ธนาคารข้ อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที 4 หญิง
จงเลือกข้อทีถูกทีสุ ดเพียง ๑ ข้อ
วิชา แผนทีการอ่านแผนทีและการใช้ เข็มทิศ
1. ทุก ๆ จัตุรัสบนแผนทีมาตราส่วน 1 : 50000 จะมีระยะห่างกันกีเมตร
ก. 10 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
2. การแบ่งกริ ดโซนระบบยูทีเอ็มจะใช้ทาํ แบ่ง ผท.โลกระหว่างละติจูดใต้ – เหนือ คือ
ก. 6 องศาใต้ – 8 องศาเหนือ
ข. 80 องศาใต้ – 84 องศาเหนือ
ค. 8 องศาใต้ – 6 องศาเหนือ
ง. 80 องศาเหนือ – 84 องศาใต้
3. การแบ่งกริ ดโซนระบบยูทีเอ็มจะใช้ทาํ แบบ ผท.โลกระหว่างลองจิจูดตะวันตกกับตะวันออก คือ
ก. 90 องศาตะวันตก – 180 องศาตะวันออก
ข. 180 องศาตะวันตก – 360 องศาตะวันออก
ค. 180 องศาตะวันตก – 90 องศาตะวันออก
ง. 180 องศาตะวันตก – 180 องศาตะวันออก
4. การแบ่งโซนในระบบยูทีเอ็มจะแบ่งออกได้เป็ นกีโซน
ก. 40 โซน
ข. 60 โซน
ค. 80 โซน
ง. 120 โซน
5. แต่ละกริ ดโซนมีความกว้างและความยาวกีองศา
ก. 3 องศา x 5 องศา
ข. 5 องศา x 15 องศา
ค. 6 องศา x 8 องศา
ง. 8 องศา x 10 องศา
6. การกําหนดเลขอักษรประจํากริ ดโซนเพือไม่ให้ซาํ กันเลยอักษรประจํากริ ดโซนตัวอย่างเช่น
ก. 47 P
ข. PQ
ค. 5143 II
ง. Z RTSD
7. อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรบน ผท.มาตราส่วน 1 : 50000 ตัวอย่างเช่น
ก. L 7018
ข. NR
ค. Z RTSD
ง. 48 N
8. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็มจะอ่านดังนี
ก. อ่านไปทางขวาแล้วขึนบน
ข. อ่านไปทางซ้ายแล้วขึนบน
ค. อ่านไปทางขวาแล้วลงล่าง
ง. อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง
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9. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม ถ้าอ่านพิกดั เป็ นตัวเลข 4 ตัว จะใกล้เคียงระยะกีเมตร
ก. 10 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
10. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม ถ้าอ่านพิกดั เป็ นตัวเลข 6 ตัว จะใกล้เคียงระยะกีเมตร
ก. 10000 เมตร
ข. 1000 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 10 เมตร
11. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม ถ้าอ่านพิกดั เป็ นตัวเลข 8 ตัว จะใกล้เคียงระยะกีเมตร
ก. 100 เมตร
ข. 10 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
12. เส้นทีลากรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกรอบโลก คือเส้น
ก. เส้นอีเควเตอร์
ข. เส้นเมอริ เดียน
ค. เส้นละติจูดตะวันออก
ง. เส้นละติจูดตะวันตก
13. เส้นทีลากจากขัวโลกเหนือมายังขัวโลกใต้รอบโลกคือเส้น
ก. เส้นลองจิจูดเหนือ
ข. เส้นลองจิจูดใต้
ค. เส้นอีเควเตอร์
ง. เส้นเมอริ เดียน
14. เส้นเมอริ เดียนอ่านกลางตัดกับเส้นอีเควเตอร์โดยทํามุมฉากกันและกันจุดตัดนีเรี ยกว่า
ก. จุดศูนย์กาํ เนิด
ข. จุดกําหนดอักษรโซน
ค. จุดทีอยูข่ องโซน
ง. จุดกําหนดเลขโซน
15. ความสูงบน ผท.ทีถูกกําหนดไว้ดว้ ยเส้นชันความสูงนันจะเทียบกับระดับอะไร
ก. จากเส้นชันทีตําทีสุด
ข. จากระดับนําทะเลปานกลาง
ค. จากพืนระดับของภูเขา
ง. จากการกําหนดเส้น 0 ม.
16. เส้นชันความสูงมีกีประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 6 ประเภท
ค. 8 ประเภท
ง. 10 ประเภท
17. เส้นชันความสูงหลักมีลกั ษณะดังนี
ก. เป็ นเส้นสีนาํ ตาลบาง ๆ
ข. เป็ นเส้นสีนาํ ตาลหนามีเลขกํากับ เช่น 100 , 200 ม.
ค. เป็ นเส้นสีนาํ ตาลมาบรรจบกัน
ง. เป็ นเส้นสีนาํ ตาลตัดกัน
18. เส้นทีแสดงความตํา คือเส้นชัน
ก. เส้นชันความสูงหลัก
ข. เส้นชันความสูงรอง
ค. เส้นชันความสูงแทรก
ง. เส้นชันควาวสูงดีเพรสชัน

