ต
ค. การเล็งละเอียด
ง. การเล็งผ่าน
๓๐. การจับถือแบบไม่ตอ้ งยกขึนเล็ง หมายถึง
ก. การเล็งเร่ งด่วน
ข. การเล็งประณี ต
ค. การเล็งละเอียด
ง. การเล็งผ่าน
๓๑. การทําให้แผ่นหัวลูกศรลอยตัวเป็ นอิสระจะต้องยกก้านเล็งขึนประมาณ
ก. ๑๕ องศา
ข. ๔๕ องศา
ค. ๙๐ องศา
ง. ๑๘๐ องศา

-๔๓๒. การอ่านค่าของมุมเป็ นองศาหรื อมิลเลียมนันจะดูจาก
ก. เส้นเล็ง
ข. ขีดพรายนํา
ค. เส้นดรรชนีคงทีสีดาํ
ง. ช่องบากทีก้านเล็ง
๓๓. การเล็งเข็มทิศในเวลากลางคืนต้องตัง ๓ อย่างตรงกัน คือ
ก. ดรรชนีสีดาํ , เส้นเล็ง , หัวลูกศร
ข. ดรรชนีสีดาํ , ขีดพรายนํา , หัวลูกศร
ค. ดรรชนีสีดาํ , มุมภาคทิศ , หัวลูกศร
ง. ดรรชนีสีดาํ , ขีดพรายนํา , มุมภาคทิศ
๓๔. การเดินด้วยเข็มทิศเมือผ่านเครื องกีดขวางมาโดยหักมุมแก ในเวลากลางวันปฏิบตั ิดงั นี
ก. หักขวา + ๑๕ องศา , หักซ้าย –๑๕ องศา
ข. หักขวา + ๔๕ องศา , หักซ้าย –๔๕ องศา
ค. หักขวา + ๙๐ องศา , หักซ้าย –๙๐ องศา
ง. หักขวา + ๑๘๐ องศา , หักซ้าย – ๑๘๐ 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 ลูกศรทับเส้นกริ ดตัง
๓๗. เข็มทิศควรอยูห่ ่างสิ งต่าง ๆ ดังนี เช่น สายไฟฟ้ าแรงสูง
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๕ เมตร
ค. ๔๕ เมตร
ง. ๕๕ เมตร
๓๘. เข็มทิศควรอยูห่ ่างปื นใหญ่สนาม , รถยนต์ , รถถัง ดังนี
ก. ๒ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๘ เมตร
ง. ๕๕ เมตร
๓๙. เข็มทิศควรอยูห่ ่างสายโทรศัพท์ , สายโทรเลขและลวดสนาม ดังนี
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๕ เมตร
ง. ๒๐ เมตร
๔๐. เข็มทิศควรอยูห่ ่างปื นกล ดังนี
ก. ๑ เมตร
ข. ๒ เมตร
ค. ๓ เมตร
ง. ๔ เมตร
๔๑. เข็มทิศควรอยูห่ ่างหมวกเหล็กหรื อปื นเล็ก
ก. ๐.๕ เมตร
ข. ๑ เมตร
ค. ๒ เมตร
ง. ๕ เมตร
๔๒. การเดินทางด้วยเข็มทิศเมือทรายระยะเป็ นจํานวนเมตร แล้วจะปฏิบตั ิก่อนเคลือนที คือ
ก. แปลงค่าระยะทางเป็ นก้าว
ข. กะระยะด้วยสายตา
ค. คํานวณตามระยะกริ ด
ง. พิจารณาตามภูมิประเทศ

-๕๔๓. ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการเคลือนทีด้วยเข็มทิศ คือ
ก. ลม , ลาด
ข. ทราย , โคลน , กรวด
ค. หิมะ , ฝน , นําแข็ง
ง. ถูกทุกข้อ
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. ๑ : ๕,๐๐๐
ข. ๑ : ๕๐,๐๐๐
ค. ๑ : ๕๐๐,๐๐๐
ง. ๑ : ๕,๐๐๐,๐๐๐
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 สถานที
และสิ 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

-๖๕๓. ข้อใดบอกข้อแตกต่างระหว่าง “ เวร” กับ “ ยาม” ได้อย่างถูกต้องทีสุด
ก. ยามถือปื น
ข. เวรมีแต่ดาบ
ค. เวรต้องรายงานยามไม่ตอ้ งรายงาน
ง. ถูกทุกข้อ
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 นกองโจรเนืองจากบัญชาการกันไม่ได้
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

-๗๖๐. ทัณฑ์ทีจะลงโทษ แก่ผกู้ ระทําความผิดต่อวินยั ทหารแบ่งเป็ นกีชนิด
ก. ๕ ชนิด
ข. ๖ ชนิด
ค. ๗ ชนิด
ง. ๘ ชนิด
๖๑. “ ผูก้ ระทําความผิดมีความผิด อันควรรับโทษสถานหนึงสถานใด มีเหตุอนั ควรปราณี ” คือลักษณะการ
ลงทัณฑ์ชนิดใด
ก. จําขัง
ข. กัก
ค. ทัณฑ์กรรม
ง. ภาคทัณฑ์
วิชาการข่ าวเบืองต้น
๖๒. ข่าวสารทางทหารหมายถึง
ก. ข่าวสารทีได้จากประชาชน และนักศึกษา
ข. ข่าวสารทีได้จากหมู่นกั ศึกษา
ค. เอกสารภาพถ่าย สภาพวัตถุ แผนที การตรวจการณ์
ง. ข่าวทีได้จากแหล่งชุมชนทัวไป
๖๓. ข่าวกรองทางทหาร หมายถึง
ก. การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห์ ประเมินค่าเกียวกับ ขศ.
ข. ข่าวกรองทางการขนส่ง และโทรคมนาคม
ค. ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร
ง. ข่าวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปัจจัยประชาชน
๖๔. มาตรการต่อต้านข่าวกรองมีกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๖๕. ข่าวที ผบช.ต้องการสําหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื องของ ขศ.,ลมฟ้ าอากาศ,และภูมิประเทศ เป็ นข่าว
กรองประเภทใด
ก. ข่าวสารทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางทหาร
ค. ข่าวกรองการรบ
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
๖๖. หลักการรายงานประกอบด้วยข้อใด
ก. รวดเร็ ว,ถูกต้อง,สมบูรณ์
ข. ความแน่นอน,ถูกต้อง
ค. การรายงานด้วยวาจา,โทรศัพท์
ง. รวดเร็ ว,เชือถือได้
๖๗. ข่าวกรองทีเกียวข้องกับขีดความสามารถ,จุดอ่อน และหนทางปฎิบตั ิของต่างชาติ คือข่าวกรองชนิดใด
ก. ข่าวสารทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางทหาร
ค. ข่าวกรองการรบ
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์

-๘๖๘. ข่าวกรองทีได้จากการรวบรวม,จัดระเบียบ,วิเคราะห์,ประเมินค่าและตีความคือข่าวกรองชนิดใด
ก. ข่าวสารทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางทหาร
ค. ข่าวกรองการรบ
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
๖๙. อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางการยุทธทีมีผลต่อการข่าวกรองคือข้อใด
ก. ภารกิจของ ผบช.
ข. วิธีการขนย้ายหน่วยทหาร
ค. ท่าทีฝ่ายตรงข้าม
ง. ถูกทุกข้อ
๗๐. หลักพืนฐานงานด้านข่าวกรองมีดงั ต่อไปนี ยกเว้นข้อใด
ก. ข่าวกรองต้องมีประโยชน์
ข. ข่าวกรองไม่จาํ เป็ นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัย
ค. ข่าวกรองต้องทันเวลา
ง. ข่าวกรองต้องมีการอ่อนตัว
๗๑.ข่าวกรองการรบทีผูบ้ งั คับบัญชาต้องการทราบก่อนการตกลงใจการปฏิบตั ิทางยุทธวิธีมีอะไรบ้าง
ก. ลมฟ้ าอากาศ , ภูมิประเทศ , ยุทโธปกรณ์
ข. ลมฟ้ าอากาศ , ภูมิประเทศ , ข้าศึก
ค. ลมฟ้ าอากาศ , ภูมิประเทศ , การปฏิบตั ิ
ง. ลมฟ้ าอากาศ , ภูมิประเทศ , ขีดความสามารถ
๗๒. มาตรการทีจะมุ่งปกปิ ดข่าวสารจากข้าศึก การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยเป็ นมาตรการใด
ก. มาตรการเชิงรุ ก
ข. มาตรการเชิงรับ
ค. มาตรการซ้อนพราง
ง. มาตรการกําลัง
๗๓. การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท คือ
ก. บุคคล , อาวุธยุทโธปกรณ์ , เอกสาร
ข. บุคคล , เอกสาร , สถานที
ค. บุคคล , อาวุธยุทโธปกรณ์ , สถานที
ง. เอกสาร , สถานที , ยุทธภัณฑ์
๗๔. การรักษาความปลอดภัยว่าด้วยการกําหนดชันความลับของทางราชการ แบ่งออกเป็ นกีชัน
ก. ๓ ชัน
ข. ๔ ชัน
ค. ๕ ชัน
ง. ๖ ชัน
๗๕. ข่าวทีเกียวข้องกับเครื องมือทางวัตถุทีชาตินนๆใช้
ั
ทาํ สงคราม ขนาด การจัดหน่วย ความสําเร็ จทาง
ยุทธวิธี และการปฏิบตั ิทางยุทธศาสตร์
ก. ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. ข่าวกรองทางเศรษฐกิจ
ง. ข่าวกรองกิจการทหาร

-๙๗๖. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ใช้เวลานานในการค้นคว้าวิจยั
ข. ข่าวกรองการรบใช้เพือชิงความได้เปรี ยบ
ค. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์เกียวกับสภาพพืนทีการรบ
ง. ถูกทัง ก. และ ข.
๗๗. ข่าวทีสัมพันธ์กนั ระหว่างข่าวกรองทางยุทธศาสตร์และข่าวกรองการรบคือ
ก. ข่าวกรองทําเนียบกําลังรบ
ข. ข่าวกรองเกียวกับประวัติบุคคล
ค. ข่าวกรองทางการขนส่งและโทรคมนาคม
ง. ข่าวกรองทางเศรษฐกิจ
๗๘. ข่าวกรองทีผลิตขึนเพือความมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์แต่ใช้ประโยชน์ได้ทางยุทธวิธีคือ?
ก. ข่าวกรองการรบ
ข. ข่าวกรองทางเทคนิค
ค. ข้อพิจารณาเกียวกับเมือง สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ และการทหาร
ง. ข่าวกรองลมฟ้ าอากาศ
๗๙. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ใช้ จนท.มาก ใช้เวลาน้อย
ข. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ใช้เวลาวิจยั มากและ จนท.มาก
ค. ข่าวกรองการรบใช้ทาํ สงครามหรื อปฏิบตั ิตามแผนทางทหารและแผนการยุทธ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๐. มาตรการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุ กได้แก่
ก. ปกปิ ดข่าวสาร
ข. ควบคุมการเคลือนย้าย
ค. ต่อต้านทางอิเล็กทรอนิคส์
ง. ต่อต้านการ ลว.
๘๑. คุณลักษณะของข่าวกรอง ได้แก่
ก. ข่าวกรองต้องตกลงใจ
ข. ข่าวกรองต้องอ่อนไหว
ค. ข่าวกรองต้องทันเกมส์
ง. ข่าวกรองต้องทันเวลา
๘๒. อิทธิพลสิ งแวดล้อมทางการยุทธทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรองคือ
ก. วิธีการขนย้ายหน่วยของข้าศึก
ข. ภารกิจของข้าศึก
ค. กําลังฝ่ ายเราทีมีอยู่
ง. ท่าทีของข้าศึก
๘๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยข่าวกรองได้แก่
ก. ไม่เปิ ดเผยแหล่งข่าว
ข. จนท.ดําเนินกรรมวิธีปกปิ ดข่าวสารและข่าวกรองของตน
ค. การแลกเปลียนข่าวสารควรส่งข่าวสารให้ทราบแม้ไม่ใช่เจ้าหน้าที
ง. ผิดทุกข้อ

- ๑๐ ๘๔. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรองก่อนแล้วจึงต่อต้านข้าวกรอง
ข. การปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรองต้องควบคู่ไปกับการต่อต้านข่าวกรอง
ค. ต่อต้านข่าวกรองเสียก่อนและจึงปฏิบตั ิงานด้านข่าวกรอง
ง. ทัง ๒ ภารกิจ กระทําหลังจากตรวจสอบประวัติบุคคล
๘๕. แผนทีและแผนผังผลิตขึนเพือ
ก. ผลิตสําหรับประโยชน์ทางยุทธวิธีแต่ใช้ในทางยุทธศาสตร์
ข. ผลิตสําหรับประโยชน์ทาง ยุทธศาสตร์แต่ใช้ในทางยุทธวิธี
ค. ผลิตเพือประโยชน์ต่อผูบ้ งั คับหน่วยในการปฏิบตั ิทางยุทธวิธี
ง. ข้อ ข.และ ค. ถูก
๘๖. การพิจารณาบุคลิกลักษณะของ นายกฯ ของประเทศต่าง ๆ จัดเป็ นข่าวกรองประเภทใด?
ก. ข่าวกรองทางยุทธวิธีในด้านข่าวกรองประวัติบุคคล
ข. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ในด้านข่าวกรองประวัติบุคคล
ค. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ในด้านข่าวกรองการเมือง
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ในด้านข่าวกรองการเมืองและประวัติบุคคล
๘๗. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ประกอบด้วยประเภทต่าง ๆ กีประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๖ ประเภท
ค. ๗ ประเภท
ง. ๘ ประเภท
๘๘. ข้อใดกล่าวผิด?
ก. ข่าวสารคือข้อมูลทีแน่นอน/ไม่,ยืนยัน/ไม่ และเป็ นวัสดุในการผลิตข่าวกรอง
ข. ข่าวสารคือข้อมูลทีแน่นอน,ยืนยัน และเป็ นวัสดุในการผลิตข่าวกรอง
ค. ข่าวกรองทางทหารคือข่าวทีรวบรวม/ประเมินค่า/ตีความเพือประมาณสถานการณ์
วางแผนการยุทธ
ง. ข่าวกรองทางทหารมิใช่เป็ นวัสดุในการผลิตข่าวสาร
๘๙. นายทหารข่าวกรองของหน่วยในระดับกองพันได้แก่?
ก. ฝอ. ๒
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๔
ง. ฝอ. ๕
๙๐. การรักษาความปลอดภัยว่าด้วยการกําหนดชันความลับของทางราชการปี พ.ศ. ๒๕๔๔
แบ่งออกเป็ นกีชัน
ก. ๓ ชัน
ข. ๔ ชัน
ค. ๕ ชัน
ง. ๖ ชัน

