ธนาคารข้ อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที ๓ หญิง
จงเลือกข้อทีถูกทีสุ ดเพียง ๑ ข้อ
วิชา การอ่านแผนทีและการใช้ เข็มทิศ
๑. อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรทีใช้กบั พิกดั UTM เช่น
ก. Z – RTSD
ข. L ๗๐๑๗
ค. ๔๗ P
ง. QP
๒. เลขอักษรประจําเขตกริ ดโซนทีใช้กบั พิกดั กริ ด UTM เช่น
ก. ๔๘๓๗ II
ข. ๔๗ N
ค. L ๗๐๑๗
ง. K – RTSD
๓. เส้นกริ ดบนแผนที มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ เมือหมู่เส้นกริ ดตัดกันจะเกิดเป็ นสีเหลียม เรี ยกว่า
ก. สีเหลียมผืนผ้า
ข. สีเหลียมด้านเท่า
ค. สีเหลียมจัตุรัสกริ ด
ง. สีเหลียมมุมฉาก
๔. การอ่านพิกดั กริ ด UTM ด้วยเส้นกริ ดตังและกริ ดนอนอ่านดังนี
ก. อ่านไปทางขวาแล้วลงล่าง
ข. อ่านไปทางขวาแล้วขึนบน
ค. อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง
ง. อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง
๕. ระบบกริ ด UTM ทีใช้ทาํ แผนทีโลกจะใช้ระหว่างละติจูด
ก. ๘๐ องศาใต้ – ๘๔ องศาเหนือ
ข. ๘๐ องศาเหนือ – ๘๔ องศาใต้
ค. ๘๐ องศาใต้ – ๘๐ องศาเหนือ
ง. ๘๔ องศาเหนือ – ๘๔ องศาใต้
๖. ระบบกริ ด UTM แบ่งตามลองติจูดระหว่าง
ก. ๑๘๐ องศาตะวันออก – ๑๘๐ องศาตะวันตก
ข. ๙๐ องศาตะวันออก – ๙๐ องศาตะวันตก
ค. ๙๐ องศาตะวันออก – ๑๘๐ องศาตะวันตก
ง. ๑๘๐ องศาตะวันออก – ๙๐ องศาตะวันตก
๗. ในแต่ละกริ ดโซนจะกําหนดแบ่งตามความกว้างและความยาวไว้ดงั นี
ก. กว้าง ๖ องศา ยาว ๘ องศา
ข. กว้าง ๘ องศา ยาว ๖ องศา
ค. กว้าง ๑๐ องศา ยาว ๖ องศา
ง. กว้าง ๖ องศา ยาว ๑๐ องศา
๘. หากอ่านพิกดั เป็ นตังเลข 6 ตัว ใกล้เคียงระยะใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๑๐,๐๐๐ เมตร

-๒๙. หากอ่านพิกดั อยูใ่ นระยะ ๑๐ เมตร จะอ่านตัวเลขดังนี
ก. ๔ ตัว
ข. ๖ ตัว
ค. ๘ ตัว
ง. ๑๐ ตัว
๑๐. การอ่านพิกดั ให้ทราบถึงกริ ดโซนจัตุรัสแสนเมตรและพิกดั 4 ตัว ดังนี
ก. Q ๔๖๗๙๘๔
ข. QP ๔๖๗๙๘๔
ค. ๔๗ P QP ๔๖๗๙๓๘
ง. P ๔๖๗๙๘๔
๑๑. เส้นชันความสูง แบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. ๓ ประเภท
ข. ๔ ประเภท
ค. ๕ ประเภท
ง. ๖ ประเภท
๑๒. เส้นชันความสูงทีมีสีนาํ ตาลเข้มและมีเลขบอกอยูห่ มายถึง
ก. เส้นหลัก
ข. เส้นรอง
ค. เส้นแทรก
ง. เส้นดีเพรสชัน
๑๓. เส้นชันความสูงในทีเล็กทีสุดและมีกากบาทกับตัวเลข หมายถึง
ก. สันเขา
ข. หุบเขา
ค. ยอดเขา
ง. คอเขา
๑๔. เส้นชันความสูงจะมีช่วงต่างห่างกันดังนี
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๑๕ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๓๐ เมตร
๑๕. พืนเอียงซึงทํามุมกับพืนระดับ หมายถึง
ก. หุบเขา
ข. ร่ องเขา
ค. สันเขา
ง. ลาด
๑๖. ทิศทางหลักมีอยู่ ๓ ทิศทาง ดังนี
ก. ทิศเหนือจริ ง
ข. ทิศเหนือกริ ด
ค. ทิศเหนือแม่เหล็ก
ง. ถูกทุกข้อ
๑๗. ทิศเหนือทีอยูบ่ นแผนทีด้วยเส้นกริ ดตังเรี ยกว่า
ก. ทิศเหนือจริ ง
ข. ทิศเหนือกริ ด
ค. ทิศเหนือแม่เหล็ก
ง. ทิศเหนือ
๑๘. การเดินด้วยเข็มทิศในเวลากลางวันเมือผ่านเครื องกีดขวางจะปฏิบตั ิดงั นี
ก. หักขวา + ๙๐ องศา , หักซ้าย + ๙๐ องศา
ข. หักขวา + ๙๐ องศา , หักซ้าย – ๙๐องศา
ค. หักขวา + ๑๘๐ องศา , หักซ้าย – ๑๘๐ องศา
ง. หักขวา –๑๘๐ องศา , หักซ้าย – ๑๘๐ องศา

-๓๑๙. มุมภาคทิศเหนือกลับหรื อมุมตรงกันข้ามมีหลักเกณฑ์การติดค่าดังนี
ก. มุมเกิน ๑๘๐ องศา เอา ๑๘๐ องศา ไปลบ
มุมไม่เกิน ๑๘๐ องศา เอา ๑๘๐ องศา ไปบวก
ข. มุมเกิน ๑๘๐ องศา เอา ๙๐ องศา ไปลบ
มุมไม่เกิน๑๘๐ องศา เอา ๙๐ องศา ไปบวก
ค. มุมเกิน ๑๘๐ องศา เอาไปลบออกจาก ๓๖๐ องศา
มุมไม่เกิน ๑๘๐ องศา เอา ๓๖๐ องศา ไปบวก
ง. มุมเกิน ๑๘๐ องศา เอาไปลบออกจาก ๒๗๐ องศา
มุมไม่เกิน ๑๘๐ องศา เอา ๒๗๐ องศา ไปบวก
๒๐. การวางแผนทีให้ถกู ทิศโดยใช้เข็มทิศจะต้องวางเข้มทิศบนแผนที ดังนี
ก. เอาขอบด้านตรงทับเส้นกริ ดนอนบน แผนที
ข. เอาขอบด้านตรงทับเส้นกริ ดตังบน แผนที
ค. เอาหัวลูกศรทับเส้นกริ ดนอนบน แผนที
ง. เอาขีดพรายนําทับเส้นกริ ดนอนบน แผนที
๒๑. การใช้แผ่นวัดมุม P ๖๗ บริ เวณส่วนโค้งจะบอกค่าของมุมอยูด่ งั นี คือ
ก. วงนอก ๐ – ๑๘๐ องศา , วงใน ๑๘๐ องศา –๓๖๐ องศา
ข. วงนอก ๐ – ๙๐ องศา , วงใน ๙๐ องศา – ๑๘๐ องศา
ค. วงใน ๐– ๑๘๐ องศา , วงนอก ๑๘๐ องศา – ๓๖๐ องศา
ง. วงใน ๐ – ๙๐ องศา , วงนอก ๙๐ องศา –๑๘๐ องศา
๒๒. การกําหนดจุดทีอยูต่ นเองลงบนแผนที โดยใช้เข็มทิศด้วยวิธีการเล็งสกัดกลับ มีขอ้ หนึงให้เลือก
จุดเด่นเพือวัดมุมจะใช้กีจุด
ก. ๑ จุด
ข. ๒ จุด
ค. ๓ จุด
ง. ๔ จุด
๒๓. การแปลงค่าเป็ นมุมกลับหรื อตรงกันข้าม ถ้ามุม ๒๗๕ องศา มุมกลับ คือ
ก. ๓๗๕ องศา
ข. ๑๐๕ องศา
ค. ๘๕ องศา
ง. ๙๕ องศา
๒๔. การเล็งสกัดกลับประกอบแนวจะใช้จุดเด่นเพียงจุดเดียวแต่ตอ้ งอาศัยแนวอะไร
ก. แนวลํานํา
ข. แนวถนน
ค. แนวทางรถไฟ
ง. ถูกทุกข้อ

-๔วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๒๕. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของ นศท.ชันปี ที ๓
ก. การขอยกเว้นไม่เรี ยกเข้ากองประจําการในยามปกติ
ข. การดําเนินการขึนทะเบียนกองประจําการแล้วนําปลดเป็ นกองหนุน
ค. การได้หนังสือรับรองวิทยฐานะ
ง. การเรี ยนฟรี ตามเหล่าต่าง ๆในหน่วยทหาร
๒๖. เหล่าของทหารกองหนุนมีทงหมดกี
ั
เหล่า
ก. ๑๕ เหล่า
ข. ๑๖ เหล่า
ค. ๑๗ เหล่า
ง. ๑๘ เหล่า
๒๗. กองทัพบก ( ทบ. ) แบ่งการปกครองพืนทีทหารตรมระดับหน่วยเป็ นกีหน่วย
ก. ๑ หน่วย
ข. ๒ หน่วย
ค. ๓ หน่วย
ง. ๔ หน่วย
๒๘. กรุ งเทพมหานคร , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี
สังกัดอยูห่ น่วยงานใด
ก. จังหวัดทหารบกกรุ งเทพ
ข. จังหวัดทหารบกสมุทรปราการ
ค. จังหวัดทหารบกที ๑
ง. จังหวัดทหารบกที ๑๑
๒๙. กองทัพภาคที ๑ อยู่ ณ จังหวัดใด
ก. กรุ งเทพมหานคร
ข. ฉะเชิงเทรา
ค. สกลนคร
ง. ยโสธร
๓๐. กองทัพภาคที ๒ ตังอยู่ ณ จังหวัดใด
ก. นครราชสีมา
ข. เพชรบุรี
ค. กาญจนบุรี
ง. ชลบุรี
๓๑. กองทัพภาคที ๓ ตังอยู่ ณ จังหวัดใด
ก. ตรัง
ข. ยะลา
ค. สมุทรสาคร
ง. พิษณุโลก
๓๒. กองทัพภาคที ๔ ตังอยู่ ณ จังหวัดใด
ก. เพชรบุรี
ข. แพร่
ค. นครศรี ธรรมราช
ง. เชียงราย
๓๓. เหตุใด จทบ.ท.ส. ( อ.ทุ่งสง ) ถึงต้องแยกตัวออกมาจากจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ก. เป็ นส่วนหนึงของจังหวัด
ข. จํานวนทหารกองเกินเยอะ
ค. ต้องการความเป็ นอิสระ
ง. ต้องการความแตกต่างจากทีอืน

-๕๓๔. มณฑลทหารบก เป็ นหนวายขึนตรงต่อทีใด
ก. โรงเรี ยนรักษาดินแดน
ข. กองทัพภาค
ค. สัสดีจงั หวัด
ง. สัสดีอาํ เภอ
๓๕. มณฑลทหารบกมีผใู้ ดเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ก. แม่ทพั ภาค
ข. ผูบ้ งั คับหมวด
ค. ผูบ้ งั คับบัญชากองพัน
ง. ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วย
๓๖. มณฑลทหารบกที ๑๑ ตังอยูท่ ีจังหวัดใด
ก. กรุ งเทพมหานคร
ข. อยุธยา
ค. ปทุมธานี
ง. นนทบุรี
๓๗. มณฑลทหารบกที ๒๒ ตังอยูท่ ีจังหวัดใด
ก. นครราชสีมา
ข. อุบลราชธานี
ค. ขอนแก่น
ง. ชัยภูมิ
๓๘. มณฑลทหารบกที ๓๓ ตังอยูท่ ีจังหวัดใด
ก. ปัตตานี
ข. ยะลา
ค. เชียงใหม่
ง. ลําปาง
๓๙. “ ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน” สังกัดอยูก่ องทัพภาคทีเท่าไร
ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔
๔๐. “ ค่ายพหลโยธิน” ตังอยูจ่ งั หวัดใด
ก. กรุ งเทพฯ
ข. ลพบุรี
ค. สิงห์บุรี
ง. อยุธยา
๔๑. ค่ายสมเด็จพระนังเกล้า ตังอยูใ่ นจังหวัดใด
ก. ฉะเชิงเทรา
ข. กรุ งเทพฯ
ค. เพชรบุรี
ง. ลพบุรี
๔๒. ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตังอยูใ่ นจังหวัดใด
ก. พิษณุโลก
ข. ตราด
ค. ตาก
ง. เพชรบุรี
๔๓. ค่ายวิภาวดีรังสิต ตังอยู่ ณ จังหวัดใด
ก. กรุ งเทพฯ
ข. สุราษฎร์ธานี
ค. ปราจีนบุรี
ง. สิงห์บุรี
๔๔. ค่ายสิรินธร ตังอยู่ ณ จังหวัดใด
ก. กรุ งเทพฯ
ข. ปทุมธานี
ค. สมุทรสาคร
ง. ปัตตานี

