ธนาคารข้อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที ๕ หญิง
จงเลือกข้ อทีถูกทีสุ ดเพียง ๑ ข้ อ
วิชา การอ่านแผนทีและการใช้ เข็มทิศ
๑. แผนทีทีทางทหารใช้ในการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีมีมาตราส่วน คือ
ก. ๑ : ๒๕,๐๐๐
ข. ๑ : ๕๐,๐๐๐
ค. ๑ : ๑๐๐,๐๐๐
ง. ๑ : ๒๕๐,๐๐๐
๒. เลขอักษรทีแสดงไว้ในกรอบอ้างค่ากริ ด เช่น 47 P หมายถึง
ก. เลขอักษรประจําเจตกริ ด
ข. อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตร
ค. เลขระวาง
ง. เลขลําดับชุด
๓. การแบ่งเขตโซนในระบบยูทีเอ็ม จะแบ่งได้กีเขตโซน
ก. ๕๐ โซน
ข. ๖๐ โซน
ง. ๗๐ โซน
ง. ๘๐ โซน
๔. อักษรประจําจัสตุรัสแสนเมตรของ ผท.มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ตัวอย่าง เช่น
ก. PQ
ข. ๔๘ N
ค. Z RTSD
ง. L ๗๐๑๗
๕. การแบ่งกริ ดโซนระหว่างลองจิจูดตะวันตกกับตะวันออก คือ
ก. ๙๐ องศาตะวันตก – ๑๘๐ องศาตะวันออก
ข. ๑๘๐ องศาตะวันตก – ๙๐ องศาตะวันออก
ค. ๑๘๐ องศาตะวันตก – ๑๘๐ องศาตะวันออก
ง. ๑๘๐องศาตะวันตก – ๓๖๐ องศาตะวันออก
๖. ความกว้างและความยาวของกริ ดโซนเป็ นองศา คือ
ก. กว้าง ๓ องศา ยาว ๕ องศา
ข. กว้าง ๕ องศา ยาว ๑๕ องศา
ค. กว้าง ๖ องศา ยาว ๘ องศา
ง. กว้าง ๘ องศา ยาว ๑๐ องศา
๗. การแบ่งกริ ดโซนของละติจูดใต้และเหนือจะแบ่งทีเส้นกีองศา
ก. ๖๐ องศาใต้ – ๘๐ องศาเหนือ
ข. ๘๐ องศาเหนือ – ๖๐ องศาใต้
ค. ๘๐ องศาใต้ – ๘๔ องศาเหนือ
ง. ๘๔ องศาเหนือ – ๘๐ องศาใต้
๘. ทุกจัตุรัสกริ ดบน ผท.มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ จะมีค่ากีเมตร
ก. ๑๐,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๐๐๐ เมตร
ค. ๑๐๐ เมตร
ง. ๑๐ เมตร
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๙. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็มอ่านได้ดงั นี
ก. อ่านไปทางซ้ายแล้วขึนบน
ข. อ่านไปทางซ้ายแล้งลงล่าง
ค. อ่านไปทางขวาแล้วขึนบน
ง. อ่านไปทางขวาแล้วลงล่าง
๑๐. การอ่านพิกดั ให้ใกล้เคียงระยะ 1000 เมตร จะอ่านเป็ นตัวเลขได้กีตัว
ก. ๔ ตัว
ข. ๖ ตัว
ค. ๘ ตัว
ง. ๑๐ ตัว
๑๑. การอ่านพิกดั เป็ นตัวเลข 6 ตัว จะอ่านใกล้เคียงระยะกีเมตร
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๑๐,๐๐๐ เมตร
๑๒. การอ่านพิกดั ให้ใกล้เคียงระยะ 10 เมตร จะอ่านเป็ นตัวเลขได้กีตัว
ก. ๑๐ ตัว
ข. ๘ ตัว
ค. ๖ ตัว
ง. ๔ ตัว
๑๓. เส้นทีลากรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออก คือ เส้น
ก. เส้นละติจูดตะวันออก
ข. เส้นลองติจูดเหนือ
ค. เส้นอีเควเตอร์
ง. เส้นเมอร์ริเดียน
๑๔. เส้นทีลากจากขัวโลกเหนือมาขัวโลกใต้ คือเส้น
ก. เส้นลองติจูดเหนือ
ข. เส้นลองติจูดใต้
ค. เส้นเมอร์ริเดียน
ง. เส้นอีเควเตอร์
๑๕. เส้นเมอร์ริเดียนผ่านกลางลากมาตัดกับเส้นอีเควเตอร์โดยทํามุมฉากกันและกัน จุดตัดนีเรี ยกว่า
ก. จุดกําหนดอักษรโซน
ข. จุดกําหนดเลขโซน
ค. จุดทีอยูข่ องโซน
ง. จุดศูนย์กาํ เนิด
๑๖. เส้นชันความสูงทีมีสีนาํ ตาลบนแผนที ถือระดับความสูงจากระดับใด
ก. จากระดับนําทะเลสูงสุด
ข. จากระดับนําทะเลตําสุด
ค. จากระดับนําทะเลปานกลาง
ง. จากพืนระดับเริ มต้นของพืนดิน
๑๗. เส้นชันความสูงมีกีประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๕ ประเภท
ค. ๖ ประเภท
ง. ๗ ประเภท
๑๘. เส้นชันความสูงแต่ละเส้นจะห่างกันประมาณกีเมตร
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๒๕ เมตร
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๑๙. เส้นชันความสูงหลักมีเลขกํากับ ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ มีลกั ษณะดังนี
ก. เส้นมีสีนาํ ตาลหนาทึบกว่า
ข. เส้นมีสีนาํ ตาลบางกว่า
ค. เส้นมีสีนาํ ตาลเป็ นเส้นประ
ง. เส้นสีนาํ ตาลมีขีดลายขวานสับ
๒๐. เส้นชันความสูงทีมาบรรจบกันหลาย ๆ วง วงในทีเล็กทีสุดและมีกากบาทกับตัวเลข เช่น หมายถึง
ก. คอเขา
ข. สันเขา
ค. ยอดเขา
ง. หุบเขา
๒๑. การบอกถึงพืนทีทีมีความตํา เช่น แอ่งนํา หนอง บึง จะเขียนไว้ดว้ ยเส้นชันประเภทใด
ก. เส้นชันความสูงหลัก
ข. เส้นชันความสูงรอง
ค. เส้นชันความสูงแทรก
ง. เส้นชันความสูงดีเพรสชัน
๒๒. เข็มทิศเลนเซติกทีตังเรื อนในแผ่นลูกศรจะบอกค่าของมุมอยู่ ๒ ชนิด คือ
ก. องศา ลิปดา
ข. องศา มิลเลียม
ค. ลิปดา ฟิ ลิปดา
ง. องศา ฟิ ลิปดา
๒๓. ทีครอบหน้าปัดเข็มทิศ หากต้องการตังเข็มทิศในเวลากลางคืน สามารถหมุมทวนเข็มและตามเข็ม
นาฬิกาได้ ๑ คลิ ก เท่ากับกีองศา
ก. ๑ องศา
ข. ๒ องศา
ค. ๓ องศา
ง. ๔ องศา
๒๔. การตังเข้มทิศในเวลากลางคืนเมือไม่มีแสงสว่างต้องปฏิบตั ิตงั ๓ อย่าง ให้ตรงกัน คือ
ก. ดรรชนีสีดาํ ลูกศร เส้นเล็ง
ข. ดรรชนีสีดาํ ลูกศร ห่วงถือ
ค. ดรรชนีสีดาํ ลูกศร ขีดพรายนํา
ง. ดรรชนีสีดาํ ครอบหน้าปัด ลูกศร
๒๕. เข็มทิศควรอยูห่ ่างจากหมวกเหล็กหรื ออาวุธประจํากาย คือ
ก. ๐.๕ เมตร
ข. ๑ เมตร
ค. ๒ เมตร
ง. ๓ เมตร
๒๖. การแปลงค่ามุมกลับหรื อมุมตรงกันข้ามมีวิธีคิดดังนี
ก. เอา ๙๐ องศา + หรื อ ข. เอา ๑๘๐ องศา + หรื อ ค. เอา ๒๗๐ องศา + หรื อ ง. เอา ๓๖๐ องศา + หรื อ ๒๗. การเดินผ่านเครื องกีดขวางซึงมีอยูต่ ามธรรมชาติและสนุษย์สร้างขึนมีขอ้ ปฏิบตั ิดงั นี
ก. หักทางขวา + ๙๐ องศา
ข. หักทางขวา + ๑๘๐ องศา
หักทางซ้าย - ๙๐ องศา
หักทางซ้าย - ๑๘๐ องศา
ค. หักทางขวา + ๒๗๐ องศา
ง. หักทางขวา + ๓๖๐ องศา
หักทางซ้าย - ๒๗๐ องศา
หักทางซ้าย - ๓๖๐ องศา
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๒๘. ถ้ามุมภาคทิศวัดได้ ๒๓๕ องศา มุมตรงกันข้ามจะเป็ นมุม
ก. ๑๕๕ องศา
ข. ๒๕๕ องศา
ค. ๓๕๕ องศา
ง. ๕๕ องศา
๒๙. การใช้เครื องมือวัดมุม P – ๖๗ เพือทําการช่วยในการวัดมุมภาคทีบริ เวณส่วนโค้งจะบอกค่าของมุม
อยู่ ๒ ชนิด คือ
ก. วงใน ๑๘๐ องศา – ๓๖๐ องศา
ข. วงใน ๐ องศา - ๙๐ องศา
วงนอก ๐ องศา - ๑๘๐ องศา
วงนอก ๙๐ องศา - ๑๘๐ องศา
ค. วงใน ๑๘๐ องศา - ๒๗๐ องศา
ง. วงใน ๐ องศา - ๑๘๐ องศา
วงนอก ๒๗๐ องศา - ๓๖๐ องศา
วงนอก ๑๘๐ องศา - ๓๖๐ องศา
๓๐. สีทีใช้ในการเขียนเครื องหมายทางทหารของฝ่ ายข้าศึกใช้สีอะไร
ก. สีดาํ
ข. สีแดง
ค. สีนาํ เงิน
ง. สีเขียว
๓๑. เมือเขียนหน่วยทหารไม่ระบุเหล่าและขนาดหรื ออืนใด จะเขียนไว้ดงั นี คือ
ก.