- ๑๑ ๙๑. เหตุใดจึงต้องมีการศึกษาเรื องการข่าว
ก. การปฏิบตั ิการรบต้องมีการวางแผน
ข. การป้ องกันประเทศจําเป็ นต้องทราบความเคลือนไหวเพือกําหนดแผนยุทธศาสตร์
ค. สภาพพืนทีการรบมีผลต้อความสําเร็ จของภารกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
วิชาการติดต่อสือสาร
๙๒.ภารกิจหลักของหน่วยสือสาร คือ
ก.จัดการสือสารในบริ เวณทีตังทีทําการบังคับการ
ข.จัดการสือสารระหว่างทีทําการกองบังคับการ เพือสนับสนุนให้ ผบ.หน่วย
ค.จัดการสือสารฝ่ ายอํานวยการภายในหน่วยและระหว่างหน่วย
ง.ถูกทุกข้อ
๙๓.หลักนิยมการวางการสือสารมีกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๙๔.ข้อใด คือหลักนิยมการวางการสือสารแบบหน่วยเหนือวางไปยังหน่วยรอง
ก. กองพลวางการสือสารไปยังกรม
ข. กองพันวางการสือสารไปยังกองร้อย
ค. กรมวางการสือสารไปยังกองพัน
ง. ถูกทุกข้อ
๙๕.หน่วยสือสารจะมีขนาด
ก. กองพัน
ข. กรม
ค. กองร้อย
ง. หมวด,หมู่
๙๖.หน่วยทหารสือสาร เป็ นทหารเหล่าใด
ก. เหล่าทหารสื อสาร
ข. เหล่าทหารราบ
ค. เหล่าการข่าว
ง. ใช้ได้ทุกเหล่า
๙๗.หน่วยสือสารทีทําหน้าทีเกียวกับกิจกรรมของเหล่าทหารสือสาร โดยปกติจะมีขนาด
ก. กองร้อย
ข. กองพัน
ค. กรม
ง. ถูกทุกข้อ
๙๘.หน่วยทหารสือสารหมายถึงหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ เว้นแต่………
ก. เหล่าราบ
ข. เหล่าม้า
ค. เหล่าทหารสือสาร
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๙๙.การจัดหน่วยทหารสือสาร พัน ส.พล เป็ นหน่วยขึนตรงกับ
ก. กองทัพภาค
ข. กองพล
ค. กรม
ง. กองพัน

- ๑๒ ๑๐๐. พัน ส.ทภ. เป็ นหน่วยขึนตรงกับ
ก. กรม ส.
ข. กองทัพภาค
ค. บก.พล
ง. กองทัพบก
๑๐๑.กรมการทหารสือสาร เป็ นหน่วยขึนตรงกับ
ก. กรม ส.
ข. บก. ทหารสูงสุด
ค. บก.พล
ง. กองทัพบก
๑๐๒.กรมการสือสารทหาร เป็ นหน่วยขึนตรงกับ
ก. กรม ส.
ข.บก. ทหารสูงสุด
ค. บก.พล
ง.กองทัพบก
๑๐๓.ภารกิจ มว. สือสารกรมทหารราบ คือ
ก.จัดตังเครื องมือสือสาร ให้ กรม ร.
ข.ปฏิบตั ิงาน เครื องมือสือสาร ให้ กรม ร.
ค.ซ่อมบํารุ งเครื องมือสือสาร ให้ กรม ร.
ง.ถูกทุกข้อ
๑๐๔.การจัด มว. สือสาร พัน ร. ได้แก่
ก.บก.มว. ส.
ข.ตอนวิทยุ
ค.ตอนทางสาย
ง.ถูกทุกข้อ
๑๐๕. การจัด มว. สือสาร พัน ร. ไดแก่
ก.บก.มว.ส.
ข.ตอนวิทยุ
ค.ตอนทางสาย
ง.ถูกทุกข้อ
๑๐๖.กองทัพบก มีแผนกสือสารทีสนับสนุน มทบ.และ จทบ. กีหน่วย
ก. ๑๓ หน่วย
ข. ๑๐ หน่วย
ค. ๑๒ หน่วย
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๐๗.หน่วยทหารสือสารทีสนับสนุน จทบ. มีขนาดใด
ก. หมู่
ข. หมวด
ค. กองร้อย
ง. กองพัน
๑๐๘. ข้อใดมิได้จดั อยูใ่ นหมวดสือสาร พัน ร.
ก. บก.หมวด
ข. ตอนวิทยุ
ค. ตอนทางสาย
ง. ตอนโทรพิมพ์
๑๐๙.การใช้ระเบียนในการพูดโทรศัพท์ ทางทหาร ได้แก่
ก. ไม่พดู จา หยาบคาย
ข. ไม่สนทนาทางโทรศัพท์นานๆ
ค. ไม่สนทนานอกเรื อง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๐.การรับ-ส่งข่าวของพนักงานเครื องสือสารทุกชนิด จะต้องให้ได้มาข้อพึงประสงค์ กีประการ
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ประการ
ค. ๔ประการ
ง.ไม่มีขอ้ ถูก

- ๑๓ ๑๑๑.ความรวดเร็ ว (speed ) ในการรับ-ส่งข่าว ได้แก่
ก. ส่งข่าวทันกับเหตุการณ์
ข. ข่าวอย่าให้คา้ งเกิน ๒๔ ช.ม. หลังรับข่าว
ค. ไม่ทวนข่าวเกินความจําเป็ น
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๒.ความแน่นอน ( RELIABICITY ) ในการรับ-ส่งข่าว อันได้แก่
ก. ส่งข่าวถูกต้องเหมือนต้นฉบับ
ข. ปรับปรุ งข่าวตามความเหมาะสม
ค. แก้ไขข่าวทีไม่เป็ นความจริ ง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๓.ความปลอดภัย ( SECURITY ) ในการรับ-ส่งข่าว ได้แก่
ก. ใช้ระบบรับรองข่าวเสมอ
ข. แยกทางรับ-ส่งข่าวให้เหมาะสมกับวงจร
ค. ข่าวทีมีประเภทชันความลับต้องเข้ารหัส
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๔.การรับ-ส่งของพนักงาน เครื องสือสารทุกชนิด จะต้องให้ได้มาซึงพึงประสงค์ คือ…….
ก. รวดเร็ ว
ข. แน่นอน
ค. ปลอดภัย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๕.การสือสารประเภทใดทีมีความปลอดภัยน้อยทีสุด
ก. การนําสาร
ข. ทางสาย
ค. วิทยุ
ง. ทัศนะสัญญาณ
๑๑๖.การสือสารประเภทใดทีมีความปลอดภัยมากทีสุด
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท์
ค. พลนําสาร
ง. สัตว์นาํ สาร
๑๑๗. ข้อเสีย ของการใช้เวลาในการติดตัง ปรับเครื องทดลองเครื องวิทยุนานเกินไปคือ
ก. ทําให้ถกู ดักฟังได้
ข. ทําให้ขา้ ศึกรู้ทีตังของฝ่ ายเรา
ค. สิ นเปลืองแบตเตอร์รี
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๘.ข้อดี ของการใช้วิทยุ คือ
ก. ติดตังได้รวดเร็ วกว่าทางสาย
ข. สามารถติดต่อได้ในขณะเคลือนที
ค. สามารถพูดสวนทางกันได
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
๑๑๙.ข้อพึงประสงค์ ในการรับ-ส่งข่าวได้แก่
ก.ห้ามส่งข่าวทีไม่ใช่ทางการ
ข.ห้ามฝ่ าฝื นการรับวิทยุ
ค.การใช้ภาษาไม่สุภาพ หยาบโลน
ง.ถูกทุกข้อ

- ๑๔ วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
๑๒๐. การพราง คือ มาตรการต่าง ๆ เพือ
ก. ให้รอดพ้นจากการยิงของข้าศึก
ข.ให้รอดพ้นจากการตรวจการณ์ของข้าศึก ทังทางพืนดิน และทางอากาศ
ค. ให้รอดพ้นจากกระสุนปื นใหญ่ของข้าศึก
ง.ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายจากสัตว์ต่าง ๆ
๑๒๑. หลักการพรางเบืองต้น ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก.ให้พยายามใช้ประโยชน์จากสิ งต่าง ๆ ทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ
ข.ให้พยายามดัดแปลงรู ปเงา แ ละสิ งของวัตถุต่าง ๆ
ค.ให้พรางได้ทงการตรวจการณ์
ั
ทางพืนดิน และทางอากาศ
ง.ถูกทุกข้อ
๑๒๒. วินยั ในการพราง คือ การเอาใจใส่ปฏิบตั ิการพรางให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และ
ให้ได้ผลสมบูรณ์อยูเ่ สมอ คือเป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ด
ก. ผูบ้ งั คับหมู่
ข. หัวหน้าชุดยิง
ค. ผูบ้ งั คับหมวด
ง. เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกัน
๑๒๓. ในการพรางร่ างกายนันการใช้สีพรางใบหน้า จะต้องใช้สีต่าง ๆ ให้ถกู ต้องกับผิวกาย และลักษณะ
ภูมิประเทศทีปฏิบตั ิการ อยากทราบว่าการพรางใยลักษณะภูมิประเทศทีเป็ นหิมะจะใช้สีใดในการพราง
ก. สีเหลืองทราย กับ สีเขียวอ่อน
ข. สีดิน กับ สีเขียวอ่อน
ค. สีดิน กับ สีขาว
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๒๔. ในการพรางอาวุธประจํากาย โดยการใช้สีทาอย่างไม่เป็ นระเบียบโดยอยูใ่ นความควบคุมของใคร
ก. กระทําภายใต้การควบคุมของผูบ้ งั คับหมวด ข. กระทําด้วยตนเอง
ค. กระทําภายใต้การควบคุมของผูบ้ งั คับหมู่
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ค.
๑๒๕. การใช้ใบไม้ กิ งไม้ ต้นหญ้า หรื อวัชพืชสด มาทําการพรางต้องระมัดระวังในเรื องใด
ก. ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ตามสภาพ
ข. พรางแล้วรอไว้จนผูบ้ งั คับบัญชาสังการ
ค. หมันตรวจดู และเปลียนอย่าให้เหียวแห้งจนดูไม้เป็ นธรรมชาติ
ง. รอให้แน่ชดั ว่าข้าศึกตรวจการณ์ไม่พบแล้วจึงเปลียน
๑๒๖. การพรางหมวกเหล็ก วิธีการใดกระทําได้ถกู ต้อง
ก. ระบายสีลงบนหมวกเหล็กให้ดูเปรอะเปื อนไม่เป็ นระเบียบ
ข.ใช้แถบผ้า หรื อยางพันรอบส่วนฐานของหมวก แล้วใช้กิ งไม้ใบไม้เพือแปลงให้เห็นผิดรู ป
ค. ใช้ผา้ สีพราง ย้อมสีให้เข้ากับลักษณะภูมิประเทศคลุมหมวกเอาไว้
ง. ถูกทุกข้อ

- ๑๕ ๑๒๗. เครื องสนามทีเป็ นผ้าใบ เช่น เป้ หลัง เข็มขัดสนาม ถุงกระติกนํา กระเป๋ ากระสุน ฯลฯ หากว่าสิ ง
เหล่านีเป็ นของเก่าสีอาจซีดจางลงไป ซึงไม่กลมกลืนกับภูมิประเทศ นศท. จะกระทําโดยวิธีใด
ก. ใช้วิธีการย้อมสีให้เข้ากับธรรมชาติ
ข. ถ้าไม่มีสีทา หรื อไม่มีโอกาสย้อมสีให้ใช้โคลน ทาอย่างไม่เป็ นระเบียบ
ค. ส่งคืนขอเบิกใหม่
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
๑๒๘. การกําบัง หมายถึง
ก. การกําบังจากการยิงของข้าศึก
ข. การป้ องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก
ค. การกําบังไว้สาํ หรับเป็ นทีพักผ่อน
ง. ป้ องกันจากการตรวจการณ์ทางพืนดิน และทางอากาศ
๑๒๙. การซ่อนพรางตนเอง สิ งทีสําคัญทีสุดได้แก่เรื อง
ก. พืนทีกลางแจ้ง
ข. ฉากหลัง
ค. สิ งของเครื องสนาม
ง. อาวุธประจํากาย
๑๓๐. การตรวจการณ์ ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เคลือนทีทําตัวสูง ๆ ให้สามารถตรวจการณ์ได้ดี
ข. อยูใ่ นทีโล่งแจ้งจะสามารถตรวจการณ์ได้ดี
ค. ทําตัวให้ตาํ จงตรวจการณ์จากท่า
ง. ถูกทุกข้อ
๑๓๑. วิธีการพรางหลุมบุคคลกระทําได้หลายวิธี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การพรางหลุมบุคคลโดยใช้กิ งไม้ หญ้าแห้ง หรื อวัชพืชทีอยูบ่ ริ เวณนันพราง
ข. คลุมปากหลุมไว้ แต่ตอ้ งไม่ลืมเปิ ดช่องยิงไว้
ค. ใช้ตาข่าย เชือกทีมีเศษผ้าชิ นเล็กสอดไว้อย่างไม่เป็ นระเบียบคลุมปากหลุมไว้
ง. ถ้าใช้ใบไม้ กิ งไม้ ต้นหญ้า หรื อวัชพืชสดมาทําการพรางต้องหมันเปลียนอย่าให้แห้งเหียวจนดู
ไม่เป็ นธรรมชาติ
๑๓๒. การซ่อนพราง คือการป้ องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก สิ งทีจะใช้การพรางโดยนําวัสดุได้จากการ
อาศัยธรรมชาติ และการสร้างขึน การซ่อนพรางตามธรรมชาติได้แก่
ก. สิ งทีมีอยูร่ อบ ๆ ตัวเรา และใช้โดยไม่ตอ้ งดัดแปลงแก้ไข เช่น พุ่มไม้ กอหญ้าต่าง ๆ
ข. การใช้วสั ดุต่าง ๆ เช่น ผ้าใบ หรื อตาข่ายพราง
ค. การใช้สิ งปลูกสร้างทีมีอยู่
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.