-๖๔๕. ในแบบธรรมเนียมประเพณี ทหารเรื อ เมือต้องมีการสละเรื อใหญ่ ผูใ้ ดจะเป็ นผูล้ งเรื อคนสุดท้าย
ก. กะลาสี
ข. สตรี และเด็ก
ค. ผูบ้ งั คับการเรื อ
ง. ลูกเรื อทังหมด
๔๖. ข้อใดให้คาํ จํากัดความ “ การแสดงการเคารพ” ได้ชดั เจนมากทีสุด
ก. แบบธรรมเนียมทีแสดงให้รู้ว่าเป็ นพวกเดียวกัน
ข. เป็ นเครื องบํารุ งความสามัคคี
ค. เป็ นเครื องแสดงวินยั ในหมู่ทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๔๗. เมือ นศท.อยูใ่ นอาคารและผูบ้ งั คับบัญชา การแสดงการเคารพจะทําได้ในลักษณะใด จึงจะถูกต้อง
ตามแบบธรรมเนียมทหาร
ก. ยืนตรงพร้อมกับกล่าว “สวัสดีครับ – ค่ะ”
ข. ทําวันทยาหัตถ์
ค. ยกมือไหว้ กล่าว “ สวัสดีครับ – ค่ะ”
ง. เดินผ่านไปเฉย ๆ
๔๘. เมือใดทีทหารไม่ตอ้ งแสดงการเคารพ
ก. เมือเจอผูบ้ งั คับบัญชา
ข. เมือเห็นธงชัยเฉลิมพลผ่าน
ค. เมือได้ยนิ เพลงชาติ
ง. เมือมีหน้าทีต้องประจําขบวนหรื อพิธีใด ๆ
วิชา กําลังพลสํารอง
๔๙. กําลังสํารองหมายถึงกําลังทีไม่ใช่กาํ ลังประจําการทีเตรี ยมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง ?
ก. กําลังกึงทหาร
ข. กลุ่มพลังมวลชนทีได้จดั ตังแล้ว
ค. กลุ่มพลังมวลชนอืน ๆ
ง. ถูกทุกข้อ
๕๐. กําลังกึงทหารได้แก่.ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)
ข. กลุ่มไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)
ง. ทหารกองเกิน
๕๑. กลุ่มพลังมวลชนอืน ๆ ได้แก่.ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)
ข. กลุ่มไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)
ง. ทหารกองเกิน
๕๒. กลุ่มพลังมวลชนทีได้มีการจัดตังแล้วได้แก่.ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)
ข. กลุ่มไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)
ง. ทหารกองเกิน
๕๓. กําลังพลสํารองได้แก่.ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)
ข. กลุ่มไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)
ง. ทหารกองเกิน

-๗๕๔. กําลังพลสํารองหลักประเภท ส.ต.กองประจําการและพลทหารได้มาจากไหน ?
ก. พลทหารทีรับราชการครบกําหนดแล้วปลดเป็ นทหารกองหนุน
ข. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
ง. กลุ่มกองหนุนเพือความมันคงของชาติ
๕๕. กําลังพลสํารองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน ?
ก. พลทหารทีรับราชการครบกําหนดแล้วปลดเป็ นทหารกองหนุน
ข. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
ง. กลุ่มกองหนุนเพือความมันคงของชาติ
๕๖. ทหารกองหนุนประเภทที ๑ (พลทหารทีรับราชการครบตามกําหนดแล้วปลดเป็ นกองหนุน) จะอยูใ่ น
ชันกองหนุนต่าง ๆ รวม ๓ ชัน อย่างไร ? จึงจะปลดเป็ นพ้นราชการประเภทที ๑
ก. ชันที ๑ จํานวน ๑๐ ปี ชันที ๒ จํานวน ๗ ปี และชันที ๓ จํานวน ๖ ปี
ข. ชันที ๑ จํานวน ๗ ปี ชันที ๒ จํานวน ๖ ปี และชันที ๓ จํานวน ๑๐ ปี
ค. ชันที ๑ จํานวน ๖ ปี ชันที ๒ จํานวน ๗ ปี และชันที ๓ จํานวน ๑๐ ปี
ง. รวม ๓ ชัน เป็ นเวลา ๒๓ ปี
๕๗. ทหารกองหนุนประเภทที ๒ หมายถึงใคร ?
ก. ทหารกองประจําการทีต้องโทษจําคุกรวมกันเกินกว่า ๑ ปี ขึนไป
ข. ทหารกองประจําการทีกระทําให้เสือมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด
ค. ทหารกองเกินทีไม่ถกู คัดเลือกเข้าเป็ นทหาร (จับสลากไม่ได้ใบแดง)
ง. ถูกทุกข้อ
๕๘. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนทีมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี คือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชันยศอะไร ?
ก. ร้อยตรี - ร้อยเอก
ข. พันตรี - พันโท
ค. พันเอก - พันเอกพิเศษ
ง. นายพล ขึนไป
๕๙. นายทหารกองหนุนชันผูบ้ งั คับบัญชา(นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน)หน่วยใดเป็ น
เจ้าหน้าทีดําเนินงานและรับผิดชอบการฝึ ก ?
ก. หน่วยฝึ ก นศท.จทบ.
ข. ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.
ค. รร.รด.ศสร.
ง. ถูกทุกข้อ

-๘๖๐. ระบบกําลังสํารองเดิมประเทศไทยใช้ระบบ ๓ : ๓ : ๔ เมือปี พ.ศ. ๒๕๓๔ อยากทราบว่าปัจจุบนั
ประเทศไทยเราใช้ระบบกําลังสํารองอะไร ? และเริ มใช้เมือไร ?
ก. ระบบ ๓ : ๓ : ๔ อีกและใช้เมือ ปี พ.ศ.๒๕๔๗
ข. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ใช้ก่อน พ.ศ.๒๕๔๗
ค. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ เริ มใช้เมือ พ.ศ.๒๕๔๗
ง. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ เริ มใช้เมือ พ.ศ.๒๕๔๙
๖๑. ระบบกําลังสํารองทีใช้อยูป่ ัจจุบนั มีหน่วยทหารให้การสนับสนุนคือ.ก. หน่วยกําลังประจําการ
ข. หน่วยในระบบกําลังสํารอง
ค. หน่วยทีทําหน้าทีสนับสนุนกําลังพลประจําการเสริ ม
ง.ถูกทุกข้อ
๖๒. นสศ.(หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ) เป็ นหน่วยทหารให้การสนับสนุนกําลังพลสํารองประเภทใด ?
ก. หน่วยกําลังประจําการ
ข. หน่วยในระบบกําลังสํารอง
ค. หน่วยทีทําหน้าทีสนับสนุนกําลังพลประจําการเสริ ม
ง.หน่วยทางยุทธวิธี
๖๓. กําลังสํารองในระบบ ๑: ๑ : ๑ : ๓ แบ่งเป็ น ๔ ประเภทอะไรบ้าง ?
ก. กําลังพลสํารองขันต้น, กําลังพลสํารองชันประทวน, กําลังพลสํารองชันสัญญาบัตรและ
กําลังพลสํารองทัวไป
ข. กําลังพลสํารองขันต้น, กําลังพลสํารองประเภทที ๑, กําลังพลสํารองประเภทที ๒ และ
กําลังพลสํารองทัวไป
ค. กําลังพลสํารองขันต้น, กําลังพลสํารองพร้อมรบ, กําลังพลสํารองเตรี ยมพร้อม และ
กําลังพลสํารองทัวไป
ง. กําลังพลสํารองขันต้น, ประเภทที ๑, ชันสัญญาบัตร และกําลังพลสํารองทัวไป
๖๔. กําลังสํารองตามระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ประกอบด้วยระบบย่อย ๕ ระบบคือ.- ระบบการผลิต, ระบบ
การควบคุม, ระบบการเรี ยกพลและระดมพล, ระบบการฝึ กศึกษา และระบบการบรรจุและการใช้ อยาก
ทราบว่า
กําลังพลสํารองหลักประเภทนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตรตามระบบการผลิตกําลังพลสํารอง
ได้มาจากไหน ?
ก. นายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
ข. จากอาสาสมัคร
ค. จากกองหนุนทีได้อบรมการเลือนยศและเลือนฐานะมาแล้ว
ง. จากนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

-๙๖๕. ในระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง หน่วยใดรับผิดชอบและดําเนินการในการควบคุมกําลังพลสํารอง
ตามระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓
ก. หน่วยรับการบรรจุ
ข. หน่วยในระบบกําลังสํารอง
ค. หน่วยสัสดีต่าง ๆ
ง. หน่วย มทบ. และ จทบ.
๖๖. ในระบบการเรี ยกพลและระดมพล การเรี ยกพลเพือฝึ กวิชาทหารและศึกษาอบรมตามตําแหน่งหน้าที
( ฝึ ก ชกท.) ใช้เรี ยกกําลังพลสํารองประเภทใด ?
ก. กําลังพลสํารองขันต้น
ข. กําลังพลสํารองพร้อมรบ
ค.กําลังพลสํารองเตรี ยมพร้อม
ง. กําลังพลสํารองทัวไป ๓ รุ่ นปี
๖๗. กําลังพลสํารองประเภทเตรี ยมพร้อมจะถูกเรี ยกพลเพือพัฒนาสัมพันธ์ หรื อทดสอบความพร้อมรบ
จํานวนไม่เกินกีวัน ?
ก. ๘๐ ชัวโมง
ข. ๑๐ วัน
ค. ๓ วัน
ง. ๑ วัน
๖๘. กําลังพลสํารองประเภททัวไป ๓ รุ่ นปี จะถูกเรี ยกพลเพือฝึ กวิชาทหารจํานวนไม่เกินกีวัน ?
ก. ๘๐ ชัวโมง
ข. ๑๐ วัน
ค. ๓ วัน
ง. ๑ วัน
๖๙. การเตรี ยมพลมีความมุ่งหมายอย่างไร ?
ก. ทดสอบการเรี ยก, ตรวจสอบบัญชี และตรวจร่ างกาย
ข. ทดสอบและตรวจสอบขนาดของเครื องแต่งกาย อบรมและบรรยายเรื องทีพลทหารควรทราบ
ค. ฝึ กเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องให้มีความชํานาญในการเรี ยกพล
ง. ถูกทุกข้อ
๗๐. ในการเตรี ยมพล การเรี ยกพลเพือฝึ กวิชาทหาร คือการเรี ยกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหารในยาม
ปกติมกี าํ หนดไม่เกิน กีวัน ?
ก. ๑๐ วัน
ข. ๖๐ วัน
ค. ๓๐ วัน
ง. ๘๐ ชัวโมง
๗๑. ในการเตรี ยมพล การเรี ยกพลเพือทดลองความพรั งพร้อม คือการเรี ยกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการ
ทหารในยามปกติและยามสถานการณ์คบั ขันมีกาํ หนดไม่เกิน กีวัน ?
ก. ๑๐ วัน
ข. ๖๐ วัน
ค. ๓๐ วัน
ง. ๘๐ ชัวโมง
๗๒. ผูม้ ีอาํ นาจสังการในการเรี ยกพลเพือฝึ กวิชาทหารคือใคร ?
ก. ผบ.ทบ.
ข. ผบ.มทบ. / ผบ.จทบ.
ค. ผบ.ศฝ. / ผบ.นฝ.
ง. พ.ร.ก.โดยมี รมว.กห.เป็ นผูด้ าํ เนินการ

- ๑๐ ๗๓. ผูม้ ีอาํ นาจสังระดมพลคือใคร ?
ก. ผบ.ทบ.
ข. ผบ.มทบ. / ผบ.จทบ.
ค. ผบ.ศฝ. / ผบ.นฝ.
ง. พ.ร.ก.โดยมี รมว.กห.เป็ นผูด้ าํ เนินการ
๗๔. การเรี ยกกําลังพลสํารองเข้ารับราชการทหารเป็ นการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ซึงกําหนดให้กระทรวงกลาโหมเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมและอํานวยการ กระทรวงมหาดไทยเป็ นผูด้ าํ เนินการเรี ยก
และส่งพลเข้ารับราชการทหารตามความประสงค์ของกระทรวงกลาโหม การเรี ยกพลดังกล่าวกระทําได้กีวิธี
ก. ๓ วิธี
ข. ๔ วิธี
ค. ๕ วิธี
ง. ๖ วิธี
๗๕. ในเรื องสิทธิกาํ ลังพลสํารอง อยากทราบว่า กําลังพลสํารองได้รับค่าพาหนะเหมาจ่าย อย่างไร ?
ก. พ.ต. - พ.ท. ได้รับ ๓๗๐ บาท
ข. ร.ต. - ร.อ. ได้รับ ๓๕๐ บาท
ค. จ.ส.อ.ลงมา ได้รับ ๒๓๐ บาท
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๗๖. ในเรื องหน้าทีกําลังพลสํารอง อยากทราบว่านายทหารสัญญาบัตรย้ายภูมิลาํ เนาจะต้องรายงานต่อ
ผูใ้ ด ? ในเวลาไม่เกินเท่าใด ?
ก. ผบ.จทบ.ต้นสังกัด ไม่เกิน ๑๕ วัน
ข. ผบ.มทบ. ไม่เกิน ๑๕ วัน
ค. รายงาน รมว. กห. ไม่เกิน ๓๐ วัน

ง. ผบ.ทบ. ไม่เกิน ๓๐ วัน

วิชาการข่ าวเบืองต้น
๗๗. วงรอบข่าวกรองแบ่งออกเป็ นกีขันตอน
ก. ๓ ขันตอน
ข. ๔ ขันตอน
ค. ๕ ขันตอน
ง. ๖ ขันตอน
๗๘. กรรมวิธีในการดําเนินการเกียวกับข่าวสารให้เป็ นข่าวกรองทางทหารเรี ยกว่าอะไร
ก. ข่าวทางทหาร
ข. ชันความลับ
ค. วงรอบข่าวสาร
ง. การข่าวกรอง
๗๙. การแสวหาผลประโยชน์ จากแหล่งข่าวของเจ้าหน้าทีหมายถึงข้อใด
ก. การรวบรวมข่าวสาร
ข. วงรอบข่าวกรอง
ค. การดําเนินกรรมวิธี
ง. การกระจายและการใช้
๘๐. การจัดระเบียบข่าวสารทีได้รับจากรายงานและเหตุการณ์เรี ยกว่าอะไร
ก. ประเมินผล
ข. การวิเคราะห์
ข. การตีความ
ง. การบันทึก
๘๑. การการพิจารณาเหตุผลจากสมมติฐานหมายถึงข้อใด
ก. ประเมินผล
ข. การอนุมาน
ค. การสนธิ
ง. การตีความ