ข.

ค.

ง.

๓๒. การแสดงขนาดของหน่วย เช่น กองร้อย พัน สามารถเขียนได้จากหน่วยตําสุดจนถึงสูงสุด คือ
ก. ระดับหมู่ – กองร้อย
ข. ระดับ มว. – กองพล
ค. ระดับกองร้อย – กองทัพ
ง. ระดับ หมู่ – กองทัพ
๓๓. จงอธิบายความหมายของเครื องหมายทางทหารดังต่อไปนี คือ
๒
ก. กรมทหารสรรพาวุธที ๒
ข. กรมทหารม้าที ๒
ค. กรมทหารปื นใหญ่ที ๒
ง. กรมทหารขนส่งที ๒
๓๔. ตําบลจ่ายสิ งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตําบลจ่าย สป. ๓ ของ กองพล จะเขียนได้ดงั นี
ก.

ข.

ค.

ง.

๓๕. จัเขียนสัญลักษณ์ของหน่วยทหารดังต่อไปนี กองร้อยทหารราบที ๒ กองพันทหารราบที ๓
กรมทหารราบที ๙
ก. ๒
๓/๙
ข. ๒
๓/๙
ค. ๒ / ๓

๙

ง. ๒ / ๓

๙
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๓๖. ทีตังหน่วยทหารในอนาคตมักเขียนได้ดงั นี
ก.

ข.