- ๑๖ ๑๓๓. การพรางทีตังยิงปื นกลเป็ นอาวุธสําคัญ เป็ นอาวุธยิงสนับสนุน ย่อมเป็ นทีสนใจของข้าศึกเป็ นอย่าง
มาก การซ่อนพรางจะต้องกระทําอย่างดีทีสุด โดยใช้สิ งมีอยูต่ ามธรรมชาติบริ เวณใกล้เคียง ให้เกิด
ประโยชน์การพรางอย่างสูงสุด ปัจจัยสําคัญทีจะทําให้ขา้ ศึก เห็นได้ง่ายอย่างหนึง คือ
ก. การตรวจการณ์ของข้าศึก
ข. การเคลือนไหว
ค. ฉากหลัง และภาพรู ปร่ าง
ง. การรักษาความเงียบ
๑๓๔. เครื องขึงคลุม ปก. ซึงเมือสร้างเสร็ จควรพรางให้กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยใช้วสั ดุตามธรรมชาติ
หากบริ เวณหลุม ปก. เป็ นพืนทีป่ าหญ้าคา เป็ นบริ เวณกว้าง เราควรพรางคลุมหลุม ปก. ด้วยสิ งทีเป็ น
ธรรมชาติอะไร
ก. โดยวิธีการตัดต้นไม้มาคลุมหลุม ปก. เพือป้ องกันแดดด้วย
ข. โดยใช้หญ้าคาทีมีอยูบ่ ริ เวณนันคลุมหลุม ปก.
ค. โดยไปตัดกิ งไม้มาเล็กน้อยมาทําการคลุม
ง. โดยใช้ตาข่ายอย่างเดียว
๑๓๕. ลําดับขันการพรางทีตังเครื องยิงลูกระเบิดชนิดหลุม ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เลือกทีตังยิงทีมีสิ งปกปิ ด
ข. ซ่อนดินทีขุด และกลบกลืนร่ องรอย
ค. ทําการพรางปากหลุม
ง. ถูกทุกข้อ
๑๓๖. การพรางร่ างกาย หมายถึง การพรางส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายเพือลดความเด่นชัดลงไป
โดยเฉพาะอย่างยิงสิ งทีจะต้องพราง คือ
ก. ใบหน้า ลําตัว ทีดึงดูดความสนใจของข้าศึก
ข. ใบหน้า เครื องสนาม ทีดึงดูดความสนใจของข้าศึก
ค. ใบหน้า และหลังมือ ผิวหนังทีเปิ ดเผยย่อมสะท้อน และดึงดูดความสนใจของข้าศึก
ง. ใบหน้า หมวกเหล็ก อาวุธ ทีดึงดูดความสนใจของข้าศึก
๑๓๗. การใช้สีในพรางใบหน้าจะต้องใช้สีต่าง ๆ ให้ถกู ต้องตามผิวของทหาร และลักษณะภูมิประเทศที
ต้องปฏิบตั ิโดยใช้สองสีประกอบกัน สีทีใช้เฉพาะทหารทีมีผวิ ขาวใช้ได้ในภูมิประเทศทุกแห่ง เว้นภูมิ
ประเทศทีเป็ นหิมะ คือสีอะไร
ก. สีเหลือง กับ สีเขียวอ่อน
ข. สีดาํ กับ สีเขียว
ค. สีดิน กับ สีเขียวอ่อน
ง. สีดิน กับ สีขาว
๑๓๘. ถ้าหาก นศท. ออกปฏิบตั ิการรบ และได้รับคําสังให้ปฏิบตั ิการเข้าตีในเวลากลางคืนในกรณี ฉุกเฉิน
หรื อเร่ งด่วน นศท. จะใช้อะไรในการพรางใบหน้ากรณี เร่ งด่วนเท่าทีจะทําได้ และให้กลมกลืนกับภูมิ
ประเทศในเวลากลางคืนมากทีสุด
ก. โคลน
ข. ดิน
ค. ใบไม้
ง. กิ งไม้

- ๑๗ ๑๓๙. วินยั การพราง คือ
ก. การเอาใจใส่ปฏิบตั ิการพรางให้เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และให้ได้สมบูรณ์อยูเ่ สมอ
ข. การพรางร่ างกายให้ส่วนต่าง ๆ ทีไม่มีเสือผ้าปกคลุมเพือลดความเด่นชัด
ค. การใช้มาตรการต่าง ๆ เพือให้รอดพ้นจากข้าศึก
ง. การปฏิบตั ิการในสนามรบทีสําคัญอีกประการหนึง เพือให้ได้รับความปลอดภัย
วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน
๑๔๐. การหาทิศในเวลากลางคืนถ้า นศท. ไม่มีเข้มทิศ และอยูใ่ นซีกโลกด้านเหนือ การหาทิศเหนือ
จะพิจารณาจากดาวอะไร
ก. ดาวจระเข้
ข. ดาวไถ
ค. ดาวเหนือ
ง. ดาวจันทร์
๑๔๑. การรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน ทหารจะต้องจดจํา และยึดถือ หลักปฏิบตั ิอย่างใดบ้าง
ก. ต้องมีความเข้าใจในการใช้สญ
ั ญาณบอกฝ่ ายประจําวันได้ถกู ต้อง
ข. พึงระวังในเรื องการใช้ แสงเสียง
ค. ระงับการเคลือนไหวโดยไม่จาํ เป็ น
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔๒. ในการเคลือนทีในเวลากลางคืน เมือปรากฏพลุสว่างขึนบนท้องฟ้ า จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ตะโกนบอกให้หลบภัย
ข. ต้องหมอบลงกับพืนในทันทีทนั ใด
ค. ระงับการเคลือนไหวใด ๆ ทังสิ น
ง. จงปฏิบตั ิการด้วยความเงียบ
๑๔๓. แสงไม้ขีดไฟสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ไกลระยะเท่าใด
ก. ๕ กม.
ข. ๘ กม.
ค. ๑๒ กม.
ง. ๑๖ กม.
๑๔๔. การเคลือนทีในเวลากลางคืนเมือถูกแสงสว่างจากพลุสะดุด หรื อพลุจากพืนดิน จะต้องปฏิบตั ิ
อย่างไร
ก. จะต้องหมอบราบลงกับพืนในทันทีทนั ใด
ข. รี บออกจากบริ เวณทีมีแสงอย่างรวดเร็ ว และเงียบทีสุด
ค. ระงับการเคลือนไหวโดยไม่จาํ เป็ น
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔๕. ถ้าถูกพลุส่องแสงขณะข้ามเครื องกีดขวาง เช่น ลวดหนาม จะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รี บออกจากพืนทีบริ เวณนันอย่างรวดเร็ ว และเงียบทีสุ ด
ข. เปิ ดฉากการยิงไปยังทิศทางตรงหน้า
ค. ก้มตัวตํา และอยูน่ ิ ง ๆ จนกว่าพลุจะดับ
ง. ถูกทุกข้อ

- ๑๘ ๑๔๖. แผ่นจดระยะกระทําขึนเพืออะไร
ก. ให้รู้ทิศทางการเข้ามาของข้าศึก
ข. เป็ นการควบคุมการยิงในเวลากลางคืน และหลักฐานเตรี ยมการยิง
ค. เพือประสานการปฏิบตั ิกบั ทหารฝ่ ายเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔๗. ในซีกโลกใต้การหาทิศนัน ไม่มีดาวทีแสดงได้ชดั เจน แต่อาจหาทิศได้โดยประมาณ
โดยใช้ดาวอะไร
ก. ดาวจระเข้
ข. ดาวหาง
ค. ดาวไถ
ง. ดาวกางเขน หรื อดาวว่าว
๑๔๘. ดาวจระเข้จะมีดาวด้วยกันกีดวง
ก. ๕ ดวง
ข. ๖ ดวง
ค. ๗ ดวง
ง. ๘ ดวง
๑๔๙. ดาวจระเข้ และดาวไถ เป็ นเครื องช่วยหาทิศ ดาวเหล่านีจะขึนในแถบซีกโลกใด
ก. ซีกโลกเหนือ
ข. ซีกโลกใต้
ค. ซีกโลกตะวันออก
ง. ซีกโลกตะวันตก
๑๕๐. ตําแหน่งของดาวเหนือจะขึนอยูส่ ูงจากแนวเส้นขอบฟ้ าประมาณกีองศา
ก. ๕ องศา
ข. ๑๕ องศา
ค. ๔๕ องศา
ง. ๖๐ องศา
๑๕๑. เมือเรายืนหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือ ทางขวามือของเราจะเป็ นทิศอะไร
ก. ทิศตะวันออก
ข. ทิศใต้
ค. ทิศตะวันตก
ง. ทิศตะวันตกเฉียงใต้
๑๕๒. การหาทิศในเวลากลางวันโดยใช้ดวงอาทิตย์ประกอบนาฬิกา เมืออยูซ่ ีกโลกด้านเหนือ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ให้เงาไม้ทบั เลข ๑๒
ข. ให้เงาไม้ทบั เลข ๖
ค. ให้เงาไม้ทบั เลข ๙
ง. ให้เงาไม้ทบั กับเข็มสัน
๑๕๓. เมือเราอยูใ่ นซีกโลกใต้การหาทิศโดยใช้ดวงอาทิตย์ประกอบนาฬิกา จะต้องให้เงาไม้ทาบทับอะไร
ก. เลข ๑๒
ข. เลข ๖
ค. เข็มยาว
ง. เข็มสัน
๑๕๔. ในเวลากลางคืนเมืออยูท่ างซีกโลกเหนือ จะต้องหาทิศโดยอาศัยดาวอะไร
ก. ดาวจระเข้
ข. ดาวไถ
ค. ดาวว่าว
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
๑๕๕. ดาวไถมีรูปร่ างคล้ายอักษรภาษาอังกฤษตัวใด
ก. Z ตะแคง
ข. L ตะแคง
ค. M ตะแคง
ง. N ตะแคง

- ๑๙ ๑๕๖. การหาทิศในเวลากลางคืน ใช้ดาวจระเข้แสดงว่าเราอยูใ่ นส่วนใดของโลก
ก. ซีกโลกเหนือ
ข. ซีกโลกใต้
ค. ซีกโลกตะวันออก
ง. ซีกโลกตะวันตก
๑๕๗. ถ้าพลุยงิ ขึนเหนือศีรษะ และอยูต่ รงกลางแจ้งการระเบิด และการเกิดแสงสว่างจ้า ย่อมทําให้ตามืด
ไปชัวคราว และทําให้มองอะไรไม่เห็นถ้าได้ยนิ เสียงพลุดงั ขึน จะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รี บออกไปจากบริ เวณทีมีแสงสว่างอย่างรวดเร็ว
ข. ให้ลม้ ตัวลงแนบพืน
ค. รี บวิ งเข้าทีหลบภัย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๕๘. การหาทิศในเวลากลางคืนบางโอกาสเราอาจเตรี ยมการ หรื อร้องขอให้มีการยิงพลุส่องสว่างเหนือ
ตําบลทีเรารู้จกั ก็ได้ เมือยิงพลุแล้วให้รีบดําเนินการทําอะไร
ก. รี บกําหนดทิศทางอย่างรวดเร็ ว
ข. ให้ลม้ ตัวนอนราบเสียก่อน
ค. ให้อาศัยแสงสว่างดูภูมิประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๕๙. การรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน ถ้าใช้เครื องเตือนภัยชนิดต่าง ๆ ทังทีเป็ นเครื องมือกล และ
ทีประดิษฐ์ขึน ทําให้เกิดเสียงเพืออะไร
ก. เพือให้เกิดความเข้าใจว่าเป็ นสัญญาณบอกฝ่ าย
ข. เพือเป็ นการหาทิศ
ค. เพือให้ทราบการเข้ามาของข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
วิชายุทธวิธี เรืองป้อมสนาม
๑๖๐. แบบรู ปร่ างของคู มี ๓ แบบ คือ คูต่อสู,้ คูมาตรฐานมีทียืนยิง,คูยงิ สําหรับคูมาตรฐานมีทียืนยิง
มีความลึกเท่าไร
ก. ลึก ๕ ๑/๒ ฟุต
ข. ลึก ๖ ๑/๒ ฟุต
ค. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ง. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต
๑๖๑. บ่อรับลูกระเบิดทําเป็ นบ่อกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ ว ลึก ๑๘ นิ ว ขุดให้เอียงลาดลงไปกีองศา
ก. ๑๐ องศา
ข. ๒๐ องศา
ค. ๓๐ องศา
ง. ๔๐ องศา
๑๖๒. คูต่อสูเ้ ป็ นงานเริ มแรกของคูมาตรฐาน อาจเริ มจากคูคลานแล้วเปลียนเป็ นคูหมอบ,คูวิ ง
จนกระทังลึกทีสุดเท่าใด
ก. ลึก ๔ ๑/๒ กว้างปากคู ๔ ฟุต
ข. ลึก ๕ ๑/๒ กว้างปากคู ๕ ฟุต
ค. ลึก ๖ ๑/๒ กว้างปากคู ๔ ฟุต
ง. ลึก ๓ ๑/๒ กว้างปากคู ๔ ฟุต