- ๑๑ ๘๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเริ มใช้ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. ๒๕๒๐
ข. พ.ศ. ๒๕๑๙
ค. พ.ศ. ๒๕๑๘
ง. พ.ศ. ๒๕๑๗
๘๓. การารักษาความปลอดภัยฝ่ ายทหารขึนอยูก่ บั สังกัดใด
ก. สํานักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กองทัพบก
ง. ถูกทุกข้อ
๘๔. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ ายใด
ก. ฝ่ ายตํารวจ
ข. ฝ่ ายพลเรื อน
ค. ฝ่ ายทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๘๕. หัวหน้าส่วนราชการทีขึนตรงต่อปลัดกระทรวง ผบ.สูงสุด ,ผบ.ทบ. และผบ.ทร. อยูใ่ นขันชันความลับใด
ก. ลับทีสุด
ข. ลับมาก
ค. ลับ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๖. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการรักษาความปลอดภัย
ก. การรักษาความปลอดภัยเกียวกับบุคคล
ข. การรักษาความปลอดภัยเกียวกับเอกสาร
ค. การรักษาความปลอดภัยเกียวกับสถานที
ง. การรักษาความปลอดภัยฝ่ ายพลเรื อน
๘๗. ข่าวกรองเป็ นผลผลิตมาจากอะไร
ก. เป็ นผลผลิตทีได้มาจากประชาชน และพลเรื อน
ข. เป็ นผลผลิตทีได้มาจากการรวบรวม การประเมินค่า การวิเคราะห์ การตีความจากข่าวสาร
ค. เป็ นผลผลิตทีได้มาจากประชาชน พลเรื อน และนักศึกษา
ง. ทีกล่าวมาไม่มีขอ้ ใดถูก
๘๘. วงรอบข่าวกรองแบ่งออกเป็ นกีขันตอน
ก. ๔ ขันตอน
ข. ๕ ขันตอน
ค. ๖ ขันตอน
ง. ๗ ขันตอน
๘๙. ขันดําเนินกรรมวิธีในวงรอบข่าวกรองประกอบด้วยการดําเนินการในเรื องใด
ก. การบันทึก
ข. การประเมินค่า
ค. การตีความ
ง. ถูกทุกข้อ
๙๐. ข่าวกรองเป็ นผลผลิตมาจากอะไร
ก. เป็ นผลผลิตทีได้มาจากประชาชน และพลเรื อน
ข. เป็ นผลผลิตทีได้มาจากการรวบรวม การประเมินค่า การวิเคราะห์ การตีความจากข่าวสาร
ค. เป็ นผลผลิตทีได้มาจากประชาชน พลเรื อน และนักศึกษา
ง. ทีกล่าวมาไม่มีขอ้ ใดถูก

- ๑๒ ๙๑. กรรมวิธีการดําเนินการเกียวกับข่าวสารให้เป็ นข่าวกรองทางทหารเรี ยกว่าอะไร
ก. การรวบรวมข่าวสาร
ข. การดําเนินกรรมวิธีข่าวสาร
ค. การวางแผนรวบรวมข่าวสาร
ง. วงรอบข่าวกรอง
๙๒. วงรอบข่าวกรองแบ่งออกเป็ นกีขันตอน ?
ก. ๔ ขันตอน
ข. ๕ ขันตอน
ค. ๖ ขันตอน
ง. ๗ ขันตอน
๙๓. พืนทีอิทธิพล คือ ?
ก. พืนทีปฏิบตั กิ ารข่าวกรองทีหน่วยได้รับมอบ
ข. พืนทีทีมีอนั ตราย และมีขา้ ศึกยึดครองอยู่
ค. พืนทีที ขศ.ยึดครองอยู่ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดี
ง. พืนทีส่วนหนึงของเขตปฏิบตั ิทีได้รับมอบเพือติดตามความเคลือนไหวของฝ่ ายตรงข้าม
๙๔. วงรอบข่าวกรองมีกีขัน ?
ก. ๑ ขัน
ข. ๒ ขัน
ค. ๓ ขัน
ง. ๔ ขัน
๙๕. ขันดําเนินกรรมวิธีในวงรอบข่าวกรองประกอบด้วยการดําเนินการในเรื องใด ?
ก. การบันทึก
ข. การประเมินค่า
ค. การตีความ
ง. ถูกทุกข้อ
๙๖. การตีความประกอบด้วยงาน ๓ ส่วน ยกเว้นข้อใด ?
ก. การวิเคราะห์
ข. การสังเคราะห์
ค. การสนธิ
ง. การอนุมาน
วิชา ครู ทหาร
๙๗.ในกรรมวิธีของการศึกษานัน การเรี ยนจะให้ได้ผลดีตอ้ งเรี ยนผ่านประสาทหลายๆ ทาง ประสาททีต้อง
เรี ยนผ่านนันคือประสาททางใดบ้าง ?
ก. จักษุประสาท,โสตประสาท,มโนประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท
ข. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท,กายประสาท /
ค. จักษุประสาท,จิตรประสาท,นาสิกประสาท,กายประสาท
ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,สัมผัสประสาท,กายประสาท

- ๑๓ ๙๘. การใช้ระบบการสอนนัน ในการสอนหมายถึงวิธีดาํ เนินการสอนในแบบต่างๆ ซึงมีอยูห่ ลายวิธี อยาก
ทราบว่าวิธีการสอนแบบต่างๆ ทีกล่าวนันมีแบบใดบ้าง ?
ก. แบ่งเป็ นกลุ่ม,ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม,ครู บรรยาย
ข. อธิบายให้ฟัง,บทบาทสมมุติ,นําเสนอหน้าชันเรี ยน
ค. สอนโดยวิธีบรรยาย,สอนเชิงประชุม,สอนโดยการแสดงให้ดู /
ง. สอนหน้าชันเรี ยน,มอบหมายงานเดียว,มอบงานเป็ นกลุ่ม
๙๙. การใช้ระบบการสอน ในขันการตรวจสอบ เป็ นการปฏิบตั ิการทดสอบผลการเรี ยนของผูร้ ับการสอน ใน
การตรวจสอบนันมีวิธีการตรวจสอบได้ดงั นี ?
ก. ทดสอบด้วยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบตั ,ิ ทดสอบด้วยข้อเขียน /
ข. การสัมภาษณ์,ดูลกั ษณะท่าทาง,ดูการปฏิบตั ิ
ค. ทดสอบด้วยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบตั ,ิ ทดสอบด้วยข้อเขียนและการแสดง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๐. ในหลักเบืองต้นของการสอนนันจะเป็ นเครื องนําทางให้ครู เลือกใช้วิธีการสอน,อุบายและเทคนิคใน
การสอน มีหลักดังนี ?
ก. เร้าความสนใจ,บอกความมุ่งหมาย,เรี ยนด้วยการปฏิบตั ิ
ข. อารมณ์,ไหวพริ บ,ประสบการณ์,ความต้องการเรี ยน
ค. เรี ยนด้วยความสมจริ ง,เชือมพืนความรู้เดิม,รู้จกั ใช้คุณค่านําไปใช้ได้ถกู ต้อง
ง. ข้อ ก.และข้อ ค.ถูก /
๑๐๑. ลักษณะของครู ทีดีมีลกั ษณะอย่างไร ?
ก. มีความรู้ดี,รู้เทคนิคการสอน,มีบุคลิกดี,มีความเป็ นผูน้ าํ ,มีจิตใจเป็ นครู /
ข. สนใจนักเรี ยน,สนใจบทเรี ยน,สนใจปัญหา,มีความเป็ นธรรม,เป็ นตัวอย่างทีดี
ค. รู้เกินกว่าเรื องทีจะสอน,รู้กรรมวิธีการสอน,เป็ นผูน้ าํ ,รู้เรื องทีจะสอนอย่างกว้างขวาง
ง. ข้อ ข.และ ค.ถูก
๑๐๒. การทีจะเป็ นครู ทีดีได้ครู จะต้องปรับปรุ งตัวอยูต่ ลอดเวลา วิธีการทีจะปรับปรุ งตัวเองให้เป็ นครู ทีดี
ได้นนมี
ั วิธีการปรับปรุ งตัวดังนี ?
ก. รู้จกั เทคนิควิธีการสอนด้วยการค้นคว้า และสังเกตการสอนของครู คนอืน
ข. วิเคราะห์ตนเองและเพ่งเล็งปัจจัย เพือหาข้อแก้ไขข้อบกพร่ องและเสริ มข้อดีทีมีอยู่
ค. ขอให้ครู คนอืนติชมหรื อวิจารณ์คน้ หาข้อบกพร่ องเพือแก้ไขและปรับปรุ งตลอดเวลา
ง. ถูกทุกข้อ /

- ๑๔ ๑๐๓. ครู ทีดีจะต้องมีลกั ษณะดีมกี ารปรับปรุ งตนเองเสมอซึงจะมีขอ้ แนะนําสําหรับครู ไว้ดงั นี ?
ก. ต้องมีความรู้ในบทเรี ยนตลอดทังบทเรี ยน
ข. อย่าใช้วาจาสามหาวหรื อหยาบโลนอย่าพูดกระทบกระเทียบเยาะเย้ย
ค. อย่าพูดยกตนข่มท่านและต้องมีความอดทนทังร่ างกายและจิตรใจ
ง. ถูกทุกกข้อ /
๑๐๔. ในการเตรี ยมแผนบทเรี ยนหลังจากประมาณสถานการณ์สอน และตกลงใจว่าจะสอนเรื องอะไรแล้ว
ครู จะต้องปฏิบตั ิอย่างไรต่อไป ?
ก.วางความมุ่งหมายไว้ในใจ,รวบรวมสิ งอุปกรณ์ทีจําเป็ น,ทําแผนบทเรี ยน
ข.วางความมุ่งหมายให้แน่นอน,สอบตารางการฝึ ก,ทําแผนบทเรี ยน
ค.ซ้อมสอนและแก้ไขแผนบทเรี ยน,สํารวจการเตรี ยมงานหรื อสอนครังสุดท้าย
ง.ข้อ ก.และ ค. ถูก /
๑๐๕.ในการเตรี ยมตัวของครู นนการทํ
ั
าบทเรี ยนเป็ นเรื องสําคัญ บทเรี ยนทีดีในหัวข้อเรื องนันควรทําอย่างไร
ก.บทเรี ยนหนึงเป็ นส่วนของเรื องใดเรื องหนึง
ข.บทเรี ยนหนึงเป็ นหน่วยสอนหน่วยหนึง
ค.เรื องทีจะสอนทุกเรื องบทเรี ยนต้องแยกเป็ นหลายบทบทเรี ยน
ง.ถูกทุกข้อ /
๑๐๖.ในเรื องการเตรี ยมตัวของครูนนก่
ั อนจะเริ มทําการเรี ยนการสอนนันครูจะต้องทราบความรู้พืนฐานเดิม
ของผูร้ ับการสอนด้วยการทดสอบก่อนการเรี ยนด้วยการทําแบบทดสอบ ในส่วนของครู ทหารนัน ครูจะ
ทราบความรู้พนเดิ
ื มของทหารได้จากสิ งได ?
ก. ครอบครัว,ปัญหาส่วนตัว,การเข้าร่ วมกิจกรรม,การแสดงความคิดเห็น
ข. ลักษณะท่าทาง,ภูมิลาํ เนา,รายงานประจําตัว,ผลการปฏิบตั ิงาน,ประวัติส่วนตัว
ค. รายการประจําตัว,ผลการศึกษาในโรงเรี ยน,เวลารับราชการ,ตําแหน่งปัจจุบนั /
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
วิชา การติดต่อสือสาร
๑๐๗.เครื องวิทยุสองเครื องจะติดต่อกันได้จะต้องทําอย่างไร
ก.ยีห้อเดียวกัน,ปรุ งคลืนเหมือนกัน
ข.ผลิตจากบริ ษทั เดียวกัน,ปรุ งคลืนเหมือนกัน
ค.การปรุ งคลืนเหมือนกัน,ความถีเดียวกัน
ง.ผลิตจากบริ ษทั เดียวกัน,ความถีเดียวกัน,อยูใ่ นระยะการติดต่อของเครื อง
๑๐๘.ชุดวิทยุ AN/PRC -๗๗ เมือใช้เสาอากาศสันจะติดต่อได้ไกลเท่าใด
ก. ๓ ก.ม.
ข. ๕ ก.ม.
ค. ๘ ก.ม.
ง. ๑๕ ก.ม.

- ๑๕ ๑๐๙.ชุดวิทยุAN/PRC-๗๗เป็ นวิทยุใช้งานแบบใด
ก.แบบหิ วไปมา
ข. สะพายหลัง
ค.ติดตังบนยานพาหนะ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๐.สายโทรศัพท์สนาม WD-๑/TT ทนแรงดึงได้กีปอนด์
ก.๑๐๐ ปอนด์
ข.๒๐๐ ปอนด์
ค.๓๐๐ ปอนด์
ง.๔๐๐ ปอนด์
๑๑๑.วิทยุ PRC – ๖๒๔ สามารถตังความถีล่วงหน้าได้กีช่อง
ก.๑๐ ช่อง
ข.๒๐ ช่อง
ค.๕ ช่อง
ง.๖๒๔ ช่อง
๑๑๒.วิทยุPRC-๖๒๔ ใช้งานในหน่วยระดับใด
ก. มว..,หมู่
ข. กองพัน
ค.กองทัพ
ง. กองพล
๑๑๔.วิทยุAN/PRC-๗๗และPRC –๖๒๔มีการปรุ งคลืนแบบใด
ก.AM
ข. FM
ค.CW
ง. SSB
๑๑๕.ภารกิจทีใช้ในการสือสารประเภทสายได้แก่ขอ้ ใด
ก.ใช้ในการควบคุมทางยุทธวิธี
ข.ใช้ในการควบคุมการยิง
ค.ใช้ในการควบคุมทางธุรการ
ง.ถูกทุกข้อ
๑๑๖.โทรศัพท์ TA-๑/PT วงจรปากพูดใช้ไฟเลียงกีโวลต์
ก. ๓ โวลต์
ข.ไม่มีไฟเลียง
ค. ๘๐ โวลต์
ง. ๕ โวลต์
๑๑๗.ข้อดีของวิทยุ ได้แก่ขอ้ ใด
ก.ติดตังได้รวดเร็ วกว่าอุปกรณ์สือสารทางสาย
ข.ติดต่อได้ในขณะเคลือนที
ค.ปฏิบตั ิการได้หลายลักษณะ
ง.ถูกทุกข้อ
๑๑๘.สายโทรศัพท์สนาม WD - ๑/TT ประกอบด้วยลวดทองแดงและลวดเหล็กอย่างละกีเส้น
ก.ทองแดง ๔ เหล็ก ๓
ข. ทองแดง ๒ เหล็ก ๑
ค. ทองแดง ๔ เหล็ก ๒
ง. ทองแดง ๓ เหล็ก ๔
๑๑๙.ระยะการติดต่อ (วางแผน )ของวิทยุ PRC -๖๒๔ กีกิโลเมตร
ก. ๑๐ กิโลเมตร
ข. ๕-๘ กิโลเมตร
ค. ๑๕–๒๐ กิโลกรัม
ง. ๒๐ กิโลเมตรขึนไป