๓

19. ค่าความห่างของเส้นชันความสูงจะเขียนแสดงบริ เวณใด
ก. ทีเส้นชันความสูงทุก ๆ เส้น
ข. ทีเส้นชันความสูงแทรก
ค. ทีเส้นชันความสูงหลัก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูกเลย
20. เส้นชันความสูงทีมาบรรจบกันหลาย ๆ วง วงในทีเล็กทีสุด มีกากบาทอยูต่ รงกลางและตัวเลขแสดง
ความสูงหมายถึง
ก. สันเขา
ข. คอเขา
ค. ยอดเขา
ง. ลาด
21. การเดินทางด้วยเข็มทิศข้อควรระวังเข็มทิศควรอยูห่ ่างสายไฟฟ้ าแรงสูงกีเมตร
ก. 10 เมตร
ข. 18 เมตร
ค. 45 เมตร
ง. 55 เมตร
22. เข็มทิศมีส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่วน คือ
ก. ฝาตลับ ตัวเรื อน ห่วงถือ
ข. ฝาตลับ หน้าปัด แผ่นลูกศร
ค. ฝาตลับ ตัวเรื อน ก้านเล็ง
ง. ฝาตลับ ตัวเรื อน หน้าปัด
23. การตังเข็มทิศในเวลากลางคืนเมือไม่มีแสงสว่างต้องตัง 3 อย่างตรงกัน คือ
ก. ดรรชนีสีดาํ ลูกศร เส้นเล็ง
ข. ดรรชนีสีดาํ พรายนํา ลูกศร
ค. ดรรชนีสีดาํ ช่องเล็ง เส้นเล็ง
ง. ดรรชนีสีดาํ เส้นเล็ง พรายนํา
24. การตังเข็มทิศในเวลากลางคืนทีครอบหน้าปัดอันบนหมุดคลิ กได้ 1 คลิ ก เท่ากับกีองศา
ก. 3 องศา
ข. 2 องศา
ค. 1 องศา
ง. 5 องศา
25. การแปลงค่ามุมกลับหรื อเปลียนเป็ นมุมตรงข้ามจะปฏิบตั ิหรื อคิดดังนี
ก. เอา 90 องศา บวกหรื อลบ
ข. เอา 180 องศา บวกหรื อลบ
ค. เอา 270 องศา บวกหรื อลบ
ง. เอา 360 องศา บวกหรื อลบ
26. การใช้เครื องวัดมุม P – 67 ช่วยในการวัดมุมภาคทิศเหนือบริ เวณส่วนโค้งของ P – 67 บอกค่าของมุม
ไว้ คือ
ก. วงใน 0 องศา – 180 องศา , วงนอก 180 องศา – 360 องศา
ข. วงใน 0 องศา – 90 องศา , วงนอก 90 องศา – 180 องศา
ค. วงใน 180 องศา – 360 องศา , วงนอก 0 องศา – 180 องศา
ง. วงใน 90 องศา – 180 องศา , วงนอก 0 องศา – 90 องศา
27. หากวัดมุมภาคทิศเหนือได้ 135 องศา มุมกลับหรื อตรงกันข้าม คือ
ก. 315 องศา
ข. 45 องศา
ค. 351 องศา
ง. 54 องศา
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28. เครื องหมายมูลฐาน หน่วยทหาร คือ
ก. วงกลม
ข. สามเหลียม
ค. สีเหลียมจัตุรัส
ง. สีเหลียมผืนผ้า
29. สีทีใช้เขียนเครื องหมายทหาร มีกีสี
ก. 2 สี
ข. 3 สี
ค. 4 สี
ง. 5 สี
30. สีทีใช้เขียนหน่วยทหารฝ่ ายข้าศึกจะใช้สีอะไร
ก. ดํา
ข. แดง
ค. นําตาล
ง. นําเงิน
31. สีทีใช้เขียนหน่วยทหารฝ่ ายเดียวกัน คือ
ก. นําเงิน
ข. เหลือง
ค. เขียว
ง. แดง
32. เครื องหมายทางการช่างของฝ่ ายเราและฝ่ ายข้าศึก จะใช้สีอะไร
ก. นําเงิน
ข. เขียว
ค. เหลือง
ง. แดง
33. การแสดงขนาดของหน่วยทหารถ้าเป็ นระดับกองพันมีลกั ษณะ
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
34. การแสดงตําบลจ่ายสิ งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตําบลจ่าย สป. 3 จะเขียนได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
35. การผสมเครื องหมายของหน่วยทหาร เช่น
๒
ก. หมวดทหารราบที 2
ข. กองร้อยทหารราบที 2
ค. กองพันทหารราบที 2
ง. กรมทหารราบที 2
36. เครื องหมายกองพลทหารราบที 9 เขียนได้ คือ
xxxx
ก.
๙
ข.
๙
xx
ค.
๙
ง.
๙
37. เครื องหมายต่อไปนีหมายถึง ๒
๓/๒
ก. มว.เสนารักษ์ที 2 ร้อย 3 พัน 2
ข. มว.สือสารที 2 ร้อย 3 พัน 2
ค. มว.ทหารราบที 2 ร้อย 3 พัน 2
ง. มว.ทหารม้าที 2 ร้อย 3 พัน 2
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38. การแสดงเครื องหมาย หมู่ ตอน มว. คือ
ก.
ข. X XX XXX
ค. I II III
ง. XXXX
39. เครื องหมายหน่วยทหารขนส่ง คือ
ก. 
ข.
ค.
ง.
40. พืนทีวางกําลังของกองบินในอนาคตเขียนได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
41. จุดประสานการปฏิบตั ิมกั จะเขียนดังนี
ก.
ข.
ค.
ง.
42. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาดกลางเขียนได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
43. การผสมเครื องหมาย กองพันทหารม้าที 2 กรมทหารม้าที 4 เขียนได้ดงั นี
ก. ๒
๔
ข. ๒
๔
ค. ๔
๒
ง. ๒
๔
44. ตําบลจ่ายนํxxาของกองพล เขียนได้ คือ
xx
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
45. เครื องหมายกับระเบิด แสดงได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
46. เครื องหมายต่อไปนี คือ
ก. ขบวนรถสายพาน
ข. ขบวนรถไฟ
ค. ขบวนรถถัง
ง. ขบวนสัมภาระ
47. สีทีใช้กบั เครื องหมายบนแผนทีมี 5 สี คือ
ก. แดง ดํา นําเงิน นําตาล เขียว
ข. แดง ดํา เหลือง ฟ้ า นําตาล
ค. แดง ดํา เขียว นําเงิน เหลือง
ง. แดง ดํา นําตาล เหลือง เขียว
48. สัญลักษณ์วดั มีโบสถ์ เขียนได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
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วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
49. มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกา กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มีกีส่วน
ก. 5 ส่วน
ข. 10 ส่วน
ค. 15 ส่วน
ง. 19 ส่วน
50. ข้อใดต่อไป คือหน่วยงาน ราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุด
ก. กรมการสือสารทหาร
ข. กรมกิจการพลเรื อนทหาร
ค. กรมการเงินทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
51. ข้อใดคือหน้าทีของกรมส่งกําลังบํารุ งทหาร
ก. ประสานงานด้านการส่งกําลังบํารุ งกับเหล่าทัพ
ข. ทําการเกษตรเพือส่งให้กบั กองทัพ
ค. ทางงบประมาณสนับสนุน บก.สูงสุด
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
52. การทูตฝ่ ายทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด คือหน้าทีของหน่วยงานใด
ก. กรมกิจการพลเรื อนทหาร
ข. กรมการทูตทหาร
ค. กรมข่าวทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
5. ปฏิบตั ิการใดคือหน้าทีของกองบัญชาการทหารพัฒนา
ก. การวิจยั ทางยุทธศาสตร์และการศึกษาในระดับสูง
ข. การฝึ กศึกษาและวิทยาการทางทหารของ บก.ทส.
ค. การป้ องกันการแทรกซึมบ่อนทําลายความมันคงของชาติ
ง. ข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง
53. จากคําตอบข้อที 5 ข้อใด คือคําขยายความของหน้าทีของคําตอบทีถูกต้องจากข้อ 5
ก. การประสานวิทยาการทางด้านความมันคงแห่งชาติ
ข. ดําเนินงานเกียวกับกิจการของสถานศึกษาวิชาการทหาร
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของประเทศในถิ นทุรกันดาร
ง. ดําเนินการฝึ กศึกษาด้านการข่าวกรอง
54. กองทัพบกแบ่งส่วนราชการออกเป็ นกีส่วน
ก. 30
ข. 32
ค. 35
ง. 36
55. ข้อใดต่อไปนีไม่ใช่ส่วนราชการกองทัพบก
ก. กรมกําลังพลทหารบก
ข. กรมการคลังทหารบก
ค. กรมส่งกําลังบํารุ งทหารบก
ง. กรมสารบรรณทหารบก
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56. ข้อใดต่อไปนีคือหน้าทีของกรมข่าวทหารบก
ก. กําหนดความต้องการและกํากับการเกียวกับการแลกส่วนแผนทีทหาร
ข. รายงานข่าวประจําวันของ กสร.
ค. หาข่าวให้กบั ททบ.5
ง. กํากับข่าวสารก่อนส่งผ่านไปยังประชาชน
57. ข้อใดต่อไปนีคือเป็ นหน้าทีของกรมยุทธการทหารบก
ก. ดําเนินงานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารบก
ข. ควบคุมกิจการการศึกษาของกองทัพบก
ค. อํานวยการ วางแผน ประสานงาน และกํากับการวิจยั ของกองทัพบก
ง. ถูกทุกข้อ
58. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีของสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ก. ควบคุมการวางแผนของกองทัพบก
ข. กําหนดหลักนิยมในการบริ หารงานในกองทัพบก
ค. อํานวยการศึกษา ในกิจการปลัดบัญชี
ง. หาเงินกูใ้ ห้กองทัพบก
59. ข้อใดคือหน้าทีของจเรทหารบก
ก. สืบสวน สอบสวน และพิจารณาเรื องราวร้องทุกข์และการร้องเรี ยน ทีเกียวกับราชการของ
ทหาร หรื อข้าราชการของกองทัพบก
ข. ควบคุมสืบสวน และพิจารณาเรื องราวร้องทุกข์ ของทหารราบ
ค. มีหน้าทีจับกุมผูก้ ระทําผิดในกองทัพบก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
60. ข้อใดคือหน้าทีของกรมสารบรรณทหารบก
ก. ทําการควบคุมทางด้านการเงินของกองทัพบก
ข. ดําเนินการจัดกําลังพล กฎหมายการฝึ กและการศึกษาวิชาการเหล่าทหารสารบรรณ
ค. เตรี ยมอาวุธให้กบั เหล่าทหารม้า
ง. เตรี ยมเอกสารให้กบั กองบัญชาการทหารสูงสุด
61. หน้าทีของกรมการทหารช่างคือข้อใด
ก. คิดค้นประดิษฐ์ อาวุธเพือใช้ในกองทัพบก
ข. ดําเนินการเกียวกับการก่อสร้างรวมทังซ่อมแซมสิ งก่อสร้างตามทีได้รับมอบหมาย
ค. ซ่อมอาวุธและอุปกรณ์ทางด้านทหารช่าง
ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก
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62. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของส่วนราชการกองทัพบก
ก. กรมยุทธโยธาทหารบก
ข. กรมสรรพาวุธทหารบก
ค. กองบัญชาการทหารการรบทหารบก
ง. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
63. กองทัพเรื อมีส่วนราชการกีส่วน
ก. 35
ข. 34
ค. 33
ง. 32
64. ข้อใดคือส่วนราชการของกองทัพเรื อ
ก. กรมอู่ทหารเรื อ
ข. กรมการขนส่งทหารเรื อ
ค. กรมกําลังพลทหารเรื อ
ง. ถูกทุกข้อ
65. ข้อใดคือหน้าทีกรมยุทธการทหารเรื อ
ก. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับเกียวกับยุทธการ
ข. วางแผนบัญชาการเครื องบิน F – 18
ค. วางแผนการจัดซึงเรื อของกองทัพเรื อ
ง. ถูกทุกข้อ
66. ส่วนราชการกองทัพอากาศมีกีส่วน
ก. 17
ข. 18
ค. 19
ง. 20
67. ข้อใดบอกถึงหน่วยงานของกองทัพบก
ก. กรมจเรทหารอากาศ
ข. กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
ค. กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
68. หน้าทีของกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ คือข้อใด
ก. มีหน้าทีดําเนินการเกียวกับการส่งกําลังบํารุ งทังปวงตามทีกองทัพอากาศกําหนด
ข. มีหน้าทีส่งกํางังบํารุ งให้กบั กองทัพเรื อ เมือยามขับขัน
ค. ไม่มีหน้าทีในการขนส่งให้กบั กองทัพอากาศในยามคับขัน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
69. สถานการณ์ฉุกเฉินมีความหมายตามข้อใด
ก. สถานการณ์ไม่ปกติ
ข. สถานการณ์ไฟไหม้ป่าสงวน
ค. สถานการณ์ทีเป็ นภัยต่อความมันคงของชาติง. สถานการณ์ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
70. รัฐมนตรี รักษาการณ์มีอาํ นาจตามข้อใด ตาม พ.ร.บ. ฉุกเฉิน
ก. ประกาศห้ามมิให้การชุมนุมมัวสุมกัน
ข. กักขังบุคคลใดก็ได้
ค. สังฆ่าได้โดยปราศจากเหตุผล
ง. ปลดนายกรัฐมนตรี
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71. ทหารมีอาํ นาจอะไรบ้างเมือประกาศกฎอัยการศึก
ก. ตรวจค้นตามมาตรา ฯ
ข. เกณฑ์พลเมืองและขบวนยานพาหนะตามมาตรา 10
ค. การทําสารหรื อเปลียนแปลงสถานทีตามมาตรา 14
ง. ถูกทุกข้อ
72. ข้อใดคือข้อควรปฏิบตั ิของประชาชนในยามสงครามหรื อยามฉุกเฉิน
ก. สมัครเข้ารับราชการทหาร
ข. ให้ความร่ วมมือกับทางราชการ
ค. เสียสละทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวสนับสนุนรัฐบาล
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา ครู ทหาร/ผู้นํา
73. ผลลัพธ์ของการสอนทีมีประสิทธิภาพสูงสุด คืออะไร
ก. ผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ข. ระดับความรู้ของนักเรี ยน
ค. การเรี ยนในแต่ละบทเรี ยน
ง. ความขยันของนักเรี ยน
74. ข้อใดจัดเป็ นนิยามของการเรี ยนในวิชาทหาร
ก. การเปลียนแปลงพฤติกรรม อันเป็ นผลเนืองมาจากร่ างกาย จิตใจให้สนองเร็ วต่อสิ งแวดล้อม
ข. การสนองต่อสิ งเร้าประสาท อันก่อให้เกิดการตอบสนองสู่การรับรู้และทัศนคติใหม่ ๆ
ค. การนําไปสู่ความรู้ ทักษะ และทัศนะคติทีดีต่อสิ งเร้าประสาทต่าง ๆ
ง. การใช้เครื องช่วยฝึ ก , แบบฝึ กหัด , การสาธิต
75. ประเภทการเรี ยนของนักเรี ยน แบ่งได้ ๓ ประเภทดังนี
ก. ความรู้ , ความเชียวชาญ , ความขยัน
ข. ความรู้ , ความเข้าใจ , ความเชียวชาญ
ค. ความรู้ , ทักษะ , ทัศนะคติ
ง. ความรู้ , ทักษะ , อุดมการณ์
76. สภาพจิตใจอันหมายถึงการเห็นคุณค่า อุดมคติ ความฝักใฝ่ และค่านิยม โดยแสดงออกเป็ นพฤติกรรม
อย่างหนึงอย่างใด เป็ นบทนิยามของประเภทการเรี ยนชนิดใด
ก. ความรู้
ข. ความเข้าใจ
ค. วินยั
ง. ทัศนคติ
77. กระบวนการสอนแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท อะไรบ้าง
ก. การสอน , การเรี ยน , การสอบ
ข. การสอน , การวิเคราะห์ , การประมวลผล
ค. การสอน , ผูส้ อน , ผูเ้ รี ยน
ง. การสอน , การปฏิบตั ิ , การประเมินผล
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78. “ การฟังการอธิบาย และมีการสาธิตตัวอย่าง กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยน” จัดอยูใ่ นกระบวนการใดใน
การเรี ยน – การสอน
ก. การสอน
ข. การปฏิบตั ิ
ค. การสอบ
ง. กิจกรรมนันทนาการ
79. “ การซักถาม การสาธิต การหาข้อบกพร่ องและการแก้ไขของผูร้ ับการสอน” จัดอยูใ่ นกระบวนการใด
ในการเรี ยน – การสอน
ก. การสอน
ข. การปฏิบตั ิ
ค. การสอบวัดผล
ง. การสอบภาคปฏิบตั ิ
80. หลักการสอนมีทงหมดกี
ั
ประการ
ก. ๕
ข. ๖
ค. ๗
ง. ๑๐
81. จุดมุ่งหมายในการเรี ยนมีความสําคัญอย่างไร
ก. เพือให้นกั เรี ยนได้ทราบว่าจะเรี ยนเรื องใด
ข. ดูความเหมาะสมกับนักเรี ยน
ค. เพือสามารถทราบหัวข้อในการสอน – เรี ยนได้
ง. เพือให้นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ดี
82. การเรี ยนสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ จําต้องมีการประเมินผล หลักสําคัญในหัวใจของการ
ประเมินผล คือสิ งใด
ก. การบันทึก
ข. การจํา
ค. การให้ความรู้เพิ มเติม
ง. การสังเกต
83. การสนองตอบมีดว้ ยกันหลายวิธี ข้อใดไม่เข้าอยูใ่ นการสนองตอบ
ก. การสังเกต
ข. การบันทึก
ค. การท่อง
ง. การประเมินผล
84. ประโยชน์ของการถามมีดว้ ยกันหลายประการ ข้อใดถูกต้องทีสุด
ก. ประเมินระดับการสอน
ข. ประเมินครู อาจารย์
ค. เร้าให้คิด
ง. จูงใจการเรี ยน – สอน
85. คําถามประเภทใดควรหลีกเลียงในการใช้ถามนักเรี ยนในห้องเรี ยน
ก. คําถามทีตอบว่า ใช่ หรื อ ไม่ใช่
ข. คําถามทีทําให้นกั เรี ยนตืนตัวเสมอ
ค. คําถามทีใช้ถอ้ ยคําและภาษาทีเข้าใจง่าย ง. คําถามทีเน้นถามมุ่งเพียงประเด็นเดียว
86. ข้อใดถือเป็ นประโยชน์ของอุปกรณ์การสอน
ก. ผ่านประสาทหลายทาง
ข. เพิ มความสนใจ
ค. ประหยัดเวลา
ง. เพิ มสมรรถภาพการเรี ยนรู้
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87. คุณลักษณะของอุปกรณ์ทีดี มีหลายประการ ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. มีความเหมาะสม
ข. ดึงดูดความสนใจ
ค. สะดวกและทนทาน
ง. ทันสมัยและราคาแพง
88. หลักการใดๆของผูน้ าํ เปรี ยบได้กบั สิ งใด ข้อใดถูกต้องทีสุด
ก. หลักการปฏิบตั ิงาน
ข. คติประจําใจ
ค. แนวทางการปฏิบตั ิงาน
ง. ศีลธรรมประจําใจ
89. ข้อใดเป็ นผลร้ายทีมารถกระทบกระเทือนต่อสมรรถภาพของหน่วยงานและความเป็ นผูน้ าํ ได้มากทีสุด
ก. ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ข. ขีดความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา
ค. ขีดความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ง. ปัญหาด้านการเงิน
90. กรรมวิธีในการแก้ปัญหาความเป็ นผูน้ าํ มีกีประเภท อะไรบ้าง
ก. ๒ ประเภท คือ วินยั และขวัญ
ข. ๓ ประเภท คือ การรับรู้ปัญหา , ประมาณสถานการณ์ , ปฏิบตั ิการ
ค. ๓ ประเภท คือ วินยั , ขวัญ , การปฏิบตั ิการ
ง. ๔ ประเภท คือ วินยั , ประมาณการณ์ , ปฏิบตั ิการ , ประมวลผล
91. ข้อใดบ่งชีถึงความเป็ นผูน้ าํ ได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากทีสุด
ก. ขวัญ , วินยั , ขีดความสามารถ
ข. วินยั , สภาวะในปัจจุบนั , ขวัญ
ค. ความรักหมูค่ ณะ , วินยั , กําลังใจ
ง. กําลังใจ , วินยั , การปฏิบตั ิการ
92. ในขันตอนการประมาณการณ์ก่อนจะแก้ปัญหา จะต้องตีความให้แน่นอนเสียก่อนถามว่าขันตอนการ
ตีความนันมีกีข้อ อะไรบ้าง
ก. ๒ ข้อ ใคร , อะไร
ข. ๓ ข้อ ผูเ้ กียวข้อง , เหตุการณ์ , ปัญหา
ค. ๓ ข้อ ใคร , อะไร , ทีไหน
ง. ๔ ข้อ ใคร , อะไร , ทีไหน , อย่างไร
93. ในการพิจารณาถึงสาเหตุ ต้องพิจารณาว่าทําไมจึงเกิดปัญหานันในกรณี หากเราไม่สามารถหาข้อเท็จจริ ง
ได้ ควรทําอย่างไร
ก. พิจารณาอีกรอบ เพือหาข้อเท็จจริ งให้ได้
ข. สืบหาข้อเท็จจริ งโดยตรวจสอบสภาวะการณ์
ค. ต้องหาสมมุติฐานทีสมเหตุสมผลขึนแทน
ง. พิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบเพือสืบหาสาเหตุโดยอาศัยผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
94. ในการประเมินค่าข้อแก้ปัญหา ทีสามารถนําไปใช้ได้นนั หลังจากเราพิจารณาปัญหาแล้วคารกระทําสิ ง
ใดต่อไป
ก. พิจารณาการแก้ไขข้อปัญหาดังกล่าวนัน ๆ
ข. ยกเลิกข้อแก้ปัญหาทีไม่ใช้
ค. แก้ไขข้อปัญหาดังกล่าวนัน ๆ
ง. คํานึงถึงผลดีและผลเสียรวมถึงผลกระทบทีตามมาด้วย
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95. ในการเปรี ยบเทียบข้อดี – เสีย ในการแก้ปัญหา ควรทําสิ งใดเป็ นอันดับแรก
ก. ตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและเด็ดขาด
ข. นําข้อดีแต่ละข้อมาเปรี ยบเทียบอีกครัง
ค. ควบคุมจิตใจให้ยตุ ิธรรมทีสุด
ง. ตรึ กตรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระทํา
96. การเลือกข้อแก้ปัญหาวิธีการใดเป็ นวิธีการทีดีทีสุด
ก. เลือกข้อแก้ปัญหาทีดีทีสุดเพียงข้อเดียว
ข. พิจารณาผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบ
ค. นําข้อแก้ปัญหามาผสมผสานกันเพือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ตัดสินใจอย่างแน่วแน่และเด็ดขาด
97. หลังจากนําเอาข้อแก้ปัญหาทีดีทีสุดมาปฏิบตั ิแล้ว เราควรกระทําการใดต่อไป
ก. ตรวจสอบและประเมินผล
ข. ปฏิบตั ิต่อเนืองตลอดเวลา
ค. กํากับดูแลและตรวจสอบผลงาน
ง. หาข้อแก้ไขข้อบกพร่ องจุดอืนต่อไป
98. ข้อใดเป็ นข้อทีผลักดัน ผูน้ าํ ธรรมดาให้เป็ นผูน้ าํ ทีมีชือเสียง
ก. ขีดความสามารถในการเลือกปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตามหนทางปฏิบตั ิทีมีประสิทธิภาพอย่างเข้มแข็ง
ข. คุณลักษณะของความเป็ นผูน้ าํ
ค. หลักคุณธรรมของผูน้ าํ นัน ๆ
ง. ความสามรถของการบังคับบัญชาตลอดจนการกํากับดูแลในด้านต่าง ๆ
99. ในการคัดเลือก ผูบ้ งั คับหน่วยรองทางทหาร ขันตอนใดจัดเป็ นขันตอนแรกในการคัดเลือก
ก. บันทึกและประวัติต่าง ๆ
ข. การสัมภาษณ์
ค. การสังเกตุการณ์ต่าง ๆ
ง. การเสนอแนะ
100. เกณฑ์ในการพิจารณาและบ่งชีถึงภูมิหลังของบุคคลแต่ละบุคคล สามารถพิจารณาได้จากสิ งใดเป็ น
สําคัญทีสุดเป็ นลําดับแรก
ก. ความสามารถในการทํางานทีเคยแสดงให้เห็น
ข. ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา
ค. ความอาวุโสของอายุราชการ
ง. การศึกษาในทางทหารและพลเรื อน
101. ข้อใดจัดเป็ นตัวการบ่อนทําลายความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามากทีสุด
ก. อคติทางใจ
ข. สถาบัน
ค. ความสนิทสนม
ง. การถือยศถืออย่าง

๑๓

102. ในกรณี หากท่านเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ย้ายเข้าไปทํางานในหน่วยใหม่ ท่านคิดว่าสิ งใดทีจะทําให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายอมรับท่านได้ ท่านจะอาศัยหรื อใช้หลักการในข้อใดทีถูกต้องและเหมาะสมทีสุด
ก. สร้างความประทับใจครังแรก
ข. สังเกตและรวบรวมข้อมูลก่อน
ค. ทําการประเมินค่าหน่วยงาน
ง. หาทางในการพัฒนา
103. ในหลักการนําของผูน้ าํ ทีประสบความสําเร็ จนัน ข้อทีว่า “ ให้คนของท่านรู้สิ งทีควรรู”้ หมายถึงข้อใด
ก. รับฟังปัญหาทุกข์ – สุข และแก้ไขปัญหาให้
ข. ก่อนเปิ ดเผยความลับควรพิจารณาให้รอบคอบ
ค. พิจารณาเพือให้เกิดผลเสียน้อยทีสุด
ง. ปฏิบตั ิตามความมุ่งหมายเป็ นหลัก
104. การบังคับบัญชาการทีดีและมีประสิทธิภาพประกอบด้วยสิ งใดบ้าง
ก. ขวัญ , วินยั , ความสามัคคี , ความรัก
ข. ขวัญ , วินยั , ความรัก , สมรรถภาพ
ค. ขวัญ , วินยั , การกํากับดูแล , คําสัง
ง. คําสัง , การปฏิบตั ิ , ความสามารถ , วินยั
วิชา ฝ่ ายอํานวยการ
105. ฝ่ ายอํานวยการแบ่งได้ออกเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
106. นายทหารฝ่ ายกําลังพล ( ฝอ. ๑ ) เป็ นฝ่ ายอํานวยการประเภทใด
ก. นายทหารติดต่อ
ข. ฝ่ ายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝ่ ายอํานวยการและประสานงาน
ง. ฝ่ ายอํานวยการประจําตัว
107. หน้าทีหลักของฝ่ ายอํานวยการ
ก. การให้ข่าวสาร , ประมาณการ , เสนอแนะ
ข. วางแผน , ประสานงาน , กํากับดูแล
ค. การให้ขอ้ เสนอแนะ , กํากับดูแล
ง. การทําแผนและคําสัง , กํากับดูแล
108. หน้าทีโดยทัวไปของฝ่ ายอํานวยการจะต้องปฏิบตั ิมีกีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ

๑๔

109. ในระดับกองพันจะจัดแผนกฝ่ ายอํานวยการ ออกเป็ น ๔ แผนก สําหรับงานด้านกิจการพลเรื อนจะให้
ใครทําหน้าทีในสายงานนี
ก. รอง ผบ.พัน
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๒
ง. นายทหารยานยนต์
110. ผูค้ วบคุมกํากับดูแลฝ่ ายอํานวยการทุกแผนกในระดับกองพัน คือ
ก. รอง ผบ.พัน
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๒
ง. เสนาธิการ
111. ความรับผิดชอบของฝ่ ายอํานวยการประสานงานของ ฝอ. ๒ คือ
ก. การรักษายอดกําลังพล
ข. การผลิตข่าวกรอง , การต่อต้านข่าวกรอง
ค. การบริ การและการขนส่ง
ง. การจัด , การฝึ ก , การยุทธ
112. ความรับผิดชอบหลักของ ฝอ.๑ ในฐานะฝ่ ายอํานวยการประสานงาน คือ
ก. การบริ การทางการแพทย์
ข. การยุทธ
ค. การรักษาวินยั , กฎ , ข้อบังคับ และคําสัง ง. การส่งกําลัง
113. นายแพทย์ในฐานะฝ่ ายอํานวยการพิเศษ มีหน้าที
ก. การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทางอายุรกรรมทัวไปในหน่วย
ข. อํานวยการในเรื องการซ่อมบํารุ งเครื องสือสาร
ค. อบรมทหารเกียวกับศาสนา
ง. ให้คาํ แนะนําทางเทคนิคเกียวกับการซ่อมบํารุ งเครื องสือสาร
114. อนุศาสนาจารย์ในฐานะฝ่ ายอํานวยการพิเศษมีหน้าที
ก. เป็ นทีปรึ กษาทางกฎหมายของ ผบ.ชา
ข. ต้อนรับและสัมภาษณ์ผทู้ ีจะเข้าพบ ผบ.ชา
ค. เยียมเยียนผูเ้ จ็บป่ วยและนักโทษทหาร
ง. ทําและแก้ไขแผนทีทหาร
115. อยากทราบว่า ผูบ้ งั คับหมวดเสนารักษ์ ( กองพัน ) จัดเป็ นฝ่ ายอํานวยการประเภทใด
ก. นายทหารติดต่อ
ข. ฝ่ ายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝ่ ายอํานวยการประสานงาน
ง. นายทหารคนสนิท
116. อํานาจการสังและตกลงใจอยูท่ ีผูใ้ ด
ก. ฝ่ ายอํานายการ
ข. ผูบ้ งั คับหน่วย
ค. เสนาธิการ
ง. ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที
117. เรื องเกียวกับข้าศึก ลมฟ้ าอากาศและภูมิประเทศเป็ นหน้าทีฝ่ ายใด
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔

๑๕

118. ฝ่ ายเสนาธิการร่ วม คือฝ่ ายเสนาธิการในระดับใด
ก. กองพัน
ข. กรม
ค. หน่วยใดก็ได้
ง. กองทัพสนามขึนไป
119. การจัดระเบียบสํานักงานในหน่วย ( กรม ) เป็ นหน้าทีของฝ่ ายอํานวยการใด
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
120. ฝ่ ายอํานวยการหน่วยระดับกองพลขึนไป จะบรรจุฝ่ายอํานวยการเป็ นฝ่ ายใด
ก. ฝ่ ายเสนาธิการ
ข. ส่งกําลังบํารุ ง
ค. สนับสนุนการรบ
ง. ผิดทุกข้อ
121. หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการในหน่วยระดับกองพล คือ
ก. สธ.๑
ข. สธ.๒
ค. สธ.๓
ง. สธ. ๔
122. นายทหารทีมีหน้าทีเสนอแนะ ผบช. เพือทีจะให้ ผบช.ในระดับกองพันและกรม ได้ขอ้ ตกลงใจ
เรี ยกว่า
ก. สธ.
ข. ฝอ.
ค. ฝยก.
ง. ถูกทุกข้อ
123. นายทหารคนสนิทใช้ตวั ย่อว่าอะไร
ก. ดส.
ข. ทส.
ค. ทษ.
ง. ถูกทุกข้อ
124. ลักษณะพึงประสงค์ของแผนกฝ่ ายอํานวยการ มีว่าอย่างไร
ก. สามารถทํางานในหน้าทีได้ทงหมด
ั
ข. อ่อนตัว
ค. ทํางานได้ ๒๔ ชัวโมง
ง. ถูกทุกข้อ
125. หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการระดับกองพัน คือ
ก. ผบ.พัน
ข. รอง ผบ.พัน
ค. ฝอ. ๑
ง. ฝอ. ๓
126. นายทหารคนสนิท ( ทส. ) เป็ น
ก. ฝ่ ายอํานวยการประสานงาน
ข. ฝ่ ายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝ่ ายอํานวยการประจําตัว
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
127. นายทหารฝ่ ายกิจการพลเรื อนในหน่วยระดับกองพล คือ
ก. สธ. ๕
ข. ฝอ. ๒
ค. สธ. ๓
ง. สธ. ๔

๑๖

128. นายทหารทีปฏิบตั ิหน้าทีควบคุมและแจกจ่าย สป.ต่าง ๆ ได้แก่ ฝอ. ใด
ก. ฝอ. ๑
ข. ฝอ. ๒
ค. ฝอ. ๓
ง. ฝอ. ๔
วิชา การติดต่อสือสาร
129. สมัยก่อนการสือสารจะจัดหน่วยทหารสือสารของกองทัพใช้เครื องมืออะไร
ก. เครื องสแกน
ข. เครื องสัญญา
ค. เครื องโทรเลข
ง. เครื องวิทยุ
130. หน่วยทหารใดเป็ นผูป้ ฏิบตั ิการใช้เครื องสัญญา
ก. ทหารสือสาร
ข. ทหารราบ
ค. ทหารช่าง
ง. ทหารม้า
131. เครื องส่งสัญญาระยะใกล้ ได้แก่อะไร
ก. แผ่นเกล็ดสัญญาณ
ข. ไฟสัญญาณ
ค. แถบสัญญาณ
ง. แผ่นสัญญาณ
132. สีเม็ดมะปราง คือสีอะไร
ก. สีแดง
ข. สีเหลือง
ค. สีม่วง
ง. สีเขียว
133. บุคคลใดเป็ นผูบ้ งั คับกองทหารสือสาร และรังตําแหน่งผูบ้ งั คับการโรงเรี ยนทหารสือสาร
ก. นายทองก้อน
ข. นายมะปราง
ค. นายไชยศรี
ง. นายทองสุข
134. ใครเป็ นบิดาผูก้ ่อตังเหล่าทหารสือสาร
ก. พันเอกหลวงกําจัด ฯ
ข. พลตรี ไสว ฯ
ค. พลเอกกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน
ง. พลเอกหลวงรณสาร ปรี ชา ฯ
135. ใครเป็ นเจ้ากรมทหารสือสาร คนแรก
ก. พลตรี หลวงกําจัดปัจจามิตร
ข. พลตรี ไสว แสนยากร
ค. พลเอกหลวงธนสาร ปรี ชา ฯ
ง. พลโทแรนดอล์ฟ ดีไฟท์
136. ในระดับกองพล จะมีหน่วยสือสารขนาดใด
ก. พัน ส.
ข. กรม ส.
ค. มว.ส.
ง. ตอน ส.
137. กรมทหารสือสารที ๑ ได้จดั ตังขึนเพือสนับสนุนการสือสารกับใคร
ก.กระทรวงกลาโหม
ข. การบัญชาการทหารสูงสุด
ค. กรมการทหารสือสาร
ง. กองทัพบก

๑๗

138. กรมทหารสือสารที ๑ ตังอยูท่ ีใด
ก. ค่ายสุรสีห์
ข. ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน
ค. ค่ายภานุรังษี
ง. ค่ายธนะรัชต์
139. มัชฌิมการสือสารทีใช้สญ
ั ญาณ เรี ยกว่าอะไร
ก. การคมนาคม
ข. การโทรคมนาคม
ง. การไปรษณี ย ์
ง. การสัญญาณ
140. มัชฌิมของการสือสารแบ่งออกเป็ นกีชนิด อะไรบ้าง
ก. เสียง, การไปรษณี ย,์ สัตว์นาํ สาร, การไปรษณี ย ์
ข. ทัศนะ, พลนําสาร, สัตว์นาํ สาร, การไปรษณี ย ์
ค. พลนําสาร, สัตว์นาํ สาร, การไปรษณี ย,์ การโทรคมนาคม
ง. พลนําสาร, สัตว์นาํ สาร, การไปรษณี ย,์ การคมนาคม
141. มัชฌิมการสือสารทีใช้ไฟฟ้ า ได้แก่อะไรบ้าง
ก. โทรทัศน์ - วิทยุ
ข. โทรพิมพ์ – ทางสาย
ค. วิทยุขนาดเล็ก – โทรเลข
ง. ทางสาย – วิทยุ
142. มัชฌิมการสือสารทีมีความปลอดภัยมากทีสุด
ก. พลนําสาร
ข. สัตว์นาํ สาร
ค. การไปรษณี ย ์
ง. การโทรคมนาคม
143. นกพิราบสามารถบินส่งข่าวได้กีไมล์
ก. 40 ไมล์
ข. 30 ไมล์
ค. 45 ไมล์
ง. 35 ไมล์
144. มัชฌิมการสือสารทีให้ความปลอดภัยน้อยทีสุด
ก. โทรศัพท์
ข. วิทยุ
ค. โทรพิมพ์
ง. โทรเลข
145. วิทยุสามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้เร็ วประมาณเท่าใด
ก. 240 – 9,000 ตัวอักษร
ข. 250 – 9,000 ตัวอักษร
ค. 245 – 9,000 ตัวอักษร
ง. 255 – 9,000 ตัวอักษร
146. ระบบ VSAT Network ถูกนําไปใช้งานระบบสือสารประเภทใด
ก. ดาวเทียม
ข. สถานีโทรทัศน์
ค. คอมพิวเตอร์
ง. สถานีวิทยุ
147. ข้อใดมิได้อยูใ่ นหน่วยตามผังการจัดหน่วยของ มว.ส. พัน.ร.
ก. บก.มว.
ข. ตอนวิทยุ
ค. ตอนโทรพิมพ์
ง. ตอนทางสาย

๑๘

148. วิธีส่งข่าวทีเก่าแก่ทีสุดและปลอดภัยทีสุด คือข้อใด
ก. พลนําสาร
ข. โทรศัพท์
ค. สัตว์นาํ สาร
ง. โทรคมนาคม
149. สัตว์นาํ สาร คืออะไร
ก. นําพิราบ – เหยียว
ข. นกพิราบ – สุนขั
ค. นกอินทรี – นกพิราบ
ง. นกพิราบ – สุกร
150. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นการสือสารประเภทโทรคมนาคม
ก. เสียงสัญญาณ
ข. ทัศนะสัญญาณ
ค. การไปรษณี ย ์
ง. โทรศัพท์
151. ระบบการสือสารทีใช้เวลาในการติดตังมากทีสุดคือข้อใด
ก. วิทยุ
ข. โทรเลข
ค. ไปรษณี ย ์
ง. โทรศัพท์
152. กองพันทหารราบ เจ้าหน้าทีสือสารของหน่วยเป็ นทหารเหล่าใด
ก. เหล่าทหารสือสาร
ข. เหล่าทหารช่าง
ค. เหล่าทหารม้า
ง. เหล่าทหารราบ
วิชา นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
153. สัญญาณคําพูดเตือนภัย เมือถูกโจมตีดว้ ยอาวุธเคมี ใช้ตะโกนคําว่า
ก. เคมีระเบิด
ข. อะตอมกระจาย
ค. แก๊ส
ง. นิวเคลียร์
154. ระดับการทําลายล้างพิษ มี 2 ระดับ คืออะไร
ก. เร่ งด่วนและปราณี ต
ข. กองร้อย / กองพัน
ค. กลาง / สูง
ง. หมู่ / หมวด
155. เมืออาวุธนิวเคลียร์ระเบิด และทหารอยูใ่ นทีโล่งแจ้ง
ก. นอนควํา
ข. ขุดหลุมฝังตัว
ค. วิ งเข้าหาทีกําบังใกล้ทีสุด
ง. ขุดหลุมฝังตัว
156. ตัวทําลายล้างพิษตามธรรมชาติ ได้แก่อะไร
ก. นํายาสําเร็ จรู ป
ข. ดิน นํา ลม ไฟ
ค. หน่วยทหารขนาดเล็ก
ง. ถูกทุกข้อ
157. อาวุธนิวเคลียร์ ได้แก่
ก. นํามัน
ข. กระสุนปื นใหญ่
ค. ปื นฉีดไฟ
ง. กระสุนปื นเล็ก

๑๙

158. รังสีนิวเคลียร์ เริ มแรกทีปล่อยออกมาภายในกีวินาที
ก. 15 วินาที
ข. 30 วินาที
ค. 45 วินาที
ง. 60 วินาที
159. หลักพืนฐานของการป้ องกัน นชค. มีอยูก่ ีประการ
ก. 2 ประการ
ข. 3 ประการ
ค. 4 ประการ
ง. 5 ประการ
160. การทําลายล้างพิษระดับบุคคลมี 2 ประการ อะไรบ้าง
ก. ฉุกเฉิน บางส่วน
ข. เร่ งด่วน ปราณี ต
ค. เร่ งด่วน บางส่วน
ง. ถูกทุกข้อ
161. การปฐมพยาบาลตนเอง การฉีดยาอโทรปี น 1 หลอด ภายในเวลาเท่าใด
ก. 5 นาที
ข. 4 นาที
ค. ภายใน 2 นาที
ง. ภายในไม่เกิน 1 นาที
162. การป้ องกันใบหน้า นัยน์ตา ระบบทางเดินหายใจ จําเป็ นต้องใช้อะไร
ก. หน้ากากป้ องกันเคมี – ชีวะ
ข. ยาแก้พษิ
ค. ยาป้ องกัน
ง. ผิดทุกข้อ
163. ยาป้ องกันและยาแก้พษิ จะเก็บไว้ทีใด
ก. รถยนต์
ข. หลุมบุคคล
ค. ยามหน้ากากป้ องกัน
ง. ผิดทุกข้อ
164. จากข้อ 9. การใช้ยาอโทรปี น จะต้องไม่เกินกีหลอด
ก. 1 หลอด
ข. 2 หลอด
ค. 3 หลอด
ง. 4 หลอด
165. ความมุ่งประสงค์ในการป้ องกัน นชค. คือข้อใด
ก. กําลังพลอยูร่ อด
ข. หน่วยอยูร่ อด
ค. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
166. การป้ องกันร่ างกายเป็ นการป้ องกันทางกายภาพ จะใช้อะไรเป็ นหลัก
ก. หลุมบุคคล
ข. ยุทธภัณฑ์ป้องกันตน
ค. ทีมันดัดแปลง
ง. ผิดทุกข้อ
167. ภาวะ นชค. คือภาวะทีเกิดจากการใช้หรื อการมีอาวุธ นชค.ในสนามรบ
ก. ( NBC CONDITION )
ข. APC
ค. ( TOA )
ง. OK
168. การทีห้ามให้ผปู้ ่ วยมีอาวุธ และไฟแช็ก อยูก่ บั ตัว คือข้อใด
ก. สารออกฤทธิทางจิต
ข. สารสําลัก
ค. สารโลหิต
ง. ผิดทุกข้อ

๒๐

169. การให้ผปู้ ่ วยดมยาเอมิล ไนไตรด์ คือการปฐมพยาบาลสําหรับผูป้ ่ วยใด
ก. สารสําลัก
ข. สารโลหิต
ค. สารพุพอง
ง. ถูกทุกข้อ
170. จากข้อ 17. การใช้เอมิลไนไตรต์ ต้องไม่เกินกีหลอด
ก. 5 หลอด
ข. 6 หลอด
ค. 7 หลอด
ง. 8 หลอด
171. จากข้อ 18. การใช้ตอ้ งห่างกันระยะเวลาเท่าใด
ก. 3 – 5 นาที
ข. 4 – 5 นาที
ค. 6 – 10 นาที
ง. ถูกทุกข้อ
172. การหยุดกระทําทุกอย่าง นังพักในท่านังพิง เป็ นการปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยใด
ก. สารสําลัก
ข. สารโลหิต
ค. สารพุพอง
ง. ผิดทุกข้อ
วิชา ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
173.ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกียวกับการทํางานของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. การเลือนลํากล้องออกและเข้า
ข. การถอยหลังของลํากล้องปื น
ค. ทํางานด้วยแก๊ส
ง. ทํางานด้วยส่วนเคลือนที
174. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ มม. ซึงตรงกับคําตอบข้อใด
ก. ขนาด .๓๓๒ นิ ว
ข. ขนาด .๒๒๓ นิ ว
ค. ขนาด .๒๓๒ นิ ว
ง. ผิดทุกข้อ
175. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ชนิดซองสันและซองยาว ทัง ๒ แบบ บรรจุกระสุนได้
กีนัด
ก. ๒๐ และ ๒๕ นัด
ข. ๒๐ และ ๓๐ นัด
ค. ๒๐ และ ๔๐ นัด
ง. ๓๐ และ ๔๐ นัด
176. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นอาวุธทียิงด้วยการประทับบ่า ถ้าต้องการให้เกิดความแม่นยําเมือยิงในหลุมบุคคล
จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ติดกล้องเล็ง
ข. สวมขาทราย
ค. วางพาดขอบหน้าต่าง
ง.วางบนขอนไม้
177. 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

๒๑

178. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีเครื องเล็ง คือ ศูนย์หน้าและศูนย์หลัง ข้อใดกล่าวถูกดต้อง เกียวกับเครื องเล็งของ
ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. ศูนย์หน้าปรับทางทิศได้
ข. ศูนย์หน้าปรับทางทิศและทางระยะได้
ค.ศูนย์หน้าปรับทางระยะได้
ง. ศูนย์หลังปรับทางระยะได้
179.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
180. วัตถุประสงค์ของการเรี ยนอาวุธศึกษาเพือยิงปื นให้ถกู เป้ าหมาย การทียิงปื นให้ถกู เป้ าหมายจะต้องมี
องค์ประกอบอย่างไร
ก. ท่ายิงดี
ข. การเล็งดี
ค. การลันไกดี
ง. ถูกทุกข้อ
181. 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
182. 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
183. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับระยะยิงหวังผลของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. ๔๖๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๓๖๐ เมตร
ง. ๔๐๐ เมตร
184. ในการเรี ยนอาวุธศึกษาจะต้องเรี ยนรู้เรื องการถอดประกอบอาวุธ การถอดประกอบปกติเป็ นหน้าทีของ
ก. ผูใ้ ช้อาวุธ
ข. พลทหาร
ค. เจ้าหน้าทีอาวุธ
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
185. การถอดประกอบ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความมุ่งหมายเพือศึกษา,แก้ไขเหตุติดขัด และทําความสะอาด
อาวุธ แบ่งเป็ นกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
186. ศูนย์หน้า ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางระยะได้ โดยปรับเป็ น คลิ ก เมือปรับศูนย์หน้า ๑
คลิ กมีค่า เท่าไร
ก. ๒.๕ ซม.
ข. ๒.๔ ซม.
ค.๒.๘ ซม.
ง. ๓ ซม.