ค.
ง.
๓๗. ขนาดของหน่วยทหารทีแสดงไว้ดา้ นบนของหน่วยทหารหากเป็ นระดับ กองทัพจะเขียนได้ดงั นี
ก. x
ข. xx
ค. xxx
ง. xxxx
๓๘. แผ่นบริ วารคือกระดาษทีมีลกั ษณะค่อนข้างใสใช้กบั สิ งใด
ก. ใช้กบั เครื องวัดมุม p – 67
ข. ใช้กบั เข็มทิศเลนเซติก
ค. ใช้กบั ล้อวัดระยะทาง
ง. ใช้กบั แผนทีหรื อภาพถ่ายทางอากาศ
๓๙. แผ่นบริ วารนันจะใช้ในฐานะเป็ นเอกสารเพือประกอบกับอะไร
ก. โต๊ะทราย
ข. สนามยุทธวิธี
ค. คําสังต่าง ๆ
ง. หน่วยทหารราบ
๔๐. การเริ มทําแผ่นบริ วารมีอยู่ ๓ ขัน คือ
ก. วางกระดาษถูกที
ข. การกรุ ยรายละเอียดต่าง ๆ
ค. รายละเอียดขอบระวาง
ง. ถูกทุกข้อ
๔๑. การทําเครื องหมายกากบาทแสดงพิกดั ของแผนทีไว้ใกล้ ๆ มุมทังสองข้างเพืออะไร
ก. เพือให้วางทาบบน ผท.ถูกต้อง
ข. เพือให้ทราบพิกดั กริ ด
ค. เพือให้รู้การกรุ ยจุด
ง. เพือให้ทราบรายละเอียดขอบระวาง
๔๒. การกรุ ยจุดลงบนแผ่นบริ วาร หมายถึง
ก. การเขียนเครื องหมานต่าง ๆ
ข. การกรุ ยทีตําต่าง ๆ
ค. สัญลักษณ์ทางทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๔๓. การเขียนรายละเอียดขอบระวางสําหรับแผ่นบริ วารจะบอกถึง
ก. มาตราส่วน ผท. ชือระวาง หมายเลขระวาง ข. ทีตัง วัน เวลา เดือน ปี
ค. ยศ ชือ ตําแหน่ง ผูจ้ ดั ทํา
ง. ถูกทุกข้อ
๔๔. เครื องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม SILVA เมือเปิ ดการใช้งานครังแรกของแต่ละวัน
จะใช้เวลาประมาณ
ก. ๒ – ๓ นาที
ข. ๕ – ๑๐ นาที
ค. ๑๕ – ๒๐ นาที
ง. แสดงพิกดั ทันที
๔๕. เครื อง GPS ( SILVA ) สามารถใช้ในอุณหภูมิตาสุ
ํ ดกีองศา
ก. – ๐ องศา
ข. – ๕ องศา
ค. - ๑๕ องศา
ง. - ๒๕ องศา
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๔๖. เครื อง GPS ( SILVA ) สามารถใช้ในอุณหภูมิสูงสุ ดกีองศา
ก. + ๒๕ องศา
ข. + ๕๐ องศา
ค. + ๗๐ องศา
ง. + ๗๕ องศา
๔๗. เครื อง GPS ( SILVA ) สามารถพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้ากีชัวโมง
ก. ๕ ชม.
ข. ๑๐ ชม.
ค. ๑๒ ชม.
ง. ๑๕ ชม.
๔๘. หน้าจอ GPS ( SILVA ) ทํางานเวลาสามารถบอก เวลา วัน วันที เดือน ปี และ
ยังบอกอืน ๆ ได้อีก เช่น
ก. เวลาตกปลาดี ไม่ดี
ข. พระอาทิตย์ขึน พระอาทิตย์ตก
ค. พระจันทร์ขึน พระจันทร์ตก
ง. นําทะเลขึน นําทะเลลง
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๔๙. การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เริ มใช้ใน พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. ๒๕๐๓
ข. พ.ศ. ๒๕๔๐
ค. พ.ศ. ๒๕๐๒
ง. พ.ศ. ๒๕๐๔
๕๐. กระทรวงกลาโหม มีอาํ นาจหน้าทีเกียวกับเรื องใด
ก. ป้ องกันสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ข. รักษาความมันคงทังภายในและภายนอก
ค. ป้ องกันและรักษาความมันคงของอาณาจักร
ง. ถูกทุกข้อ
๕๑. กระทรวงกลาโหม มีใครเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ก. ผูว้ ่าราชการ
ข. รัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
ง. องคมนตรี
๕๒. กระทรวงกลาโหมแบ่งส่วนราชการอยูเ่ ป็ นกีส่วน
ก. ๔ ส่วน
ข. ๕ ส่วน
ค. ๖ ส่วน
ง. ๗ ส่วน
๕๓. ประธานสภากลาโหม คือ
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. นายกรัฐมนตรี
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๔. ธงชาติ เป็ นเครื องแสดงถึงความเป็ นเอกราชของประเทศ เป็ นสิ งเชิดชูในความสง่าแก่ชาติและเป็ น
สิ งทีต้องเคารพ ปัจจุบนั เราใช้ธงไตรรงค์เป็ นธงชาติไทย ถามว่า ธงไตรรงค์ เริ มใช้ในรัชกาลใด
ก. รัชกาลที ๔
ข. รัชกาลที ๕
ค. รัชกาลที ๖
ง. รัชกาลที ๗
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๕๕. ธงชัยเฉลิมพล ถือเป็ นธงของหน่วยทหารใด
ก. ทหารบก
ข. ทหารเรื อ
ค. ทหารอากาศ
ง. ตํารวจ
๕๖. ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติธง และวางระเบียบการชักธงชาติไว้ในปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. ๒๕๐๖
ข. พ.ศ. ๒๕๐๓
ค. พ.ศ. ๒๕๒๐
ง. พ.ศ. ๒๕๒๒
๕๗. ในทุก ๆ ปี ทหารจะมีสิงสําคัญ คือพิธีสาบานธงต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ในวันใดของทุกปี
ก. วันที ๑๕ ม.ค. ของทุกปี
ข. วันที ๑๕ ธ.ค. ของทุกปี
ค. วันที ๒๕ ม.ค. ของทุกปี
ง. วันที ๒๕ ธ.ค. ของทุกปี
๕๘. เมือมีการออกกฎหมาย ระเบียบหรื อข้อบังคับใด ๆ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมจะมอบ
อํานาจโดยทําเป็ นหนังสือบรมให้บุคคลต่อไปนี ยกเว้นข้อใด
ก. ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค. ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
ง. เลขานุการรัฐมนตรี
๕๙. ข้อใดไม่ใช่สมาชิกในสภากลาโหม
ก. เสนาธิการทหาร
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. สมุราชองครักษ์
ง. ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
๖๐. การใช้คาํ สังในข้อใดทีกระทรวงกลาโหมจะต้องกําหนดโดยมีความเห็นชองของคณะรัฐมนตรี
ควบคู่ไปด้วย
ก. ปราบปรามกบฏ
ข. การสงคราม
ค. ปกป้ องสถาบันกษัตริ ย ์
ง. ปราบปรามการจราจล
๖๑. ในกรณี ทีไม่มีผดู้ าํ รงตําแหน่ง รมต.กลาโหมหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ สามารถให้ใครเป็ น
ผูว้ ่าราชการแทนได้
ก. รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. เลขานุการรัฐมนตรี
ค. เสนาธิการทหารบก
ง. ผบ.ทบ.
๖๒. องค์ประชุมสภากลาโหมแต่ละครังจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ บกว่าเท่าใด
ก. ครึ งหนึง
ข. ๒ ใน ๓
ค. ๑ ใน ๔
ง. ถูกข้อ ก. และ ข.
๖๓. การแบ่งส่วนราชการสํานักเลขานุการรัฐมนตรี แบ่งเป็ นกีส่วน
ก. ๒ ส่วน
ข. ๓ ส่วน
ค. ๔ ส่วน
ง. ๕ ส่วน
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๖๔. ในส่วนของการสารบรรณการเงินการพลาธิการ ของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี มีใครเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ
ก. หัวหน้าแผนกการเมือง
ข. หัวหน้าแผนกการเงิน
ค. หัวหน้าแผนกตรวจสอบเรื องราวและความเห็น
ง. หัวหน้าแผนกสารบรรณ
๖๕. ข้อใดไม่อยูใ่ นการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ก. กรมเสมียนตรา
ข. กรมแบ่งเงินกลาโหม
ค. กรมพระธรรมนูญ
ง. กรมยุทธศึกษา
๖๖. ส่วนใดมีหน้าทีเกียวกับการงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การวิจยั และพัฒนาการทางทหาร
ก. สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
ข. สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
ค. กรมเสมียนตรา
ง. สํานักตรวจบัญชีกลาโหม
๖๗. ส่วนใดมีหน้าทีเกียวกับการสารบรรณ การกําลังพลและการสัสดี
ก. กรมการเงินกลาโหม
ข. ศูนย์การอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศ
ค. กรมพระธรรมนูญ
ง. กรมเสมียนตรา
๖๘. ส่วนใดมีหน้าทีเกียวกับการเงินการบัญชี เบียหวัด บําเหน็จบํานาญ
ก. กรมพระธรรมนูญ
ข. กรมเสมียนตรา
ค. กรมการเงินกลาโหม
ง. สํานักนโยบายและแผนกลาโหม
๖๙. ส่วนใดมีหน้าทีเกียวกับศาลทหาร อัยการทหาร
ก. สํานักปลัดกระทรวงกลาโหม
ข. กรมพระธรรมนูญ
ค. สํานักนโยบายและแผน
ง. กรมเสมียนตรา
๗๐. ส่วนใดมีหน้าทีพิจารณาเสนอความเห็น อํานวยการ ประสานงานและดําเนินการ เกียวกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์
ก. สํานักงานนโยบายและแผนกลาโหม
ข. กรมพระธรรมนูญ
ค. สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ง. กรมเสมียนตรา
๗๑. ส่วนใดมีหน้าทีดําเนินการเกียวกับการตรวจสอบภายในให้แก่ส่วนราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวง
ก. สํานักตรวจบัญชีกลาโหม
ข. สํานักวางแผนและนโยบาย
ค. สํานักงานอํานวยการ
ง. สํานักงานการยุทธวิธี
๗๒. ธงรู ปช้างเผือกสีขาวอยูใ่ นวงจักรขาวกลางธงแดงใช้เป็ นธงอะไร
ก. ธงชาติ
ข. ธงประจําเรื อกําปั นหลวง
ค. ธงประจําหน่วย
ง. ธงไชยเฉลิมพล
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๗๓. ข้อใดกล่าวเรื องธงชาติถกู ต้อง
ก. ธงชาติเป็ นเครื องหมายแห่งความเป็ นอิสระภาพของชาติ
ข. ธงชาติเป็ นสิ งเตือนใจให้ระลึกถึงคุณความดีของวีรชน
ค. ธงเป็ นศูนย์รวมจิตใจคนในชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
๗๔. ธงชาติรูปช้างเผือกอยูก่ ลางธงแดง เริ มใช้ตงแต่
ั
ก. ร.๒
ข. ร.๓
ค. ร.๔
ง. ร.๕
๗๕. สิ งทีไม่ควรปฏิบตั ิต่อธงชาติ
ก. ประดับธงชาติสีสดใส
ข. ยืนเคารพธงชาติเวลาขึน – ลง
ค. ประดับธงชาติในงานพิธีต่างๆ
ง. ชักธงชาติต่างประเทศไม่มีธงชาติไทยเลย
๗๖. ธงหมายพระอิสสริ ยยศสําหรับพระมหากษัตริ ย ์ เรี ยกว่า
ก. ธงมหาราชใหญ่
ข. ธงบรมราชวงศ์ใหญ่
ค. ธงมหาราชน้อย
ง. ข้อ ก. และ ข้อ ค. ถูก
๗๗. กลางผืนธงชัยเฉลิมพลของทหารเรื อเป็ นรู ป
ก. จักรแปดแฉก
ข. ช้างเผือกทรงเครื อง
ค. ดาวกลมสีฟ้า
ง. ตราหน้าหมวก
๗๘. ธงสีแดงสีเหลียมผืนผ้ารู ปดาวสีเหลือง ๒ ดวง อยูก่ ลางผืนธงคืออะไร
ก. ธงแสดงตําแหน่งผูบ้ ญั ชาการกองพล
ข. ธงแสดงยศพลอากาศตรี
ค. ธงแสดงยศพลตรี
ง. ธงแสดงยศพลโท
๗๙. กลางผืนธงแสดงตําแหน่ง ผบ.ทบ.เป็ นรู ปอะไร
ก. รู ปช้างเผือก
ข. รู ปจักร ๘ แฉก
ค. รู ปเครื องหมายกองทัพบก
ง. รู ปปื นนก
๘๐. ธงทีมีรูปราชสีห์กบั คชสีห์ยนื ในท่าเผ่นหันหน้าเข้าหากันเป็ นธงแสดงตําแหน่งของใคร
ก. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ง. ผูบ้ ญั ชาการทหารอากาศ
วิชา กําลังพลสํารอง
๘๑. ระบบย่อยทีรองรับระบบใหม่ของประเทศไทย (เริ มใช้ปี ๒๕๔๗) ยังคงใช้ ๕ ระบบเดิม อยากทราบ
ว่าระบบการผลิตกําลังพลสํารอง ในการผลิตกําลังพลสํารองประเภทผูบ้ งั คับบัญชาใคร ?เป็ นผูผ้ ลิต
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
ง. พ.ร.บ.รับราชการทหาร
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๘๒. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริ กา กําลังพลสํารองได้มาอย่างไร ?
ก. ใช้ระบบอาสาสมัคร
ข. ใช้กฎหมายบังคับ
ค. ใช้การสอบคัดเลือก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๘๓. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองได้มาอย่างไร ?
ก. ใช้ระบบอาสาสมัคร
ข. ใช้กฎหมายบังคับ
ค. ใช้การสอบคัดเลือก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๘๔. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร์ กําลังพลสํารองได้มาอย่างไร ?
ก. ใช้ระบบอาสาสมัคร
ข. ใช้กฎหมายบังคับ
ค. ใช้การสอบคัดเลือก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๘๕. ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศไทย ในการควบคุมกําลังพลสํารองในเขตพืนที ที
ขึนตรงต่อกองทัพภาค หน่วยใดเป็ นผูค้ วบคุม
ก. นสร.
ข. มทบ.
ค. ศูนย์ฝึกต่าง ๆ
ง. หน่วยฝึ กต่าง ๆ
๘๖. ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศไทยควบคุมอย่างไร ?
ก. หน่วยบรรจุกาํ ลัง
ข. แผนกสัสดีต่าง ๆ
ค. กฎหมาย,ระเบียบ,คําสังข้อบังคับ
ง. การเกณฑ์
๘๗. ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริ กาควบคุมอย่างไร ?
ก. หน่วยบรรจุกาํ ลัง
ข. แผนกสัสดีต่าง ๆ
ค. กฎหมาย,ระเบียบ,คําสังข้อบังคับ
ง. การเกณฑ์
๘๘. ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอลควบคุมอย่างไร ?