- ๑๖ ๑๒๐.แหล่งพลังงานหรื อแบตเตอรี ของวิทยุAN/PRC -๗๗ คือข้อใด
ก.BA - ๓๐
ข.BA - ๗๗
ค.BA - ๓๘๖
ง.BA - PRC – ๗๗
๑๒๑.วิธีการสือสารทีมีความปลอดภัยน้อยทีสุด
ก.พลนําสาร
ข.ทัศนสัญญาณ
ค.วิทยุ
ง.โทรศัพท์
๑๒๒.วิทยุ AN/PRC -๗๗ มีจาํ นวนช่องความถี กีช่อง
ก.๑๒๐ ช่อง
ข.๒๙๐ ช่อง
ค.๙๒๐ ช่อง
ง.๑๓๒๐ ช่อง
๑๒๓.ภารกิจทีใช้งานเครื องสือสารประเภทสายได้แก่
ก.ใช้ในการควบคุมทางยุทธวิธี
ข.ใช้ในการควบคุมการยิง
ค.ใช้ในการติดต่อทางธุรการ
ง.ถูกทุกข้อ
วิชา นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
๑๒๔. อาวุธนิวเคลียร์ เดิมเรี ยกว่าอะไร
ก. อะตอม
ค. ปรมาณู
๑๒๕. ประเทศใดนําระเบิดนิวเคลียร์ มาใช้เป็ นครังแรก
ก. เยอรมัน
ค. ฝรั งเศส
๑๒๖. สงครามโลกครังที 2 เกิดขึนเมือ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. ๒๔๘๕
ค. พ.ศ. ๒๔๘๘
๑๒๗. ผลอันตรายของอาวุธนิวเคลียร์มีกีประการ
ก. ๓ ประการ
ค. ๒ ประการ
๑๒๘. ผลจากแรงระเบิดของนิวเคลียร์คือข้อใดถูก
ก. แรงอัดทําให้อวัยวะภายในถูกบีบจนฉีกขาด
ข. เกิดความร้อนสูง
ค. ทําให้ตาพร่ า
ง. ทําให้จอตาไหม้

ข. อาวุธทําลายล้าง
ง. อาวุธเคมี
ข. ญีปุ่ น
ง. สหรัฐอเมริ กา
ข. พ.ศ. ๒๔๘๖
ง. พ.ศ. ๒๔๘๗
ข. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ

- ๑๗ ๑๒๙. หน่วยวัดรังสี เรี ยกว่าอะไร
ก. เกรด
ข. เกรย์
ค. เมตริ กตัน
ง. เซนต์
๑๓๐. รังสีนิวเคลียร์เริ มแรกทําอันตรายในห้วงกีวินาที
ก. ๖๐ วินาที
ข. ๔๐ วินาที
ค. ๕๐ วินาที
ง. ๓๐ วินาที
๑๓๑. ขนาดอาวุธของนิวเคลียร์มกี ีหน่วย
ก. ๒ หน่วย
ข. ๓ หน่วย
ค. ๔ หน่วย
ง. ๕ หน่วย
๑๓๒. ขนาดของอาวุธนิวเคลียร์ กิโลตันเทียบกับพลังงานการระเบิดของทีเอ็นที เท่าใด
ก. ๑๐๐๐ เมตริ กตัน
ข. ๒๐๐๐ เมตริ กตัน
ค. ๓๐๐๐ เมตริ กตัน
ง. ๔๐๐๐ เมตริ กตัน
๑๓๓. อาวุธชีวะ หมายถึงข้อใด
ก. ประดิษฐ์กรรมทีส่งแพร่ หรื อกระจายสารชีวะและสัตว์พาหะ
ข. อาวุธทําลายล้าง
ค. อาวุธทีมนุษย์สร้างขึน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๓๔. ระบบอาวุธชีวะ มีองค์ประกอบกีส่วน
ก. ๒ ส่วน
ข. ๓ ส่วน
ค. ๔ ส่วน
ง. ๕ ส่วน
๑๓๕. ยุทธปัจจัย คืออะไรบ้าง
ก. กระสุน
ข. ลูกระเบิด
ค. ขีปนาวุธ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๓๖. เป้ าหมายการโจมตีดว้ ยอาวุธชีวะ คือข้อใด
ก. มนุษย์
ข. สัตว์
ค. พืช
ง. ถูกทัง ๓ ข้อ
๑๓๗. ประเภทของสารชีวะ มีกีประเภท
ก. ๓ ประเภท
ข. ๔ ประเภท
ค. ๒ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๑๓๘. ทางทีสารชีวะเข้าสู่ร่างกายทางใดบ้าง
ก. ทางระบบทางเดินลมหายใจ
ข. ระบบทางเดินอาหาร
ค. ทางผิวหนัง
ง. ถูกทุกข้อ

- ๑๘ ๑๓๙. ทางทีสารชีวะเข้าทีมีความล่อแหลมมากทีสุด คือข้อใด
ก. ทางเดินลมหายใจ
ข. ทางเดินอาหาร
ค. ผิวหนัง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔๐. การใช้อาวุธชีวะสามารถนําเข้าสู่เป้ าหมายได้กีวิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๔๑. วิธีหลักของการใช้อาวุธชีวะ คือข้อใด
ก. การปล่อยกระจายสารชีวะเป็ นแอโรซอล
ข. การก่อวินาศกรรม
ค. การก่อการร้าย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๔๒. อาวุธเคมี หมายถึงข้อใด
ก. ประดิษฐ์กรรมทีใช้ส่งแพร่ สารเคมี
ข. อาวุธสังหาร
ค. อาวุธอันตราย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๔๓. อาวุธเคมีนาํ มาใช้ในสงครามใด
ก. สงครามโลกครังที ๑
ข. สงครามโลกครังที ๒
ค. สงครามอินโดจีน
ง. สงครามเกาหลี
๑๔๔. ชาติแรกทีนําอาวุธเคมีมาใช้คือชาติใด
ก. เยอรมัน
ข. เบลเยียม
ค. สหรัฐอเมริ กา
ง. ญีปุ่ น
๑๔๕. สารเคมีชนิดใดทีนํามาใช้ครังแรก
ก. สารประสาท
ข. แก๊สคลอรี น
ค. สารนําตาไหล
ง. สารพุพอง
๑๔๖. ส่วนประกอบของอาวุธเคมีมกี ีส่วน
ก. ๓ ส่วน
ข. ๔ ส่วน
ค. ๒ ส่วน
ง. ๕ ส่วน
๑๔๗. สารทีใช้ในสงคราม แบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๒ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๑๔๘. สารสังหารมีสารใดบ้าง
ก. สารประสาท
ข. สารพุพอง
ค. สารโลหิต
ง. ถูกทัง ๓ ข้อ
๑๔๙. ข้อใดคืออาการทีได้รับสารประสาร
ก. นํามูกใสไหลมาก แน่อก หมดสติ
ข. เจ็บปวดทันทีทีสัมผัส
ค. เวลาไอมีของเหลวออกมา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

- ๑๙ ๑๕๐. สารชนิดใดทีใช้ปราบจลาจล
ก. ทอกซิล
ข. สารนําตาไหล
ค. สารสําลัก
ง. สารอาเจียน
๑๕๑. ทางทีสารเข้าสู่ร่างกายทีมีความล่อแหลมทีสุด คือทางใด
ก. ลมหายใจ
ข. ทางผิวหนัง
ค. ทางเดินอาหาร
ง. นัยน์ตา
๑๕๒. สารคงทนคือลักษณะใด
ก. เป็ นของเหลวระเหยยาก
ข. เป็ นแก๊ส
ค. เป็ นไอ
ง. ถูกทัง ๓ข้อ
๑๕๓. พืนทีอันตรายจากสารเคมีคือพืนทีใด
ก. พืนทีเปื อนพิษ
ข. พืนทีสีแดง
ค. พืนทีสีเหลือง
ง. ถูกทัง ๓ ข้อ
๑๕๔. หน้าทีป้ องกัน นชค. คือใคร
ก. ผบ.หมวด
ข. ผบ.ร้อย
ค. ผบ.หมู่
ง. ทหารบก
๑๕๕. สิ งทีทหารต้องนําติดตัวทุกคนในสงคราม นชค. คือสิ งใด
ก. หน้ากาก
ข. นํา
ค. อาวุธ
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
๑๕๖.ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกียวกับการทํางานของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. การเลือนลํากล้องออกและเข้า
ข. การถอยหลังของลํากล้องปื น
ค. ทํางานด้วยแก๊ส
ง. ทํางานด้วยส่วนเคลือนที
๑๕๗. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ มม. ซึงตรงกับคําตอบข้อใด
ก. .๓๓๒ นิ ว
ข. .๒๒๓ นิ ว
ค. .๒๓๒ นิ ว
ง. ผิดทุกข้อ
๑๕๘. 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
๑๕๙. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นอาวุธทียิงด้วยการประทับบ่า ถ้าต้องการให้เกิดความแม่นยําเมือยิงในหลุม
บุคคล จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ติดกล้องเล็ง
ข. สวมขาทราย
ค. วางพาดขอบหน้าต่าง
ง.วางบนขอนไม้

- ๒๐ ๑๖๐. 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
๑๖๑. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีเครื องเล็ง คือ ศูนย์หน้าและศูนย์หลัง ข้อใดกล่าวถูกดต้อง เกียวกับเครื อง
เล็งของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. ศูนย์หน้าปรับทางทิศได้
ข. ศูนย์หน้าปรับทางทิศและทางระยะได้
ค.ศูนย์หน้าปรับทางระยะได้
ง. ศูนย์หลังปรับทางระยะได้
๑๖๒.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
๑๖๓. วัตถุประสงค์ของการเรี ยนอาวุธศึกษาเพือยิงปื นให้ถกู เป้ าหมายการทียิงปื นให้ถกู เป้ าหมายจะต้องมี
องค์ประกอบอย่างไร
ก. ท่ายิงดี
ข. การเล็งดี
ค. การลันไกดี
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๔. 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
๑๖๕. 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
๑๖๖. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับระยะยิงหวังผลของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. ๔๖๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๓๖๐ เมตร
ง. ๔๐๐ เมตร
๑๖๗. ในการเรี ยนอาวุธศึกษาจะต้องเรี ยนรู้เรื องการถอดประกอบอาวุธ การถอดประกอบปกติเป็ นหน้าที
ของผูใ้ ด
ก. ผูใ้ ช้อาวุธ
ข. พลทหาร
ค. เจ้าหน้าทีอาวุธ
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
๑๖๘. การถอดประกอบ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความมุ่งหมายเพือศึกษา,แก้ไขเหตุติดขัด และทําความสะอาด
อาวุธ แบ่งเป็ นกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท

- ๒๑ ๑๖๙. ศูนย์หน้า ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางระยะได้ โดยปรับเป็ น คลิก เมือปรับศูนย์หน้า ๑ คลิก
มีค่า เท่าไร
ก. ๒.๕ ซม.
ข. ๒.๔ ซม.
ค.๒.๘ ซม.
ง. ๓ ซม.
๑๗๐. ศูนย์หลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นแบบ ศูนย์กระดก มี ๒ ช่องเล็ง ถ้าผูใ้ ช้เล็งด้วยช่องเล็งเล็ก ใช้เล็ง
ยิงระยะเท่าไร
ก. ๑๐๐–๓๐๐ เมตร
ข. ๐–๓๐๐ เมตร
ค.๓๐๐–๕๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร
๑๗๑. 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
๑๗๒. ศูนย์หลัง ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางทิศได้ ถ้าปรับ ๑ คลิก จะมีค่าเท่าไร
ก. ๒.๕ ซม.
ข. ๒.๔ ซม.
ค. ๒.๘ ซม.
ง. ๓ ซม.
๑๗๓. การจับถืออาวุธ จะต้องระลึกเสมอว่า มีกระสุนอยูใ่ นรังเพลิง ๑ นัดเสมอ ผูใ้ ช้จะต้องตรวจความ
ปลอดภัยอาวุธเสียก่อน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการตรวจอาวุธ
ก. ถอดซองกระสุนปื นออก
ข. เปิ ดลูกเลือนค้างไว้
ค. ตรวจดูในรังเพลิง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๗๔. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นอาวุธประจํากายทีมีนาํ หนักเบา อยากทราบว่าปื นเมือบรรจุกระสุน ๒๐ นัด
พร้อมสายสะพาย หนักเท่าไร
ก. ๖.๕ ปอนด์
ข. ๗.๖ ปอนด์
ค. ๖.๗ ปอนด์
ง.๕.๖ ปอนด์
๑๗๕. การบํารุ งรักษาและทําความสะอาดปื น มีวตั ถุประสงค์เมือนําไปใช้แล้ว ขออย่าให้ปืนเกิดเหตุติดขัด
และเมือทําการยิงขอให้ถกู เป้ าหมาย สําหรับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีส่วนสําคัญทีจะต้องทําความสะอาด คือ
อะไร
ก.ภายในลํากล้องปื น
ข.ชุดโครงนําลูกเลือน
ค. ส่วนภายนอกปื น
ง. ข้อ ก และ ข ถูก

- ๒๒ วิชา ลักษณะการรบโดยทัวไป
๑๗๖. ลักษณะการรบโดยทัวไป แบ่งเป็ นกีลักษณะ
ก. ๒ ลักษณะ
ข. ๓ ลักษณะ
ค. ๔ ลักษณะ
ง. ๕ ลักษณะ
๑๗๗. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย ห่างจากทีหมายประมาณเท่าไร
ก. ๑๐๐ - ๑๒๐ เมตร
ข. ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร
ค. ๑๐๐ - ๑๘๐ เมตร
ง. ๑๐๐ - ๒๐๐ เมตร
๑๗๘. จากแนวออกตีถึงทีหมายระยะห่างประมาณเท่าไร
ก. ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร
ข. ๒๐๐ - ๑,๓๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐ - ๒,๐๐๐ เมตร
๑๗๙. การรบด้วยวิธีรุกมีวตั ถุประสงค์เพือ
ก. เพือแย่งยึดพืนที หรื อทีมันข้าศึกยึดครองอยู่ ข. ผลักดันการเข้าตีของข้าศึก
ค. รักษาพืนทีไม่ให้ขา้ ศึกเข้ามายึด
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๐. ความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีรุก
ก. เพือทําลายกําลังรบของข้าศึก
ข. เพือหยังทราบการวางกําลังของข้าศึก
ค. เพือดึงดูดความสนใจของข้าศึกจากพืนทีอืน ๆ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๑. จากทีรวมพลถึงฐานออกตีระยะทางการเดินไม่ควรเกินเท่าไร
ก. ๑ ชัวโมง
ข. ๒ ชัวโมง
ค. ๓ ชัวโมง
ง. ๔ ชัวโมง
๑๘๒. การตะลุมบอนเป็ นการปฏิบตั ิการต่อจากการผ่านพืนทีใด
ก. ฐานออกตี
ข. แนวออกตี
ค. ทีรวมพล
ง. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
๑๘๓. ความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีรับ คือ
ก. รอโอกาสทีจะกลับมาเป็ นฝ่ ายรุ ก
ข. ขัดขวางข้าศึกทีจะเข้ามาสู่พืนทีสําคัญ
ค. ลดขีดความสามารถในการรบด้วยวิธีรุกของข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๔. แบบของการตังรับ มีกีแบบ
ก. ๑ แบบ
ข. ๒ แบบ
ค. ๓ แบบ
ง. ๔ แบบ