๒๒

187. 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
188. 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
189. ศูนย์หลัง ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางทิศได้ ถ้าปรับ ๑ คลิ ก จะมีค่าเท่าไร
ก. ๒.๕ ซม.
ข. ๒.๔ ซม.
ค. ๒.๘ ซม.
ง. ๓ ซม.
190. การจับถืออาวุธ จะต้องระลึกเสมอว่า มีกระสุนอยูใ่ นรังเพลิง ๑ นัดเสมอ ผูใ้ ช้จะต้องตรวจความ
ปลอดภัยอาวุธเสียก่อน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการตรวจอาวุธ
ก. ถอดซองกระสุนปื นออก
ข. เปิ ดลูกเลือนค้างไว้
ค. ตรวจดูในรังเพลิง
ง. ถูกทุกข้อ
191. 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
192. การบํารุ งรักษาและทําความสะอาดปื น มีวตั ถุประสงค์เมือนําไปใช้แล้ว ขออย่าให้ปืนเกิดเหตุติดขัด
และเมือทําการยิงขอให้ถกู เป้ าหมาย สําหรับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีส่วนสําคัญทีจะต้องทําความสะอาด คือ
ก.ภายในลํากล้องปื น
ข.ชุดโครงนําลูกเลือน
ค. ส่วนภายนอกปื น
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
วิชา ปื นพก ๘๖
193. ปื นพก ๘๖ จัดเป็ นอาวุธประจํากาย ทีมีนาํ หนักเบา ใช้ง่าย คล่องตัว มีกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๑๑ มม.
ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม.
ง. ๔๕ นิ ว
194. ปื นพก ๘๖ ทําการยิงเป็ นกึงอัตโนมัติ หรื อยิงทีละนัด โดยผูใ้ ช้อาวุธเมือเหนียวไกปื นแล้วต้องปล่อยไก
เสียก่อนจึงยิงกระสุนนัดต่อไปได้ ป้ อนกระสุนด้วยอะไร
ก. สายกระสุน
ข. ซองกระสุน
ค. ด้วยมือ
ง. คลิ ปกระสุน
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195. ปื นพก ๘๖ ทําการยิงเป็ นกึงอัตโนมัติ เป็ นอาวุธประจํากายของพลยิงอาวุธประจําหน่วย ป้ อนกระสุน
ด้วยซองกระสุนซึงบรรจุได้ กีนัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด
ง. ๑๕
196. เป้ าทีใช้ทาํ การยิงปื นพก มี เป้ าหุ่นคนทีเรี ยกว่า เป้ าหุ่น ข คือ เป้ าอะไร
ก. นอน
ข. นัง
ค. ยืน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
197. ปื นพก ๘๖ ทีศึกษาในชันปี ที ๔ เพือทําการฝึ กการใช้อาวุธประจํากายในชันปี ที ๕ ซึงมีอยูห่ ลายแบบ
ปื นพก ๘๖ มีกี แบบ
ก. ๔ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๒ แบบ
ง. ๑ แบบ
198. ข้อทีแตกต่างกันของปื นพก ๘๖ ทัง ๒ แบบคือแบบเก่า และแบบทีพัฒนาขึนเพือให้คล่องตัวในการ
ใช้งาน มีกีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ
199. ปื นพก ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากายและใช้ป้องกันตัวในระยะใกล้ และป้ องกันตัวพลยิงอาวุธประจําหน่วย
ทํางานด้วยอะไร
ก. ด้วยแก๊ส
ข.ด้วยการถอยหลังของส่วนเคลือนที
ค.ด้วยการสะท้อนถอยหลังของลํากล้อง
ง. ด้วยลูกเลือน
200. ปื นพก ๘๖ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ทําการยิงกึงอัตโนมัติ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล้ มี
ระยะยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๕๐๐ เมตร
ค. ๒,๐๐๐ เมตร
ง. ๒,๕๐๐ เมตร
201. ปื นพก ๘๖ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ทําการยิงกึงอัตโนมัติ หรื อยิงทีละนัด มีระยะยิงหวังผล
เท่าไร
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕ เมตร
202. ปื นพก ๘๖ เป็ นเป็ นอาวุธทีมีขนาดนําหนักเบา สําหรับป้ องกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหน่วยต่างๆ ปื น
พก ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากายของตําแหน่งอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓
ข. พลยิงผูช้ ่วย ค.๘๑
ค. พลยิงผูช้ ่วย ปก.เอ็ม ๖๐
ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
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203. ปื นพก ๘๖ สามารถบรรจุกระสุนได้ ๗ นัด มีนาํ หนักตัวปื นบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเท่าไร
ก. ๒.๕ กก.
ข. ๒.๔๓๗ ปอนด์
ค. ๑.๘ กก.
ง. ๓.๔๓๗ ปอนด์
204. ปื นพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล้และใช้ท่ายืนยิงเป็ นหลัก และท่ายิงทํานองรบเท่าทีจําเป็ นใน
การต่อสูป้ ้ องกันตัวมีกระสุนอยู่ กีชนิด
ก. ๔ ชนิด
ข. ๕ ชนิด
ค. ๖ ชนิด
ง. ๗ ชนิด
205.ปื นพก ๘๖ ในจํานวนกระสุนทีใช้ยงิ มีอยูห่ ลายชนิด มีกระสุนอยูช่ นิดหนึงของปื นพก ๘๖ คือชืออะไร
ก. ลูกปราย
ข. ระเบิดเจาะเกราะ
ค. สังหาร
ง. ส่องแสง
206. ชือกระสุนของปื นพก ๘๖ทีใช้ทาํ การยิงต่อสูป้ ้ องกันตัว ชือต่อไปนี ข้อใดผิด
ก. ธรรมดา
ข. ส่องวิถี
ค. ส่องแสง
ง. ซ้อมรบ
207. ปื นพก ๘๖ มีอตั ราการยิงสูงสุดไม่หวังผลต่อเป้ าหมายทีทําการยิง มีอตั ราการยิงสูงสุดเท่าไร
ก. ๑๕–๑๘ นัด/นาที
ข. ๑๒–๑๕ นัด/นาที
ค. ๒๑–๒๘ นัด/นาที
ง. ๑๘–๒๑ นัด/นาที
208. ปื นพก ๘๖ มีอตั ราการยิงต่อเนืองทียิงแล้วลํากล้องไม่ร้อนและหวังผลต่อเป้ าหมายทีทําการยิงใน
ระยะใกล้ มีอตั ราการยิงต่อเนือง เท่าไร
ก. ๕ นัด/นาที
ข. ๑๐ นัด/นาที
ค. ๑๒-๑๕ นัด/นาที
ง. ๙ นัด/นาที
209. ปื นพก ๘๖ ถอดประกอบเพือทําความสะอาดในหน้าทีของผูใ้ ช้อาวุธและหน้าทีของช่างอาวุธประจํา
หน่วย ได้กีชิ นส่วน
ก. ๕ ชิ นส่วน
ข. ๖ ชิ นส่วน
ค. ๔ ชิ นส่วน
ง. ๙ ชิ นส่วน
210. ปื นพก ๘๖ เพือความปลอดภัยในการใช้งานทังผูใ้ ช้และไม่ได้ใช้ มีการตรวจระบบนิรภัยปื นอยู่ ๔
ประการ มีชือการตรวจระบบนิรภัยปื นพก ๘๖ อยูป่ ระการหนึงคืออะไร
ก. ห้ามนกปื น
ข. ห้ามนกปื นช่วย
ค. ห้ามไกช่วย
ง. เหล็กปลดห้ามไก
211. เป้ า ปื นพก ทีทําการฝึ กยิงมีทงแบบเป้
ั
าหุ่นคนและเป้ าปื นพกบันทึกผล แบบเป้ าหุ่นคนมี ๓ ชนิด เป้ ายิง
บันทึกผลทีมีแต้ม ๕,๖,๗,๘ วงดํา ๙,๑๐,๑๐X คือเป้ าชนิดใด
ก. ปพ. ก
ข. ปพ. ข
ค. ปพ. ค
ง. ปพ. ง
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212. ปื นพก ๘๖ มีการทํางานของเครื องกลไกอยู่ ๘ ขันตอน ซึงทํางานเหมือนระบบปื นเล็กยาว มีชือที
ถูกต้องอยูข่ นตอนหนึ
ั
ง คือชืออะไร
ก. ถอดกลอน
ข. ขึนกลอน
ค. ปลดกลอน
ง. ปลดลงกลอน
213. ปื นพก ๘๖ แบบ ๑๙๑๑ A๑ เป็ นแบบทีพัฒนาขึนเพือให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน มีความ
แตกต่างจากปื นพก ๘๖ แบบ๑๙๑๑ อย่างไร
ก. มีลาํ กล้องยาวกว่า
ข. มีดา้ มปื นใหญ่กว่า
ค. มีหางห้ามไกช่วยยาวกว่า
ง. ทําการยิงแม่นยํากว่า
214. การตรวจสอบเครื องนิรภัยของปื นพกมีอยูห่ ลายวิธี ผูใ้ ช้ตอ้ งตรวจสอบปื นพกก่อนใช้งาน เครื องนิรภัย
ของปื นพก ๘๖ มีอะไรบ้าง
ก. ห้ามไก
ข. ห้ามไกช่วย
ค. การขึนนกขันที ๑(ครึ งเดียว)
ง. ถูกทุกข้อ
215. การฝึ กใช้ปืนพก ๘๖ มีขนตอนการฝึ
ั
กอยู่ ๙ ขันตอน ขันตอนการ “เลิกบรรจุ” สิ งทีต้องทําลําดับแรก
คืออะไร
ก. ห้ามไก
ข. ปลดซองกระสุน
ค. เปิ ดรังเพลิง
ง. วางปื น
216. การใช้ปืนพกก่อนใช้ตอ้ งตรวจสอบระบบนิรภัยก่อน ถ้าปื นพก ๘๖ ตรวจพบว่าเครื องนิรภัยไม่อยูใ่ น
สภาพปกติ ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รายงานให้นายสิบช่างอาวุธทราบทันที ข. รายงานต่อ ผบ. หมวด ทราบทันที
ค. รายงานต่อ ผบ. ร้อย ทราบทันที
ง. ถูกทังข้อ ข. และข้อ ค.
217. กระสุนปื นพก ๘๖ มีอยูห่ ลายชนิด มีอยูช่ นิดหนึงชือว่ากระสุนลูกปราย มีประโยชน์ในการใช้อย่างไร
ก. ใช้ฝึกยิง
ข. ใช้ยงิ ข้าศึก
ค. ใช้ในการล่าสัตว์
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
218. กระสุนของอาวุธประจํากาย มีหลายชนิดขึนอยูก่ บั การใช้งานและมีแถบสีทีหัวกระสุนเพือบอกชนิด
กระสุนให้เหมาะแก่การใช้งาน กระสุนปื นพก ทีมีแถบสีแดงทีหัวกระสุน ชือว่าอะไร
ก. กระสุนจริ ง
ข.กระสุนลูกปราย
ค. กระสุนซ้อมรบ
ง. กระสุนส่องวิถี
219. ปื นพก ๘๖ มีนาํ หนัก ๑.๑๐๓ กก. ตัวซองกระสุนบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเท่าไร
ก. ๐.๐๕๐๑ กก.
ข. ๒.๔๓๗ ปอนด์
ค. ๐.๒๑๗๘ กก.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
220. ท่ายิงของปื นเล็กยาวปกติมี ๕ ท่ายิง ท่ายิงปื นพกปกติ มีกีท่ายิง
ก. ท่ายิงเดียว
ข. ๒ ท่ายิง
ค. ๓ ท่ายิง
๔. ๔ ท่ายิง
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221. ท่ายิงปื นพก ๘๖ เพือฝึ กไว้ใช้ป้องกันตัวผูใ้ ช้อาวุธประจํากาย ท่ายิงตามทํานองรบของปื นพก ๘๖ มีกีท่ายิง
ก. ๓ ท่ายิง
ข. ๒ ท่ายิง
ค. ท่ายิงเดียว
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
222. ปื นพก ๘๖ กองทัพได้นาํ มาใช้ประจําการ เป็ นอาวุธประจํากายของพลรบ ทีมีตาํ แหน่งพลยิงอาวุธ
ประจําหน่วย มีความยาวทังกระบอก เท่าไร
ก. ๒๑๑.๕๐ มม.
ข. ๑๒๘ มม.
ค. ๒๑๕.๕๐ มม.
ง. ๒๑๗.๕๐ มม.
223. ปื นพก ๘๖ จัดเป็ นอาวุธประจํากาย ภายในลํากล้องมีเกลียวเวียนซ้าย จํานวนเกลียวภายในลํากล้อง
มีเกลียวเวียนซ้ายกีเกลียว
ก. ๔ เกลียว
ข. ๖ เกลียว
ค. ๘ เกลียว
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
224. การใช้ศนู ย์ทาํ การเล็งเป้ าหมาย ปื นพก ๘๖ มีวิธีการเล็งปื นใน การจัดศู นย์พอดี อย่างไร
ก.ให้ยอดศูนย์หน้าเล็งกึงกลางเป้ าหมาย
ข. ให้ยอดศูนย์หน้าอยูก่ ึงกลางศูนย์บากรู ปตัวยู
ค.ให้ยอดศูนย์หน้าอยูก่ ึงกลางรู วงกลมศูนย์หลัง
ง. ข้อ ค. ถูก
วิชา การจัดหน่ วยในระดับหน่ วยระดับหมวด
225. อะไรทีไม่ใช่ภารกิจของทหารราบ
ก. เข้าประชิดข้าศึก
ข.
ค. ซักถามเชลยศึก
ง.
226. กรมทหารราบประกอบด้วยกีกองพัน
ก. ๒ กองพันทหารราบ
ข.
ค. ๔ กองพันทหารราบ
ง.
227. ขีดความสามารถของกองพันทหารราบ คือ
ก. สามารถจัดให้มีฐานยิง และดําเนินกลยุทธได้
ข. สามารถรบได้ทุกสภาพลมฟ้ าอากาศ
ค. สามารถรบได้ทุกรู ปแบบ
ง. สามารถรบได้ตามลําพัง