ก. หน่วยบรรจุกาํ ลัง
ข. แผนกสัสดีต่าง ๆ
ค. กฎหมาย,ระเบียบ,คําสังข้อบังคับ
ง. การเกณฑ์
๘๙. ระบบการควบคุมกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร์ควบคุมอย่างไร ?
ก. หน่วยบรรจุกาํ ลัง
ข. แผนกสัสดีต่าง ๆ
ค. กฎหมาย,ระเบียบ,คําสังข้อบังคับ
ง. การเกณฑ์
๙๐. ระบบการเรี ยกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรซึงจะต้องใช้คาํ สังเรี ยก การดําเนินการ
เมือ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง กลาโหมอนุมตั ิการเรี ยกแล้ว ใคร? เป็ นผูส้ ่งคําสังเรี ยกพลไปยังนายทหาร
สัญญาบัตร
ก. ผบ. จทบ.
ข. ผบ.มทบ.
ค. ผบ.นสร.
ง. เจ้าหน้าทีฝ่ ายมหาดไทย
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๙๑. ระบบการเรี ยกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารประทวนและพลทหาร ใครเป็ นผูด้ าํ เนินการเรี ยก
โดยอาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร ?
ก. เจ้าหน้าทีฝ่ ายมหาดไทย
ข. ผบ. จทบ.
ค. ผบ.มทบ.
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก
๙๒. ระบบการเรี ยกกําลังพลสํารองของประเทศไทย ใช้อย่างไร ?
ก. ใช้คาํ สังเรี ยก
ข. ใช้ประกาศเรี ยก
ค. ใช้หมายเรี ยก
ง. ถูกทังข้อ ก และข้อ ค
๙๓. ระบบการเรี ยกกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริ กา ใช้อย่างไร ?
ก. ใช้แผนกสัสดีต่าง ๆ เป็ นผูเ้ รี ยก
ข. ใช้หน่วยเป็ นผูเ้ รี ยก
ค. กองทัพเป็ นผูเ้ รี ยก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๙๔. ระบบการเรี ยกกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล ใช้อย่างไร ?
ก. ใช้คาํ สังเรี ยก (ไม่เปิ ดเผย)
ข. ใช้ประกาศเรี ยก (เปิ ดเผย)
ค. ใช้หมายเรี ยก
ง. ถูกทังข้อ ก และข้อ ข
๙๕. ระบบการเรี ยกกําลังพลสํารองของสิงคโปร์ ใช้อย่างไร ?
ก. ใช้คาํ สังเรี ยก (ไม่เปิ ดเผย)
ข. ใช้ประกาศเรี ยก (เปิ ดเผย)
ค. ใช้หมายเรี ยก
ง. ถูกทังข้อ ก และข้อ ข
๙๖. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองเพือเลือนยศ และเลือนฐานะ กําลังพลสํารองผูม้ ีคุณสมบัติและ
ได้รับอนุมตั ิให้เข้ารับการฝึ กแล้ว จะไปทําการฝึ กทีใด ?
ก. ศูนย์ฝึก หรื อหน่วยฝึ ก
ข. รร. กสร.ศสร.
ค. รร.รด.ศสร.
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก
๙๗. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศไทยแบ่งการฝึ กเป็ นแต่ละประเภท อยากทราบว่า
กําลังพลสํารองขันต้น ฝึ กอย่างไร ?
ก. พัฒนาสัมพันธ์ และทดสอบความพร้อมรบ ไม่เกิน ๓ วัน
ข. ฝึ ก ชกท. ๘๐ ชัวโมง
ค. ฝึ กเป็ นหน่วยทางยุทธวิธี (ภาคกองร้อย และภาคกองพัน) ๒ ครัง ครังละไม่เกิน ๑๐ วัน
ง. ถูกทัง ข้อ ข และข้อ ค
๙๘. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศไทยแบ่งการฝึ กเป็ นแต่ละประเภท อยากทราบว่า
กําลังพลสํารองพร้อมรบ ฝึ กอย่างไร ?
ก. พัฒนาสัมพันธ์ และทดสอบความพร้อมรบ ไม่เกิน ๓ วัน
ข. ฝึ ก ชกท. ๘๐ ชัวโมง
ค. ฝึ กเป็ นหน่วยทางยุทธวิธี (ภาคกองร้อย และภาคกองพัน) ๒ ครัง ครังละไม่เกิน ๑๐ วัน
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก
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๙๙. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศไทยแบ่งการฝึ กเป็ นแต่ละประเภท อยากทราบว่า
กําลังพลสํารองเตรี ยมพร้อม ฝึ กอย่างไร ?
ก. พัฒนาสัมพันธ์ และทดสอบความพร้อมรบ ไม่เกิน ๓ วัน
ข. ฝึ ก ชกท. ๘๐ ชัวโมง
ค. ฝึ กเป็ นหน่วยทางยุทธวิธี (ภาคกองร้อย และภาคกองพัน) ๒ ครัง ครังละไม่เกิน ๑๐ วัน
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก
๑๐๐. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศไทยแบ่งการฝึ กเป็ นแต่ละประเภท อยากทราบว่า
กําลังพลสํารองทัวไป ๓ รุ่ นปี ฝึ กอย่างไร ?
ก. พัฒนาสัมพันธ์ และทดสอบความพร้อมรบ ไม่เกิน ๓ วัน
ข. ฝึ ก ชกท. ๘๐ ชัวโมง
ค. ฝึ กเป็ นหน่วยทางยุทธวิธี (ภาคกองร้อย และภาคกองพัน) ๒ ครัง ครังละไม่เกิน ๑๐ วัน
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก
๑๐๑. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริ กา กําลังพลสํารองจะทําการฝึ กอย่างไร
ก. ฝึ กปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ วัน
ข. ฝึ กปี ละ ๓๘ วัน
ค. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๔๒ วัน
ง. ฝึ ก ชกท.ปี ละ ๘๐ ชัวโมง
๑๐๒. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองจะทําการฝึ กอย่างไร ?
ก. ฝึ กปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ วัน
ข. ฝึ กปี ละ ๓๘ วัน
ค. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๔๒ วัน
ง. ฝึ ก ชกท.ปี ละ ๘๐ ชัวโมง
๑๐๓. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร์ กําลังพลสํารองจะทําการฝึ กอย่างไร ?
ก. ฝึ กปี ละไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ วัน
ข. ฝึ กปี ละ ๓๘ วัน
ค. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๔๒ วัน
ง. ฝึ ก ชกท.ปี ละ ๘๐ ชัวโมง
๑๐๔. ระบบการบรรจุและการใช้กาํ ลังพลสํารองของประเทศไทย มีหลักการใช้อย่างไร ?
ก. ใช้เสริ มกําลังกองประจําการ
ข. ใช้ทดแทนกําลัง
ค. ใช้ขยายกําลังและจัดตังหน่วยใหม่
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๕. ระบบการบรรจุและการใช้กาํ ลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริ กาดําเนินการอย่างไร ?
ก. บรรจุกาํ ลังประจําการ ๒๐ %
ข. บรรจุกองหนุน ๒๙ %
ค. บรรจุกาํ ลังประจําการ : กําลังพลสํารอง เป็ น ๕๑ : ๔๙ %
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูก
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๑๐๖. ระบบการบรรจุและการใช้กาํ ลังพลสํารองของประเทศอิสราเอลดําเนินการอย่างไร ?
ก. บรรจุกาํ ลังประจําการ ๓๐ %
ข. บรรจุกาํ ลังพลสํารอง ๗๐ %
ค. บรรจุกาํ ลังพลสํารอง : กําลังประจําการ ๗๐ : ๓๐ %
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๗. ระบบการบรรจุและการใช้กาํ ลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร์ดาํ เนินการอย่างไร ?
ก. บรรจุกาํ ลังประจําการ ๑ กองพล กําลังพลสํารอง ๒ กองพล
ข. บรรจุกองหนุน ๕๐ %
ค. บรรจุกาํ ลังประจําการ ๒ กองพล กําลังพลสํารอง ๑ กองพล
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูก
๑๐๘. นายทหารประทวนกองหนุนของประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้มาจากไหน ?
ก. กฎหมายรับราชการทหาร
ข. พลทหารทีเติบโตตามแนวทางรับราชการ
ค. จากนักศึกษา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๐๙. นายทหารสัญญาบัตรของประเทศอิสราเอล ได้มาจากไหน ?
ก. กฎหมายรับราชการทหาร
ข. นายทหารประทวนทีเติบโตตามแนวทางรับราชการ
ค. ได้จากนายทหารทีผ่านการทดสอบไอคิว
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๑๐. พลทหารกองหนุนของประเทศสิงคโปร์ได้มาจากไหน ?
ก. จากการรับสมัคร
ข. พลทหารทีรับราชการครบแล้วปลดเป็ นกองหนุน
ค. จากนักศึกษา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๑๑. กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๔๙๙) ข้อ ๔ พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจําการแต่งเครื องแบบ
ทหารได้ในโอกาสใด ?
ก. วันปฏิบตั ิราชการ
ข. ถูกเรี ยกระดมพล
ค. ถูกเรี ยกเข้ารับราชการทหาร
ง. ถูกทังข้อ ข และข้อ ค
๑๑๒. กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๔๙๙) ข้อ ๖ นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการแต่งเครื องแบบทหารได้
ในโอกาสใด ?
ก. ทุกโอกาส
ข. ถูกเรี ยกระดมพล
ค. ถูกเรี ยกเข้ารับราชการทหาร
ง. ข้อ ข และข้อ ค ถูก
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วิชา ครู ทหารผู้นํา
๑๑๓. วิธีการสอนในวิชาทหาร เช่น ในวิชาการฝึ กบุคคลท่ามือเปล่าใช้การสอนในลักษณะใด
ก. เชิงบรรยาย
ข. เชิงประชุม
ค. เชิงแสดง
ง. เชิงวิเคราะห์
๑๑๔. แบบหรื อวิธีสอนทีใช้เป็ นหลักในวิชาทหารนัน มีดว้ ยกันทังหมดกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๑๑๕. วิธีการสอนในวิชาทหาร ในวิชา ครู ทหาร – ผูน้ าํ ใช้การสอนในลักษณะใดบ้าง
ก. เชิงวิเคราะห์ , เชิงประชุม
ข. เชิงแสดง , เชิงประชุม
ค. เชิงวิเคราะห์ , เชิงบรรยาย
ง. เชิงบรรยาย , เชิงแสดง
๑๑๖. ข้อใดจัดเป็ นข้อเสียของเชิงบรรยาย
ก. ครู รับบทหนักในการสอนแต่เพียงผูเ้ ดียว
ข. การรับรู้ของนักเรี ยนได้ไม่ทวถึ
ั งเท่าทีควร
ค. เวลาจํากัด
ง. เป็ นการไม่ส่งเสริ มการใช้ความคิดของนักเรี ยน
๑๑๗. การสอนเชิงบรรยาย ไม่สมควรจะนํามาสอนนักเรี ยนทหารในระดับใด
ก. นักศึกษาวิชาทหาร
ข. พลทหาร
ค. นักเรี ยนนายสิบ
ง. นักเรี ยนนายร้อย
๑๑๘. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสอนเชิงประชุม
ก. สามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรี ยนได้ทนั ที
ข. นักเรี ยนจะใช้ความคิดและสนใจต่อบทเรี ยนตลอดเวลา
ค. ครู จะทราบความรู้และความเข้าใจของนักเรี ยน
ง. ครู รับภาระในการสอนน้อยลงกว่าการสอนในลักษณะอืน ๆ
๑๑๙. วิธีการสอนเชิงประชุม เหมาะทีจะใช้กบั นักเรี ยนระดับใดบ้าง
ก. ทุกระดับ
ข. ระดับพลทหาร
ค. ระดับนักเรี ยนยายสิบ
ง. ระดับนักเรี ยนนักเรี ยน
๑๒๐. การสอนวิธีใดเป็ นโอกาสนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นโดยการถามคําถามแก่
นักเรี ยน
ก. เชิงวิเคราะห์
ข. เชิงประชุม
ค. เชิงแสดง
ง. เชิงบรรยาย
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๑๒๑. จุดมุ่งหมายในการสอนทหาร มุ่งเน้นไปในจุดใดเป็ นหลัก
ก. ขีดความสามรถ
ข. กําลัง
ค. ความสามรถในด้านต่าง ๆ
ง. การปฏิบตั ิ
๑๒๒ การสอนเชิงแสดง สามารถแบ่งออกเป็ นกีปะเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๖ ประเภท
ค. ๘ ประเภท
ง. ๑๐ ประเภท
๑๒๓. การปฏิบตั ิทางยุทธวิธี การทีจะแสดงให้นกั เรี ยนเห็นได้ อาจจําเป็ นต้องพึงยุทโธปกรณ์ชนิดใด
เป็ นสําคัญ
ก. โต๊ะทราย
ข. เข็มทิศ
ค. โปรเจคเตอร์
ง. คอมพิวเตอร์
๑๒๔. วิธีการใดไม่ใช่วิธีการสอนเชิงแสดง
ก. แสดงยุทโธปกรณ์
ข. แสดงบนเวที
ค. การอธิบาย
ง. การแสดงด้วยสือ
๑๒๕. ผูน้ าํ ทางการทหารทีมักจะประสบความสําเร็ จในหน้าทีการงานมักเกิดจากสิ งใดเป็ นหลักสําคัญ
ก. สถาบันทีจบมา
ข. เพือนฟ้ อง
ค. ความรู้และการศึกษา
ง. เทคนิคทางการพูด
๑๒๖. สิ งทีสามารถข่มความประหม่าในการสอนได้เป็ นอย่างดี สิ งนันคืออะไร
ก. รอยยิม
ข. ความเป็ นระเบียบ
ค. วินยั
ง. การวางแผนการสอน
๑๒๗. การเตรี ยมตัวและวางแผนในการสอน จะต้องมีสิ งใดอีกทีจะใช้เมือความข่อความประหม่าในการ
สอนแต่ละครัง
ก. ความพร้อมในหลักสูตร
ข. การสร้างความเชือมัน
ค. แผนการสอน
ง. อารมณ์ขนั
๑๒๘. เมือเกิดอาการประหม่าขึน บุคคลมักจะแสดงอาการใดบ้าง
ก. พูดเร็ ว
ข. หัวเราะ
ค. พูดไม่ออก
ง. ขาสัน
๑๒๙. ข้อใดบอกถึงลักษณะการวางท่าทางอย่างเหมาะสมในการสอนมากทีสุด
ก. อย่ายืน ณ จุดเดียวตลอด , อย่าเดินไปเดินมาตลอด
ข. ยืนกุมมือใต้เข็มขัด
ค. ยืนล้วงกระเป๋ า
ง. ยืนถือไม้ชีตลอดเวลา