- ๒๓ ๑๘๕. การตังรับแบบเคลือนทีต้องมีหน่วยทหารขนาดใด
ก. กองพล
ข. กรม
ค. กองร้อย
ง. หมวด
๑๘๖. แนวความคิดในการตังรับ แบ่งพืนทีออกเป็ นส่วนสําคัญ ๆ จากข้างหน้ามาข้างหลังตามลําดับ
เป็ นกีส่วน
ก. ๑ ส่วน
ข. ๒ ส่วน
ค. ๓ ส่วน
ง. ๔ ส่วน
๑๘๗. แนวขอบหน้าพืนทีการรบห่างจาก แนวกองรักษาด่านรบ เท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๐๐๐ - ๒,๒๐๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ - ๒,๔๐๐ เมตร
ง. ๑,๐๐๐ - ๒,๖๐๐ เมตร
๑๘๘. แนวขอบหน้าพืนทีการรบห่างจาก แนวกองรักษาด่านทัวไป เท่าไร
ก. ๘ - ๑๐ กิโลเมตร
ข. ๘ - ๑๖ กิโลเมตร
ค. ๙ - ๑๐ กิโลเมตร
ง. ๙ - ๑๖ กิโลเมตร
๑๘๙. การเตรี ยมการตังรับข้อใดถูก
ก. การปฏิบตั ิในทีรวมพล
ข. การเคลือนย้ายหน่วยเข้าประจําแนวตังรับ
ค. การสังการ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๐. ข้อใดเป็ นประเภทของการร่ นถอย
ก. การถอนตัว
ข. การรบหน่วงเวลา
ค. การถอย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๑. การทําสงครามเพือให้เกิดความได้เปรี ยบ หรื อชัยชนะจากสงครามด้วยการรบด้วยวิธีรุก จําเป็ นต้องมี
กําลังมากกว่าฝ่ ายตังรับอย่างน้อยทีสุดกีเท่า
ก. ๑ เท่า
ข. ๒ เท่า
ค. ๓ เท่า
ง. ๔ เท่า
วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
๑๙๒. ข้อใด คือลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติ
ก. ทางเกวียน
ค. สระ
๑๙๓. ข้อใด คือลักษณะภูมิประเทศทีมนุษย์สร้างขึน
ก. สระ
ค. ลํานํา

ข. คันดิน
ง. ลําธาร
ข. บึง
ง. ลําห้วย

- ๒๔ ๑๙๔. ลักษณะภูมิอากาศใด ทีมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิการ
ก. อากาศร้อน
ข. มีหมอก
ค. อากาศหนาว
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๕. ลักษณะภูมิประเทศโดยทัวไป แบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๑๙๖. การซ่อนพรางตนเอง ปฏิบตั ิอย่างไร
ก. หลีกเลียงการเคลือนไหว
ข. ทําตัวให้ตาเมื
ํ อตรวจการณ์
ค. อยูใ่ ห้พน้ เส้นขอบฟ้ า
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๗. ทีตรวจการณ์ชวคราว
ั
และทีตังยิง ข้อใดผิด
ก. ตรวจการณ์ และยิงจากด้านบนของวัตถุ
ข. ทําตัวให้ตาที
ํ สุดเมือตรวจการณ์ และการยิง
ค. เลือกฉากหลังทีดีก่อนทีตรวจการณ์เหนือวัตถุใด ๆ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๙๘. ข้อใดผิด ในการรักษาวินยั การพรางทีวางตัว
ก. หาวัสดุธรรมชาติบริ เวณห่างไกล
ข. ใช้วสั ดุพอสมควรแก่ความจําเป็ น
ค. ใช้ใบไม้ ใบหญ้ากลบดินทีเหลือ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๙๙. การพรางใบหน้าด้วยสี สีใดพรางได้กบั ทหารทุกสีผวิ ในภูมิประเทศทีเป็ นหิมะ
ก. สีดิน
ข. สีเหลือง
ค. สีขาว
ง. สีดิน กับ สีขาว
วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน
๒๐๐. เมือข้าศึกยิงพลุส่องสว่าง แสงสว่างเกิดขึนบริ เวณนันทหารจะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. วิ งออกจากพืนทีทันที
ข. ยืนอยูเ่ ฉย ๆ ไม่เคลือนไหว
ค. รี บหมอบลงทันที
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๐๑. ข้อใด คือหลักการเคลือนทีในเวลากลางคืน
ก. รี บเคลือนทีให้ใกล้ขา้ ศึกโดยเร็ ว
ข. เคลือนทีอย่างเงียบ ๆ ระยะสัน ๆ
ค. ฝนตกควรหยุดพักการเคลือนที
ง. เคลือนทีในป่ าทึบให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
๒๐๒. เมือเข้าใกล้ลวดหนาม จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ทําตัวให้ตาํ
ข. ตรวจดูทุ่นระเบิด
ค. ตรวจดูเครื องเตือนภัย
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๕ ๒๐๓. การลอดลวดหนาม ข้อใดไม่ควรปฏิบตั ิ
ก. ยกลวดหนามทีตําทีสุดขึน
ค. กระตุกลวดหนามดูก่อน
๒๐๔. เมือพบลําธารจะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เลือกลําธารทีสามารถดํานําได้
ค. ข้ามลําธารอย่างรวดเร็ว และเงียบ
๒๐๕. การระวังป้ องกันในเวลากลางคืน ข้อใดถูก
ก. ต้องรู้สญ
ั ญาณผ่าน
ค. อย่าทําการยิง หรื อทําให้เกิดแสง
๒๐๖. การเตรี ยมการยิงในเวลากลางคืน คือ
ก. การเตรี ยมการยิงก่อนมืด
ค. ทังก่อนมืด และในขณะมืด
วิชา รู ปขบวนทําการรบ
๒๐๗. หมู่ ปล. มีกาํ ลังพลทังหมด ๑๑ นาย มีกีชุดยิง
ก. ๑ ชุดยิง
ค. ๓ ชุดยิง
๒๐๘. แต่ละชุดยิงมีกาํ ลังพลเท่าใด
ก. ๕ นาย
ค. ๗ นาย
๒๐๙. ผบ.หมู่ ปล. มียศอะไร
ก. สิบตรี
ค. จ่าสิบเอก
๒๑๐. พลยิงเครื องยิงลูกระเบิด อาวุธทีใช้ คือ
ก. อาร์ พี จี ๒
ค. จรวดขนาด ๗๓ มม.
๒๑๑. หัวหน้าชุดยิง ก. และหัวหน้าชุดยิง ข. มียศอะไร
ก. สิบตรี
ค. สิบเอก
๒๑๒. พลปื นเล็ก ในหมู่ ปล. มีอาวุธประจํากาย คือ
ก. ปพ. ๘๖
ค. ปลยบ. ๘๘

ข. ใช้มือคลําข้างหน้าไปเรื อย ๆ
ง. ไม่มขี อ้ ใดถูก
ข. ข้ามลําธารไปแล้วเป็ นพืนทีโล่งแจ้ง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
ข. ผลัดเปลียนการอยูย่ าม
ง. ถูกทุกข้อ
ข. การเตรี ยมการยิงในขณะมืด
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

ข. ๒ ชุดยิง
ง. ๔ ชุดยิง
ข. ๖ นาย
ง. ๘ นาย
ข. สิบเอก
ง. จ่าสิบเอก (พิเศษ)
ข. อาร์ พี จี ๗
ง. ค. ๔๐ มม. ( เอ็ม ๒๐๓ )
ข. สิบโท
ง. จ่าสิบเอก
ข. ปก.เอ็ม ๖๐
ง. ปลย.เอ็ม ๑๖

- ๒๖ ๒๑๓. ภารกิจของ หมู่ ปล. ซึงเป้ นส่วนหนึงของ มว.ปล. ปฏิบตั ิตามคําสังของ ผบ.มว. ภารกิจหลัก คือ
ก. การเข้าตี
ข. การตังรับ
ค. การลาดตระเวน และการซุ่มโจมตี
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
๒๑๔. รู ปขบวนทําการรบของหมู่ ปล. มี ๒ รู ปขบวน คือ
ก. รู ปขบวนหมู่แถวตอน , รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน
ข. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน , รู ปขบวนแถวเดียว
ค. รู ปขบวนหมู่แถวตอน , รู ปขบวนหมู่แถวเดียว
ง. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน , รู ปขบวนเคียงกัน
๒๑๕. รู ปขบวนขันต้นของ หมู่ ทีใช้ในการเคลือนที คือ
ก. รู ปขบวนหมู่แถวเดียว
ข. รู ปขบวนหมู่แถวตอน
ค. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน
ง. รู ปขบวนหมู่สามเหลียมแหลมหลัง
๒๑๖. ข้อดี ของรู ปขบวนหมู่แถวตอน คือ
ก. สะดวกในการควบคุม , มีการระวังป้ องกันรอบตัว
ข. อํานาจการยิงสูงสุดทางปี กทังสองข้าง
ค. เคลือนทีได้เร็ ว
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๗. โอกาสทีใช้รูปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน คือ
ก. การลาดตระเวน
ข. การเข้าโจมตี และข้ามทีโล่งระยะสัน ๆ
ค. การเคลือนทีระยะสัน ๆ
ง. การถอนตัว
๒๑๘. การปฏิบตั ิของ ผบ.หมู่ ในการเปลียนรู ปขบวนทัง ๒ รู ปขบวน กระทําได้ ๓ วิธี คือ
ก. สังการทางวิทยุ
ข. สังการทางโทรศัพท์
ค. สังการทางสัญญาณปื นปากกา
ง. สังการด้วยวาจา , ท่าสัญญาณ , ใช้เสียงสัญญาณ
๒๑๙. เมือ ผบ.หมู่ สังการเปลียนรู ปขบวน หัวหน้าชุดยิง ก. และ ข. มักจะไปอยูข่ า้ งหน้า ผบ.หมู่ ทังซ้าย
และขวา ห่างจาก ผบ.หมู่ ประมาณเท่าใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๑๕ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๒๕ เมตร
๒๒๐. ในบางสถานการณ์จาํ กัดเมืออยูใ่ กล้ขา้ ศึก ไม่สามารถใช้เสียงสังการบังคับบัญชาได้จะใช้วิธีใด สัง
การแทนเสียงสัญญาณ
ก. ใช้ธงสัญญาณ
ข. ใช้สญ
ั ญาณเสียงสัตว์แทน
ค. ใช้สญ
ั ญาณแขน และมือ
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๗ ๒๒๑. ท่าสัญญาณยกแขนตรงไปทางเหนือศีรษะ หันฝ่ ามือไปข้างหน้า แล้วโบกมือหมุนเป็ นวงกลมจาก
ขวาไปซ้าย หมายความว่า
ก. มาหาข้าพเจ้า
ข. รวมพล หรื อรวมกําลัง
ค. ข้าเจ้าไม่เข้าใจคําสัง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๒๒. ยกอาวุธประจํากายชูขึนไปข้างหน้าบนเหนือศีรษะด้วยแขนข้างเดียว ในลักษณะแขนเหยียดตรง
และถืออาวุธให้ขนานกับพืนดินชีปากกระบอกปื น ไปในทิศทางข้าศึก หมายความว่า
ก. ติดดาบ
ข. เตรี ยมปฏิบตั ิการ
ค. พบข้าศึก
ง. กระจายกําลัง
วิชา การเดิน / การพัก / การระวังป้องกัน
๒๒๓. การเคลือนย้ายหน่วยทหารแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท
ก. การเคลือนย้ายทางธุรการ , การเคลือนย้ายระยะไกล
ข. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี , การเคลือนย้ายระยะใกล้
ค. การเคลือนย้ายทางธุรการ , การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี
ง. การเคลือนย้ายระยะไกล , การเคลือนย้ายระยะใกล้
๒๒๔. การเคลือนย้ายทางธุรการ คือ
ก. เป็ นการเคลือนย้ายโดยไม่เกียวกับการรบ
ข. เป็ นการเคลือนย้ายนอกเขตยุทธบริ เวณ
ค. เป็ นการเคลือนย้ายจากทีตังปกติไปยังสนามฝึ ก
ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๕. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี คือ
ก. เป็ นการเคลือนย้ายเพือเข้าตีขา้ ศึก
ข. การเคลือนย้ายในโอกาสทําการร่ นถอย
ค. เป็ นการเคลือนย้ายกําลังเข้าสู่พืนทีปฏิบตั ิการ ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๖. การเคลือนย้ายแบ่งออกเป็ น ๒ ลักษณะ คือ
ก. การเคลือนย้ายทางธุรการ , การเคลือนย้ายระยะไกล
ข. การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี , การเคลือนย้ายระยะใกล้
ค. การเคลือนย้ายทางธุรการ , การเคลือนย้ายทางยุทะวิธี
ง. การเคลือนย้ายระยะไกล , การเคลือนย้ายระยะใกล้
๒๒๗. การพักแรม คือ
ก. การทีหน่วยทหารออกไปจากทีตังปกติ
ข. ไปพักค้างคืนทีไม่ใช่ทีตังปกติ
ค. การดําเนินชีวิตประจําวันคงปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๘ ๒๒๘. การพักแรมในสนาม คือ
ก. การพักในภูมิประเทศทีไม่ใช่อาคารบ้านเรื อน
ข. ป่ า , ทุ่งนา , เชิงเขา
ค. กางเต็นท์กระโจมนอนอย่างมีระเบียบ และมีการซ่อนพรางดี
ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๙. การระวังป้ องกันในเวลาพัก คือ
ก. การวางอํานาจการยิงรอบตัว
ข. การจัดเวรยามรักษาการณ์
ค. หมู่ตรวจ เป็ นหน้าทีระวังป้ องกันจัดได้ทงภายในเขต
ั
และภายนอกเขต
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๐. การพักแรมในหมู่บา้ น คือ
ก. การพักแรมร่ วมกับประชาชนบ้านหลังเดียวกัน
ข. อยูร่ ่ วมกับประชาชนในท้องถิ น
ค. อาศัยอาคารทีเป็ นสาธารณะสมบัติของหมู่บา้ น เช่น ศาลาวัด หอประชุมโรงเรี ยน
ง. ถูกทุกข้อ
วิชาเหล่าทหารราบ
๒๓๑. กองทัพบกถือว่าทหารราบเป็ นทหารเหล่าอะไรในการปฏิบตั ิการรบ
ก. เหล่ารองในการรบ
ข. เหล่าหลักในการรบ
ค. เหล่าช่วยรบ
ง. เหล่าสนับสนุนการรบ
๒๓๒. ทหารราบมีขีดความสามารถในการรบแบบใดบ้าง
ก. รบได้เฉพาะบนบก
ข. รบได้เฉพาะในนํา
ค. รบได้ทุกสภาพดินฟ้ าอากาศ
ง. รบได้เฉพาะหน้าหนาว
๒๓๓. ทหารราบสามารถทําการเดิน ๑ ชัวโมง จะได้ระยะทางประมาณ เท่าใด
ก. ๒ – ๓ กม.
ข. ๓ – ๔ กม.
ค. ๕
กม.
ง. ๑๐ กม.
๒๓๔. ขีดความสามารถของทหารราบในการปฏิบตั ิการรบ ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้องทีสุด
ก. ปฏิบตั ิการรบได้อย่างต่อเนืองเป็ นเวลานาน
ข. ปฏิบตั ิการรบได้ทุกรู ปแบบ
ค. สามารถควบคุมพืนที และประชากร
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๙ ๒๓๕. ขีดจํากัดของทหารราบในการปฏิบตั ิการรบ ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้องทีสุด
ก. ความเร็ วในการเคลือนทีจํากัด
ข. การปฏิบตั ิการบริ เวณลุ่มนํา – พืนนําจํากัด
ค. การเคลือนทีทางนํา – ทางอากาศมีจาํ กัด
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๖. ในการเข้าตี เข้าประชิดข้าศึก ทําลาย หรื อจับเป็ นเชลย และเข้ายึดภูมิประเทศสําคัญ เป็ นภารกิจ
ของทหารเหล่าใด
ก. ทหารม้า
ข. ทหารราบ
ค. ทหารปื นใหญ่
ง. ทหารช่าง
๒๓๗. ในการปฏิบตั ิการรบทหารราบต้องได้รับการสนับสนุนทางการช่วยรบจากทหารเล่าใด
ก. เหล่าทหารม้ายานเกราะ
ข. เหล่าทหารปื นใหญ่
ค. เหล่าทหารช่าง
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๘. ในการปฏิบตั ิการรบทหารราบต้องอาศัยเหล่าทหารการสนับสนุนทางการช่วยรบ เพืออํานวยความ
สะดวกทางการส่งกําลังบํารุ ง อยากทราบว่าได้แก่ทหารเหล่าใด
ก. เหล่าทหารช่าง
ข. เหล่าทหารขนส่ง
ค. เหล่าทหารสรรพวุธ
ง. ถูกทุกข้อ
วิชาเหล่าทหารม้า
๒๓๙. พระยาวชิระปราการ เป็ น พระยศของพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใด
ก. พระนเรศรวมหาราช
ข. พระเจ้าตากสินมหาราช
ค. พระนารายณ์มหาราช
ง. พระเจ้าอู่ทอง
๒๔๐. รบเป็ นปึ กแผ่น ปฏิบตั ิการเป็ นอิสระ เป็ น
ก. บทบาทของทหารม้า
ข. ภารกิจของทหารม้า
ค. คุณลักษณะของทหารม้า
ง. ขีดความสามารถของทหารม้า
๒๔๑. การจัดหน่วยทหารม้าในปัจจุบนั ระดับกองพลมี ๒ กองพล หน่วยระดับกรมกีกรม
ก. ๓ กรม
ข. ๔ กรม
ค. ๕ กรม
ง. ๖ กรม
๒๔๒. หน่วยระดับกองพลทหารม้ามี ๒ กองพล กองพลทหารม้าที ๒ รักษาพระองค์ มีทีตังอยูท่ ีจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ส่วนกองพลทหารม้าที ๑ มีทีตังอยูท่ ีจังหวัดใด
ก. สระบุรี
ข. ขอนแก่น
ค. เพชรบูรณ์
ง. น่าน