- ๒๐ ๑๖๓. คูมาตรฐานมีทียืนยิง ห่างกันทึก ๆ ๕–๑๐ หลา สลับกัน ๒ ข้างทียืนยิงขุดเข้าไปในผนัง กว้าง,ยาว
เท่าใด
ก. กว้าง ๓ ฟุต ยาว ๒ ๑/๒ ฟุต ลึกระดับอก
ข. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๒ ๑/๒ ฟุต ลึกระดับอก
ค. กว้าง ๒ ๑/๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึกระดับอก
ง. กว้าง ๓ ฟุต ยาว ๓ ๑/๒ ฟุต ลึกระดับอก
๑๖๔. การกรุ ลาด มี ๒ แบบ คือ
ก. แบบกําแพงกันดิน,กําแพงกันทราบ
ข. แบบกรุ ผวิ ,แบบกรุ ลาด
ค. แบบกําแพงกันดิน,แบบกรุ ลาด
ง. แบบกําแพงกันดินแบบกรุ ผวิ
๑๖๕. การกรุ ลาดแบบกําแพงกันดินสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้เอง โดยไม่ตอ้ งใช้เครื องคําจุน กระทําได้หลายวิธี ๆ
ใดบ้าง
ก. วิธีใช้ผกู้ ระสอบ,ลวดตาข่าย,ผ้าใบ,ตะแกรงลวด
ข.วิธีใช้กระสอบพราง,แผ่นหญ้า,หินและอิฐ,ซุง
ค. วิธีใช้ภาชนะโลหะทีแผ่นแล้ว,แผ่นโลหะ,สังกะสีลกู ฟูก
ง.วิธีใช้กิ งไม้,ไม้กระดาน,ไม้อดั ,ไม้ท่อน
๑๖๖. วัสดุทีใช้ในการกรุ ลาด ข้อใดเป็ นวัสดุประดิษฐ์
ก. ขัดแตะกิ งไม้
ข. กิ งไม้กรุ ต่อเนือง
ค. ท่อนไม้
ง. ผ้ากระสอบ
๑๖๗. ท่อนไม้ทีนํามาใช้ในการกรุ ลาดเป็ นวัสดุประเภทใด
ก. วัสดุธรรมชาติ
ข. วัสดุแสวงเครื อง
ค. วัสดุประดิษฐ์
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๖๘. การถากถางพืนทียิง ทีจัดไว้สาํ หรับการตังรับประชิด ให้เริ มถากถางใกล้แนวของหน้าทีมันใหญ่ และ
ต่อออกไปข้างหน้าอย่างน้อยกีหลา
ก. ๒๐๐ หลา
ข. ๑๕๐ หลา
ค. ๑๐๐ หลา
ง. ๕๐ หลา
๑๖๙. การถากถางพืนทียิง ควรทําอย่างไร กับทุ่งหญ้าและต้นข้าวทีแห้ง ถ้าไม่เป็ นการเปิ ดเผยทีมัน
ก. ให้เกียวออก
ข. ให้เผา
ค. ปล่อยไว้เฉย ๆ
ง. ถูกทังข้อ ก.และข้อ ข.
๑๗๐. ข้อใด คือรู ปรอยมาตรฐานของคูยงิ
ก. แบบแปดเหลียม
ข.แบบซิกแซก
ค. แบบตัวยู
ง. ถูกทัง ก. และ ข.
๑๗๑. ข้อใดคือการกรุ ลาด
ก. แบบกักนํา
ข. แบบกําแพงกันดิน
ค. แบบขุดหลุม
ง. แบบถากถาง

- ๒๑ ๑๗๒. การถากถางพืนยิงต่อไปข้างหน้าอย่างน้อยกีหลา
ก. ๕๐ หลา
ข. ๑๐๐ หลา
ค. ๑๕๐ หลา
ง. ๒๐๐ หลา
๑๗๓. การกรุ ลาดแบบกําแพงดินโดยใช้กระสอบทราย มีขอ้ เสีย คือ
ก. สร้างได้ง่ายและรวดเร็ ว
ข. สามารถนําถุงปุ๋ ยมาเสริ มได้
ค. ไม่มีความเข้มแข็งจะผุง่ายภายใน ๓-๔ เดือน ง. กันนําเข้าได้ดี
๑๗๔. การบรรจุทรายลงใส่กระสอบควรบรรจุประมาณ
ก. ๑/๒ ของกระสอบ
ข. ๓/๔ ของกระสอบ
ค. บรรจุเต็มแล้วใช้เชือกมัดกระสอบ
ง. ๑/๔ ของกระสอบ
๑๗๕. เมือวางกระสอบทราบต้องในใจหัวข้อสําคัญ คือ
ก. ตังกระสอบให้ตงฉากกั
ั
บความชัน
ข. สร้างผนังให้มีลาด ๓ ต่อ ๑ หรื อ ๔ ต่อ ๑
ค. วางกระสอบอย่าให้รอยเย็บอยูข่ า้ งนอก
ง. ถูกทุกข้อ
๑๗๖. การสร้างเครื องกีดขวาง การสร้างสนามทุ่นระเบิดและเตรี ยมการทําลายเหมาะในยุทธวิธีใด
ก. การเข้าตี
ข. การตังรับ
ค. การร่ นถอย
ง. รุ ก-รับ และร่ นถอย
๑๗๗. การรื อถอนสิ งกีดขวาง กําบังการตรวจการณ์และหาระยะยิงไปยังทีตังของเป้ าหมาย คือ
ก. ลําดับความเร่ งด่วนของงาน
ข. งานป้ อมสนาม
ค. การพรางและการซ่อนเร้น
ง. งานในหน้าทีของทหารทุกคน
๑๗๘. หลักการในการถากถางพืนทียิงมีอยูว่ ่า
ก. ต้องไม่เป็ นการเปิ ดเผยทีมันฝ่ ายเรา
ข. ต้องไม่ขาดความรอบคอบ
ค. ถากถางพืนทีให้มากไว้พอฝนตกขึนใหม่
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
๑๗๙. การพรางและการซ่อนเร้นควบคู่ไปกับการดัดแปลงภูมิประเทศ ทําเพือ
ก. ให้ยากต่อการตรวจการณ์ของข้าศึก
ข. เป็ นการระวังป้ องกัน
ค. เป็ นลําดับความเร่ งด่วนของงาน
ง. ถูกทังของ ก.,ข. และ ค.
๑๘๐. เครื องมือเครื องใช้ในการขุดหลุมทีตังยิงปื นกล ทัง ๓ แบบ ในพืนทีการรบ
ก. ใช้รถโกยตัก
ข. เครื องมือกลทีมีอยู่
ค. พลัวสนาม
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๘๑. การถากถางพืนยิงในป่ าทึบจนโล่งเตียน ไม่ควรกระทําเหตุผล คือ
ก. เป็ นการตรวจการณ์มองเห็นข้าศึกได้ในระยะไกล ๆ
ข. เป็ นการบ่งบอกทีตังของฝ่ ายเรา
ค. การติดต่อสือสารหรื อการส่งสัญญาณจะได้ชดั เจนและสะดวก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

- ๒๒ ๑๘๒. ในการดัดแปลงภูมิประเทศเพือป้ องกันในระยะประชิด ในเริ มถากถางพืนทีเริ มจาก
ก. แนวขอบหน้าทีมันฝ่ ายเราออกไป
ข. ทิศทางจากข้าศึกเข้ามายังแนวของหน้าทีมันฝ่ ายเรา
ค. ผูบ้ งั คับบัญชาสังการเท่านัน
ง. ทําพร้อม ๆ กันไปโดยเริ มจากการแบ่งงาน
๑๘๓. คูและทีตังอาวุธ มีลกั ษณะอันพึงประสงค์ คือ
ก. เป็ นแบบธรรมดา ๆ และสร้างได้ง่าย
ข. ต้องมีการพรางและซ่อนเร้น
ค. ให้มีการป้ องกันต่อการโมตีดว้ ยยานเกราะ
ง. ถูกทังข้อ ก.,ข. และ ค.
๑๘๔. วิชาป้ อมสนาม เป็ นงานทีเหล่าใดต้องเรี ยนรู้
ก. ทหารราบ
ข. ทหารม้า
ค. ทหารช่าง
ง. ทุกเหล่า
๑๘๕. วิชาป้ อมสนามมีความมุ่งหมายเพืออะไร
ก. ให้คุน้ เคยกับหลักมูลฐานการสร้าง
ข. รู้เรื องการจัดทีมันตังรับแบบเร่ งด่วนและแบบประณี ต
ค. รู้การสร้างคู การกรุ ลาด เครื องกีดขวางแบบต่าง ๆ
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๑๘๖. การปฏิบตั ิงานในสนามรบ ถ้าเราได้มีการฝึ กฝนมาก่อนในยามปกติจะช่วยในเรื อง
ก. รู ปแบบการสร้างป้ อมสนาม
ข. การวางหลุมบุคคล,หลุมปื นกล
ค. รู้วิธีแก้ปัญหาในยุทธบริ เวณ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๗. การจัดทีมันตังรับ ควรทําอะไรบ้าง
ก. การลาดตระเวน
ข. การจัดระเบียบยุทธวิธี
ค. การดัดแปลงภูมิประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
การเดินการพักแรม และการระวังป้องกัน
๑๘๘. ประเภทของการเคลือนย้ายแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คืออะไร
ก. การเคลือนย้ายทางธุรการ
ข. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี
ค. ถูกทังข้อ ก. ข้อ ข.
ง. การเคลือนย้ายแบบผสม
๑๘๙. การเคลือนย้ายทางธุรการ หมายถึงเป็ นการเคลือนย้ายแบบใด
ก. การเคลือนย้ายโดยทัวไปทีไม่เกียวข้องกับการรบ
ข. เป็ นการเคลือนย้ายนอกยุทธบริ เวณ
ค. เป็ นการเคลือนย้ายหน่วยทหารจากตําบลหนึงไปยังอีกตําบลหนึงในสถานการณ์ปกติ
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๓ ๑๙๐. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี หมายถึงการเคลือนย้ายแบบใด
ก. การเคลือนย้ายกําลังทหารภายในยุทธบริ เวณภาพใต้สภาพการรบ
ข. เป็ นการเคลือนย้ายไม่อยูใ่ นสภาพการรบ
ค. เป็ นการเคลือนย้ายอาจจะได้รับความกดดันจากการกระทําจากข้าศึกอย่างใดอย่างหนึง
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข้อ ค.
๑๙๑. การเคลือนย้ายสามารถแบ่งออกตามลักษณะการเคลือนย้ายได้อีก คือการเคลือนย้ายระยะไกล , การ
เคลือนย้ายระยะใกล้อยากทราบว่าการเคลือนย้ายโดยการเดินเท้าเป็ นการเคลือนย้ายแบบใด
ก. การเคลือนย้ายระยะไกล
ข. การเคลือนย้ายระยะใกล้
ค. การเคลือนย้ายแบบผสม
ง. ผิดทุกข้อ
๑๙๒. การเคลือนย้ายโดยใช้ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็ นอากาศยาน หรื อรถยนต์เป็ นการเคลือนย้ายแบบใด
ก. การเคลือนย้ายระยะไกล
ข. การเคลือนย้ายระยะใกล้
ค. การเคลือนย้ายแบบผสม
ง. ผิดทุกข้อ
๑๙๓. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธีภายใต้สภาพการรบ ไม่ว่าจะปะทะกับข้าศึกทางพืนดิน ในไม่ชา้ ไม่ว่าจะ
ปะทะในระหว่างทาง หรื อไม่ก็ตามรู ปขบวนรบ หรื อการเดินจะสิ นสุดลงเมือใด
ก. เมือมีการปะทะกับข้าศึกทางพืนดิน หรื อเมือได้เดินไปถึงตําบลปลายทางแล้ว
ข. เมือไม่ปะทะกับข้าศึก
ค. เมือหยุดเดิน
ง. เมือมีการระวังป้ องกัน
๑๙๔. แบบของการเดินทางด้วยเท้า หน่วยทหารอาจแบ่งการเดินทางด้วยเท้าได้ ๔ แบบด้วยกัน อยาก
ทราบว่าการเดินเมือไม่มีภยั คุกคามของข้าศึกหน่วยทหารมักจะเดินในเวลาใด
ก. เวลากลางคืน
ข. เวลากลางวัน
ค. เวลาเดือนหงาย
ง. เวลาฝนตก
๑๙๕. เมือสถานการณ์บ่งว่า อาจจะได้รับอันตรายจากการคุมคามของข้าศึกทางพืนดิน หน่วยทหารมักจะ
เดินในเวลาใด
ก. เวลากลางวัน
ข. เวลากลางคืน
ค. เวลาฝนตก
ง. เวลาเดือนหงาย
๑๙๖. การเดินเร่ งรี บเป็ นการเดินทีต้องการผลทางระยะทางเพราะฉะนันผูบ้ งั คับควรเพิ มอะไรให้กบั ทหาร
เวลาเดินเพือให้ได้ระยะมาก ๆ
ก. เพิ มนําหนักบรรทุกในเป้ หลัง
ข. เพิ มชัวโมงการเดินในมากขึนอีก
ค. เพิ มอาวุธยุทโธปกรณ์
ง. ผิดทุกข้อ