- ๑๖ -

๑๓๐. การยืนในลักษณะใดทีมีลกั ษณะยืนพิงผนังและยืนในลักษณะอาการทีไม่มีเรี ยวแรง
ก. ยืนกุมใต้เข็มขัด
ข. ยืนล้วงกระเป๋ า
ค. ยืนโดยใช้ไม้ชี
ง. ยืนลักษณะคนสิ นใจ
๑๓๑. มูลเหตุในข้อใดทีจะส่งผลให้ครู เกิดความกระตือรื อร้น
ก. มีความรู้เรื องและประโยชน์ของเรื องทีจะสอน
ข. พูดจาฉะฉานและมีสืออุปกรณ์ทีดี
ค. ใช้สือทันสมัยทีสุด
ง. การใช้ภาษาทันสมัยทีสุด
๑๓๒. ข้อใดเป็ นพืนฐานของการใช้เสียงทีเหมาะสมอันดับแรก
ก. ระดับเสียง
ข. จังหวะการพูด
ค. เลือกใช้คาํ พูด
ง. คุณภาพของเสียง
๑๓๓. ข้อใดไม่ใช่หลักในการพัฒนานิสยั การพูดให้มีประสิทธิภาพ
ก. ติชม
ข. วิเคราะห์การพูดของตนเอง
ค. ศึกษาจุดด้อยของตนเอง
ง. กล่าวแก้ตวั
๑๓๔. ขันตอนแรกในการเตรี ยมการสอน คืออะไร
ก. พิจารณาถึงความมุ่งหมายของบทเรี ยน
ข. สังเกตพฤติกรรมของบทเรี ยน
ค. กําหนดแนวทางการศึกษาในห้องเรี ยน
ง. ตรวจสอบภูมิปัญญาและระดับความรู้ของผูเ้ รี ยน
๑๓๕. เมือทําการกําหนดจุดมุ่งหมายในเนือหาทีสอนแล้ว จะต้องพิจารณาถึงสิ งใดต่อไป
ก. ทักษะและความรู้ในการทีจะให้ผรู้ ับการศึกษาปฏิบตั ิ
ข. หาข้อมูลปลีกย่อยมาประกอบ
ค. หาภาพและสือต่าง ๆ มาประกอบหลักสูตร
ง. แนะนําประสบการณ์หรื อแนวทางในการปฏิบตั ิ
๑๓๖. ขันตอนแรกในการพิจารณาวิธีดาํ เนินการสอน คืออะไร
ก. วิธีและเทคนิค
ข. แบ่งขันตอน
ค. จัดให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ง. จัดลําดับเรื องทีจะสอน
๑๓๗. แผนบทเรี ยนมีประโยชน์ไว้เพืออะไร
ก. เป็ นหลักฐานในการทํางานของผูส้ อน
ข. เป็ นหัวข้อสําหรับการสอน
ค. ใช้เป็ นแนวทางในการสอน
ง. ไว้เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา

- ๑๗ -

๑๓๘. ชนิดของแผนบทเรี ยน แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. ชนิด , บทความ , วลี
ข. ชนิดประโยค , วลี , บทความ
ค. ย่อหน้า , คํา , ชนิดประโยค
ง. บทความ , วลี , องค์ความรู้
๑๓๙. ขันตอนใดเป็ นขันตอนเพือทราบถึงความก้าวหน้าในการสอนของผูส้ อน
ก. การประเมินผล
ข. การเตรี ยมแผนบทเรี ยน
ค. การค้นคว้าหาความรู้
ง. การจัดความมุ่งหมาย
๑๔๐. “ กระบวนการทีใช้ทุกคําถาม เพือรุ กให้ผถู้ กู ทดสอบแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ หลังจากจบการสอน
บทเรี ยนใดบทเรี ยนหนึง ผลของการทดสอบมักจะแสดงเป็ นตัวเลขมากน้อยแทนคุณลักษณะของผูถ้ กู
ทดสอบ” ตามบทความนีเป็ นคําจํากัดความของการประเมินผลในลักษณะใด
ก. การวัดผล
ข. การประเมินผล
ค. การทดสอบ
ง. แบบทดสอบ
๑๔๑. “ กระบวนการวัดคุณลักษณะของสิ งใดสิ งหนึง ของบุคคลโดยไม่จาํ กัดวิธี เช่น สังเกต ,
สัมภาษณ์” เป็ นคําจํากัดความของการประเมินผลในลักษณะใด
ก. การตอบแบบสอบถาม
ข. การทํางานวิจยั
ค. การวัดผล
ง. การทดสอบ
๑๔๒. “ กระบวนการพิจารณาตัดสินใจในข้อมูลทีวัดได้จากการวัดว่าเป็ นไปตามความประสงค์หรื อ
ถูกต้องมากน้อยเพียงไร” ตามบทความนีคือคําจํากัดความของการประเมินผลในลักษณะใด
ก. การวิจยั
ข. การวัดผล
ค. การประเมินผล
ง. การทดสอบ
๑๔๓. วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายของการทดสอบมีดว้ ยกัน ๔ ประการ ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. ปรับปรุ งการสอน
ข. เร้าใจต่อการเรี ยน
ค. กําหนดระดับการเรี ยน
ง. กําหนดระดับการสอน
๑๔๔. แบบในการประเมินผล แบ่งได้ ๓ ประเภทใหญ่ ๆ ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. สอบข้อเขียน
ข. สอบปฏิบตั ิ
ค. สอบวัดระดับผูส้ อน
ง. ประเมินค่าด้วยการสังเกต
๑๔๕. การทดสอบทีนํามาใช้วดั ความรู้ทกั ษะและความสามารถของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี เป็ นสิ งทีมี
คุณค่ายิงในระดับนักเรี ยน อยากทราบว่าเป็ นลักษณะการประเมินผลแบบใด
ก. สอบปากเปล่า
ข. สอบข้อเขียน
ค. สอบแบบสังเกตการณ์
ง. สอบปฏิบตั ิ
๑๔๖. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของข้อสอบทีดี
ก. มีความเทียงตรงถูกต้อง
ข. มีความเชือถือได้
ค. ออกตามทีสอน
ง. สามารถทําได้ทุกคน