- ๓๐ ๒๔๓. ทหารม้ามาตรฐานในกองทัพบกมี ๓ ประเภท
ก. ทหารม้ารถถัง , ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ , ทหารม้าลาดตระเวน
ข. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ , ทหารม้าลาดตระเวน , ทหารม้าอากาศ
ค. ทหารม้าขีม้า , ทหารม้ารถถัง , ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
ง. ทหารม้าลาดตระเวน , ทหารม้ารถถัง , ทหารม้าต่าง
๒๔๔. ทหารม้าขีม้าปัจจุบนั กองทัพบกได้อนุรักษ์ไว้ ๑ กองพัน คือ
ก. ม.พัน.๑ รอ.
ข. ม.พัน. ๓ รอ.
ค. ม.พัน. ๒๒
ง. ม.พัน. ๒๙ รอ.
๒๔๕. รถถัง เอ็ม. ๔๘ เอ ๕ มีพลประจํารถถังจํานวนกีนาย
ก. ๒ นาย
ข. ๓ นาย
ค. ๔ นาย
ง. ๕ นาย
๒๔๖. อจย. ๑๗ - ๑๗ คือ อัตราการจัดยุทโธปกรณ์ในหน่วยทหารม้าระดับใด
ก. หมวดรถถัง
ข. กองร้อยรถถัง
ค. กองพันรถถัง
ง. กรมรถถัง
วิชาเหล่าทหารปื นใหญ่
๒๔๗. ภารกิจของทหารปื นใหญ่สนาม คือ การยิงสนับสนุนแก่หน่วย ดําเนินกลยุทธอย่างต่อเนือง แม่นยํา
ทันเวลา ด้วยการยิงตัดรอนกําลัง การยิงทําลาย และประสานการยิงสนับสนุนอาวุธยิงทังปวง กิจทีสําคัญ
ของทหารปื นใหญ่มีสองอย่างคือ
ก.การยิงสนับสนุนและการประสานการยิง
ข. การยิงตัดรอนกําลัง , การยิงทําลาย
ค. การประสานการยิง , การยิงข่ม
ง. การยิงทําลาย ,การยิงเตรี ยม
๒๔๘. ข้อใดไม่ใช่ขีดความสามารถของทหารปื นใหญ่สนาม
ก. สามารถยิงสนับสนุนได้ทุกสภาพลมฟ้ าอากาศ
ข. สามารถรวมอํานาจการยิงได้อย่างรวดเร็ว
ค. ทําลายเป้ าหมายเป็ นจุดจํากัด
ง. ปื นใหญ่ทุกชนิดสามารถยิงนิวเคลียร์ , เคมี – ชีวะได้
๒๔๙. เครื องหมายทางทหารของหน่วยทหารปื นใหญ่เป็ นรู ปอะไร
ก.
ข.

ค.

ง.

- ๓๑ ๒๕๐. พันธกิจของทหารปื นใหญ่ทีกล่าวถึงการเพิ มความลึกในสนามรบคือ
ก. การยิงกองร้อยในแนวหน้า
ข. ทําการยิง ป. ข้าศึก
ค. การยิงหน่วยดําเนินกลยุทธของข้าศึก
ง. การยิง ผตน. ข้าศึก
๒๕๑. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของทหารปื นใหญ่
ก. ยิงสนับสนุนแก่หน่วยดําเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนือง แม่นยํา ทันเวลา
ข. ยิงทําลาย ยิงตัดรอนกําลังและยิงข่มด้วยปื นใหญ่ประเภทลํากล้อง / อาวุธส่ง
ค. ประสานการยิงสนับสนุนของอาวุธยิงทังปวง
ง. เข้ายึดพืนทีและทําลายข้าศึก
๒๕๒. ข้อใดคือขีดจํากัดของทหารปื นใหญ่สนาม
ก. สามารถยิงสนับสนุนได้ทุกสภาพลมฟ้ าอากาศ
ข. สามารถรวมอํานาจการยิงได้อย่างรวดเร็ว
ค. ป้ องกันตนเองทางพืนดินและทางอากาศได้อย่างจํากัด
ง. ปื นใหญ่ทุกชนิดสามารถยิงนิวเคลียร์ , เคมี – ชีวะได้
๒๕๓. ภารกิจของทหารปื นใหญ่สนาม คือ การยิงสนับสนุนแก่หน่วย ดําเนินกลยุทธอย่างต่อเนือง
แม่นยํา ทันเวลา คําว่าต่อเนืองท่านเข้าใจว่าอย่างไร
ก. การยิงสนับสนุนได้ตลอดเวลา
ข. การยิงสนับสนุนอย่างทันท่วงที
ค. การยิงสนับสนุนทีแม่นยํา
ง. การยิงสนับสนุนอย่างแม่นยําและเร็ ว
๒๕๔. ข้อใดไม่ใช่ขีดจํากัดของทหารปื นใหญ่สนาม
ก. ป้ องกันตนเองทังทางพืนดินและทางอากาศได้อย่างจํากัด
ข. การยิง ป. เป็ นจุดอ่อนให้ขา้ ศึกตรวจจับทีตังได้
ค. การยิงเป้ าหมายเป็ นจุดและเป้ าหมายเคลือนทีได้อย่างจํากัด
ง. ส่องสว่างสนามรบได้นอ้ ย
วิชาทหารช่ าง
๒๕๕. ภารกิจเฉพาะของหน่วยทหารช่าง คือ
ก. เครื องกีดขวาง
ข. สิ งอํานวยความสะดวก ณ.สถานีปลายทาง
ค. การทําลายด้วยดินระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ
๒๕๖. การสนับสนุนเมือหน่วยทหารช่างปฏิบตั ิงานช่างให้หน่วยอืน แต่ไม่ขึนการบังคับบัญชา เรี ยกว่าเป็ น
ก. การสนับสนุนโดยตรง
ข. การสนับสนุนทัวไป
ค. การสนับสนุนชัวคราว
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

- ๓๒ ๒๕๗. กองพันทหารช่างสนามของกองพล นอกจากจะมีกองบังคับการกองพัน และกองร้อยบังคับการ และบริ การ
ยังมีกองร้อยทหารช่างสนามอีกกีกองร้อย
ก. ๒ กองร้อย
ข. ๓ กองร้อย
ค. ๔ กองร้อย
ง. ๕ กองร้อย
๒๕๘. ผูบ้ งั คับบัญชาทีสูงทีสุดภายในหมู่ คือ
ก. ผูบ้ งั คับกองพัน
ข. ผูบ้ งั คับกองร้อย
ค. ผูบ้ งั คับหมวด
ง. ผูบ้ งั คับหมู่
๒๕๙. การมอบหมายงานให้กบั กองร้อยทหารช่างสนาม แบ่งออกเป็ นประเภทอะไร
ก. ประเภทพืนที
ข. ประเภทงาน
ค. ประเภทพืนที และประเภทงาน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๖๐. ผูบ้ งั คับหมวดทหารช่างสนามอัตราบรรจุ คือชันยศอะไร
ก. ร้อยตรี
ข. ร้อยโท
ค. ร้อยเอก
ง. จ. (พิเศษ)
๒๖๑. ภารกิจมูลฐานของหน่วยทหารช่างในยุทธบริ เวณ คือ
ก. การเพิ มพูนสมรรถภาพในการให้กบั กําลังของกองทัพ
ข. การก่อสร้างหรื อการทําลาย
ค. การอํานวยความสะดวกในการเคลือนย้ายให้กบั กําลังฝ่ ายเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ
๒๖๒. การใช้ทหารช่าง ต้องยึดหลักใดบ้างทีว่า
ก. ใช้หน่วยทหารช่างต้องยึดหลักว่างานนันต้องการความชํานาญทางเทคนิค และเครื องมือพิเศษ
ข. การใช้หน่วยทหารช่างเข้าปฏิบตั ิการรบเฉพาะในกรณีฉุกเฉินอย่างยิงจริ ง ๆ
ค. ข้าศึกเจาะแนว หรื อโอบปี กโดยกะทันหัน
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา เศรษฐกิจพอเพียง
๒๖๓. เศรษฐกิจทีสามารถอุม้ ชูตวั เองได้ โดยไม่ตอ้ งเดือดร้อน หมายถึงข้อใด
ก. เศรษฐกิจคําชู
ข. เศรษฐกิจพอเพียง
ค. เศรษฐกิจตัวเอง
ง. ผิดทุกข้อ
๒๖๔. หลักการพึงตนเอง มีอยูด่ ว้ ยกันทังหมดกีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ

- ๓๓ ๒๖๕. EM เป็ นคําย่อของคําว่า อะไร
ก. EFFECTIVE MICROORGANISMS
ข. EAR MILO
ค. ENG MODEL
ง. EAT MONO
๒๖๖. หญ้าแฝก มีอยู่ ๒ สายพันธ์ ได้แก่ พันธุอ์ ะไรบ้าง
ก. หญ้าแฝกดอน , หญ้าแฝกคํา
ข. หญ้าแฝกดอน , หญ้าแฝกหอม
ค. หญ้าแฝกคํา , หญ้าแฝกแดง
ง. ถูกทุกข้อ
๒๖๗. วิธีทีนิยมกันมากทีสุด ในการขยายพันธุห์ ญ้าแฝก คือวิธีใด
ก. ใช้ท่อนลําต้น
ข. ใช้ลาํ ต้น
ค. ใช้หน่อ
ง. ใช้ราก
๒๖๘. จากข้อที ๕ มีวิธีการขยายพันธุไ์ ด้กีวิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
๒๖๙. นายทหารทีมีส่วนสําคัญในการนําจุลินทรี ย ์ มาเผยแพร่ สู่เกษตรกรไทย คือผูใ้ ด
ก. พ.อ.พิเชษฐ์ วิสยั จร
ข. พ.อ.เชษฐ์ วิสยั จอน
ค. พ.อ.พิเชษฐ์ วิสยั จัง
ง. ผิดทุกข้อ
๒๗๐. หัวเชือจุลินทรี ยส์ ามารถเก็บรักษาได้นาน ประมาณเท่าใด
ก. ๓ - ๖ เดือน
ข. ๖ เดือน
ค. ๑ ปี
ง. ๒ ปี
๒๗๑. การหมักยอดผัก วัชพืช ผักผลไม้ โดยมีส่วนประกอบของกรดอินทรี ย ์ อยากทราบว่า เป็ นกรรมวิธี
การทําอะไร
ก. การทําสารชีวภาพ
ข. การทําสารมูลสัตว์
ค. การทํานําผลไม้
ง. ผิดทุกข้อ
๒๗๒. หน่วยทหารทีประสบความสําเร็ จในการนําจุลินทรี ย ์ มาใช้ในภาคเกษตร คือหน่วยใด
ก. จทบ.สระแก้ว
ข. จทบ.ร้อยเอ็ด
ค. จทบ.เพชรบุรี
ง. จทบ.สระบุรี
๒๗๓. วิธีเพาะชําในถุงพลาสติก มีขนตอนสํ
ั
าคัญอยูก่ ีขันตอน
ก. ๓ ขันตอน
ข. ๔ ขันตอน
ค. ๕ ขันตอน
ง. ๖ ขันตอน
๒๗๔. การแยกหน่อหญ้าแฝก เพือนําไปเพาะชํา อยูใ่ นขันตอนใด
ก. ขันตอนที ๑
ข. ขันตอนที ๒
ค. ขันตอนที ๓
ง. ขันตอนที ๔