จับทําลายข้าศึก
ผลักดันการเข้าตี
๓ กองพันทหารราบ
๕ กองพันทหารราบ
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228. ทหารราบ หมายถึง
ก. เหล่าทหารทีสามารถรบได้ทงในนํ
ั
า
ข. เหล่าทหารทีสามารถใช้การกระโดดร่ มมาทําการรบได้
ค. เหล่าทหารทีมีหน้าทีทําการรบทางพืนดิน
ง. เหล่าทหารทีมีการสูญเสียมากทีสุด
229. ทหารราบ จะเริ มทําการรบตังแต่เวลาใด
ก. ทําต่อจากเหล่าทหารม้า
ข. ทําต่อจากเหล่าทหารปื นใหญ่
ค. เริ มตังแต่ตน้
ง. เวลาใดก็ได้
230. กองทัพบกถือว่าทหารเหล่าใดในกองทัพบกเป็ นเหล่าหลักในการรบ
ก. เหล่าทหารราบ
ข. เหล่าทหารม้า
ค. เหล่าทหารปื นใหญ่
ง. เหล่าทหารช่าง
231. ข้อใดคือ คุณลักษณะของทหารราบโดยทัวไปของทหารราบ
ก. หาคนง่าย ฝึ กทําหน้าทีได้เร็ ว
ข. ใช้การเคลือนทีด้วยเท้าเป็ นหลัก
ค. ค่าใช้จ่าย และค่าบํารุ งไม่แพง
ง. ปฏิบตั ิการรบได้ตามลําพัง
232. ข้อใดคือ คุณลักษณะของทหารราบโดยทัวไปของทหารราบ
ก. จัดกําลังง่าย
ข. ใช้อาวุธยิงฟัน และแทงได้ดี
ค. ปฏิบตั ิการรบได้ตามลําพัง
ง. หาคนง่าย
233. ข้อใดคือ คุณลักษณะของทหารราบเป็ นบุคคล
ก. ใช้การเคลือนทีด้วยเท้าเป็ นหลัก
ข. มีสถิติการสูญเสียมากทีสุด
ค. จัดกําลังง่าย
ง. หาคนง่าย ฝึ กทําหน้าทีได้เร็ ว
234. ข้อใดคือ คุณลักษณะของทหารราบเป็ นบุคคล
ก. วิธีรบของทหารราบฝึ กสอนง่าย
ข. จัดหาอุปกรณ์ในการรบได้ง่าย
ค. อุปกรณ์การรบไม่แพง
ง. ค่าใช้จ่ายค่าบํารุ งไม่แพง
235. ข้อใดคือ คุณลักษณะของทหารราบเป็ นหน่วย
ก. มีสถิติการสูญเสียมากทีสุด
ข. ปฏิบตั ิการรบได้ตามลําพัง
ค. รวมเป็ นหน่วยได้ง่าย
ง. หาคนง่าย ฝึ กทําหน้าทีได้เร็ ว
236. ข้อใดคือ คุณลักษณะของทหารราบเป็ นหน่วย
ก. เป็ นเหล่าหลักของกองทัพ
ข. เคลือนทีด้วยเท้าได้ระยะจํากัด ๓ - ๔ กม. ต่อ ชม.
ค. ทําการรบได้ทุกภูมิประเทศ
ง. ใช้อาวุธยิง ฟัน และแทงได้ดี
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237. ข้อใดคือ ขีดความสามรถของทหารราบ
ก. ปฏิบตั ิการรบได้ต่อเนืองเป็ นเวลานาน ข. ความเร็วในการเคลือนที
ค. ปฏิบตั ิการบริ เวณลุ่มนําได้ดี
ง. การเคลือนทีทางนําได้ดี
238. ข้อใดคือ ขีดความสามารถของทหารราบ
ก. การป้ องกันอาวุธนิวเคลียร์ได้
ข. สามารถในการรบประชิด
ค. ความเร็วในการเคลือนที
ง. การเคลือนทีทางอากาศได้
239. ข้อใดคือ ขีดจํากัดของทหารราบ
ก. การสนับสนุน และพัฒนากระทําได้ยาก ข. การรบประชิดกระทําได้ยาก
ค. ความเร็วในการเคลือนทีจํากัด
ง. การควบคุม และประชากรทําได้ยาก
240. คํากล่าวใดต่อไปนีเป็ นคํากล่าวทีถูกต้อง
ก. สามกองพัน ต่อ หนึงกรมทหารกอง
ข. หนึงกรมทหารราบมีสามกองพันทหารราบ
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
241. ข้อใดไม่ใช่ขีดความสามารถของกองพันทหารราบ
ก. สามารถจัดให้มีฐานยิง และดําเนินกลยุทธได้
ข. สามารถใช้การยิง และการเคลือนทีเข้าประชิดทําลายข้าศึก
ค. ความสามารถยึด และรักษาภูมิประเทศได้
ง. ความสามารถทําการป้ องกันต่อสูร้ ถถังได้อย่างดีเพราะมีกาํ ลังหนึงกองพัน
242. ข้อใดเป็ นอัตราการจัดของกองพันทหารราบ
ก. สองกองร้อยสนับสนุนทางการรบ สามกองร้อยอาวุธเบา
ข. กองบังคับการ และกองร้อยสนับสนุนการรบ , กองร้อยสนับสนุนทางการช่วยรบ และสาม
กองร้อยอาวุธเบา
ค. สองกองร้อยอาวุธเบา สองกองร้อยสนับสนุนทางการช่วยรบ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
243. ภารกิจหลักของกองพันทหารรบ มีกีภารกิจ
ก. ๑ ภารกิจ
ข. ๒ ภารกิจ
ค. ๓ ภารกิจ
ง. ๔ ภารกิจ
244. เข้าประชิดข้าศึกโดยใช้อาํ นาจการยิง และการดําเนินกลยุทธเพือจับ หรื อทําลายข้าศึกเป็ นภารกิจของ
การรบประเภทใด
ก. การเข้าตี
ข. การตังรับ
ค. การสงครามพิเศษ
ง. ภารกิจถอย
245. กองบังคับการ และกองร้อยสนับสนุนการรบ มีการแบ่งมอบให้กีกองร้อยต่อหนึงกองพัน
ก. หนึงกองร้อยต่อหนึงกองพัน
ข. สองกองร้อยต่อหนึงกองพัน
ค. สามกองร้อยต่อหนึงกองพัน
ง. ถูกทุกข้อ
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246. ขีดความสามารถของกองบังคับการกองร้อยสนับสนุนการรบ คืออะไร
ก. บังคับบัญชา ควบคุม วางแผน และกํากับดูแล และการปฏิบตั ิการของหน่วยในอัตรา และทีมา
สมทบ
ข. ทําการลาดตระเวนทางพืนดิน
ค. ให้การสนับสนุนด้วยการต่อสูร้ ถถังด้วยการยิงของเครื องยิงระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ
247. ข้อใดคือ ขีดความสามารถของกองบังคับการกองร้อยสนับสนุนการรบ
ก. จัดให้มีการสนับสนุนการติดต่อสือสาร
ข. จัดให้มีการสนับสนุนทางการช่าง และสงครามทุ่นระเบิด
ค. สามารถจัดให้มีฐานยิง และดําเนินกลยุทธได้
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
248. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ
ก. จัดเจ้าหน้าทีกําลังพล และเจ้าหน้าทีส่งกําลังให้กบั กองบังคับการกองพันทหารราบ
ข. ปฏิบตั ิซ่อมบํารุ งขันหน่วย ให้การสนับสนุนทางส่งกําลัง
ค. ตังดําเนินงานทีพยาบาลกองพัน และรักษาพยาบาลทหารเจ็บป่ วยชัวคราวรวมทังการส่งกลับ
ไปข้างหลัง
ง. สามารถทําการป้ องกันต่อสูร้ ถถังได้ลกั ษณะจํากัด
249. คํากล่าวใดต่อไปนีที นศท.เห็นว่าเป็ นคํากล่าวทีไม่ถกู ต้อง ของกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ ( สสช. )
ก. รับ และจ่ายอุปกรณ์ของกองพัน
ข. ปฏิบตั ิการซ่อมบํารุ งขันหน่วยของกองพัน
ค. ปฏิบตั ิ และควบคุมตําบลจ่ายสิ งอุปกรณ์ ณ. ทีตังขบวนสัมภาระของกองพัน
ง. ถูกทุกข้อ
250. ภารกิจหลักของกองร้อยอาวุธเบา มีกีภารกิจ
ก. ๑ ภารกิจ
ข. ๒ ภารกิจ
ค. ๓ ภารกิจ
ง. ๔ ภารกิจ
251. การแบ่งมอบกองร้อยอาวุธเบามีกีกองร้อยในหนึงกองพัน
ก. หนึงกองร้อยต่อหนึงกองพัน
ข. สองกองร้อยต่อหนึงกองพัน
ค. สามกองร้อยต่อหนึงกองพัน
ง. สีกองร้อยต่อหนึงกองพัน
252. หมวดเครื องยิงลูกระเบิด ๘๘ ขนาด ๖๐ มม. ประกอบด้วยหมู่ ค.๘๘ กีหมู่ ค.๖๐
ก. ๒ หมู่
ข. ๓ หมู่
ค. ๔ หมู่
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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253. ผูบ้ งั คับกองร้อยอาวุธเบา มียศอะไร
ก. ร้อยตรี
ข. ร้อยโท
ค. ร้อยเอก
ง. พันตรี
254. ผูบ้ งั คับหมวดปื นเล็ก มียศอะไร
ก. จ่าพิเศษ
ข. ร้อยตรี
ค. ร้อยโท
ง. ร้อยเอก
255. ข้อใดคือ คุณลักษณะโดยทัวไปของทหารราบเคลือนทีด้วยเท้าได้ระยะจํากัด
ก. ๓ - ๔ กม. ต่อ ชม.
ข. ๔ - ๕ กม. ต่อ ชม.
ค. ๕ - ๖ กม. ต่อ ชม.
ง. ๖ - ๗ กม. ต่อ ชม.
256. หนึงหมวดปื นเล็กมีกาํ ลังพลเท่าไร
ก. ๔๗ นาย
ข. ๔๘ นาย
ค. ๔๙ นาย
ง. ๕๐ นาย
วิชา การสงครามพิเศษ
257. ภารกิจหลักของหน่วยรบพิเศษมีกีประการ
ก. ๕ ประการ
ข. ๖ ประการ
ค. ๗ ประการ
ง. ๘ ประการ
258. ข้อใดไม่ใช่ การปฏิบตั ิการพิเศษ
ก. การปฏิบตั ิการทหารตามแบบ
ข. การปฏิบตั ิการทหารไม่ตามแบบ
ค. ภารกิจและบทบาทของหน่วยรบพิเศษ ง. ภารกิจและบทบาทของหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
259. เทคนิคในการปฏิบตั ิการพิเศษ วิธีการใช้ความมีอิสระขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายเดียวกัน และข่าวกรอง
ในการปฏิบตั ิการรวมทัง
ก. กําลังเจ้าหน้าที
ข. กําลังตํารวจ
ค. กําลังอาสาสมัคร
ง. กําลังชาวพืนเมือง
260. กิจกรรมหลักของการปฏิบตั ิการพิเศษ
ก. สงครามนอกแบบ
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. การป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
ง. ถูกทุกข้อ
261. การป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.) เป็ นการปฏิบตั ิการโดยเปิ ดเผยต้องอาศัยพลัง
อํานาจใด
ก. พลังอํานาจทางทหาร
ข. พลังอํานาจอาสาสมัคร
ค. พลังอํานาจประชาชน
ง. พลังอํานาจผสม
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262. ภารกิจของหน่วยรบพิเศษในการป้ องกันภายในให้กบั มิตรประเทศ คือการให้คาํ แนะนําการช่วยเหลือ
กําลังทหารและกึงทหาร และอีกประการหนึงได้แก่
ก. ประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
ข. การจัดตังการฝึ กอบรม
ค. การข่าวสารทางยุทธศาสตร์
ง. การข่าวด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม
263. การกระทําเพือมุ่งทําลายความเข้มแข็งทางทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองของชาตินนั
เรี ยกว่า
ก. สงครามกองโจร
ข. การเล็ดลอดหลบหนี
ค. การบ่อนทําลาย
ง. การก่อวินาศกรรม
264. สงครามกองโจรประกอบด้วยการปฏิบตั ิการทางทหารและกึงทหาร กําลังประชาชนทีมีอทิ ธิพลใน
ท้องถิ นซึงอยูใ่ นดินแดนของใคร
ก. ดินแดนทีฝ่ ายเรายึดครอง
ข. ดินแดนพืนทีส่วนหน้า
ค. ดินแดนทีฝ่ ายข้าศึกยึดครอง
ง. ดินแดนพืนทีส่วนหลัง
265. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของสงครามนอกแบบ
ก. สงครามกองโจร
ข. การบ่อนทําลาย
ค. การก่อวินาศกรรม
ง. การค้นคว้าและกูภ้ ยั
266. การกระทําเพือทําอันตรายหรื อขัดขวางการป้ องกันชาติดว้ ยการก่อให้เกิดความเสียหายสถานทีตัง หรื อ
สิ งอํานวยความสะดวกรวมทังทรัพยากรมนุษย์เรี ยกว่า
ก. การบ่อนทําลาย
ข. การก่อวินาศกรรม
ค. สงครามกองโจร
ง. การก่อการร้าย
267. กิจกรรมทีช่วยเหลือเจ้าหน้าทีทางทหาร และบุคคลซึงได้รับการคัดเลือกแล้วให้สามารถเคลือนย้ายออก
จากดินแดนทีถูกข้าศึกยึดครองไปยังพืนทีภายใต้การควบคุมของฝ่ ายเรา เรี ยกว่า
ก. การเล็ดลอด-หลบหนี
ข. การบ่อนทําลาย
ค. การปฏิบตั ิการลับ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
268. การปฏิบตั ิการโดยตรงเป็ นการปฏิบตั ิงานในระยะสันๆ ในเรื องใดบ้าง
ก. การตีโฉบฉวย, ซุ่มโจมตี
ข. การวางทุ่นระเบิด
ค. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
269. การลาดตระเวนพิเศษเป็ นการปฏิบตั ิโดยหน่วยใด
ก. หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
ข. หน่วยรบพิเศษ
ค. หน่วยงานในพืนที
ง. ถูกทุกข้อ
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270. ข้อใดเป็ นภารกิจสนับสนุนการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย
ก. การกูภ้ ยั ช่วยเหลือตัวประกัน
ข. การเก็บกู้ สป. สําคัญจากองค์กรการก่อการร้าย
ค. การโจมตีโครงสร้างพืนฐานของผูก้ ่อการร้าย
ง. ถูกทุกข้อ
271. สงครามนอกแบบเป็ นการปฏิบตั ิการของกําลังทหารและกึงทหารในขอบข่ายงานทีกว้างขวางมักจะใช้
เวลา
ก. ระยะเวลาสัน
ข. ระยะเวลานาน
ค. ตามความเหมาะสม
ง. ตามเหตุการณ์และสถานการณ์
272. เทคนิคในการปฏิบตั ิการพิเศษวิธีการใช้ความมีอิสระขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายเดียวกันและการข่าว
กรองในการปฏิบตั ิการรวมทัง
ก. กําลังเจ้าหน้าที
ข. กําลังตํารวจ
ค. กําลังชาวพืนเมือง
ง. กําลังอาสาสมัคร
273. ภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คืออะไร
ก. วางแผนอํานวยการ,กํากับการ และปฎิบตั ิเกียวกับการปฎิบตั ิการพิเศษ
ข. วางแผนอํานวยการ,ประสานงาน, กํากับการปฎิบตั ิการเกียวกับการปฎิบตั ิการพิเศษ
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
274. ขีดความสามารถของหน่วยรบพิเศษเกียวข้องกับอะไรบ้าง
ก. การปฎิบตั ิการรบ
ข. การข่าวกรอง
ค. เป็ นทีปรึ กษาและแนะนําในการดําเนินการสงครามนอกแบบ
ง. ถูกทุกข้อ
275. กองพันทหารสือสารที ๓๕ เป็ นหน่วยขึนตรงต่อหน่วยใด
ก. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ข. กองพลรบพิเศษ
ข. กรมรบพิเศษ
ง. กองพันรบพิเศษ
276. หน่วยงานทีมีมีหน้าทีรับผิดชอบในการฝึ กศึกษาเกียวกับการปฏิบตั ิการพิเศษ คือ
ก. ศูนย์การกําลังสํารอง
ข. ศูนย์สงครามพิเศษ
ค. โรงเรี ยนรักษาดินแดน
ง. โรงเรี ยนการกําลังสํารอง
277. หน่วยงานใดเป็ นหน่วยขึนตรง และสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคต่างๆ
ก. กองร้อยปฏิบตั ิการข่าว
ข. กองร้อยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล
ง. ถูกทุกข้อ
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278. หน่วยงานใดทีมีหน้าทีในการจัดการสือสารแก่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คือ
ก. ส.พัน ร.๑
ข. กองพันทหารสือสารที 35
ค. ส.๑
ง. ถูกทุกข้อ
279. กองร้อยปฏิบตั ิการพิเศษ ( ฉก.๙๐) จัดอยู่ รพศ. ใด
ก. รพศ.๑
ข. รพศ.๓
ค. รพศ. ๔
ง. รพศ. ๕
280. กองร้อยรบพิเศษมีชุดปฏิบตั ิการกีชุด
ก. ๓ ชุด
ข. ๔ ชุด
ค. ๕ ชุด
ง. ๖ ชุด
281. หน่วยงานใดในกองทัพบกรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการสงครามนอกแบบ
ก. หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
ข. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ค. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ง. หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศ
282. แนวความคิดในการใช้สงครามพิเศษของไทยมีอะไรบ้าง
ก. สงครามนอกแบบ
ข. การป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
ค. สงครามจิตวิทยา
ง. ถูกทุกข้อ
283. หน่วยใดทีมีการจัดการฝึ กและยุทโธปกรณ์พิเศษเพือดําเนินกิจกรรมปฏิบตั ิการพิเศษ
ก. หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
ข. หน่วยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. หน่วยรบพิเศษ
ง. หน่วยรบทางยุทธวิธี
284. กองพลาธิการ สกจ. มีหน้าที
ก. สนับสนุนการยุทธ์ส่งทางอากาศ
ข. ส่งกําลังยุทโธปกรณ์สิ งอุปกรณ์จากทางอากาศ
ค. จัดตังและดําเนินงานด้านการคลัง สาย พธ. ง. ถูกทุกข้อ