- ๑๘ -

๑๔๗. ปัจจัยทีเป็ นผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรบ
ก. ขีดความสามารถของทหาร
ข. ขีดความสามารถของผูน้ าํ
ค. ข่าวลือ
ง. ภูมิอากาศ
๑๔๘. ข้อใดทีมีหน้าทีรับผิดชอบคอยสังเกตความผันแปรของสถานการณ์ต่าง ๆ ทีหน่วยทหารอาจมี
ความรู้สึกว่าวิกฤติ
ก. ผูบ้ งั คับหน่วยทหารขนาดเล็ก
ข. ผูบ้ งั คับกองพัน
ค. ผูบ้ งั คับหมู่
ง. ทหารทุกคน
๑๔๙. สิ งใดเป็ นสิ งทีเป็ นเครื องมือทําลายความเชือมันและก่อให้เกิดความไม่แน่ใจในการรบนัน ๆ
ก. ความกลัว
ข. ความตืนตระหนกตกใจ
ค. ข่าวลือ
ง. ความมีนาํ ใจ
๑๕๐. ความแตกต่างของความเชือมัน แบ่งออกเป็ น ๒ ลักษณะใหญ่ ๆ อะไรบ้าง
ก. ความเชือมันจริ งจัง , ความเชือมันไม่แน่ใจ
ข. ความเชือมันแน่นอน และไม่แน่นอน
ค. ความเชือมันต่อจิตใจ , ความเชือมันต่อหน่วยงาน
ง. ความเชือมันในตนเอง และต่อคนรอบข้าง
๑๕๑. ข้อใดไม่ใช่มาตรการในการใช้ควบคุมข่าวลือ
ก. จัดให้มีโครงการแถลงข่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. จัดให้มีการกระจายข่าวสารและการปฏิบตั ิการอย่างสมบูรณ์ทีสุด
ค. เสริ มสร้างความเชือมันของตนเองในหน่วยทหาร
ง. แจ้งเรื องให้ทหารราบเกียวกับรายละเอียดข่าวลือต่าง ๆ
๑๕๒. เมือทหารอยูใ่ นห้วงอารมณ์แห่งความกลัว จะส่งผลกระทบใดมากทีสุด
ก. ระดับความคิดลดน้อยลง
ข. ขาดความกล้าหาญ
ค. ระดับความฉลาดลดลง
ง. ระดับการใช้เหตุผลลดลง
๑๕๓. วิธีการใดทีสามารถใช้ควบคุมความกลัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากทีสุด
ก. ซ่อนความกลัวเอาไว้
ข. แสดงออกเต็มที
ค. หลบหนี
ง. หัวเราะร่ วน
๑๕๔. “ การขาดแคลนอาวุธและกระสุน , การมีอาวุธยิงสนับสนุนไม่เพียงพอ , หมอกควัน , ป่ า , ความ
มืด” ถือเป็ นสภาวะการณ์ดา้ นใด
ก. สภาวะการณ์ดา้ นวัตถุ
ข. สภาวะจิตใจ
ค. สภาพขวัญกําลังใจ
ง. สภาพทางยุทธวิธี

- ๑๙ -

๑๕๕. “ สิ งทีเป็ นอันตรายหรื อคาดว่าเป็ นอันตราย , ความไม่ปลอดภัย , ความไม่แน่ใจในสถานการณ์”
ถือเป็ นสภาวะการณ์ดา้ นใด
ก. ด้านวัตถุ
ข. จิตวิทยา
ค. ขวัญกําลังใจ
ง. ยุทธวิธี
๑๕๖. “ ความคิดถึงบ้าน ครอบครัว ความเบือหน่าย ข่าวลือ ขาดความเชือมันและขาดการติดต่อ” ถือ
เป็ นสภาวะการณ์ดา้ นใด
ก. วัตถุ
ข. จิตวิทยา
ค. ขวัญกําลังใจ
ง. ยุทธวิธี
๑๕๗. การแตกสลายของหน่วย การสูญเสียจากความพ่ายแพ้ ความขัดแย้งในกาสังการ การ
ติดต่อสือสารผิดพลาดถือเป็ นสภาวะการณ์ดา้ นใด
ก. ทางยุทธวิธี
ข. ขาดความเป็ นผูน้ าํ
ค. ทางวัตถุ
ง. ทางจิตวิทยา
๑๕๘. ในฐานะทีท่านเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หากทหารในหน่วยของท่านเกิดอาการตืนตระหนกเนืองจาก
เสียขวัญจากการรบท่านจะทําเช่นไร
ก. ใจเย็น แสดงทัศนะคติทีกล้าหาญ ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเด็ดขาด
ข. ใช้อาวุธบังคับทหาร
ค. ยิงทหารทีเสียขวัญทังหมด
ง. รอให้เหตุการณ์สงบ
๑๕๙. สิ งทีสําคัญทีสุด ในการพัฒนาความกล้าหาญในหน่วยทหารคืออะไร
ก. ฝึ กฝนตนเอง
ข. ฝึ กฝนทหารให้มีความชําชอง
ค. บํารุ งขวัญกําลังใจเสมอ ๆ
ง. แสดงความเป็ นผูน้ าํ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเห็น
๑๖๐. ในภารกิจแต่ละภารกิจ สิ งใดเป็ นสิ งสําคัญทีสุด
ก. การปฏิบตั ิภารกิจทีสําเร็ จลุล่วง
ข. ลูกน้องภายในหน่วย
ค. ผูบ้ งั คับบัญชา
ง. ยุทโธปกรณ์ในหน่วยงาน

- ๒๐ -

วิชา ฝ่ ายอํานวยการ
๑๖๑. โดยปกติหน่วยทหารทุกระดับจะมีส่วนดําเนินงานใหญ่ ๆ ๒ ส่วน คือส่วนใด
ก. ส่วนบังคับบัญชาและส่วนเตรี ยมการ
ข. ส่วนบังคับบัญชาและส่วนปฏิบตั ิการ
ค. ส่วนเข้าตีและส่วนตังรับ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๒. เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานในด้านเป็ นลูกมือ ช่วยเหลือผูบ้ งั คับบัญชา ทังในด้านการรบและการ
ปกครองหน่วย เรี ยกว่าอะไร
ก. ฝ่ ายอํานวยการ
ข. ผบ.หน่วย
ค. ส่วนสนับสนุน
ง. ผิดทุกข้อ
๑๖๓. การจัดฝ่ ายอํานวยการระดับต่าง ๆ หน่วยใด เป็ นหน่วยเล็กทีสุด
ก. หมวด
ข. กองร้อย
ค. กองพัน
ง. กรม
๑๖๔. หน่วยระดับกองพลขึนไป จะบรรจุฝ่ายอํานวยการ เรี ยกว่าอะไร
ก. ฝ่ ายอํานวยการ
ข. ฝ่ ายเสนาธิการ
ค. ฝ่ ายการข่าว
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๕. คําว่า “ ฝอ.” ( ฝ่ ายอํานวยการ ) ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่าอะไร
ก. “ O” ( ONLY )
ข. “ C ” ( CAT )
ค. “ S” ( STAFF )
ง. ผิดทุกข้อ
๑๖๖. ฝ่ ายเสนาธิการ หรื อ สธ. ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่าอะไร
ก. “ G” ( GENERAL STAFF )
ข. “ B” ( BAT )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๗. ฝ่ ายเสนาธิการร่ วม “ ฝสธ. ) ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่าอะไร
ก. “G” ( GENERAL )
ข. “ J” ( JOINT STAFF )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ผิดทุกข้อ
๑๖๘. จุดอ่อนของฝ่ ายอํานวยการ มีอยู่ ๒ ประการ คือ การขาดอํานาจใด
ก. สังการ เพิ มเติม
ข. สังการ เตรี ยมการ
ค. ตกลงใจ บรรยาย
ง. สังการ ตกลงใจ
๑๖๙. ฝ่ ายอํานวยการทีดี จะต้องช่วยเหลือผูบ้ งั คับบัญชา ในด้านใดบ้าง
ก. หาข่าวสาร
ข. หาข้อมูล
ค. จักทําแผนและคําสัง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๗๐. ผูท้ ีทําหน้าที ควบคุมฝ่ ายอํานวยการระดับกองพันคือใคร
ก. ผบ.พัน
ข. รอง ผบ.พัน
ค. ผบ.ร้อย
ง. ถูกทุกข้อ

- ๒๑ -

๑๗๑. ฝ่ ายอํานวยการในระดับ พัน.ร. อยากทราบว่า ฝอ. ๑ ทําหน้าทีใด
ก. ด้านกําลังพล
ข. ด้านการข่าว
ค. ด้านยุทธการ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๗๒. จากข้อ ๑๗๑. อยากทราบวว่า ฝอ. ๓ ทําหน้าทีใด
ก. ด้านกําลังพล
ข. ด้านการข่าว
ค. ด้านยุทธการและการฝึ ก
ง. ด้านส่งกําลัง
๑๗๓. หน้าทีของฝ่ ายอํานวยการโดยปกติ มีอยูก่ ีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ
๑๗๔. การจําแนกกิจการกําลังพล มีอยูก่ ีกิ งงาน
ก. ๗ กิ ง
ข. ๘ กิ ง
ค. ๙ กิ ง
ง. ๑๐ กิ ง
๑๗๕. งานด้านกําลังพล การบันทึกประจําวัน ถือเป็ นเอกสารประเภทใด
ก. หลักฐานถาวร
ข. ชัวคราว
ค. หลักฐานกึงถาวร
ง. ผิดทุกข้อ
๑๗๖. สิ งบอกเหตุการเสียวินยั มีอยูก่ ีประการ
ก. ๕ ประการ
ข. ๖ ประการ
ค. ๗ ประการ
ง. ๘ ประการ
๑๗๗. กิจกรรมข่าวกรอง มีหมายรวมงาน 2 กิจ ได้แก่อะไรบ้าง
ก. การข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง
ข. การยุทธ์ การข่าว
ค. ข่าวส่งกําลัง ข่าวสนับสนุน
ง. ผิดทุกข้อ
๑๗๘. ประเภทข่าวกรอง มีอยูก่ ีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๑๗๙. จากข้อ ๑๗๘. ได้แก่ ข่าวกรองอะไรบ้าง
ก. ยุทธศาสตร์
ข. ทางการรบ
ค. ยุทธศาสตร์ การรบ
ง. ผิดทุกข้อ
๑๘๐. การผลิตข่าวกรอง แบ่งออกเป็ นกีขัน
ก. ๒ ขัน
ข. ๓ ขัน
ค. ๔ ขัน
ง. ๕ ขัน