- ๒๔ ๑๙๗. การพักประจําชัวโมง ชัวโมงแรกในการเดินจะพัก ๑๕ นาที เดิน ๔๕ นาที อยากทราบว่าการพัก
ในชัวโมงที ๒ จะพักได้กีนาที
ก. ๑๐ นาที
ข. ๑๕ นาที
ค. ๑๒ นาที
ง. ๑๘ นาที
๑๙๘. รู ปขบวนการเดินทางยุทธวิธี ตามปกติจะใช้รูปขบวนอะไร
ก. แถวตอนเรี ยงหนึง
ข. แถวตอนเรี ยงสอง
ค. แถวตอนเรี ยงสาม
ง. รู ปขบวนแบบใดก็ได้
๑๙๙. หน่วยทหารอาจจะเดินทางด้วนเท้า อยากทราบว่าการเดินด้วยเท้านันมีกีแบบ อะไรบ้าง
ก. ๓ แบบ การเดินในเวลากลางวัน , การเดินในเวลากลางคืน , การเดินเร่ งรี บ
ข. ๓ แบบ การเดินทางยุทธวิธี , การเดินทางธุรการ , การเดินสลับ
ค. ๔ แบบ การเดินเวลากลางวัน , การเดินเวลากลางคืน , การเดินเร่ งรี บ , การเดินสลับ
ง. ๔ แบบ การเดินเวลากลางวัน ,การเดินเวลากลางคืน ,การเดินทางยุทธวิธี ,การเดินทางธุรการ
๒๐๐. การเคลือนย้ายหน่วยทหาร คือการปฏิบตั ิอย่างไร
ก. การย้ายหน่วยทหารจากทีแห่งหนึงไปยังอีกแห่งหนึงเพือความปลอดภัย
ข .การเคลือนย้ายกําลังทหารเป็ นหน่วย ทังในสถานการณ์รบ และมิใช่สถานการณ์รบ
ค. การเคลือนย้ายทหารเป็ นหน่วยในสถานการณ์รบ
ง. ทีกล่าวมาไม่มีขอ้ ใดกล่าวถูก
๒๐๑. การเคลือนย้ายหน่วยทหาร หมายถึง
ก. การเคลือนย้ายกําลังทหารเป็ นหน่วยในสถานการณ์รบเป็ นหลัก
ข. การเคลือนย้ายกําลังทหารเป็ นหน่วยมิใช่สถานการณ์รบ
ค. ถูกทัง ๒ ข้อ
ง. ผิดทัง ๒ ข้อ
๒๐๒. ตามปกติการเคลือนย้ายแบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๒๐๓. การเคลือนย้ายถ้าแบ่งตามลักษณะการเคลือนย้ายสามารถแบ่งได้กีประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๒ ประเภท
ง. ผิดทุกข้อ
๒๐๔. การเดินทางด้วยเท้าทางธุรการ คือการเดินทางแบบใด
ก. ไม่มีการรบของข้าศึก
ข. มีอากาศยานข้าศึก
ค. มีอาวุธยิงระยะไกลข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๕ ๒๐๕. ความสามารถในการเดินทางขึนอยูก่ บั ปัจจัยอะไรบ้าง
ก. ลักษณะภูมิประเทศ
ข. สภาพลม , ฟ้ า , อากาศ
ค. สถานการณ์ขา้ ศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๖. ในเวลา ๒๔ ชัวโมง ระยะทางการเดินปกติทหารเป็ นเท่าใด
ก. ๒๐ - ๒๕ กม.
ข. ๒๐ - ๓๐ กม.
ค. ๒๐ - ๓๒ กม.
ง. ๒๐ - ๓๕ กม.
๒๐๗. ในเวลากลางวันอัตราความเร็ วของการเดินทางบนถนนควรเป็ นเท่าใด
ก. ๒ กม. / ชม.
ข. ๓ กม. / ชม.
ค. ๔ กม. / ชม.
ง. ๕ กม. / ชม.
๒๐๘. ในเวลากลางคืนอัตราความเร็ วในการเดินทางบนถนนควรเป็ นเท่าใด
ก. ๒ กม. / ชม.
ข. ๒.๕ กม. / ชม.
ค. ๓ กม. / ชม.
ง. ๓.๒ กม. / ชม.
๒๐๙. ระยะก้าวทีเป็ นมาตรฐานในการเดินทางคือเท่าใด
ก. ๒๘ นิ ว
ข. ๓๐ นิ ว
ค. ๓๒ นิ ว
ง. ๓๔ นิ ว
๒๑๐. หน้าทีหลักของผูร้ ักษาระยะก้าวคืออะไร
ก. เป็ นผูต้ รวจการณ์ขา้ ศึก
ข. รักษาอัตราความเร็ วในการเดินทาง
ค. เป็ นผูน้ าํ หน่วย
ง. เป็ นเจ้าหน้าทีสือสาร
๒๑๑. ในเวลากลางวันระยะต่อในการเดินทางเป็ นเท่าใด
ก. ๑ - ๒ เมตร
ข. ๒ - ๔ เมตร
ค. ๒ - ๓ เมตร
ง. ๒ - ๕ เมตร
๒๑๒. การหยุดพักประจําชัวโมงหยุดอย่างไร
ก. หยุดพักชัวโมงละ ๑๐ นาที
ข. หยุดพักชัวโมงละ ๑๕ นาที
ค. ชัวโมงแรก ๑๕ นาที ต่อไปหยุดชัวโมงละ ๑๐ นาที
ง. ชัวโมงแรก ๒๐ นาที ต่อไปหยุดชัวโมงละ ๑๐ นาที
๒๑๓. เมือพักประจําชัวโมงทหารปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รวมอาวุธ และปลดเป้ ไว้ขา้ งถนน
ข. แก้ไขเครื องแต่งกายให้เรี ยบร้อย
ค. เติมนําให้เต็มกระติก
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๔. การเดินทางด้วยเท้าแบ่งออกได้เป็ นกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ

- ๒๖ ๒๑๕. การเตรี ยมตัวก่อนออกเดินทางจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ตรวจเครื องมือ เครื องใช้ อาวุธ กระสุน
ข. เตรี ยมของใช้ทีจําเป็ น
ค. เติมนําให้เต็มกระติก
ง. ถูกทุกข้อ
วิชาการสงครามพิเศษ
๒๑๖. การลาดตระเวนมี ๒ ประเภท คืออะไร
ก. การลาดตระเวนหาข่าว และการลาดตระเวนรบ
ข. การลาดตระเวนหาข่าว และการลาดตระเวนระวังป้ องกัน
ค. การลาดตระเวนรบ และการลาดตระเวนระวังป้ องกัน
ง. การลาดตระวนโจมตี และการลาดตระเวนระวังป้ องกัน
๒๑๗. การจัดกําลังพลออกเป็ นส่วนโจมตี ส่วนสนับสนุนและส่วนระวังป้ องกันเป็ นการจัดกําลังของหน่วย
ลาดตระเวนประเภทใด
ก. การลาดตระเวนหาข่าว
ข. การลาดตระเวนรบ
ค. การลาดตระเวนระวังป้ องกัน
ง. การลาดตระเวนโจมตี
๒๑๘. การตังฐานลาดตระเวน มีการปฏิบตั ิแบ่งเป็ น ๗ ขัน ข้อใดเป็ นการปฏิบตั ิในขันที ๗
ก. การระวังป้ องกัน
ข. การลาดตระเวนรอบฐานลาดตระเวน
ค. การจัดตังยามคอยเหตุ
ง. การกําหนดภารกิจและการปฏิบตั ิภายในฐานลาดตระเวน
๒๑๙. โดยทัวไปหน่วยลาดตระเวนรบ จะจัดกําลังออกเป็ น ๓ ส่วน คือ ๑. ส่วนโจมตี ๒. ส่วนสนับสนุน
และส่วนใด
ก. ส่วนทําลาย
ข. ส่วนระวังป้ องกัน
ค. ส่วนจู่โจม
ง. ส่วนจับเชลย
๒๒๐. การเตรี ยมการการลาดตระเวนผูบ้ งั คับหน่วยเริ มระเบียบการนําหน่วย ๘ ขัน โดยขันที ๑ จะเริ มจาก
ก. ออกคําสังเตรี ยม
ข. การวางแผนขันต้น
ค. ทําแผนให้สมบูรณ์
ง. รับภารกิจ, วิเคราะห์ภารกิจ*
๒๒๑. การลาดตระเวนหาข่าวนันแบ่งเป็ นลาดตระเวนหาข่าวเป็ นพืนทีและหาข่าวเป็ นจุด ภารกิจเพือ
ก. รวบรวมข่าวสาร
ข. ทําลายทีตังข้าศึก
ค. จับกุม ข้าศึก
ง. ปลดปล่อยเชลยศึก
๒๒๒. จุดนัดพบทีหน่วยลาดตระเวนทีใช้หยุดเพือเตรี ยมการปฏิบตั ิ ณ ทีหมาย คือ
ก. จุดนัดพบขันต้น
ข. จุดนัดพบระบบนาฬิกา
ค. จุดนัดพบระหว่างทาง
ง. จุดนัดพบ ณ ทีหมาย

- ๒๗ ๒๒๓. คําสังยุทธการมีกีข้อ
ก. ๓ ข้อ
ข. ๔ ข้อ
ค. ๕ ข้อ
ง. ๖ ข้อ
๒๒๔. เมือตังฐาน ลาดตระเวนแล้วไม่ควรอยูใ่ นฐานลาดตระเวนนานเกินกว่ากีชัวโมง
ก. ๑๒ ชม.
ข. ๒๔ ชม.
ค. ๓๖ ชม
ง. ๔๘ ชม.
๒๒๕. ข้อใดไม่ใช่หลักพิจารณาในการเลือกทีตังฐาน ลาดตระเวน
ก. ควรอยูใ่ กล้แหล่งนํา
ข. เป็ นทีปกปิ ดปลอดภัย
ค. ต้องเป็ นทีสามารถหลับนอนได้
ง. อยูใ่ นหุบเขา
๒๒๖. การเตรี ยมพร้อมภายในฐาน ลาดตระเวนควรกระทําในเวลาใด
ก. ตอนเช้าและตอนกลางวัน
ข. ตอนกลางวันและตอนเย็น
ค. ตอนเย็นและตอนมืด
ง. ตอนเช้าและตอนเย็น
๒๒๗. การปรับวงรอบฐานลาดตระเวนใครทําการตรวจครังแรก
ก. ผบ.หน่วยลาดตระเวน
ข. รอง ผบ.หน่วยลาดตระเวน
ค. ผบ.ส่วนโจมตี
ง. ผบ. ส่วนสนับสนุน
๒๒๘. ฐานลาดตระเวนควรห่างจากเส้นทางอย่างน้อย กีเมตร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๑๕๐ เมตร
ง. ๒๐๐ เมตร
๒๒๙. ชนิดของการลาดตระเวน มีกีชนิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๒๓๐. การลาดตระเวนหาข่าวและการลาดตระเวนรบจะแตกต่างกันทีใด
ก. ขนาดของหน่วย
ข. อาวุธยุทโธปกรณ์
ค. การปฏิบตั ิ ณ ทีหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๑. การตังฐานลาดตระเวนแบ่งการปฏิบตั ิออกเป็ นกีขันตอน
ก. ๕ ขันตอน
ข. ๖ ขันตอน
ค. ๗ ขันตอน*
ง. ๘ ขันตอน
๒๓๒. หน่วยลาดตระเวน คืออะไร
ก . หน่วยทหารทีออกไปปฏิบตั ิการรบ
ข. หน่วยทหารทีผูบ้ งั คับบัญชาเลือกไปปฏิบตั ิภารกิจต่าง ๆ
ค. หน่วยแยกทีจัดขึนและถูกส่งออกมาจากหน่วยทีใหญ่กว่าเพือปฏิบตั ิการลาดตระเวน
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๘ ๒๓๓. การจัดหน่วยลาดตระเวนแบ่งออกเป็ นกีแบบ
ก. ๕ แบบ
ข. ๔ แบบ
ค. ๓ แบบ
ง. ๒ แบบ
๒๓๔. ข้อใดไม่ใช่จุดนัดพบของการลาดตระเวนพืนที
ก. จุดนัดพบขันต้น
ข. จุดนัดพบระหว่างทาง
ค. จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
ง. จุดนัดพบระบบนาฬิกา
๒๓๕. มาตรการในการระวังป้ องกันสําหรับการเตรี ยมพร้อมตามปกติใช้เวลาประมาณเท่าใด
ก. ๑ ชัวโมง
ข. ๒ ชัวโมง
ค. ๓ ชัวโมง
ง. ๒๔ ชัวโมง
๒๓๖. ฐานการลาดตระเวนคืออะไร
ก. ฐานทีตังของหน่วยทหารเพือปฏิบตั ิการรบ
ข. ฐานทีใช้สาํ หรับพักผ่อนในขณะทีทําการรบ
ค. ฐานปฏิบตั ิชวคราวซึ
ั
งตังโดยหน่วยทหารขนาดเล็กระดับกองร้อยทหารราบลงไป
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๗. พืนทีซึงหน่วย ลว.เข้ามารวมกันเพือกระจายกําลังก่อนออกจากแนวทหารฝ่ ายเดียวกันเรี ยกว่าอะไร
ก. จุดนัดพบ
ข. จุดนัดพบขันต้น
ค. จุดนัดพบระหว่างทาง
ง. จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
๒๓๘. หลักสําคัญทีจะทําให้การ ลว.ประสบความสําเร็ จคือข้อใด
ก. การวางแผนอย่างละเอียด
ข. การ ลว.โดยละเอียด
ค. การควบคุมและการระวังป้ องกันทีแน่นอน ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๙. การนําหน่วย ลว.กลับเข้าฐานในลักษณะเป็ นรู ปขบวนแถวตอนเรี ยงหนึง เคลือนทีเข้าจุดศูนย์กลาง
ของฐาน กําหนดบุคคลทีจะกลบเกลือนร่ องรอย และทิ งยามคอยเหตุไว้เพือป้ องกันข้าศึกแกะรอยอยูใ่ นลําดับ
ขันในการจัดตังฐาน ลว.ทีเท่าใด
ก. ขันที ๑
ข. ขันที ๒
ค. ขันที ๓
ง. ขันที ๔
๒๔๐. 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.
๒๔๑. หน่วยแยกทีจัดส่งออกไปจากหน่วยใหญ่เพือปฏิบตั ิภารกิจทีได้รับมอบในการรบเรี ยกว่าอะไร
ก. ยุทธวิธี
ข. การลาดตระเวน
ค. การปฏิบตั กิ ารหาข่าว
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๙ ๒๔๒. การลาดตระเวนเป็ นสิ งสําคัญและมีความจําเป็ นต่อการปฏิบตั ิการรบ
เหตุผลทีต้องทําการลาดตระเวน เพืออะไร
ก . ต้องการทราบข่าวสารเกียวกับข้าศึก
ข. ระวังป้ องกันหน่วยของตนเอง
ค. ทําให้ได้รับผลดีต่อปฏิบตั ิการรบ
ง. ถูกทุกข้อ
๒๔๓. การลาดตระเวนแบ่งออกตามภารกิจเป็ น ๒ ชนิด
ก. ลาดตระเวนหาข่าว , ลาดตระเวนรบ
ข. ลาดตระเวนเป็ นจุด, ลาดตระเวนเป็ นพืนที
ค. ลาดตระเวนระยะใกล้ , ลาดตระเวนระยะไกล
ง. ลาดตระเวนตีโฉบฉวย , ลาดตระเวน ซุ่มโจมตี
๒๔๔. จุดนัดพบของหน่วยลาดตระเวนมี ๓ ชนิด
ก. จุดนัดพบขันต้น, จุดนัดพบระหว่างทาง, จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
ข. จุดนัดพบเริ มต้น, จุดนัดพบระหว่างทาง, จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
ค. จุดนัดพบขันต้น, จุดนัดพบระหว่างทาง, จุดนัดขันสุดท้าย
ง. จุดนัดพบขันต้น, จุดนัดพบตามสถานการณ์, จุดนัดพบ ณ ทีหมาย
๒๔๕. มาตรการควบคุมภายในหน่วยลาดตระเวน ผบ.หน่วยลาดตระเวนใช้มาตรการควบคุมอย่างไร
ก. ท่าสัญญาณ
ข. สือคําสัง
ค. สังวาจา
ง. ถูกหมดทุกข้อ
๒๔๖. ฐานลาดตระเวนเป็ นฐานลาดตระเวนชนิดใด
ก. ถาวร
ข. กึงถาวร
ค. ชัวคราว
ง. ดัดแปลงพืนที
๒๔๗. หลักการเลือกฐานลาดตระเวน ผบ.หน่วยลาดตระเวนจะต้องพิจารณาเลือกพืนทีอย่างไร
ก. ปกปิ ด – ปลอดภัย
ข. ปกปิ ด - ซ่อนเร้น
ค. ซ่อนเร้น – ปลอดภัย
ง. ปกปิ ด – กําบัง
๒๔๘. ความมุ่งหมายในการตังฐานลาดตระเวนเพืออะไร
ก. พักผ่อน
ข. รอรับการส่งกําลังบํารุ ง
ค. การติดต่อสือสาร
ง. ถูกทุกข้อ
๒๔๙. ลําดับขันในการตังฐานลาดตระเวน ๗ ขัน อยากทราบขันที ๑ คืออะไร
ก. การลาดตระเวนหาพืนทีตังฐาน
ข. การเข้าฐานลาดตระเวน
ค. การระวังป้ องกัน
ง. การปรับวงรอบฐาน