285. หน่วยงานใดฝากการบังคับบัญชาไว้กบั กองทัพภาคต่างๆ
ก. กองร้อยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ข. กองพันปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. ถูกทัง ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
286. ถ้ากําลังพลมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึ กหลักสูตรเกียวกับสงครามพิเศษจะต้องไปยังหน่วยใด
ก. ศูนย์สงครามพิเศษ
ข. ศูนย์การทหารราบ
ค. ศูนย์การทหารม้า
ง. ศูนย์การกําลังสํารอง
287. ภารกิจของกองพันปฏิบตั ิการข่าวมีอะไรบ้าง
ก. ปฏิบตั ิการด้านข่าวกรอง
ข. การต่อต้านข่าวกรอง
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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288. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกองพันปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ก. ทําการแพร่ ภาพทางโทรทัศน์
ข. ผลิตสิ งโฆษณา
ค. กระจายเสียงทางสถานีวิทยุ
ง. ปฏิบตั ิการด้านข่าวกรอง
วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
289. “ จินตนาการทีถือว่าเป็ นมาตรฐานทีดี ความดีงามและความจริ งทางใดทางหนึงทีมนุษย์ถือเป็ น
เป้ าหมายแห่งชีวิต” ตามบทความนีเป็ นนิยามของสิ งใด
ก. อุดมการณ์
ข. อุดมคติ
ค. แรงจูงใจ
ง. ความเชือส่วนบุคคล
290. วิชารัฐศาสตร์ในปัจจุบนั ได้ยอมรับนับถือความสําคัญของอุดมการณ์มากในสํานักการศึกษาในแนว
พฤติกรรมและทดสอบกับสภาพความเป็ นจริ งไว้ว่าอย่างไร
ก. อุดมการณ์เป็ นเพียงสิ งยึดถือเพือปฏิบตั ิเท่านัน
ข. อุดมการณ์คือสิ งทีกําหนดทัศนะและความประพฤติของมนุษย์
ค. อุดมการณ์ใช้เป็ นเครื องมือในการควบคุมความคิดและแนวปฏิบตั ิของมนุษย์
ง. อุดมการณ์เป็ นความยึดถือและพฤติกรรมทีมีความแน่นอน มีความเกียวพันทางการเมือง
291. อุดมการณ์ เกิดมาจากสิ งใด
ก. ความคิดและจิตใต้สาํ นึกของมนุษย์
ข. ความศรัทธาและความเชือมัน
ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ง. มรดกทางความคิดจากรุ่ นสู่รุ่น
292. อุดมการณ์ในสังคมหนึงอาจไม่เหมือนกับในอีกสังคมหนึง สิ งทีทําให้แตกต่างกันในสังคมคืออะไร
ก. ความยึดมันและศรัทธาต่างกัน
ข. หลักการต่างกัน
ค. ประชากรจํานวนไม่เท่ากัน
ง. ภูมิอากาศทีต่างกัน
293. การก่อตัวของอุดมการณ์เกิดขึนได้ ๒ ทาง คืออะไรบ้าง
ก. เกิดจากการอบรม ถ่ายทอด , ควบคุมการถ่ายทอดตามความเชือของสังคม
ข. ปากต่อปากบอกเล่ากันมา , ในตําราทัวไป
ค. การถ่ายทอดโดยสือ , ในตําราโดยทัวไป
ง. ทางศาสนา และการบอกเล่าต่อกันไป
294. อุดมการณ์ทางศาสนา เกิดจากสิ งใดเป็ นสําคัญ
ก. ระบบความคิดของศาสดา
ข. ระบบความเชือของศาสดา
ค. ระบบความคิดและระบบความเชือของศาสดา
ง. ระบบการคิดและฐานะทางสังคม
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295. อุดมการณ์ทางการเมือง เกิดจากสิ งใดเป็ นสําคัญ
ก. ความคิดของนักทฤษฎี
ข. ความเชือของนักทฤษฎี
ค. ความเชือและความคิดของนักทฤษฎี
ง. ความเชือและความรู้ของนักทฤษฎี
296. ลักษณะในการแพร่ ขยายทางอุดมการณ์ในสมัยปัจจุบนั ในรู ปแบบการปกครองแบบเผด็จการ เป็ นไป
ในลักษณะใด
ก. ปลูกฝังทางการเรี ยน
ข. การบีบบังคับ
ค. ปลูกฝังทางความคิด
ง. การพูดคุยและสนทนา
297. การแพร่ ขยายอุดมการณ์ในสมัยโบราณสามารถทําได้โดยวิธีใด
ก. สังสอน
ข. บีบบังคับ
ค. การปลูกฝังทางความคิด
ง. การใช้สือ
298. นักคิดทีเผยแพร่ หลักอุดมการณ์ในสมัยโบราณทีมีชือเสียงทีใช้หลักการสังสอน , พูดคุยสนทนา เป็ นที
รู้จกั ทีสุดคือผูใ้ ด
ก. ฟาสซีสต์
ข. พระพุทธเจ้า
ค. ฮิตเลอร์
ง. เด ท๊อดเดวิลล์
299. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะอุดมการณ์
ก. เป็ นความเชือ ความศรัทธาในสังคม
ข. เป็ นแรงดลใจให้ยดึ ถือ
ค. เปลียนแปลงไม่ได้
ง. เป็ นสิ งทีก่อให้เกิดกําลังใจ
300. วัฒนธรรมของบุคคลในสังคม เช่น ภาษา , วัฒนธรรม , ความเชือ ฯลฯ อยูใ่ นอุดมการณ์ดา้ นใด
ก. อุดมการณ์ทางสังคม
ข. อุดมการณ์ทางศาสนา
ค. อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ
ง. อุดมการณ์ความเชือ
301. อุดมการณ์ใดเหมาะสมทีจะนํามาปฏิบตั ิเพือให้เกิดความสุขความเจริ ญและก้าวหน้าทางสังคมมากทีสุด
ก. การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเชือ
ข. การเมือง , ความเชือ , ศาสนา
ค. การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเชือต่างๆอืนๆ ง. การเมือง , การปกครอง , อืนๆ
302. นอกจากความศรัทธาตามความเชือแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึงจึงจะเป็ นอุดมการณ์สิ งนันคืออะไร
ก. ข้อคิดคติธรรม
ข. เงินทุน
ค. การปฏิบตั ิ
ง. ความมีอาํ นาจ
303. หากใช้อุดมการณ์ไปทางทีผิด ย่อมเกิดผลกระทบขึนข้อใดเป็ นผลกระทบทีเกิดขึนบ่อยทีสุดและ
ร้ายแรงทีสุด
ก. การแตกแยกในสังคม
ข. โต้เถียง
ค. การขาดความสามัคคี
ง. การทานอํานาจซึงกันและกัน
304. สิ งทีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ นันสิ งใดเป็ นสิ งสําคัญทีสุด
ก. ร่ างกาย
ข. วาจา
ค. เงินตรา
ง. จิตใจ
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305. การสร้างเสริ มคุณธรรม เป็ นสิ งจําเป็ นอันดับแรกในการปลูกฝังอุดมการณ์ทางจิตใจในขันแรกสิ งที
จําเป็ นในการปลูกฝังในเบืองต้น มีสิ งใดบ้าง
ก. ความขยัน , อดทน , ซือสัตย์ , สามัคคี , เสียสละ และยุติธรรม
ข. ความรอบรู้ , ความเชือ , ศาสนา , ธรรมเนียม , อิสระภาพ
ค. ขยัน , อดทน , ศาสนา , การเมือง , อิสระภาพ
ง. ซือสัตย์ , สามัคคี , เสียสละ , ยุติธรรม , ขนบธรรมเนียม
306. คุณธรรม ๔ ประการตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ในพระราช
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยอ์ ธิราชเจ้า ในโอกาสเฉลิมสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี
มีอะไรบ้าง
ก. การรักษาสัจจะ , ข่มใจตนเอง , อดทนอดกลัน , ละความชัว
ข. บํารุ งชาติ , ศาสนา , กษัตริ ย ์ , เคารพต่อกฎหมาย
ค. เคารพชาติ , ศาสน์ , กษัตริ ย ์ , เคารพต่อจารี ตประเพณี
ง. เป็ นคนดีของสังคม , บํารุ งชาติ , ศาสน์ , กษัตริ ย ์ , ละความชัว
307. สิ งทีเป็ นหลักในความประพฤติ ทีวางไว้เพือควบคุมหมู่คณะให้มีความเรี ยบร้อย มีความประพฤติดี
งามคืออะไร
ก. กฎหมาย
ข. รัฐธรรมนูญ
ค. พระราชบัญญัติ
ง. วีนยั
308. จุดรวมอันยิงใหญ่ของประชาชนเพือให้เราคํานึงถึงประโยชน์ได้เสียร่ วมกันและระลึกเสมอว่าเราเป็ น
ชนชาติไทย คือสิ งใด
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. ศาสนา
ค. ประชาชน
ง. ชาติ
309. ศูนย์รวมพลังประชาชนทังชาติ ศูนย์รวมแห่งความสามัคคีและความเป็ นอันหนึงอันเดียวของชาติสิ ง
นันคืออะไร
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. ศาสนา
ค. ประชาชน
ง. ชาติ
310. เป็ นสิ งทีเป็ นความสําคัญของจิตใจ เป็ นเครื องยึดเหนียวจิตใจและทีพึงทางใจแต่ละคนสิ งนันคืออะไร
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. ศาสนา
ค. กฎหมาย
ง. อุดมการณ์
311. ลักษณะนิสยั ของคนไทย คือมีเลือดนักสู้ ใฝ่ สันติ รักสงบและรักษาเอกราช เครื องมือ ทีใช้เสริ ม
กําลังใจในการต่อสู้ คืออะไร
ก. จิตใจทียึดมัน
ข. ความซาบซึงทีมีต่อสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริ ย ์
ค. สือทุกชนิด
ง. ความสามัคคี
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312. สถาบันในข้อใดเป็ นเครื องมือทีใช้ในการเผยแพร่ อุดมการณ์ เป็ นอันดับแรก
ก. สถาบันการเมือง
ข. สถาบันการปกครอง
ค. สถาบันการศึกษา
ง. สถาบันครอบครัว
วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
313. ในการเลือกทีตังหน่วย เพือปฏิบตั ิภารกิจในสงครามหรื อนอกทีตังปกติจะเป็ นหน้าทีในความ
รับผิดชอบของใคร
ก. นายทหารเหล่าแพทย์
ข. ผูบ้ งั คับหน่วยทหารนัน ๆ
ค. รองผูบ้ งั คับหน่วยนัน ๆ
ง. นายทหารส่งกําลังบํารุ ง
314. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะทีควรเลือกเป็ นทีตังหน่วยทหาร
ก. ดูลกั ษณะสุขาภิบาล
ข. สะดวกในเรื องนําส้วม
ค. เป็ นทีลาดชัน
ง. ให้ความสุขสบายแก่ทหาร
315. ลักษณะทีตังหน่วยทหารทีพึงปรารถนา คือข้อใด
ก. ทีลุ่ม ลําธารแห้งแล้ง
ข. ดินเหนียว ทีลาดชัน
ค. มีฝนละออง
ุ่
ง. มีตน้ ไม้ช่วยกันแดดลม
316. การใช้นาํ จากแม่นาํ ลําธาร ควรแบ่งเขตจากต้นนําไปหาปลายนํา เรี ยงตามลําดับอย่างไรบ้าง
ก. คนดืมและประกอบอาหาร – ล้างยานพาหนะ – สัตว์กิน – ซักเสือผ้า
ข. คนดืมและประกอบอาหาร – สัตว์กิน – ซักเสือผ้า – ล้างยานพาหนะ
ค. สัตว์กิน – คนดืมและประกอบอาหาร – ซักเสือผ้า – ล้างยานพาหนะ
ง. สัตว์กิน – ล้างยานพาหนะ – คนดืมและประกอบอาหาร – ซักเสือผ้า
317. หลักการสร้างส้วมในสนาม ควรอยูห่ ่างจากโรงเลียงและโรงประกอบอาหาร ระยะเท่าใด
ก. อย่างน้อย 300 ฟุต
ข. อย่างน้อย 200 ฟุต
ค. อย่างน้อย 100 ฟุต
ง. อย่างน้อย 50 ฟุต
318. หลักการสร้างส้วมในสนาม ควรอยูห่ ่างจากทีพักและแหล่งนําระยะทางเท่าใด
ก. อย่างน้อย 400 ฟุต
ข. อย่างน้อย 300 ฟุต
ค. อย่างน้อย 200 ฟุต
ง. อย่างน้อย 100 ฟุต
319. หลักการปฏิบตั ิในการสร้างส้วม ควรมีจาํ นวนเท่าใดของกําลังพล
ก. ร้องละ 6
ข. ร้อยละ 7
ค. ร้อยละ 8
ง. ร้อยละ 9
320. การสร้างส้วมในสนาม เช่น พักประจําชัวโมง และพักแรม ไม่เกิน 1 สัปดาห์ ควรใช้สว้ มชนิดใด
ก. ส้วมร่ อง
ข. ส้วมหลุมบุคคล
ค. ส้วมหลุมลึก
ง. ส้วมหลุมยกระดับ
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321. ถ้าหากพักแรมเกิน 1 สัปดาห์ ให้ใช้สว้ มชนิดใด
ก. ส้วมหลุมบุคคล
ข. ส้วมหลุมลึก
ค. ส้วมร่ อง
ง. ส้วมหน้ากว้าง
322. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูมิทางปาก ไม่สมควรใช้กบั ผูใ้ ด
ก. ผูใ้ หญ่
ข. ผูป้ ่ วยรู้สึกตัวดี
ค. ทารกและเด็กเล็ก
ง. ถูกทุกข้อ
323. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วดั ผูป้ ่ วย มีจุดประสงค์เพืออะไร
ก. ดูระดับความร้อนของร่ างกาย
ข. ดูจาํ นวนความร้อนของร่ างกาย
ค. ดูระดับความร้อนภายในปาก
ง. ดูระดับความร้อนบริ เวณใต้รักแร้
324. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการนับชีพจร
ก. สังเกตอัตราการเต้นของหัวใจ
ข. สังเกตความสมําเสมอการเต้นของหัวใจ
ค. สังเกตประมาณเลือกทีไหลออกจากหัวใจ
ง. สังเกตระดับความร้อนของร่ างกาย
325. การปฏิบตั ิราชการของหน่วยระหว่างทีตังปกติกบั ในสนาม สภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ ภูมิอากาศ
แหล่งนํา พาหะนําโรค จะเป็ นอย่างไรบ้าง
ก. ทีตังปกติ ดีกว่า ในสนาม
ข. ทีตังปกติ เลวกว่า ในสนาม
ค. ทีตังปกติ พอดีกนั กับ ในสนาม
ง. ทีตังปกติ เลวพอกันกับ ในสานม
326. แนวทางการออกปฏิบตั ิราชการในสนาม ต้องมีการเตรี ยมการด้านต่าง ๆ เช่น การเวชกรรมป้ องกัน
การสุขาภิบาล พืนที การเจ็บป่ วย หรื อไม่
ก. แก้ไขเฉพาะพืนที
ข. ไม่ตอ้ งเตรี ยมการ
ค. มีการเตรี ยมการทีดี
ง. จบภารกิจแล้วนําปัญหามาแก้ไข
327. การปฏิบตั ิราชการเมืออยูใ่ นสนาม สภาพสิ งแวดล้อมต่าง ๆ ทีเกิดขึนเป็ นอย่างไรบ้าง
ก. คงที
ข. เปลียนแปลงอยูเ่ สมอ
ค. ไม่มีการเปลียนแปลงเลย
ง. สภาพสิ งแวดล้อมสมบูรณ์ดี
328. หลุมทิ งของในบริ เวณทีพัก ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ฝังหรื อเผาทุกวัน
ข. รวบรวมกองไว้เป็ นทีเป็ นทาง
ค. ฝังหรื อเผาอาทิตย์ละครัง
ง. นําไปทิ งทีอืน
329. ข้อใดไม่เป็ นวินยั การใช้นาํ ของทหาร เมือออกปฏิบตั ิหน้าที
ก. เติมนําให้เต็มกระติกครังแรกครังเดียว
ข. นําในกระติกหมดจึงค่อยเติม
ค. เติมนําให้เต็มกระติกอยูเ่ สมอ
ง. นํานําดืมส่วนตัวไปทานเอง
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330. เมือเข้าทีพักแล้วต้องสร้างส้วม เพราะอาจเป็ นเหตุให้เกิดสิ งทีเป็ นอันตรายได้
ก. โรคติดต่ออย่างร้ายแรง
ข. เกิดกลิ นเหม็น
ค. เกิดแมลงวัน
ง. เกิดความสกปรก
331. ข้อใดเป็ นหลักปฏิบตั ิในการสร้างส้วม
ก. อยูเ่ หนือลม
ข. อยูใ่ ต้ลม
ค. อยูบ่ ริ เวณเดียวกับทีพัก
ง. อยูบ่ ริ เวณเดียวกับโรงเลียง
332. การสร้างส้วมควรขุดลงไปในดินทีมีลกั ษณะใด
ก. ดินเหนียว
ข. ดินร่ วนปนทราย
ค. ดินลูกรัง
ง. ดินปนหิน
333. ในการพักประจําชัวโมง และพักนาน ทหารควรถ่ายปัสสาวะทีใด
ก. ตามใจชอบ
ข. ตามป่ า
ค. ในส้วม
ง. กันปัสสาวะ
334. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของโรคติดต่อ
ก. โรคทีติดต่อจากบุคคลหนึงมายังอีกบุคคลหนึง
ข. โรคทีติดต่อจากสัตว์มาสู่คน
ค. โรคทีติดต่อมาจากความใกล้ชิด
ง. โรคทีติดต่อจากสิ งของเครื องใช้มาสู่คน
335. การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ ควรกวดขันการปฏิบตั ิเกียวกับสิ งใดอย่างเคร่ งครัด
ก. สุขศาสตร์ส่วนบุคคล
ข. การเวชกรรมป้ องกัน
ค. การรักษาพยาบาล
ง. การควบคุมโรค
336. ข้อใดไม่ใช่การตรวจสุขาภิบาลในบริ เวณทีพักให้เรี ยบร้อยก่อนทีจะเคลือนย้าย
ก. กลบส้วม
ข. กลบหลุมทิ งสิ งปฏิกลู
ค. เขียนป้ ายบอกไว้ให้ชดั เจน
ง. กองสิ งปฏิกลู ต่าง ๆ ให้เรี ยบร้อย
337. ข้อใดไม่ใช่การบริ การอาหารและนําให้กบั ทหารในการเคลือนย้าย
ก. กินอาหารและดืมนําประท้วงความหิว
ข. มีจาํ นวนเพียงพอแก่ความต้องการ
ค. เขียนป้ ายบอกไว้ให้ชดั เจน
ง. กองสิ งปฏิกลู ต่าง ๆ ให้เรี ยบร้อย
338. วิธีใดได้ผลใกล้เคียงกับอุณหภูมขิ องร่ างกายทีแท้จริ ง
ก. ทางปาก
ข. ทางรักแร้