- ๒๒ -

๑๘๑. การจําแนกข้อยุทธการและการฝึ ก มีอยูก่ ีกิ งงาน
ก. ๒ กิ ง
ข. ๓ กิ ง
ค. ๔ กิ ง
ง. ๕ กิ ง
๑๘๒. ภารกิจทีเป็ นหัวใจของนายทหารยุทธการ ได้แก่ งานใด
ก. การประมาณสถานการณ์
ข. หนทางปฏิบตั ิ
ค. การฝึ ก
ง. การวิเคาระห์
๑๘๓. สิ งอุปกรณ์ประเภทที ๓ ( สป. ๓ ) ได้แก่ สป.ใด
ก. ข้าวสาร
ข. นํามัน
ค. นํา
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๔. สิ งอุปกรณ์ประเภทที ๕ ( สป. ๕ ) ได้แก่ สป. ใด
ก. นํามัน
ข. อาหาร
ค. กระสุน วัตถุระเบิด
ง. ผิดทุกข้อ
วิชา การติดต่อสือสาร
๑๘๕. ระบบการสือสารประเภทใดทีให้การสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคล มึความปลอดภัยมากทีสุด
ก. วิทยุ
ข. โทรศํพท์
ค. เสียงสัญญาณ
ง. ทัศนสัญญาณ
๑๘๖. ข้อใดมิใช่ภารกิจและการใช้งานเครื องมือสือสารประเภทสาย
ก. ใช้ในการควบคุมการยิง
ข. ใช้ในการควบคุมทางยุทธวิธี
ค. ใช้ในการสือสารระหว่างอากาศ-พืนดิน
ง. ใช้ในการติดต่อทางธุรการ
๑๘๗. ระบบการสือสารทีใช้เวลาในการติดตังมากทีสุดคือข้อใด
ก. ทางสาย
ข. วิทยุ
ค. ไปรษณี ย ์
ง. สัตว์นาํ สาร
๑๘๘. วิธีส่งข่าวทีปลอดภัยน้อยทีสุดคือข้อใด
ก. โทรศัพท์
ข. นําสาร
ค. ทัศนสัญญาณ
ง. วิทยุ
๑๘๙. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ ดีของการสือสารประเภทวิทยุ
ก. ติดตังได้รวดเร็ ว
ข. ติดตังบนยานพาหนะได้
ค. พูดสวนทางกันได้
ง. ติดต่อได้ในขณะเคลือนที
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๑๙๐. วิทยุ ๑ สถานีประกอบด้วยข้อใด
ก. เครื องรับ – เครื องส่ง
ข. เครื องรับ – เครื องส่ง – สายอากาศ
ค. เครื องรับ – เครื องส่ง – แบตเตอรี
ง. เครื องรับ – เครื องส่ง – สายอากาศ – แหล่งกําลังงานไฟฟ้ า
๑๙๑. โทรศัพท์สนาม TA – ๑/PT วงจรปากพูดใช้ไฟเลียงกีโวลต์
ก. ๓ โวลต์
ข. ๘๐ โวลต์
ค. ๕ โวลต์
ง. ไม่ใช้ไฟ
๑๙๒. สายโทรศัพท์สนาม WD – ๑/TT ประกอบด้วยลวดทองแดงและลวดเหล็กอย่างละกีเส้น
ก. ลวดทองแดง ๔ เหล็ก ๓
ข. ลวดทองแดง ๓ เหล็ก ๔
ค. ลวดทองแดง ๔ เหล็ก ๕
ง. ลวดทองแดง ๕ เหล็ก ๔
๑๙๓. สถานีวิทยุควรตังอยูบ่ ริ เวณใด
ก. ในอุโมงค์
ข. บริ เวณพืนดินชืน ๆ
ค. บริ เวณทีมีพุ่มไม้หนาทึบ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๙๔. วิทยุทีจะสามารถติดต่อกันได้ยกเว้นข้อใด
ก. ยีห้อเดียวกัน
ข. ความถีเดียวกัน
ค. ระบบเดียวกัน
ง. อยูใ่ นรัศมีการทํางาน
๑๙๕. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นข่ายวิทยุทางยุธวิธี
ก. ข่ายบังคับบัญฃา
ข. ข่ายการข่าว
ค. ข่ายธุรการ
ง. ข่ายอิสระ
๑๙๖. ข่ายวิทยุตามลักษณะการรับ – ส่งข่าว ของพนักงานวิทยุแบ่งออกเป็ นข้อใด
ก. ข่ายอิสระ – ข่ายธุรการ
ข. ข่ายบังคับ – ข่ายเตือนภัย
ค. ข่ายอิสระ – ข่ายบังคับ
ง. ข่ายบังคับ – ข่ายธุรการ
๑๙๗. ข้อดีของการสือสารประเภทวิทยุคือข้อใด
ก. พูดสวนทางกันได้
ข. สามรรถติดติดตังบนยานพาหนะได้
ค. ติดต่อได้ทุกภูมิประเทศ
ง. ผิดทุกข้อ
๑๙๘. วิทยุ AN/PRC – ๗๗ มีการปรุ งคลืนแบบใด
ก. FM
ข. AM
ค. MW
ง. SW
๑๙๙. วิทยุ AN/PRC – ๗๗ ใช้งานในระดับใด
ก. หมู่ - หมวด
ข. หมวด – กองร้อย
ค. หมู่ – กองร้อย
ง. หมู่ - กองพัน

- ๒๔ -

๒๐๐. วิทยุ AN/PRC – ๗๗ มีจาํ นวนช่องความถีกีช่อง
ก. ๑๒๐ ช่อง
ข. ๒๙๐ ช่อง
ค. ๙๒๐ ช่อง
ง. ๑๙๒ ช่อง
๒๐๑. วิทยุ AN/PRC – ๗๗ เป็ นวิทยุทีใช้งานแบบใด
ก. แบบสะพายหลัง
ข. แบบหิ วไปมา
ค. ติดตังบนยานพาหนะ
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๒. โทรศัพท์สนาม WD 1/TT ทนแรงดึงได้กีปอนด์
ก. ๑๐๐ ปอนด์
ข. ๒๐๐ ปอนด์
ค. ๓๐๐ ปอดน์
ง. ๔๐๐ ปอนด์
๒๐๓. วิทยุ PRC – ๖๒๔ มีการปรุ งคลืนแบบใด
ก. FM
ข. AM
ค. MW
ง. SW
๒๐๔. แหล่งพลังงานไฟฟ้ าของวิทยุ AN/PRC – ๗๗ ได้มาจากข้อใด
ก. BA – ๓๐
ข. BA – ๕๐
ค. BA – ๓๘๖
ง. BA – ๓๗๗
๒๐๕. วิทยุ PRC – ๖๒๔ ใช้งานในระดับใด
ก. กองพัน – กรม
ข. กองร้อย – กองพัน
ค. หมวด – กองร้อย
ง. หมู่ – หมวด
๒๐๖. วิทยุ PRC – 624 มีจาํ นวนช่องความถีกีช่อง
ก. ๒,๓๒๐ ช่อง
ข. ๓,๒๓๐ ช่อง
ค. ๓,๓๒๐ ช่อง
ง. ๓,๕๐๐ ช่อง
๒๐๗. วิทยุ PRC – ๖๒๔ ตังความถีล่วงหน้าได้กีช่อง
ก. ๕ ช่อง
ข. ๑๐ ช่อง
ค. ๑๕ ช่อง
ง. ๒๐ ช่อง
๒๐๘. ระยะการติดต่อสือสาร (วางแผน) ของวิทยุ PRC – ๖๒๔ คือข้อใด
ก. ๑๐ กม.
ข. ๑๘ กม.
ค. ๕ – ๘ กม.
ง. ๑๕ – ๒๐ กม.