- ๓๔ ๒๗๕. ในหญ้าแฝกยาวประมาณเท่าใด
ก. ๑๐ - ๒๐ ซ.ม.
ข. ๓๕ - ๘๐ ซ.ม.
ค. ๑ เมตร
ง. ๒ เมตร
๒๗๖. การขยายพันธุด์ ว้ ยหน่อในแปลงขนสดใหญ่ เหมาะสําหรับเกษตรกรประเภทใด
ก. เกษตรกรรายย่อย
ข. เกษตรกรรายใหญ่
ค. เกษตรกรทัวไป
ง. ผิดทุกข้อ
๒๗๗. เมือหญ้าแฝกมีอายุ ๔ - ๕ เดือน จะได้หญ้าแฝกกอละเท่าไร
ก. ๑๐ ต้น
ข. ๓๐ ต้น
ค. ๕๐ ต้น
ง. ผิดทุกข้อ
๒๗๘. ฤดูกาลทีเหมาะสมสําหรับการขยายพันธุ์ อยูใ่ นห้วงใด
ก. มิ.ย. – ส.ค.
ข. ม.ค. – มี.ค.
ค. เม.ย. – มิ.ย.
ง. ผิดทุกข้อ
วิชา ความมันคงของชาติ
๒๗๙. ความหมายของบ้างเมืองหรื อแว่นแคว้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๔ ประการคือ
ก. ประเทศ
ข. ประชากร
ค. รัฐบาล
ง. ถูกทุกข้อ
๒๘๐. คําว่า “ ชาติ” มีองค์ประกอบสําคัญ อยูท่ งหมดกี
ั
ประการ
ก. ๒ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ผิดทุกข้อ
๒๘๑. อํานาจสูงสุดเหนือดินแดนทีมีการปกครองอย่างเป็ นระเบียบ มีระบบคืออํานาจใด
ก. อํานาจจริ ง
ข. อํานาจอธิปไตย
ค. อํานาจแพ่ง
ง. อํานาจลวง
๒๘๒. องค์ประกอบของพลังอํานาจของชาติ มีอยูก่ ีด้าน
ก. ๓ ด้าน
ข. ๔ ด้าน
ค. ๕ ด้าน
ง. ๖ ด้าน
๒๘๓. รัฐบาลมีเสถียรภาพบริ หารประเทศด้วยความราบรื น อยูใ่ นพลังอํานาจด้านใด
ก. ด้านการทหาร
ข. ด้านการเมือง
ค. ด้านสังคมจิตวิทยา
ง. ด้ายวิทยาศาสตร์
๒๘๔. ประชาชนมีการศึกษาอย่างทัวถึงและมีคุณภาพชีวติ ทีดี อยูใ่ นพลังอํานาจด้านใด
ก. ด้านการทหาร
ข. ด้านการเมือง
ค. ด้านสังคมจิตวิทยา
ง. ถูกทุกข้อ

- ๓๕ ๒๘๕. ประชาชนกินดีอยูด่ ี มีรายได้พอสมควร อยูใ่ นพลังอํานาจด้านใด
ก. ด้านเศรษฐกิจ
ข. ด้านการเมือง
ค. ด้านสังคมวิทยา
ง. ด้านวิทยาศาสตร์
๒๘๖. ประชาชนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมเหมาะสมและปลอดภัย อยูใ่ นพลังด้านใด
ก. ด้านการเมือง
ข. ด้านวิทยาศาสตร์และสิ งแวดล้อม
ค. ด้านสังคมวิทยา
ง. ถูกทุกข้อ
๒๘๗. ปัญหาด้านการเมืองภายในประเทศ มีอยูด่ ว้ ยกันกีข้อ
ก. ๑ ข้อ
ข. ๒ ข้อ
ค. ๓ ข้อ
ง. ๔ ข้อ
๒๘๘. ปัญหาผูอ้ พยพลีภัย เป็ นปัญหาด้านการเมืองใด
ก. ด้านการเมืองระหว่างประเทศ
ข. ด้านการเมืองภายในประเทศ
ค. ด้านการเมืองทัวไป
ง. ด้านการเมืองเฉพาะ
๒๘๙. ถ้าเสถียรภาพการเมืองไม่มนคง
ั เป็ นปัญหาด้านการเมืองใด
ก. ด้านการเมืองระหว่างประเทศ
ข. ด้านการเมืองภายในประเทศ
ค. ด้านการเมืองเฉพาะ
ง. ผิดทุกข้อ
๒๙๐. การแพร่ ระบาดของยาเสพติด เป็ นปัญหาด้านใด
ก. ด้านวิทยาศาสตร์
ข. ด้านการทหาร
ค. ด้านการเมือง
ง. ด้านสังคมจิตวิทยา
๒๙๑. ความจัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นปัญหาด้านใด
ก. ด้านวิทยาศาสตร์
ข. ด้านการทหาร
ค. ด้านเศรษฐกิจ
ง. ด้านการเมือง
๒๙๒. แนวทางแก้ไขปัญหาความมันคงของชาติดา้ นเศรษฐกิจ ได้แก่ขอ้ ใด
ก. ปรับปรุ งระบบราชการ
ข. แก้ไขปัญหาความยากจน
ค. กระจายอํานาจ
ง. ปฏิรูปการเมือง
๒๙๓. การปฏิรูปการเมือง อยูใ่ นแนวทางแก้ไขปัญหาความมันคงข้อใด
ก. ด้านการเมืองในประเทศ
ข. ด้านเศรษฐกิจ
ค. ด้านสังคมจิตวิทยา
ง. ถูกทุกข้อ
๒๙๔. การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ อยูใ่ นแนวทางแก้ไขปัญหาความมันคงด้านใด
ก. ด้านเศรษฐกิจ
ข. ด้านสังคมจิตวิทยา
ค. ด้านการเมือง
ง. ผิดทุกข้อ

- ๓๖ วิชา การพัฒนาสังคมและชุ มชน
๒๙๕ ความหมายของความมันคงของชาติทีใช้อยูใ่ นปัจจุบนั หมายถึง
ก. ความอยูร่ อดปลอดภัยของชาติ การรักษาความมันคง
ข. ความเจริ ญก้าวหน้าของชาติ การพลังงานและสิ งแวดล้อม
ค. ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้อ
๒๙๖. หัวใจของความมันคงของชาติ แบ่งออกส่วนใหญ่ ๆ ได้กีส่วน
ก. ๒ ส่วน
ข. ๓ ส่วน
ค. ๔ ส่วน
ง. ๕ ส่วน
๒๙๗. คําขวัญใหม่ทีพูดกันในปัจจุบนั คือ
ก. ไทยช่วยไทย
ข. ไทยรู้จกั ไทย
ค. วิกฤติเศรษฐกิจแตกแยก
ง. ไทยรักไทย
๒๙๘. ความสามัคคี แบ่งออกได้กีลักษณะ
ก. ๓ ลักษณะ
ข. ๔ ลักษณะ
ค. ๕ ลักษณะ
ง. ๖ ลักษณะ
๒๙๙. ความสามัคคี อาจวิเคราะห์ได้ ๓ ลักษณะ คือ
ก. ตัวบุคคล
ข. ระบบ
ค. มีความหวังร่ วมกันทีจะทําให้สงั คมไปสู่อนาคต
ง. ถูกทุกข้อ
๓๐๐. ความหมายของความสามัคคี คือ
ก. ระบบ
ข. ตัวบุคคล
ค. การทีทุกคนพร้อมทีจะเสียสละ ปกป้ องรักษาสิ งเดียวกันถ้าสิ งนันถูกท้าทาย
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๓๐๑. ศูนย์กลางของความสามัคคี คือ
ก. ความสําคัญของความสามัคคี
ข. ตัวบุคคล
ค. ระบบ
ง. การใช้ความรุ นแรง
๓๐๒. การหาสิ งปกป้ องรักษาร่ วมกันวิธีหนึง คือ
ก. ระบบ
ข. ความสามัคคี
ค. ตัวบุคคล
ง. ระบอบประชาธิปไตย

- ๓๗ ๓๐๓. การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ แบ่งหัวข้อใหญ่ ๆ ได้กีข้อ
ก. ๓ หัวข้อ
ข. ๔ หัวข้อ
ค. ๕ หัวข้อ
ง. ๖ หัวข้อ
๓๐๔. ความสําคัญของความสามัคคี อาจกล่าวได้ว่าความสามัคคีเป็ น
ก. ต้นทุนทางสังคม
ข. ระบอบประชาธิปไตย
ค. ตัวบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
๓๐๕. อุปสรรคของการสร้างความสามัคคี คือ
ก. เศรษฐกิจ
ข. ระบบ
ค. ผูน้ าํ
ง. การใช้ความรุ นแรง
๓๐๖. คุณค่าร่ วมกันนีมีชือเรี ยกกันต่าง ๆ นานา ชือทีนิยมเรี ยกกัน คือ
ก. ตัวบุคคล
ข. ความไม่เป็ นธรรม
ค. ประชาธิปไตย
ง. ระบบ
๓๐๗. การอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุขในสังคมมีกีวิธี
ก. ๑ วิธี
ข. ๒ วิธี
ค. ๓ วิธี
ง. ๔ วิธี
๓๐๘. ชาติทีมันคง คือ
ก. ชาติทีมีความสามัคคี
ข. เศรษฐกิจพอเพียง
ค. ชาติทีประชาชนมีความรู้เกียวกับกติกาเข้าใจในคุณค่ายอมรับกติกา
ง. ผิดทุกข้อ
๓๐๙. แนวทางการยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี แบ่งออกเป็ นกีวิธี
ก. ๓ วิธี
ข. ๔ วิธี
ค. ๕ วิธี
ง. ๖ วิธี
๓๑๐. ในทัศนะทีถูกต้องการจัดการ คือ
ก. การแปรเปลียนสถานการณ์ให้เข้าใจซึงกันและกันมากขึน
ข. ประชาธิปไตย
ค. ชาติทีมีความสามัคคี
ง. ตัวบุคคล
๓๑๑. การแปรรู ปแบบของความขัดแย้งอาจทําได้หลายลักษณะ เช่น
ก. ความคิดไม่ตรงกันในสังคม
ข. ความสามัคคี
ค. ศาสนา
ง. ระบบ

- ๓๘ ๓๑๒. สันติวิธีในความหมาแบบที ๒ คือ
ก. ระบบ
ข. ประชาธิปไตย
ค. วิธีการจัดความขัดแย้งในสังคมทีเกิดขึน
ง. ความขัดแย้งทีเกิดขึนเหมาะสมกับสังคมไทย
๓๑๓. รัฐมีหน้าทีดูแลความสงบเรี ยบร้อยของสังคม คือ
ก. ทําอย่างไรเมือเผชิญหน้ากับสิ งทีเกิดขึนให้ความยุติธรรม
ข. ไม่เข้าข้างหนึงข้างใด
ค. ดูแลความสงบสุขของสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
๓๑๔. ความสามัคคีของคนในชาติอาจเกิดขึนจากทัง ๓ รูปแบบ คือ
ก. จากการมีผนู้ าํ
ข. จากการมีระบบ
ค. จากการมีความปรารถนาในอนาคตร่ วมกัน
ง. ถูกทุกข้อ
๓๑๕. กลุ่มคนในสังคมมีความเห็นต่างกัน จะทําให้สงั คมนัน
ก. มีความแตกแยกกัน
ข. มีความสามัคคีกนั
ค. สังคมนันจะต่างคนต่างอยู่
ง. ผิดทุกข้อ
๓๑๖. คุณค่าของโลกตะวันตกหรื อโลกตะวันออก คุณค่านัน คือ
ก. การอยูร่ ่ วมกันโดยไม่ฆ่ากันตายเมือมีความเห็นต่างกัน
ข. มีความรักสามัคคีกนั
ค. สังคมนันต่างคนต่างอยู่
ง. ถูกทุกข้อ
๓๑๗. วิธีการต่อสูเ้ พือเปลียนกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ
ก. ไม่เคารพกฎหมาย
ข. ทําผิดกฎหมายทําให้สงั คมวุน่ วายโดยการเดินขบวน
ค. แตกแยกความสามัคคี
ง. ผิดทุกข้อ

- ๓๙ วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
๓๑๘. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการทําแผล
ก. ให้แผลสะอาดหายเร็ ว
ข. ป้ องกันการติดเชือ
ค. ป้ องกันอันตรายทีเกิดขึนกับบาดแผล
ง. ช่วยพยุงไม่ให้บาดแผลเคลือนไหว
๓๑๙. ข้อใดไม่ใช่วิธีทาํ ความสะอาดแผล
ก. ล้างมือให้สะอาดก่อนทําแผล
ข. ทําความสะอาดรอบ ๆ บาดแผลด้วย Alcohol โดยวนรอบบาดแผลทิศทางเดียว
ค. เอานําเปล่าล้างแผลแล้วใช้กระดาษทิชชูปิดไว้
ง. ฟอกแผล ล้างแผล ใส่ยา ปิ ดแผล
๓๒๐. ข้อใดไม่ใช่การปฐมพยาบาลผูท้ ีมีบาดแผล
ก. ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพือป้ องกันการช็อก
ข. อย่าให้ส่วนทีเป็ นบาดแผลเคลือนไหว
ค. ทําการห้ามเลือด
ง. ไม่ตอ้ งทําการปฐมพยาบาล รอจนกว่าถึงมือแพทย์
๓๒๑. 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
๓๒๒. ความหมายของบาดแผลปิ ด( Closed Wounds )
ก. แผลทีไม่มีการเปิ ดออกมาสู่ผวิ หนังภายนอก
ข. เกิดจากแรงกระแทกของแข็งทีไม่มคี ม จึงไม่มีบาดแผลขึน
ค. มีอาการ ฟก ชํา ดํา เขียว
ง. มีการฉีกขาดของผิวหนัง
๓๒๓. ความหมายของบาดแผลเปิ ด ( Open Wounds )
ก. บาดแผลทีผิวหนังแยกออกจากกันทําให้มองเห็นเนือเยือภายใน
ข. บาดแผลไม่มีการเปิ ดออกมาสู่ผวิ หนังภายนอก
ค. เกิดจากถูกแรงกระแทก ไม่มีเลือดตกยางออก
ง. มีอาการเขียวชํา บวมแดง