ค. ทางข้อพับ
ง. ทางทวารหนัก
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339. วิธีทาํ ความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์หลังการใช้ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เช็ดจากปลายเทอร์โมมิเตอร์ขึนมาข้างบน
ข. เช็ดจากข้างบนลงไปสุดปลายเทอร์โมมิเตอร์
ค. เช็ดรอบ ๆ เทอร์โมมิเตอร์
ง. ไม่ตอ้ งเช็ดเทอร์โมมิเตอร์
340. บันทึกผลทีวัดได้ในแผ่นบันทึกสัญญาณชีพของผูป้ ่ วยด้วยหมึกสีอะไร
ก. อุณหภูมิและการหายใจสีแดง ชีพจรสีแดง
ข. อุณหภูมิและการหายใจสีเขียว ชีพจรสีเขียว
ค. อุณหภูมิและการหายใจสีนาํ เงิน ชีพจรสีนาํ เงิน
ง. อุณหภูมิและการหายใจสีนาํ เงิน ชีพจรสีแดง
341. วิธีทางทีใช้วดั อุณหภูมิของร่ างกาย ทีต้องการวัดนานกว่าคือทางใด
ก. ทางปาก
ข. ทางรักแร้
ค. ทางทวารหนัก
ง. ทางข้อพับ
342. ปรอททีใช้กบั ผูป้ ่ วยแล้วไม่ว่าจะวัดทางใดก็ตาม ภายหลังการใช้ตอ้ งปฏิบตั ิสิ งใดก่อน
ก. ล้างด้วยสบู่และนําสะอาด
ข. เช็ดด้วยสบู่ฆ่าเชือและนําสะอาด
ค. แช่นาํ ยาฆ่าเชือแล้วนําไปล้างด้วยสบู่และนําสะอาด
ง. เช็ดด้วยนํายาฆ่าเชือและสําลีแห้ง
343. วิธีนบั ชีพจรไม่ควรใช้นิ วมือใด วางลงบนตําแหน่งทีจับชีพจร
ก. นิ วหัวแม่มือ
ข. นิ วชี
ค. นิ วนาง
ง. นิ วก้อย
344. อุณหภูมิของร่ างกายคนปกติ กีองศาเซลเซียส
ก. 36.8 องศาเซลเซียส
ข. 37 องศาเซลเซียส
ค. 37.2 องศาเซลเซียส
ง. 37.5 องศาเซลเซียส
345. ชีพจรของผูป้ ่ วยปกติ อัตราการเต้นกีครังต่อนาที
ก. 50 – 70 ครังต่อนาที
ข. 60 – 70 ครังต่อนาที
ค. 60 – 80 ครังต่อนาที
ง. 60 – 90 ครังต่อนาที
346. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการนับการหายใจ
ก. เพือสังเกตลักษณะการหายใจ
ข. อัตราการหายใจต่อ 1 นาที
ค. ปริ มาณเลือดทีไหลออกจากหัวใจ
ง. เพือสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ เกียวกับการหายใจ
347. วิธีการนับการหายใจใช้หลักการโดยวิธีใด
ก. หายใจเข้า 1 ครัง นับเป็ น 1 ครัง
ข. หายใจออก 1 ครัง นับเป็ น 1 ครัง
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ค. หายใจเข้า 1 ครัง หายใจออก 1 ครัง นับเป็ นการหายใจ 1 ครัง
ง. หายใจเข้า 1 ครัง หายใจออก 1 ครัง นับเป็ นการหายใจ 2 ครัง
348. อัตราการหายใจของคนปกติ ประมาณกีครังต่อนาที
ก. 16 – 20 ครังต่อนาที
ข. 17 – 20 ครังต่อนาที
ค. 18 – 20 ครังต่อนาที
ง. 19 – 20 ครังต่อนาที
349. ข้อใดไม่ใช่นาํ ยาทีสามารถใช้ทาํ ความสะอาดบาดแผล
ก. นําเกลือล้างแผล
ข. ทิงเจอร์เมธาดัน
ค. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ง. แอลกอฮอล์
350. การวัดอุณหภูมิผปู้ ่ วยทางทวารหนักผลทีได้จะสูงกว่าวัดทางปากประมาณกีองศาเซลเซียส
ก. 0.3 องศาเซลเซียส
ข. 0.5 องศาเซลเซียส
ค. 0.7 องศาเซลเซียส
ง. 1 องศาเซลเซียส
351. ข้อความใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกียวกับการวัดอุณหภูมิของร่ างกาย
ก. การวัดอุณหภูมิผปู้ ่ วยทางปาก ไม่ควรใช้กบั ผูป้ ่ วยเป็ นแผลในปาก
ข. การวัดอุณหภูมิผปู้ ่ วยทางทวารหนัก เหมาะสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ค. การวัดอุณหภูมิผปู้ ่ วยทางรักแร้ เหมาะสําหรับผูป้ ่ วยทีหมดสติ
ง. การวัดอุณหภูมิผปู้ ่ วยทางปาก สามารถใช้ได้ขณะผูป้ ่ วยสูดดมออกซิเจน
352. ข้อความใดกล่าวไม่ถกู ต้องเกียวกับการสร้างส้วม
ก. การสร้างส้วมไม่ควรขุดส้วมลึกถึงระดับนําใต้ดิน
ข. การสร้างส้วมไม่ควรขุดส้วมในทีดินเหนียว
ค. สร้างส้วมอยูต่ รงข้ามโรงเลียง และอยูเ่ หนือลมของทีพัก
ง. ขุดร่ องระบายนําไว้รอบส้วม และอย่าระบายไปสู่แหล่งนํา
353. การวัดอุณหภูมิทางปาก ควรสอดปลายกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ไว้ทีใด
ก. บนลิ นผูป้ ่ วย
ข. ใต้ลิ นผูป้ ่ วย
ค. ข้าง ๆ กระพุง้ แก้มผูป้ ่ วย
ง. ริ มฝี ปากผูป้ ่ วย
354. การวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก ให้สอดปลายเทอร์โมมิเตอร์เข้าในทวารหนักของผูป้ ่ วยลึกประมาณ
เท่าใด
ก. หนึงถึงหนึงเศษหนึงส่วนสองนิ ว
ข. สองถึงสองเศษหนึงส่วนสองนิ ว
ค. สามถึงสามเศษหนึงส่วนสองนิ ว
ง. สีถึงสีเศษหนึงส่วนสองนิ ว
355. เทอร์โมมิเตอร์วดั อุณหภูมิทางปาก ทางรักแร้ และทางทวารหนัก วิธีการเก็บควรทําอย่างไร
ก. เก็บรวมกันทังหมดเพือสะดวกในการใช้
ข. แยกออกจากกันทังหมด
ค. เทอร์โมมิเตอร์ทางปากแยกออก ทางรักแร้และทางทวารหนักรวมกัน
ง. เทอร์โมมิเตอร์ทางทวารหนักแยกออก ทางปากและทางรักแร้รวมกัน
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356. เมือมีไข้จะสามารถทําให้อุณหภูมิของร่ างกายลดได้หลายทาง ข้อใดไม่ใช่
ก. ทางผิวหนัง
ข. ทางการหายใจและการนําความร้อน
ค. ทางกระดูก
ง. การขับถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ
357. ข้อใดเป็ นนําทีใช้ในการเช็ดตัวลดไข้กรณี ผปู้ ่ วยทีมีไข้สูงมาก อาจเกิดอาการชักได้ง่าย
ก. นําธรรมดา
ข. นําผสมแอลกอฮอล์
ค. นําเย็น
ง. นําอุ่น
358. ข้อใดเป็ นนําทีใช้ในการเช็ดตัวลดไข้กรณี ผปู้ ่ วยทีเป็ นเด็กหรื อผูท้ ีมีไข้ร่วมกับอาการหนาวสัน
ก. นําธรรมดา
ข. นําเย็น
ค. นําผสมแอลกอฮอล์
ง. นําอุ่น
359. หลังจากการเช็ดตัวเพือลดไข้แล้ว ควรตรวจเช็ดผูป้ ่ วยอีกครังหรื อไม่
ก. ควรให้ผปู้ ่ วยนอนหลับพักผ่อนเลย
ข. ควรเปิ ดเพลงเบา ๆ เพือผ่อนคลายอารมณ์
ค. ควรวัดอุณหภูมิของร่ างกายว่ามีไข้ลดลงหรื อไม่
ง. ควรให้ผปู้ ่ วยดูโทรทัศน์เพือรับทราบข่าวสารต่าง ๆ
360. ข้อใดไม่ใช่นาํ ยาทีทําความสะอาดบาดแผล
ก. นําเกลือล้างแผล
ข. นํามันมะกอก
ค. ด่างทับทิม
ง. พีวีดีน
361. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการทําความสะอาดบาดแผล
ก. เพือให้บาดแผลสะอาดและหายเร็ ว
ข. เพือป้ องกันการติดเชือ
ค. เพือป้ องกันบาดแผลถูกกระทบกระเทือน
ง. เพือป้ องกันบาดแผลเคลือนไหว
362. การทําความสะอาดบาดแผล ต้องปฏิบตั ิสิ งใดก่อน
ก. เตรี ยมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปทีเตียงผูป้ ่ วย
ข. อธิบายให้ผปู้ ่ วยทราบเพือขอความร่ วมมือ
ค. ทําความสะอาดบาดแผลให้ผปู้ ่ วย
ง. กันฮากให้เรี ยบร้อยจัดท่าให้สบายและเหมาะสม
363. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ
ก. ความรวดเร็ว
ข. ความปลอดภัย
ค. ท่าทีทีเหมาะสม
ง. ความสะดวกสบาย
364. ข้อใดสําคัญทีสุดไม่ควรเคลือนย้ายบุคคลทีป่ วยหรื อบาดเจ็บอย่างรุ นแรง
ก. มีอนั ตรายเร่ งด่วนต่อชีวิต
ข. มีบาดแผลทีเกิดขึน
ค. มีอาการเจ็บป่ วยทีมากขึน
ง. มีเลือดออกมาจากบาดแผล
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365. ถ้าหากไม่มีอนั ตรายเร่ งด่วนต่อชีวติ หรื อไม่สามารถหาผูท้ ีชํานาญกว่าได้พร้อมดังนันสิ งทีดีกว่าคือ
อะไร
ก. ปล่อยผูป้ ่ วยเจ็บไว้
ข. อย่ารบกวนผูเ้ จ็บป่ วย
ค. ช่วยเหลือหรื อปฐมพยาบาลเฉพาะจุดทีมีการบาดเจ็บ
ง. ทังข้อ ก. ข. ค. ถูก
366. ถ้าชีวิตของผูป้ ่ วยเจ็บกําลังเสียงอันตรายจากไฟไหม้ การพังทลายหรื อแก๊สพิษ ควรเคลือนย้ายโดยเร็ว
ทีสุด โดยเฉพาะกรณี ใด
ก. ผูป้ ่ วยเจ็บอย่างแรง
ข. ผูป้ ่ วยเจ็บหมดสติ
ค. ผูป้ ่ วยเจ็บสําลักควัน
ง. ผูป้ ่ วยเจ็บร้องให้เสียใจ
367. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บโดยใช้ผชู้ ่วยเหลือมากกว่าหนึงคน
ก. ท่าประสานมือ
ข. ใช้เก้าอีใช้ผา้ ห่ม
ค. ใช้เปลหาม
ง. ใช้การลาก
368. การใช้วิธีการต่าง ๆ ในการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ ทีใช้ผชู้ ่วยเหลือหนึงคนหรื อมากกว่า ขึนอยูก่ บั สิงใด
ก. ลักษณะและความรุ นแรงของผูป้ ่ วยเจ็บ
ข. จํานวนของผูช้ ่วยเหลือและเครื องมือทีพอหาได้
ค. ระยะทางและความขรุ ขระของหนทาง
ง. ถูกทังข้อ ก. ข. ค.
369. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บโดยใช้ผชู้ ่วยเหลือหนึงคน
ก. อุม้ แบก
ข. พยุงเดิน
ค. อุม้ ประสานแคร่
ง. อุม้ ลากด้วยคอ
370. ข้อใดเป็ นความหมายของการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ
ก. เป็ นการนําผูบ้ าดเจ็บออกจากสถานทีมีอนั ตรายไปสู่ทีปลอดภัย
ข. เป็ นการนําผูบ้ าดเจ็บออกจากสถานทีปลอดภัยไปสู่ทีอันตราย
ค. เป็ นการนําผูบ้ าดเจ็บออกจากสถานทีมีอนั ตรายไปสู่ทีอันตราย
ง. เป็ นการช่วยผูบ้ าดเจ็บให้มีอาการดีขึน
371. ข้อใดไม่ใช่สถานการณ์ทีต้องการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ
ก. อันตรายจากการหายใจขัด
ข. อันตรายจากความเสียใจ
ค. อันตรายจากตึกถล่มทิ งทับ
ง. อันตรายจากกระแสไฟฟ้ า
372. ข้อใดไม่ใช่หลักทัว ๆ ไปในการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ
ก. หลีกเลียงทีจะรบกวนผูป้ ่ วยเจ็บ
ข. ห้ามเลือด
ค. ให้ส่วนทีบาดเจ็บเคลือนไหวมากทีสุด
ง. ตรวจดูบริ เวณทีบาดเจ็บ
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373. ข้อใดไม่ใช่วิธีการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ
ก. อุม้ เดียว ผูช้ ่วยเหลือ 1 คน
ข. อุม้ คู่ ผูช้ ่วยเหลือ 2 คน
ค. อุม้ ด้วยคนมากกว่า 2 คน
ง. อุม้ ด้วยคนมากกว่า 10 คนขึนไป
374. การใช้เปลหามเพือเคลือนย้ายผูบ้ าดเจ็บทีมีลกั ษณะใด
ก. ป่ วยหรื อบาดเจ็บเล็กน้อย
ข. ป่ วยหรื อบาดเจ็บขนาดหนัก
ค. ช่วยเหลือตนเองได้ดี
ง. ไม่มีการป่ วยหรื อบาดเจ็บ
375. การเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ สิ งแรกทีจะต้องพิจารณาคือ
ก. ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเจ็บ
ข. ความต้องการของผูป้ ่ วยเจ็บ
ค. ความรวดเร็วในการเคลือนย้าย
ง. ความสะดวกในการเคลือนย้าย
376. เปลหามทีใช้ในการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ ควรมีคุณลักษณะอย่างไร
ก. ความสวยงาม
ข. ความใหญ่โต
ค. ความแข็งแรงมีคุณภาพ
ง. ราคาแพง
377. เปลหามชนิดพับได้ คุณสมบัติแบบมาตรฐานเป็ นอย่างไร
ก. นําหนักมาก
ข. นําหนักเบา
ค. ไม่มีนาํ หนักเลย
ง. ควรให้มีนาํ หนักมากและใหญ่โต
378. เปลหามชนิดต่าง ๆ เช่น แแบพับได้ แบบไม้สอดผ้าใบ ก่อนการใช้จริ งต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ให้ผปู้ ่ วยเจ็บนอนเลย
ข. ใช้หินก้อนใหญ่โยนใส่เปลหาม
ค. ใช้เครื องมือดึงให้เต็มที
ง. ควรทดสอบนอนก่อนให้ผปู้ ่ วยเจ็บไข้
379. ผูแ้ บกหามจํานวน 3 คน ควรอยูด่ า้ นใดของผูป้ ่ วยเจ็บ
ก. ด้านซ้ายมือ
ข. ด้านขวามือ
ค. ตรงกลางของผูป้ ่ วยเจ็บ
ง. ด้านใดก็ได้ขอให้ยกผูป้ ่ วยเจ็บขึน
380. ผูแ้ บกหามทุกคนควรคุกเข่าด้านใด
ก. คุกเข่าด้านขวา
ข. คุดเข่าด้านซ้าย
ค. ทัง 2 ข้าง
ง. ไม่ตอ้ งคุดเข่า
381. การยกหรื อวางผูป้ ่ วยเจ็บจําเป็ นหรื อไม่ตอ้ งมีหวั หน้าสังการ
ก. จําเป็ น
ข. ไม่จาํ เป็ น
ค. ต่างช่วยกันสังการ
ง. ควรมีหวั หน้าสังการหลายคน
382. การเคลือนย้ายเปลหามผูเ้ ป็ นหัวหน้าควรอยูท่ างด้านใดของผูป้ ่ วยเจ็บ
ก. ลําตัวของผูป้ ่ วยเจ็บ
ข. ขาของผูป้ ่ วยเจ็บ
ค. ศีรษะของผูป้ ่ วยเจ็บ
ง. ปลายเท้าของผูป้ ่ วยเจ็บ
383. ผูแ้ บกหามควรผ่านการฝึ กฝนมาหรื อไม่
ก. ควรผ่านการฝึ กฝนมาอย่างน้อย 1 คน ข. ควรผ่านการฝึ กฝนมาอย่างน้อย 2 คน
ค. ควรผ่านการฝึ กฝนมาทุกคน
ง. ถูกทังข้อ ก. ข. ค.
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384. ผูป้ ่ วยเจ็บทีไม่ได้มีอาการช็อก ควรให้นอนในลักษณะใด
ก. ศีรษะอยูต่ ากว่
ํ าเท้า
ข. ศีรษะอยูส่ ูงกว่าเท้า
ค. นอนตะแคง
ง. นอนควํา
385. เมือมีคาํ สังเดินผูแ้ บกหามให้เดินออกไปในลักษณะใด
ก. เดินถอยหลัง
ข. ผูแ้ บกหามด้านหน้าเดินซ้าย
ค. พร้อม ๆ กันไปข้างหน้า
ง. ผูแ้ บกหามด้านหลังเดินขวา
386. ถ้าเป็ นการเดินทางผ่านระยะสัน ๆ ทีขรุ ขระมาก ผูแ้ บกหามทัง 4 คน ควรยืนในลักษณะอย่างไร
ก. หันหน้าเข้าหากัน
ข. หันหลังให้ผปู้ ่ วยเจ็บ
ค. ผูแ้ บกหามด้านหน้าหันหลังเข้า
ง. ผูแ้ บกหามด้านหลังหันหลังออก
387. ข้อใดไม่ใช่การยกเปลหามข้ามกําแพง
ก. ลดเปลหามลงด้านหน้ากําแพง
ข. ยกชันวางบนกําแพงพาดออกมาเล็กน้อย
ค. ผูห้ ามสองคนหน้าควรจะผลัดกันข้ามกําแพง
ง. เอาเปลหามวางบนกําแพงผูห้ ามสีคนข้ามกําแพงมา
388. ข้อใดไม่ใช่การเคลือนย้ายเปลหามจากพืนทีระดับหนึงไปสู่พืนทีอีกระดับหนึง
ก. ผูห้ ามเปลทุกคนควรยืนด้านข้างของเปลหาม
ข. ผูห้ ามคนหนึงจะยืนขึนอยูบ่ นเนินคนอืน ๆ ช่วยเลือนเปลตามมา
ค. ยกเปลหามวางบนพืนทีต่างระดับแล้วผูแ้ บกหามทังหมดตามขึนไป
ง. ผูห้ ามด้านหลังยืนตามขึนมาบนเนิน แล้วยกเปลต่อไปตามปกติ
389. ข้อใดไม่ใช่การเคลือนย้ายเปลหามด้วยผูแ้ บกหาม 4 คน
ก. ผูแ้ บกหามทังหมดนังยอง ๆแล้วค่อยยกขึน
ข. ผูแ้ บกหามทังหมดวางเปลแล้วเดินจากไป
ค. ก้าวเป็ นจังหวะเพือเลียงการเดินทีจะให้เปลหามโคลงเคลง
ง. วางเปลหามลงบนพืนอย่างพร้อมเพรี ยงกัน
390. ข้อใดไม่ใช่การยกเปลข้ามพืนขรุ ขระ
ก. ควรใช้ผแู้ บกหาม จํานวน 4 คน ช่วยกันหามเปล
ข. ใช้เชือกหรื อผ้าพันผูป้ ่ วยเจ็บอย่างแน่นหนาก่อนทีจะหามไป
ค. ควรใช้เปลหามแต่ละด้านอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันมากทีสุด
ง. ผูแ้ บกหามอยูค่ นละมุมด้าน เพราะผูป้ ่ วยเจ็บถูกรัดตึงแล้ว
391. วิธีการอุม้ เดียวเหมาะสําหรับระยะทางแบบใด
ก. ระยะไกล ๆ
ข. ระยะทางใกล้ ๆ
ค. ระยะ 5 เมตร
ง. ระยะ 10 เมตร
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392. ข้อใดไม่ใช่วิธีการพยุงเดิน
ก. มีบาดเจ็บทีข้างขอข้างใดข้างหนึง
ค. เหมาะสําหรับผูป้ ่ วยเจ็บหมดสติ