- ๓๐ วิชา โครงการพระราชดําริ
๒๕๐. ก่อนทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูภ่ ูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขึนครองสิริราชสมบัติ ประเทศไทยอยู่
ในช่วงทีฟื นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกตํา อันเนืองมาจากสงครามใด
ก. สงครามโลกครังที ๑
ข. สงครามโลกครังที ๒
ค. สงครามเย็น
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๕๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูภ่ ูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ณ วันทีเท่าใด พ.ศ.ใด
ก. ๗ มิถุนายน ๒๔๘๙
ข. ๘ มิถุนายน ๒๔๙๘
ค. ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙
ง. ๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๙
๒๕๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูภ่ ูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จศึกษาต่อทีประเทศใด
ก. สวิสเซอร์แลนด์
ข. เนเธอร์แลนด์
ค. ฝรั งเศส
ง. อังกฤษ
๒๕๓. โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึงข้อใด
ก. โครงการทีช่วยเหลือชาวเขา
ข. โครงการทีทรงศึกษาปฏิบตั ิส่วนพระองค์
ค. โครงการบ้านเอืออาทร
ง. ถูกทุกข้อ
๒๕๔. โครงการหลวง หมายถึงข้อใด
ก. โครงการทีช่วยเหลือชาวเขา
ข. โครงการทีทรงศึกษาปฏิบตั ิส่วนพระองค์
ค. โครงการบ้านเอืออาทร
ง. ถูกทุกข้อ
๒๕๕. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ หมายถึงข้อใด
ก. โครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค
ข. โครงการมุ่งพัฒนาชาวเขา
ค. โครงการทีพระองค์พระราชทานแนะนําและแนวพระราชดําริ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๕๖. โครงการพระราชดําริ หมายถึงข้อใด
ก. โครงการทีวางแผนพัฒนาให้ภาครัฐและส่วนราชการร่ วมดําเนินการตามพระราชดําริ
ข. โครงการพัฒนาชาวเขา
ค. โครงการทีทรงศึกษาปฏิบตั ิส่วนพระองค์
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก
๒๕๗. โครงการตามพระราชดําริ ปัจจุบนั เปลียนชือเรี ยกว่า
ก. โครงการพระราชดําริ
ข. พระราชดําริ โครงการ
ค. โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก

- ๓๑ ๒๕๘. ตังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ โครงการตามพระราชดําริ มีจาํ นวนกีโครงการ
ก. ๓๒๐๐ โครงการ
ข. ๓๒๙๘ โครงการ
ค. ๔๕๐๐ โครงการ
ง. ๔๒๙๘ โครงการ
๒๕๙. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพือประสานงานโครงการพระราชดําริ มีชือย่อว่าอะไร
ก. สํานักงาน ภปร.
ข. สํานักงาน คปร.
ค. สํานักงาน จปร.
ง. สํานักงาน กปร.
๒๖๐. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพือประสานงานโครงการ อันเนืองมาจาก
พระราชดําริ
ก. สํารวจโครงการ
ข. ศึกษาโครงการ
ค. วิเคราะห์โครงการ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๖๑. โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ แยกได้เป็ นกีประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๗ ประเภท
ค. ๙ ประเภท
ง. ๑๑ ประเภท
๒๖๒. โครงการด้านการเกษตร มุ่งเน้นสิ งใดเป็ นสําคัญ
ก. รายได้
ข. สิ งแวดล้อม
ค. ให้เกษตรสามารถพึงตังเองได้
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๖๓. โครงการด้านสาธารณสุข คือโครงการใด
ก. โครงการแพทย์พระราชทาน
ข. โครงการอบรมหมอหมู่บา้ น
ค. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๒๖๔. โครงการใดคือโครงการด้านการพัฒนาแหล่งนํา
ก. โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการเพาะปลูก
ข. โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือรักษาต้นนําลําธาร
ค. โครงการพัฒนาแหล่งนําเพือการผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
ง. ถูกทุกข้อ
๒๖๕. โครงการบรรเทาอุทกภัย จัดอยูใ่ นโครงการพระราชดําริ ดา้ นใด
ก. สิ งแวดล้อม
ข. ด้านการพัฒนาแหล่งนํา
ค. ด้านการคมนาคม
ง. ด้านการส่งเสริ มอาชีพ
๒๖๖. การปลูกหญ้าแฝก เพือรักษาหน้าดิน จัดอยูใ่ นโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ดา้ นใด
ก. ด้านคมนาคม
ข. ด้านการเกษตร
ค. ด้านการส่งเสริ มอาชีพ
ง. ด้านสิ งแวดล้อม

- ๓๒ ๒๖๗. ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน มีหน้าทีหลักศึกษาอะไร
ก. ปรับปรุ งและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและนํา
ข. ศึกษาพืนทีป่ าเสือมโทรม
ค. เป็ นศูนย์ทดลองงานพัฒนาการเกษตร
ง. ศึกษาพืนทีต้นนําลําธารเนืองจากมีการทําลายป่ า
๒๖๘. ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน มีหน้าทีหลักอะไร
ก. ปรับปรุ งและฟื นฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและนํา
ข. ศึกษาพืนทีป่ าเสือมโทรม
ค. เป็ นศูนย์ทดลองงานพัฒนาการเกษตร
ง. ศึกษาพืนทีต้นนําลําธารเนืองจากมีการทําลายป่ า
๒๖๙. ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน ตังอยูท่ ีใด
ก. ฉะเชิงเทรา
ข. นราธิวาส
ค. จันทบุรี
ง. ชะอํา
๒๗๐. นโยบายหลักของกองทัพบกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ
ก. เสริ มสร้างระบอบประชาธิปไตย
ข. ส่งเสริ มสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ค. สนับสนุนโครงการพระราชดําริ ทุกโครงการ
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก
๒๗๑. นโยบายหลักของกองทัพกับการพัฒนาด้านการเมือง คืออะไร
ก. เสริ มสร้างระบอบประชาธิปไตย
ข. ส่งเสริ มสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ค. สนับสนุนโครงการพระราชดําริ ทุกโครงการ
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก
๒๗๒. โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ ตังอยูจ่ งั หวัดใด
ก. นครศรี ธรรมราช
ข. พะเยา
ค. เชียงใหม่
ง. ชุมพร
๒๗๓. โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ และ ๓๐ อยูจ่ งั หวัดใด
ก. นครศรี ธรรมราช
ข. พะเยา
ค. เชียงใหม่
ง. ชุมพร
๒๗๔. โครงการแรกของโครงการพระราชดําริ คือข้อใด
ก. โครงการฝนหลวง
ข. โครงการปลาหมอเทศจากปี นงั
ค. โครงการกังหันชัยพัฒนา
ง. โครงการแก้มลิง

- ๓๓ วิชา ทหารกับบทบาทของกองทัพตามรัฐธรรมนูญ
๒๗๕. ข้อใดคือสิ งสําคัญทีสุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การเลือกตัง
ข. ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพในการดําเนินชีวิต
ค. อํานาจอธิปไตยเป็ นของประชาชน
ง. การมีนายกรัฐมนตรี บริ หารประเทศ
๒๗๖. ข้อใดไม่ใช่หลักพืนฐานของประชาธิปไตย
ก. การมีส่วนร่ วม
ข. การใช้เหตุผล
ค. การใช้เสียงข้างมาก
ค. การนับถือศาสนาหรื อมีความเชือเดียวกัน
๒๗๗. การใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตัง ( one man one vote ) เป็ นการใช้ลกั ษณะพืนฐานของหลัก
ความเสมอภาคในข้อใด
ก. ความเสมอภาคในทางศักดิศรี
ข. ความเสมอภาคในทางโอกาส
ค. ความเสมอภาคในทางการเมือง
ง. ความเสมอภาคในฐานะเป็ นมนุษย์
๒๗๘. วิธีใด ทีเป็ นการแสดงการมีส่วนร่ วมในการแสวงหาความเห็นในสังคม
ก. การโต้เถียง
ข. การอภิปราย
ค. การลงประชามติ
ง. ถูกทุกข้อ
๒๗๙. ข้อใดคือเสรี ภาพในระบอบประชาธิปไตย
ก. นายนิดเปิ ดวิทยุภายในบ้านตน แต่เสียงดังรบกวนเพือนบ้าน
ข. นายหน่อยเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็น เรื องการเมืองไปยังหนังสือพิมพ์
ค. นายน้อยทิ งขยะลงบนถนนสาธารณะหน้าบ้านของตน
ง. นายนาเดินเปลือยผ้าไปตามถนนวิภาวดี
๒๘๐. ตามหลักการใช้เสียงข้างมาก เมือเสียงข้างมากลงมติแล้ว เสียงข้างน้อยต้องทําอย่างไร
ก. ยอมรับและปฏิบตั ิ
ข. ประท้วง
ค. ฟ้ องศาล
ง. โวยวาย
๒๘๑. การปกครองระบบรัฐสภา มีประเทศใดเป็ นแม่แบบ
ก. อังกฤษ
ข. อเมริ กา
ค. ฝรั งเศส
ง. เยอรมัน
๒๘๒. ระบบการปกครองใดทีมีประชาชนมีสิทธิเสรี ภาพในการตรวจสอบการใช้อาํ นาจรัฐได้
ก. ระบบรัฐสภา
ข. ระบบประธานาธิบดี
ค. ระบบกึงรัฐสภากึงประธานาธิบดี
ง. ระบบเผด็จการ
๒๘๓. ในอํานาจอธิปไตยนัน พระมหากษัตริ ยจ์ ะใช้อาํ นาจนิติบญั ญัติผา่ นองค์กรใด
ก. ศาล
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. รัฐสภา