- ๔๐ ๓๒๔. แผลทีมีอวัยวะออกมาภายนอกร่ างกายไม่ควรปฏิบตั ิเช่นใด
ก. อย่าพยายามแตะต้องหรื อเอาอวัยวะนันกลับเข้าไปในร่ างกาย
ข. ให้ผปู้ ่ วยนอนราบและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพือป้ องกันอาการช็อก
ค. ใช้ถุงพลาสติกติดปิ ดอวัยวะทีออกมาภายนอกหรื อใช้ผา้ สะอาดชุบนําปิ ดไว้
ง. หยิบจับอวัยวะนันกลับเข้าไปในร่ างกาย เพือการอุจาดตา
๓๒๕. การช่วยเหลือผูท้ ีมีวตั ถุแปลกปลอม เสียบหรื อแทงเข้าไปในอวัยวะไม่ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ห้ามเลือดโดยกดเส้นเลือดแดงบริ เวณนัน
ข. ดูอาการช็อก
ค. เคลือนย้ายผูบ้ าดเจ็บด้วยความระมัดระวัง
ง. ดึงวัตถุนนออกจากบาดแผล
ั
๓๒๖. การทีมีเลือดออกภายนอกกับเลือดออกภายใน อะไรเป็ นอันตรายมากกว่ากัน
ก. เลือดออกภายนอกมีอนั ตรายมากกว่าเลือดออกภายใน
ข. เลือดออกภายในมีอนั ตรายมากกว่าเลือดออกภายนอก
ค. ทังสองชนิดมีอนั ตรายมากกว่า
ง. ทังสองชนิด ไม่มีอนั ตราย
๓๒๗. ข้อใดไม่ใช่หลักการพิจารณาผูท้ ีมีเลือดออก
ก. จํานวนเลือดทีออก
ข. ระดับความมีสติของผูบ้ าดเจ็บ
ค. ความดันโลหิตลดลง ชีพจรเต้นเบาเร็ ว
ง. ผูบ้ าดเจ็บนอนหลับสบาย
๓๒๘. การฉีกขาดของเส้นเลือดแดง เลือดทีออกมาลักษณะอย่างไร
ก. สีดาํ คลํา มากพอประมาณ
ข. สีแดงสด พุ่งตามจังหวะการเต้นของหัวใจ
ค. สีแดงสด ออกมาเล็กน้อย
ง. สีดาํ คลําค่อย ๆ ซึมออกมา
๓๒๙. ข้อใดไม่ใช่การปฐมพยาบาลผูท้ ีมีเลือดออก
ก. การฉีกขาดของเส้นเลือดฝอย เอาผ้าสะอาดกดบาดแผลอย่างเดียว
ข. การฉีกขาดของเส้นเลือดดํา เอาผ้าสะอาดกดบาดแผลยกส่วนนันให้สูงขึน
ค. การฉีกขาดของเส้นเลือดแดง ต้องใช้สายรัดห้ามเลือด ผ้าสะอาด ๆ กดบาดแผลยกส่วนนัน
ให้สูงขึน รี บนําส่งโรงพยาบาล
ง. ไม่ตอ้ งทําการปฐมพยาบาล รับนําส่งโรงพยาบาลทันที

- ๔๑ ๓๓๐. เมือเกิดบาดแผลฟกชําดําเขียว ควรทําการปฐมพยาบาลอย่างไร
ก. ใช้นาํ ร้อนประคบบริ เวณบาดแผลก่อน
ข. ใช้นาํ เย็นประคบบริ เวณบาดแผลเพือลดอาการปวดบวม
ค. รับประทางยาแก้ปวด แก้อกั เสบก่อน
ง. ไปพบแพทย์
๓๓๑. ผูป้ ่ วยทีมีอาการรุ นแรง ชีพจรเบาเร็ว ช็อก หมดสติ ควรให้นอนลักษณะอย่างไร
ก. นอนหงายราบมือชิดลําตัว
ข. นอนตะแคงขาเหยียดตรง
ค. นอนหงายยกปลายเท้าสูงขึน
ง. นอนตะแคงตัวงอ
๓๓๒. การทีส่วนประกอบของกระดูกแตกออกจากกันอย่างสิ นเชิง หรื อยังมีส่วนทีติดอยูบ่ า้ งเมือกระดูกหัก
ข้อใดไม่เกียวข้อง
ก. เนือเยือรอบ ๆ กระดูก
ข. เส้นเลือด เส้นประสาท
ค. ปอด
ง. เส้นเอ็น
๓๓๓. กระดูกหักแบบใดมีอนั ตรายมากกว่า ก่อให้เกิดการติดเชือ
ก. กระดูกหักแบบธรรมดา หรื อแบบปิ ด
ข. กระดูกหักมีบาดแผล หรื อแบบเปิ ด
ค. กระดูกหักแบบเปิ ดและแบบปิ ด ไม่มีอนั ตราย ง. ข้อเคลือน ข้อเคล็ด
๓๓๔. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ บ่งชีหรื ออาการแสดงของกระดูกหัก
ก. สามารถเคลือนไหวอวัยวะส่วนทีหักได้
ข. ผิดรู ปไปจากปกติของกระดูก
ค. ผิวหนังฉีก มีเลือดออก มีบาดแผล
ง. กดเจ็บ บวมแดง อักเสบ
๓๓๕. ผูท้ ีมีบาดแผลเลือดออกมากและกระดูกทีหักแล้ว ควรทําการปฐมพยาบาลอย่างไร
ก. รี บถอดรองเท้าหุม้ ข้อออก ยกปลายเท้าสูง
ข. ไม่ตอ้ งถอดรองเท้าหุม้ ข้อออก ใช้สายรัดห้ามเลือด หาอุปกรณ์มาดามเท้าไว้
ค. บอกให้ผปู้ ่ วยทําจิตใจให้สบาย ไม่เป็ นอะไรมาก
ง. รี บไปพบแพทย์ทาํ การเอกซเรย์
๓๓๖. 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
๓๓๗. ข้อใดไม่ใช่เหตุส่งเสริ มทีทําให้กระดูกหัก
ก. เพศ ผูช้ ายทีมีโอกาสมากกว่าเนืองจากการประกอบอาชีพ
ข. อายุ ผูส้ ูงอายุกระดูกจะเปราะบางกว่าผูท้ ีมีอายุนอ้ ย
ค. ตําแหน่งของกระดูก เช่น แขน ขา จะหักง่าย
ง. ความอ้วน ความผอม ของร่ างกาย

- ๔๒ วิชา การบรรเทาสาธารณภัย
๓๓๘. การสันดาป คืออะไร
ก. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการรวมตัวของเชือเพลิงกับออกซิเจน
ข. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการเคมีกบั เชือเพลิง
ค. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการรวมตัวของเคมีและออกซิเจน
ง. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการกระจายตัวเชือเพลิงและออกซิเจน
๓๓๙. เชือเพลิงหมายถึงข้อใด
ก. ของแข็งทีมีไฟติด
ข. สิ วทีติดไฟและไฟลุกไหม้
ค. สิ งทีติดไฟและเกิดการลุกไหม้
ง. สิ งของทีไม่ติดไฟ
๓๔๐. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของไฟ
ก. เชือเพลิง
ข. ความร้อน
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. ออกซิเจน
๓๔๑. ข้อใดเป็ นวิธีการกําจัดองค์ประกอบของไฟ
ก. ทําให้เย็นตัวลง ( การลดอุณหภูมิ )
ข. กําจัดไฮโดรคาร์บอน
ค. ดารเพิ มอุณหภูมิ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๔๒. ประเภทของไฟมีกีประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๕ ประเภท
ค. ๖ ประเภท
ง. ๗ ประเภท
๓๔๓. สัญลักษณ์ C หมายถึงอะไร
ก. ไฟทีเกิดขึนกับโลหะทีติดไฟได้
ข. ไฟทีเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าทีมีกระแสไหลอยู่
ค. ไฟทีเกิดขึนกับเชือเพลิงเหลว
ง. ไฟทีเกิดกับวัตถุเชือเพลิง
๓๔๔. ไฟทีเกิดกับโลหะทีติดไฟได้ใช้อะไรในการดับไฟ
ก. G - ๑
ข. Met – L - X
ค. LPG
ง. ถูก ก.และ ข.
๓๔๕. ทุกข้อเป็ นคุณสมบัติของเครื องดับเพลิงแบบยกเคลือนทีได้ ยกเว้นข้อใด
ก. ราคาถูกใช้งานได้หลายครัง
ข. เหมาะสมกับประเภทของไฟทีเกิดขึน
ค. ติดตังในทีสะดวกหยิบใช้งานได้ทนั ที
ง. ตรวจสอบถูกต้องอย่างสมําเสมอ
๓๔๖. ทีมีส่วนแกรไฟต์มีคุณสมบัติอย่างไร
ก. สือความร้อนจะให้โลหะติดไฟเย็นตัวลง
ข. ตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ของเปลวไฟ
ค. ตัดอากาศในการลุกไหม้
ง. ผิดหมด

- ๔๓ ๓๔๗. การดับเพลิงขันต้น คือ
ก. การดับเพลิงเสียแต่ในโอกาสแรกทีเริ มขึนทันที
ข. การดับเพลิงโดยใช้นาํ ดับก่อน
ค. การใช้ผา้ ห่มชุบนําดับไฟก่อน
ง. การดับเพลิงโดยวิธีใช้เครื องดับเพลิงแบบสารเคมี
๓๔๘. เครื องดับเพลิงสําหรับดับเพลิงขันต้น แบ่งออกเป็ นกีชนิด
ก. ๙ ชนิด
ข. ๑๐ ชนิด
ค. ๓ ชนิด
ง. ๖ ชนิด
๓๔๙. เครื องดับเพลิงชนิด กรด – โซดา ( soda acid ) มีตวั ยาบรรจุภายในอะไรบ้าง
ก. กรดกํามะถัน โซเดียมคาร์บอนเนต
ข. กรดกํามะถัน กรดอะมีโนเซนเซติกส์
ค. กรดกํามะถัน โซเดียมคลอไรด์
ง. กรดกํามะถัน กรดฟอสฟอรัส
๓๕๐. เครื องดับเพลิงชนิด กรด – โซดา (soda acid ) ใช้ดบั เพลิงประเภทใด
ก. อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ข. สารเคมี
ค. โลหะ
ง. วัตถุเชือเพลิง
๓๕๑. 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
๓๕๒. เครื องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ( โฟม ) ทีแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์บรรจุเป็ นกีเท่าของปริ มาตรเดิม
ก. ๓ – ๕ เท่า
ข. ๕ – ๑๐ เท่า
ค. ๗ – ๑๒ เท่า
ง. ๑๒ – ๑๕ เท่า
๓๕๓. นํายาฟองก๊าซมีผลในการดับเพลิงทีเกิดจากอะไร
ก. อุปกรณ์ไฟฟ้ า
ข. นํามัน เชือเพลิง หรื อเชือเพลิงเหลว
ค. จากอาคารบ้านเรื อน
ง. ได้ทุกข้อทีกล่าวมา
๓๕๔. สิ งภายในเครื องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซหรือโฟม ประกอบด้วยอะไรผสมกับอะไร
ก. อะลูมิเนียมซัลเฟต ผสม นําอุ่น
ข. โซเดียมซัลเฟต ผสม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ค. อะลูมิเนียมซัลเฟต ผสม โซเดียมคาร์บอนเนต
ง. อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ ผสม นําอุ่น

- ๔๔ ๓๕๕. ข้อใดไม่ใช่ตวั ยาทีทําให้นาํ ยาดับเพลิงยึดเหนียวและเป็ นฟอง
ก. นํามันเตอรกีแดง
ข. นํามันสน
ค. นําคันรากไม้
ง. สารทีทําให้เป็ นฟองคล้ายฟองสบู่
๒๕๖. นํายาจะพุ่งออกจากถังได้โดยแรงดันจากอะไร
ก. แรงดันอากาศ
ข. แรงดันก๊าซออกซิเจน
ค. แรงดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๓๕๗. ข้อใดไม่ใช่ผลดีของเครื องดับเพลิงแบบฟองก๊าซหรื อโฟม
ก. คลุมทับผิวหน้าเชือเพลิง โดยวิธีแยกออกซิเจน
ข. เมือถูกนํายาครอบทับแล้วจะลุกไหม้ขึนอีก
ค. ฟองนํายาแผ่บนผิวหน้าเชือเพลิง ครอบทับเชือเพลิงแนบสนิท
ง. ใช้ดบั เพลิงได้ทุกชนิด
๓๕๘. ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของเครื องดับเพลิงแบบฟองก๊าซหรื อโฟม
ก. บํารุ งรักษายากกว่าเครื องดับเพลิงแบบอืน ๆ
ข. ฟองก๊าซเปรอะเปื อนเสือผ้า
ค. ฟองก๊าซไม่ได้ผลกับเชือเพลิงเหลวบางชนิด เช่น อีเทอร์ แอลกอฮอล์ เป็ นต้น
ง. เป็ นสือไฟฟ้ าสามารถตัดไฟจากอุปกรณ์ทีมีกระแสไฟฟ้ าได้
๓๕๙. เมือความหนาแน่นอากาศเทียบกับ ๑ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีความหนาแน่นกีเท่า
ก. ๐.๕ เท่า
ข. ๑.๕ เท่า
ค. ๒.๕ เท่า
ง. ๕ เท่า
๓๖๐. เครื องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ( สะสมความดัน ) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถ
พุ่งออกไปเป็ นรัศมีกีฟุต
ก. ๑ ฟุต
ข. ๓ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๑๐ ฟุต
๓๖๑. หากฉีดเครื องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ( สะสมความดัน ) ในทีรับอากาศจะมีผล
อย่างไร
ก. เชือเพลิงจะดับทันที
ข. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ทาํ ให้เชือเพลิงดับ
ค. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กระจายในอากาศเป็ นอันตราย
ง. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าแทนทีอากาศหายใจ ทําให้ไม่มีอากาศหายใจ
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