ข. ผูบ้ าดเจ็บรู้สึกตัว พอทีจะช่วยตัวเองได้บา้ ง
ง. ผูบ้ าดเจ็บมีอาการหน้ามืด เป็ นลม

วิชา การบรรเทาสาธารณภัย
393. พระราชบัญญัติป้องกันและอัคคีภยั พ.ศ. 2495 ให้ไว้ ณ วันทีเท่าไร และเป็ นทีเท่าไรในรัชกาล
ปัจจุบนั
ก. วันที 12 สิงหาคม 2495 เป็ นปี ที 8 ในรัชกาลปัจจุบนั
ข. วันที 12 สิงหาคม 2495 เป็ นปี ที 7 ในรัชกาลปัจจุบนั
ค. วันที 25 มกราคม 2496 เป็ นปี ที 9 ในรัชกาลปัจจุบนั
ง. วันที 31 พฤษภาคม 2496 เป็ นปี ที 6 ในรัชกาลปัจจุบนั
394. มาตราทีกําหนดพระราชบัญญัติมีทงหมดกี
ั
มาตรา ( ฉบับเดิมทียังไม่แก้ไข )
ก. 15 มาตรา
ข. 19 มาตรา
ค. 30 มาตรา
ง. 32 มาตรา
395. ในมาตรา 5 “ รัฐมนตรี ” หมายความว่าอย่างไร
ก. “ รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชบัญญัตินี
ข. “ รัฐมนตรี ” หมายความว่า ผูร้ ักษาตําแหน่งในการนี
ค. “ รัฐมนตรี ” หมายความว่า ผูด้ าํ เนินการแทนพระมหากษัตริ ย ์
ง. “ รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี รักษาการแทนพระมหากษัตริ ย ์
396. พระมหากษัตริ ยอ์ งค์ใดทรงโปรดเกล้าให้ประกาศว่าเป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
ข. พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ค. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ง. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
397. ในมาตรา 29 ผูใ้ ดทีละเลยไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 17 มีความผิดใด
ก. ทังจําทังปรับ
ข. จําคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
ค. ปรับไม่เกิน 500 บาท
ง. จําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
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398. คําว่า “ เจ้าพนักงานดับเพลิง” หมายความว่าอย่างไร
ก. บุคคลซึงมีหน้าทีดับเพลิงตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
ข. ผูด้ ูแลในด้านเพลิงไหม้ตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
ค. บุคคลซึงได้รับอํานาจขจัดเพลิงตามบทพระราชบัญญัติ
ง. บุคคลซึงเจ้าหน้าทีท้องถิ นแต่งตังให้มีอาํ นาจหน้าทีดับเพลิงตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
399. พระราชบัญญัติการป้ องกันอัคคีภยั จัดอยูใ่ นหมวดใด
ก. หมวด 3
ข. หมวด 1
ค. หมวด 5
ง. หมวด 2
400. บทพระราชบัญญัติมาตรา 6 ได้กาํ หนดให้กระทรวงใดรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงวัฒนธรรม
ง. กระทรวงมหาดไทย
401. มาตรา 18 ได้กาํ หนดว่าผูใ้ ดต้องเป็ นผูแ้ จ้งต่อเจ้าของหรื อผูป้ กครองอาคาร
ก. ผูท้ าํ ให้เกิดเพลิงไหม้
ข. ผูด้ ูแลอาคารหรื อเจ้าของอาคาร
ค. ผูท้ ีดับเพลิง
ง. ผูพ้ บเพลิงเริ มไหม้
402. ผูท้ ีมีหน้าทีแนะนําการปฏิบตั ิแก่เจ้าหน้าทีท้องถิ นและอํานาจและหน้าทีเช่นเดียวกับนายตรวจ
ก. รัฐมนตรี
ข. เจ้าหน้าทีดับเพลิง
ค. นายตรวจพิเศษ
ง. ตํารวจสายตรวจ
403. มาตรา 4 ได้ทรงโปรดเกล้าให้ยกเลิกพระราชบัญญัติจดั การดับเพลิงไหม้ใน ร.ศ. ใด
ก. ร.ศ. 117
ข. ร.ศ. 115
ค. ร.ศ. 112
ง. ร.ศ. 120
404. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2495 นีได้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ใด
ก. วันที 15 ต.๕. 2495
ข. วันทีมีพระบรมราชโองการ
ค. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. วันทีได้รับพระราชบัญญัติจากพระมหากษัตริ ย ์
405. ใครเป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตังเทศมนตรี
ก. นายตรวจ
ข. ปลัดอําเภอ
ค. รัฐมนตรี
ง. เจ้าหน้าทีท้องถิ น
406. เมือเกิดอัคคีภยั ใครเป็ นผูต้ อ้ งมีสติมากทีสุด
ก. เจ้าหน้าทีดับเพลิง
ข. ผูด้ ูแลอาคาร
ค. ผูป้ ระสบเหตุ
ง. เจ้าหน้าทีตํารวจ
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407. มาตราใดทีมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50 บาท
ก. มาตรา 9
ข. มาตรา 25
ค. มาตรา 3
ง. มาตรา 30
408. จงเรี ยงลําดับหมวดพระราชบัญญัติให้ตรงกับ ดังต่อไปนี
1. การป้ องกันอัคคีภยั
2. บทเบ็ดเตล็ด
3. บทกําหนดโทษ
4. การระงับอัคคีภยั
ก. 4 3 2 1
ข. 1 4 2 3
ค. 3 2 1 4
ง. 1 3 4 2
409. “ เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิตามพระราชบัญญัตินี ถือว่าเป็ นเจ้าพนักงานตามกฎหมายลักษณะอาญา” ข้อความ
นีอยูใ่ นมาตราใด
ก. มาตรา 18
ข. มาตรา 29
ค. มาตรา 25
ง. มาตรา 32
410. บุคคลทีลงชือรับสนองบรมราชโองการพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภยั นี คือใคร
ก. นายอนันท์ ปัณยาวรชุณ
ข. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ค. นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร
ง. นาย เทพ หัสดิน ณ อยุธยา
411. ผูท้ ีขัดขืนไม่ยอมให้นายตรวจ เข้าไปในอาคารตามความมาตรา 10 มีความเห็นผิดต้องระวางโทษปรับ
จํานวนเท่าใด
ก. 500 บาท
ข. 10000 บาท
ค. 200 บาท
ง. 1000 บาท
412. เพือประโยชน์มิให้เพลิงลุกลามต่อไป ใครเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการสัง รื อ ถอน ทําลายอาคาร ในเพียง
บางส่วน
ก. พนักงานดับเพลิง
ข. เจ้าของอาคาร
ค. เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ง. ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง
413. เมือเกิดเพลิงไหม้กรณี ใดทีต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารก่อนทําการดับเพลิง (
ในกรณี ทีไม่มีเจ้าหน้าทีตังแต่ชนตรี
ั ขึนไป)
ก. เมืออาคารเกิดยุบตัว
ข. เมือต้องการเข้าไปในอาคารใกล้เคียงทีเกิดเหตุอคั คีภยั
ค. เมือต้องการนําหรื ออุปกรณ์ดบั เพลิงจากอาคารสถานทีใกล้เคียง
ง. เมือมีวตั ถุไฟหรื อวัตถุระเบิดใกล้กบั ทีเกิดเหตุอคั คีภยั

๔๙

414. เมือดับเพลิงลงแล้วเจ้าหน้าทีท้องถิ น มีหน้าทีทําอย่างไรต่อผูป้ ระสบอัคคีภยั
ก. จัดสถานทีพักอาศัย รักษาความเรี ยบร้อย
ข. ดําเนินคดีกบั บุคคลทีทําให้เกิดเพลิงไหม้
ค. ปฐมพยาบาลผูท้ ีได้รับบาดเจ็บ
ง. ช่วยเหลือในด้านจัดตังมูลนิธิให้แก่ผปู้ ระสบภัย
415. มาตรา 13 เจ้าหน้าทีท้องถิ นมีอาํ นาจและหน้าทีเช่นเดียวกับใครตามในมาตรา 9 และ 10
ก. นายตรวจ
ข. รัฐมนตรี
ค. นายหน้า
ง. ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง
416. ชือเต็ม ๆ ของพระราชบัญญัตินี คืออะไร
ก. พระราชบัญญัติป้องกันอัคคีภยั พงศ. 2495
ข. พระราชบัญญัติป้องกันระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2495
ค. พระราชบัญญัติเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2549
ง. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2495
………………………………………