- ๓๔ ๒๘๔. ข้อใดถือเป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ก. พระราชกําหนด
ข. พระราชบัญญัติ
ค. รัฐธรรมนูญ
ง. พระราชกฤษฎีกา
๒๘๕. สภาผูแ้ ทนราษฎร มีจาํ นวนทังสิ นกีคน
ก. ๓๐๐ คน
ข. ๔๐๐ คน
ค. ๕๐๐ คน
ง. ๖๐๐ คน
๒๘๖. ข้อใดเป็ นปัญหาทีส่งผลให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ
ก. การทุจริ ตการเลือกตัง
ข. นายารัฐมนตรี ขาดภาวะการเป็ นผูน้ าํ
ค. การเลือกสรรคนเข้าสู่การเมืองใช้ระบบเงินเป็ นส่วนใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ
๒๘๗. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีของกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญ
ก. การรักษาและป้ องกันประเทศ
ข. การเข้าแทรกแซงการเมืองการปกครอง
ค. การพัฒนาประเทศ
ง. การรักษาความมันคงของชาติ
๒๘๘. การรับราชการทหารถือเป็ นสิ งใดทีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ก. สิทธิประชาชน
ข. เสรี ภาพของประชาชน
ค. ความเสมอภาคของประชาชน
ง. หน้าทีของประชาชน
๒๘๙. ข้อใดเป็ นความเข้าใจผิดของการเรี ยนวิชาทหาร
ก. การเรี ยนวิชาทหารเป็ นการหนีทหาร
ข. การเรี ยนวิชาทหารเป็ นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านทหาร
ค. การเรี ยนวิชาทหารเป็ นการสนับสนุนให้กองทัพมีความพร้อม
ง. การเรี ยนวิชาทหารคือการฝึ กป้ องกันประเทศ
๒๙๐. ข้อใดผิด
ก. บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ
ข. ทหารจะเคารพในกฎระเบียบทีควรปฏิบตั ิต่อหน่วยทหารด้วยกันเท่านัน
ค. กําลังสํารองเป็ นส่วนสําคัญในการสนับสนุนกองทัพ
ง. ทหารมีหน้าทีหลักคือป้ องกันประเทศ

- ๓๕ วิชา การพัฒนาสังคมและชุ มชน
๒๙๑. ข้อใดอธิบายถึงกระบวนการสือความหมาย ได้อย่างถูกต้องทีสุด
ก. ทําให้เกิดความเข้าใจ หรื อรู้ความประสงค์กนั และกัน
ข. การคมนาคม
ค. การสือสาร
ง. การบําบัดความต้องการ
๒๙๒. องค์ประกอบของกระบวนการสือสาร แบ่งเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๒๙๓. ข้อใดไม่ใช่ องค์ประกอบของกระบวนการสือสาร
ก. ทีมา
ข. เนือความ
ค. สัญลักษณ์
ง. เป้ าหมาย
๒๙๔. ข้อใดเป็ นลักษณะของเนือความในองค์ประกอบของกระบวนการสือสาร
ก. บุคคลทีกําลังมองดู
ข. ฝูงชน
ค. คน ๆ หนึงทีฟังวิทยุ
ง. รู ปภาพและสัญลักษณ์ต่อต่าง ๆ
๒๙๕. ในสังคมในปัจจุบนั ข้อใดถือเป็ นกระบวนการสือความหมายบ้าง
ก. ป้ ายโฆษณา
ข. รายการโทรทัศน์
ค. อินเตอร์เน็ต
ง. ถูกทุกข้อ
๒๙๖. ข้อใดจัดเป็ นเงือนไข ของกระบวนการสือความหมาย
ก. ต้องมีความเข้าใจในเรื องทีติดต่อบ้าง
ข. เชือชาติและสีผวิ
ค. ฐานะทางการเงิน
ง. ถูกทุกข้อ
๒๙๗. ในกระบวนการสือความหมายของชนชาติไทย การยกมือไหว้หมายถึงอะไร
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข. ระบอบประชาธิปไตย
ค. การแสดงการเคารพ
ง. สัญลักษณ์
๒๙๘. ข้อใดให้คาํ จํากัดความของ “ ภาษา” ตามหลักกระบวนการสือความหมาย ได้ถกู ต้องทีสุด
ก. กฎเกณฑ์ ศัพท์และความนึกคิดเบืองหลังไม่เหมือนกัน
ข. สัญลักษณ์อย่างหนึงอย่างใด
ค. ระบอบการปกครองชนิดหนึง
ง. การมองเห็น
๒๙๙. ในหลักเรื องระดับการเข้าถึงใจ ความเข้าใจในการติดต่อสือสาร ขึนอยูก่ บั สิ งใดเป็ นหลัก
ก. ระดับความยากง่ายของเรื องทีเกียวข้อง
ข. ระดับการศึกษา
ค. ความสนใจและพืนฐานทางบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ

- ๓๖ ๓๐๐. ในสังคมปัจจุบนั สือมวลชนมีบทบาทมากมายในสังคม ทังทางด้านข้อมูลข่าวสาร , แฟชัน ฯลฯ
อยากทราบว่า สือมวลชนใช้หลักอะไรในการควบคุมมวลชน
ก. หลักประชาธิปไตย
ข. หลักการโฆษณา
ค. หลักวัตถุนิยม
ง. หลักจิตวิทยา
๓๐๑. ความสําเร็ จของกระบวนการสือความหมาย ขึนอยูก่ บั ปัจจัยใดเป็ นสําคัญ
ก. เนือความ
ข. การโฆษณา
ค. เป้ าหมาย
ง. ผลสําเร็ จ
๓๐๒. การตีความหมายของกระบวนการสือความหมายของแต่ละบุคคล ปัจจัยอะไรบ้างทีเป็ นหลักสําคัญ
ก. มูลเหตุ , ฐานะการเงิน , การโฆษณา
ข. ทัศนะคติ , ความคาดหมาย , อารมณ์
ค. อารมณ์ , มูลเหตุ , ฐานะทางเศรษฐกิจ
ง. ความสนใจ , ประสบการณ์ , สุขภาพ
๓๐๓. การเข้าข้างตนเอง เป็ นลักษณะอย่างหนึงของจิตใจมนุษย์ ข้อใดแสดงออกถึงการเข้าข้างตนเอง
ในกระบวนการสือความหมายได้ดีทีสุด
ก. สือบิดเบือนความจริ งเรื องนักการเมืองทีหนุนหลังตนเอง
ข. สมจิตรกินอาหารทีตนเองชอบเพียงอย่างเดียว
ค. สมตึกยอมอ่านหนังสือพิมพ์ทีโจมตีนกั การเมืองทีชืนชอบ
ง. สมถวิลสนใจแต่ศิลปะอย่างเดียว
๓๐๔. ข้อในอธิบายถึง “สือ” ได้ดีและถูกต้องทีสุด
ก. หนังสือพิมพ์
ข. วิทยุ
ค. ใบปลิว
ง. การนําสารออกสู่ระบบ
๓๐๕. 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
๓๐๖. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกสือ
ก. เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าเหมาย
ข. ตามใจมหาชน
ค. เนือหาเหมาะสม
ง. ถ่ายทอดกระจายเนือหาสะดวก
๓๐๗. ข้อใดคือข้อด้อยของสือ “คําพูด”
ก. ประหยัด
ข. รวดเร็วทันความต้องการ
ค. เรื องซับซ้อนจะล้มเหลว
ง. ปรับเนือหาได้ง่าย
๓๐๘. ข้อใดเป็ นข้อด้อย ของสือประเภท “สิ งพิมพ์”
ก. ข้อมูลล้าสมัยง่าย
ข. ดึงดูดความสนใจง่าย
ค. ใช้อา้ งอิงได้
ง. เป้ าหมายทําการทบทวนได้

- ๓๗ ๓๐๙. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของวัสดุสิ งพิมพ์
ก. หนังสือพิมพ์
ข. สิ งพิมพ์เฉพาะกิจ
ค. อินเตอร์เน็ตคาแฟ่
ง. นิตยสารและวารสาร
๓๑๐. จอร์จ เอ มิลเลอร์ ได้ให้บทนิยามของทักษะการสือสารเพือสร้างความสัมพันธ์ว่าอย่างไร
ก. เป็ นการแสดงกิริยาสัมพันธ์ทางสังคมโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ระบบสาร
ข. ถ่ายทอดข่าวสารจากทีหนึงไปอีกทีหนึง
ค. เป็ นปฏิกิริยาตอบกลับในรู ปแบบต่าง ๆ
ง. มีความเข้าใจร่ วมกันต่อกระบวนการสือต่าง ๆ
๓๑๑. การสนองความต้องการพืนฐานของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ อาจจะถือเป็ นการสือสาร ข้อใดไม่เป็ นการ
สนองความต้องการขันพืนฐานในลักษณะการสือสาร
ก. แสดงบทบาทฐานะทางสังคม
ข. แสดงออกทางวัฒนธรรม
ค. ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลังเสมอ
ง. เพือความต้องการพืนฐานทังร่ างกายและจิตใจ
๓๑๒. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสือสาร
ก. ทําให้มีสมั พันธ์ทีดีต่อคนรอบข้าง
ข. ทําให้เกิดการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ค. ทําให้เกิดสงครามได้
ง. ทําให้เกิดความสามัคคีกนั และกัน
๓๑๓. กลุ่มของสัญลักษณ์ทีถูกสร้างขึนในลักษณะทีมีความหมายต่อคน ใช้เป็ นสารทีผูส้ ่งสารออกไปเพือ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความต้องการตามวัตถุประสงค์ของผูท้ ีทําการสือสาร ตามบทความนีคือนิยาม
ของสิ งใด
ก. การเข้ารหัส
ข. สือมวลชน
ค. ภาษาสัญลักษณ์
ง. วัฒนธรรมสือ
วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
๓๑๔. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการทําแผล
ก. ให้แผลสะอาดหายเร็ ว
ข. ป้ องกันการติดเชือ
ค. ป้ องกันอันตรายทีเกิดขึนกับบาดแผล
ง. ช่วยพยุงไม่ให้บาดแผลเคลือนไหว
๓๑๕. ข้อใดไม่ใช่วิธีทาํ ความสะอาดแผล
ก. ล้างมือให้สะอาดก่อนทําแผล
ข. ทําความสะอาดรอบ ๆ บาดแผลด้วย Alcohol โดยวนรอบบาดแผลทิศทางเดียว
ค. เอานําเปล่าล้างแผลแล้วใช้กระดาษทิชชูปิดไว้
ง. ฟอกแผล ล้างแผล ใส่ยา ปิ ดแผล

- ๓๘ ๓๑๖. ข้อใดไม่ใช่การปฐมพยาบาลผูท้ ีมีบาดแผล
ก. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพือป้ องกันการช็อก
ข. อย่าให้ส่วนทีเป็ นบาดแผลเคลือนไหว
ค. ทําการห้ามเลือด
ง. ไม่ตอ้ งทําการปฐมพยาบาล รอจนกว่าถึงมือแพทย์
๓๑๗. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของผ้าปิ ดแผล และผ้าพันแผล
ก. ป้ องกันหลาย ๆ อย่าง เช่น เชือโรค ห้ามเลือด ผิดรู ปร่ าง
ข. ไม่ตอ้ งใช้ผา้ ปิ ดแผลหรื อผ้าพันแผล จะทําให้มองไม่เห็นบาดแผล
ค. ผ้าพันแผลจะทําให้แน่น อาการเจ็บปวดมากขึน
ง. ผ้าปิ ดแผล ผ้าพันแผล ไม่ช่วยให้เกิดความอบอุ่นแก่บาดแผล
๓๑๘. ความหมายของบาดแผลปิ ด( Closed Wounds )
ก. แผลทีไม่มีการเปิ ดออกมาสู่ผวิ หนังภายนอก
ข. เกิดจากแรงกระแทกของแข็งทีไม่มคี ม จึงไม่มีบาดแผลขึน
ค. มีอาการ ฟก ชํา ดํา เขียว
ง. มีการฉีกขาดของผิวหนัง
๓๑๙. ความหมายของบาดแผลเปิ ด ( Open Wounds )
ก. บาดแผลทีผิวหนังแยกออกจากกันทําให้มองเห็นเนือเยือภายใน
ข. บาดแผลไม่มีการเปิ ดออกมาสู่ผวิ หนังภายนอก
ค. เกิดจากถูกแรงกระแทก ไม่มีเลือดตกยางออก
ง. มีอาการเขียวชํา บวมแดง
๓๒๐. แผลทีมีอวัยวะออกมาภายนอกร่ างกายไม่ควรปฏิบตั ิเช่นใด
ก. อย่าพยายามแตะต้องหรื อเอาอวัยวะนันกลับเข้าไปในร่ างกาย
ข. ให้ผปู้ ่ วยนอนราบและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพือป้ องกันอาการช็อก
ค. ใช้ถุงพลาสติดปิ ดอวัยวะทีออกมาภายนอกหรื อใช้ผา้ สะอาดชุบนําปิ ดไว้
ง. หยิบจับอวัยวะนันกลับเข้าไปในร่ างกาย เพือการอุจาดตา
๓๒๑. การช่วยเหลือผูท้ ีมีวตั ถุแปลกปลอม เสียบหรื อแทงเข้าไปในอวัยวะไม่ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ห้ามเลือดโดยกดเส้นเลือดแดงบริ เวณนัน
ข. ดูอาการช็อก
ค. เคลือนย้ายผูบ้ าดเจ็บด้วยความระมัดระวัง
ง. ดึงวัตถุนนออกจากบาดแผล
ั

- ๓๙ ๓๒๒. การทีมีเลือดออกภายนอกกับเลือดออกภายใน อะไรเป็ นอันตรายมากกว่ากัน
ก. เลือดออกภายนอกมีอนั ตรายมากกว่าเลือดออกภายใน
ข. เลือดออกภายในมีอนั ตรายมากกว่าเลือดออกภายนอก
ค. ทังสองชนิดมีอนั ตรายมากกว่า
ง. ทังสองชนิด ไม่มีอนั ตราย
๓๒๓. ข้อใดไม่ใช่หลักการพิจารณาผูท้ ีมีเลือดออก
ก. จํานวนเลือดทีออก
ข. ระดับความมีสติของผูบ้ าดเจ็บ
ค. ความดันโลหิตลดลง ชีพจรเต้นเบาเร็ ว
ง. ผูบ้ าดเจ็บนอนหลับสบาย
๓๒๔. การฉีกขาดของเส้นเลือดแดง เลือดทีออกมาลักษณะอย่างไร
ก. สีดาํ คลํา มากพอประมาณ
ข. สีแดงสด พุ่งตามจังหวะการเต้นของหัวใจ
ค. สีแดงสด ออกมาเล็กน้อย
ง. สีดาํ คลําค่อย ๆ ซึมออกมา
๓๒๕. ข้อใดไม่ใช่การปฐมพยาบาลผูท้ ีมีเลือดออก
ก. การฉีกขาดของเส้นเลือดฝอย เอาผ้าสะอาดกดบาดแผลอย่างเดียว
ข. การฉีกขาดของเส้นเลือดดํา เอาผ้าสะอาดกดบาดแผลยกส่วนนันให้สูงขึน
ค. การฉีกขาดของเส้นเลือดแดง ต้องใช้สายรัดห้ามเลือด ผ้าสะอาด ๆ กดบาดแผลยกส่วนนันให้
สูงขึน รี บนําส่งโรงพยาบาล
ง. ไม่ตอ้ งทําการปฐมพยาบาล รับนําส่งโรงพยาบาลทันที
๓๒๖. เมือเกิดบาดแผลฟกชําดําเขียว ควรทําการปฐมพยาบาลอย่างไร
ก. ใช้นาํ ร้อนประคบบริ เวณบาดแผลก่อน
ข. ใช้นาํ เย็นประคบบริ เวณบาดแผลเพือลดอาการปวดบวม
ค. รับประทางยาแก้ปวด แก้อกั เสบก่อน
ง. ไปพบแพทย์
๓๒๗. ผูป้ ่ วยทีมีอาการรุ นแรง ชีพจรเบาเร็ ว ช็อก หมดสติ ควรให้นอนลักษณะอย่างไร
ก. นอนหงายราบมือชิดลําตัว
ข. นอนตะแคงขาเหยียดตรง
ค. นอนหงายยกปลายเท้าสูงขึน
ง. นอนตะแคงตัวงอ
๓๒๘. การทีส่วนประกอบของกระดูกแตกออกจากกันอย่างสิ นเชิง หรื อยังมีส่วนทีติดอยูบ่ า้ งเมือกระดูกหัก
ข้อใดไม่เกียวข้อง
ก. เนือเยือรอบ ๆ กระดูก
ข. เส้นเลือด เส้นประสาท
ค. ปอด
ง. เส้นเอ็น

- ๔๐ ๓๒๙. กระดูกหักแบบใดมีอนั ตรายมากกว่า ก่อให้เกิดการติดเชือ
ก. กระดูกหักแบบธรรมดา หรื อแบบปิ ด
ข. กระดูกหักมีบาดแผล หรื อแบบเปิ ด
ค. กระดูกหักแบบเปิ ดและแบบปิ ด ไม่มีอนั ตราย
ง. ข้อเคลือน ข้อเคล็ด
๓๓๐. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ บ่งชีหรื ออาการแสดงของกระดูกหัก
ก. สามารถเคลือนไหวอวัยวะส่วนทีหักได้
ข. ผิดรู ปไปจากปกติของกระดูก
ค. ผิวหนังฉีก มีเลือดออก มีบาดแผล
ง. กดเจ็บ บวมแดง อักเสบ
๓๓๑. ผูท้ ีมีบาดแผลเลือดออกมากและกระดูกทีหักแล้ว ควรทําการปฐมพยาบาลอย่างไร
ก. รี บถอดรองเท้าหุม้ ข้อออก ยกปลายเท้าสูง
ข. ไม่ตอ้ งถอดรองเท้าหุม้ ข้อออก ใช้สายรัดห้ามเลือด หาอุปกรณ์มาดามเท้าไว้
ค. บอกให้ผปู้ ่ วยทําจิตใจให้สบาย ไม่เป็ นอะไรมาก
ง. รี บไปพบแพทย์ทาํ การเอ็กซเรย์
๓๓๒. ข้อใดไม่ใช่การปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บกระดูกคอหัก
ก. ให้อยูใ่ นท่านอนหงาย ยกไหล่สอดผ้าเช็ดตัวทีม้วนไว้ใต้คอ
ข. ใช้ของแข็งวางข้าง ๆ ศรี ษะ และคอทัง ๒ ข้าง เพือป้ องกันการเคลือนไหว
ค. ตรวจดูศรี ษะหรื อคอของผูบ้ าดเจ็บ โดยการงอ ยก หมุน
ง. ผูกเครื องประคองคอแสวงเครื องด้วยแถบผ้ายาว ๆ
๓๓๓. ข้อใดไม่ใช่เหตุส่งเสริ มทีทําให้กระดูกหัก
ก. เพศ ผูช้ ายทีมีโอกาสมากกว่าเนืองจากการประกอบอาชีพ
ข. อายุ ผูส้ ูงอายุกระดูกจะเปราะบางกว่าผูท้ ีมีอายุนอ้ ย
ค. ตําแหน่งของกระดูก เช่น แขน ขา จะหักง่าย
ง. ความอ้วน ความผอม ของร่ างกาย
วิชา การบรรเทาสาธารณภัย
๓๓๔. การสันดาป คืออะไร
ก. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการรวมตัวของเชือเพลิงกับออกซิเจน
ข. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการเคมีกบั เชือเพลิง
ค. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการรวมตัวของเคมีและออกซิเจน
ง. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการกระจายตัวเชือเพลิงและออกซิเจน
๓๓๕. เชือเพลิงหมายถึงข้อใด
ก. ของแข็งทีมีไฟติด
ข. สิ วทีติดไฟและไฟลุกไหม้
ค. สิ งทีติดไฟและเกิดการลุกไหม้
ง. สิ งของทีไม่ติดไฟ

- ๔๑ ๓๓๖. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของไฟ
ก. เชือเพลิง
ข. ความร้อน
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. ออกซิเจน
๓๓๗. ข้อใดเป็ นวิธีการกําจัดองค์ประกอบของไฟ
ก. ทําให้เย็นตัวลง ( การลดอุณหภูมิ )
ข. กําจัดไฮโดรคาร์บอน
ค. ดารเพิ มอุณหภูมิ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๓๘. ประเภทของไฟมีกีประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๕ ประเภท
ค. ๖ ประเภท
ง. ๗ ประเภท
๓๓๙. สัญลักษณ์ C หมายถึงอะไร
ก. ไฟทีเกิดขึนกับโลหะทีติดไฟได้
ข. ไฟทีเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีมีกระแสไหลอยู่
ค. ไฟทีเกิดขึนกับเชือเพลิงเหลว
ง. ไฟทีเกิดกับวัตถุเชือเพลิง
๓๔๐. ไฟทีเกิดกับโลหะทีติดไฟได้ใช้อะไรในการดับไฟ
ก. G - ๑
ข. Met – L - X
ค. LPG
ง. ถูก ก.และ ข.
๓๔๑. ทุกข้อเป็ นคุณสมบัติของเครื องดับเพลิงแบบยกเคลือนทีได้ ยกเว้นข้อใด
ก. ราคาถูกใช้งานได้หลายครัง
ข. เหมาะสมกับประเภทของไฟทีเกิดขึน
ค. ติดตังในทีสะดวกหยิบใช้งานได้ทนั ที
ง. ตรวจสอบถูกต้องอย่างสมําเสมอ
๓๔๒. ทีมีส่วนแกรไฟต์มีคุณสมบัติอย่างไร
ก. สือความร้อนจะให้โลหะติดไฟเย็นตัวลง
ข. ตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ของเปลวไฟ
ค. ตัดอากาศในการลุกไหม้
ง. ผิดหมด
๓๔๓. การดับเพลิงขันต้น คือ
ก. การดับเพลิงเสียแต่ในโอกาสแรกทีเริ มขึนทันที
ข. การดับเพลิงโดยใช้นาํ ดับก่อน
ค. การใช้ผา้ ห่มชุบนําดับไฟก่อน
ง. การดับเพลิงโดยวิธีใช้เครื องดับเพลิงแบบสารเคมี
๓๔๔. เครื องดับเพลิงสําหรับดับเพลิงขันต้น แบ่งออกเป็ นกีชนิด
ก. ๙ ชนิด
ข. ๑๐ ชนิด
ค. ๓ ชนิด
ง. ๖ ชนิด
๓๔๕. เครื องดับเพลิงชนิด กรด – โซดา ( soda acid ) มีตวั ยาบรรจุภายในอะไรบ้าง
ก. กรดกํามะถัน โซเดียมคาร์บอนเนต
ข. กรดกํามะถัน กรดอะมีโนเซนเซติกส์
ค. กรดกํามะถัน โซเดียมคลอไรด์
ง. กรดกํามะถัน กรดฟอสฟอรัส

- ๔๒ ๓๔๖. เครื องดับเพลิงชนิด กรด – โซดา (soda acid ) ใช้ดบั เพลิงประเภทใด
ก. อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ข. สารเคมี
ค. โลหะ
ง. วัตถุเชือเพลิง
๓๔๗. ผลในการฉีดเครื องดับเพลิงเคมีชนิดกรด มีคุณสมบัติอย่างไร
ก. ๑ แกลลอน ระยะฉีด ๒๐ ฟุต ใช้เวลา ๔๐ วินาที
ข. ๑ แกลลอน ระยะฉีด ๒๕ ฟุต ใช้เวลา ๔๕ วินาที
ค. ๑ แกลลอน ระยะฉีด ๓๐ ฟุต ใช้เวลา ๕๐ วินาที
ง. ๑ แกลลอน ระยะฉีด ๓๕ ฟุต ใช้เวลา ๕๕ วินาที
๓๔๘. เครื องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ( โฟม ) ทีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บรรจุเป็ นกีเท่าของปริ มาตรเดิม
ก. ๓– ๕ เท่า
ข. ๕ – ๑๐ เท่า
ค. ๗– ๑๒ เท่า
ง. ๑๒ – ๑๕ เท่า
๓๔๙. นํายาฟองก๊าซมีผลในการดับเพลิงทีเกิดจากอะไร
ก. อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ข. นํามัน เชือเพลิง หรื อเชือเพลิงเหลว
ค. จากอาคารบ้านเรื อน
ง. ได้ทุกข้อทีกล่าวมา
๓๕๐. สิ งภายในเครื องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซหรื อโฟม ประกอบด้วยอะไรผสมกับอะไร
ก. อะลูมิเนียมซัลเฟต ผสม นําอุ่น
ข. โซเดียมซัลเฟต ผสม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค. อะลูมิเนียมซัลเฟต ผสม โซเดียมคาร์บอนเนต
ง. อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ ผสม นําอุน่
๓๕๑. ข้อใดไม่ใช่ตวั ยาทีทําให้นาํ ยาดับเพลิงยึดเหนียวและเป็ นฟอง
ก. นํามันเตอรกีแดง
ข. นํามันสน
ค. นําคันรากไม้
ง. สารทีทําให้เป็ นฟองคล้ายฟองสบู่
๓๕๒. นํายาจะพุ่งออกจากถังได้โดยแรงดันจากอะไร
ก. แรงดันอากาศ
ข. แรงดันก๊าซออกซิเจน
ค. แรงดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๓๕๓. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของเครื องดับเพลิงแบบฟองก๊าซหรื อโฟม
ก. คลุมทับผิวหน้าเชือเพลิง โดยวิธีแยกออกซิเจน
ข. เมือถูกนํายาครอบทับแล้วจะลุกไหม้ขึนอีก
ค. ฟองนํายาแผ่บนผิวหน้าเชือเพลิง ครอบทับเชือเพลิงแนบสนิท
ง. ใช้ดบั เพลิงได้ทุกชนิด

- ๔๓ ๓๕๔. ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของเครื องดับเพลิงแบบฟองก๊าซหรื อโฟม
ก. บํารุ งรักษายากกว่าเครื องดับเพลิงแบบอืน ๆ
ข. ฟองก๊าซเปรอะเปื อนเสือผ้า
ค. ฟองก๊าซไม่ได้ผลกับเชือเพลิงเหลวบางชนิด เช่น อีเทอร์ แอลกอฮอล์ เป็ นต้น
ง. เป็ นสือไฟฟ้ าสามารถตัดไฟจากอุปกรณ์ทีมีกระแสไฟฟ้ าได้
๓๕๕. เมือความหนาแน่นอากาศเทียบกับ 1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีความหนาแน่นกีเท่า
ก. ๐.๕ เท่า
ข. ๑.๕ เท่า
ค. ๒.๕ เท่า
ง. ๕ เท่า
๓๕๖. เครื องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ( สะสมความดัน ) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถ
พุ่งออกไปเป็ นรัศมีกีฟุต
ก. ๑ ฟุต
ข. ๓ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๑๐ ฟุต
๓๕๗. หากฉีดเครื องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (สะสมความดัน) ในทีรับอากาศจะมีผล
อย่างไร
ก. เชือเพลิงจะดับทันที
ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ทาํ ให้เชือเพลิงดับ
ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กระจายในอากาศเป็ นอันตราย
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าแทนทีอากาศหายใจ ทําให้ไม่มีอากาศหายใจ
----------------------------