- ๒๕ -

วิชา นิวเคลียร์ , ชีวะ, เคมี
๒๐๙. สารทําลายล้างพิษเบ็ดเตล็ด ได้แก่อะไรบ้าง
ก. อากาศ
ข. นํา
ค. สบู่ ผงซักฟอก
ง. ดิน
๒๑๐. การทําลายล้างพิษ ฉุกเฉิน จะต้องเริ มปฏิบตั ิภายในเวลาไม่เกินเท่าใด
ก. ๑ นาที
ข. ๒ นาที
ค. ๓ นาที
ง. ๕ นาที
๒๑๑. ป้ ายพืนทีเปื อนพิษสารเคมี จะมีพืนและตัวอักษรเป็ นสีอะไร
ก. พืนสีนาํ เงินอักษรขาว
ข. พืนสีเหลืองอักษรแดง
ค. พืนเหลืองอักษรดํา
ง. พืนขาวอักษรแดง
๒๑๒. การทําลายล้างอาวุธยุทธภัณฑ์ประจํากาย มักจะใช้วิธีใด
ก. ปัดหรื อแปรงออก
ข. ล้างด้วยนํามัน
ค. ล้างด้วยนํายา
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๓. องค์ประกอบของระบบการป้ องกัน นชค. มีกีประการ
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ
๒๑๔. การใช้มาตราการร่ วมกัน 5 ประการ เรี ยกว่าระบบใด
ก. ระบบร่ วม
ข. ระบบการป้ องกัน นชค.
ค. ระบบเพิ มเติม
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๕. สัญญาณเตือนภัย และแจ้งภัย นชค. มี ๒ ประเภท อะไรบ้าง
ก. ทัวไป เพิ มเติม
ข. เฉพาะตําบล อําเภอ
ค. ทัวไป เฉพาะตําบล
ง. ผิดทุกข้อ
๒๑๖. สัญญาณเตือนภัยเฉพาะตําบล ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. แจ้งภัย ปลอดภัย
ข. ปลอดภัย เรี ยบร้อย
ค. แจ้งภัย หมอบ
ง. ผิดทุกข้อ
๒๑๗. วิธีส่งสัญญาณ ทีได้ผลดีทีสุด คือสัญญาณใด
ก. ยิงปื น
ข. คําพูด
ค. ระเบิดควัน
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๘. ลักษณะของป้ ายเตือนภัย นชค. มีรูปร่ างอย่างไร
ก. สีเหลียมจัตุรัส
ข. สีเหลียมคางหมู
ค. สามเหลียมหน้าจัว
ง. ผิดทุกข้อ
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๒๑๙. จากข้อ ๒๑๘ มีขนาดเท่าใด
ก. ๙๐ องศา x ๔๕ องศา x ๔๕ องศา
ค. ๗๐ องศา x ๔๕ องศา x ๔๕ องศา
๒๒๐. ป้ ายการเปื อนพิษกัมมันตรังสี เขียนคําว่าอะไร
ก. BIO
ค. ATOM
๒๒๑. ป้ ายการเปื อนชีวะ เขียนคําว่าอะไร
ก. BIO
ค. ATOM
๒๒๒. ป้ ายการเปื อนพิษเคมี เขียนคําว่าอะไร
ก. ATOM
ค. BIO
๒๒๓. จากข้อ ๒๒๒ ขนาดของตัวอักษรสูงเท่าใด
ก. ๓ ซม.
ค. ๕ ซม.
๒๒๔. ตัวอักษรคําว่า GAS เขียนด้วยสีอะไร
ก. นําเงิน
ค. เหลือง
๒๒๕. ป้ ายการเปื อนพิษกัมมันตรังสี อักษร ATOM
ก. นําเงิน
ค. เหลือง
๒๒๖. ป้ ายการเปื อนชีวะ พืนป้ ายสีอะไร
ก. นําเงิน
ค. เหลือง
๒๒๗. ป้ ายการเปื อนพิษเคมี พืนป้ ายใช้สีอะไร
ก. นําเงิน
ค. เหลือง
๒๒๘. จากข้อ ๒๒๗ ตัวอักษรใช้สีอะไร
ก. นําเงิน
ค. เหลือง

ข. ๖๐ องศา x ๔๐ องศา x ๔๐ องศา
ง. ๘๐ องศา x ๔๕ องศา x ๔๕ องศา
ข. GAS
ง. TOA
ข. GAS
ง. TOA
ข. GAS
ง. TOA
ข. ๔ ซม.
ง. ผิดทุกข้อ
ข. ขาว
ง. แดง
ใช้สีอะไร
ข. ขาว
ง. ดํา
ข. ขาว
ง. ดํา
ข. ขาว
ง. ดํา
ข. ขาว
ง. แดง

- ๒๗ -

วิชา ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
๒๒๙. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกียวกับการทํางานของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. การเลือนลํากล้องออกและเข้า
ข. การถอยหลังของลํากล้องปื น
ค. ทํางานด้วยแก๊ส
ง. ทํางานด้วยส่วนเคลือนที
๒๓๐. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ มม. ซึงตรงกับคําตอบข้อใด
ก. .๓๓๒ นิ ว
ข. .๒๒๓ นิ ว
ค. .๒๓๒ นิ ว
ง. ผิดทุกข้อ
๒๓๑. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ชนิดซองสันและซองยาว ทัง ๒ แบบ บรรจุกระสุน
ได้กีนัด
ก. ๒๐ และ ๒๕ นัด
ข. ๒๐ และ ๓๐ นัด
ค. ๒๐ และ ๔๐ นัด
ง. ๓๐ และ ๔๐ นัด
๒๓๒. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นอาวุธทียิงด้วยการประทับบ่า ถ้าต้องการให้เกิดความแม่นยําเมือยิงในหลุม
บุคคล จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ติดกล้องเล็ง
ข. สวมขาทราย
ค. วางพาดขอบหน้าต่าง
ง.วางบนขอนไม้
๒๓๓. 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
๒๓๔. 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
๒๓๕.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
๒๓๖. วัตถุประสงค์ของการเรี ยนอาวุธศึกษาเพือยิงปื นให้ถกู เป้ าหมาย การทียิงปื นให้ถกู เป้ าหมายจะต้อง
มีองค์ประกอบอย่างไร
ก. ท่ายิงดี
ข. การเล็งดี
ค. การลันไกดี
ง. ถูกทุกข้อ
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๒๓๗. 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
๒๓๘. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ มม. ใช้กระสุนขนาด ๕.๕๖ มม.X ๔๕ มม.
อยากทราบว่ากระสุนทีใช้ยงิ มีกีชนิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๒๓๙. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับระยะยิงหวังผลของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ก. ๔๖๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๓๖๐ เมตร
ง. ๔๐๐ เมตร
๒๔๐. ในการเรี ยนอาวุธศึกษาจะต้องเรี ยนรู้เรื องการถอดประกอบอาวุธ การถอดประกอบปกติเป็ น
หน้าทีของผูใ้ ด
ก. ผูใ้ ช้อาวุธ
ข. พลทหาร
ค. เจ้าหน้าทีอาวุธ
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
๒๔๑. การถอดประกอบ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความมุ่งหมายเพือศึกษา,แก้ไขเหตุติดขัด และทําความ
สะอาดอาวุธ แบ่งเป็ นกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๒๔๒. 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.
๒๔๓. ศูนย์หลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็ นแบบ ศูนย์กระดก มี ๒ ช่องเล็ง ถ้าผูใ้ ช้เล็งด้วยช่องเล็งเล็ก
ใช้เล็งยิงระยะเท่าไร
ก. ๑๐๐–๓๐๐ เมตร
ข. ๐–๓๐๐ เมตร
ค.๓๐๐–๕๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร
๒๔๔. 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
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๒๔๕. 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.
๒๔๖. การจับถืออาวุธ จะต้องระลึกเสมอว่า มีกระสุนอยูใ่ นรังเพลิง ๑ นัดเสมอ ผูใ้ ช้จะต้องตรวจความ
ปลอดภัยอาวุธเสียก่อน ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการตรวจอาวุธ
ก. ถอดซองกระสุนปื นออก
ข. เปิ ดลูกเลือนค้างไว้
ค. ตรวจดูในรังเพลิง
ง. ถูกทุกข้อ
๒๔๗. 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
๒๔๘. การบํารุ งรักษาและทําความสะอาดปื น มีวตั ถุประสงค์เมือนําไปใช้แล้ว ขออย่าให้ปืนเกิดเหตุ
ติดขัด และเมือทําการยิงขอให้ถกู เป้ าหมาย สําหรับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีส่วนสําคัญทีจะต้องทําความ
สะอาด คืออะไร
ก.ภายในลํากล้องปื น
ข.ชุดโครงนําลูกเลือน
ค. ส่วนภายนอกปื น
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
วิชา ปื นพก ๘๖
๒๔๙. ปื นพก ๘๖ จัดเป็ นอาวุธประจํากาย ทีมีนาํ หนักเบา ใช้ง่าย คล่องตัว มีกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๑๑ มม.
ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม.
ง. ๔๕ นิ ว
๒๕๐. ปื นพก ๘๖ ทําการยิงเป็ นกึงอัตโนมัติ หรื อยิงทีละนัด โดยผูใ้ ช้อาวุธเมือเหนียวไกปื นแล้วต้อง
ปล่อยไกเสียก่อนจึงยิงกระสุนนัดต่อไปได้ ป้ อนกระสุนด้วยอะไร
ก. สายกระสุน
ข. ซองกระสุน
ค. ด้วยมือ
ง. คลิ ปกระสุน
๒๕๑. ปื นพก ๘๖ ทําการยิงเป็ นกึงอัตโนมัติ เป็ นอาวุธประจํากายของพลยิงอาวุธประจําหน่วย
ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุนซึงบรรจุได้ กีนัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด
ง. ๑๕
๒๕๒. เป้ าทีใช้ทาํ การยิงปื นพก มี เป้ าหุ่นคนทีเรี ยกว่า เป้ าหุ่น ข คือ เป้ าอะไร
ก. นอน
ข. นัง
ค. ยืน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
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๒๕๓. ปื นพก ๘๖ ทีศึกษาในชันปี ที ๔ เพือทําการฝึ กการใช้อาวุธประจํากายในชันปี ที ๕ ซึงมีอยูห่ ลาย
แบบ ปื นพก ๘๖ มีกี แบบ
ก. ๔ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๒ แบบ
ง. ๑ แบบ
๒๕๔. ข้อทีแตกต่างกันของปื นพก ๘๖ ทัง ๒ แบบคือแบบเก่า และแบบทีพัฒนาขึนเพือให้คล่องตัวใน
การใช้งาน มีกีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ
๒๕๕. ปื นพก ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากายและใช้ป้องกันตัวในระยะใกล้ และป้ องกันตัวพลยิงอาวุธประจํา
หน่วย ทํางานด้วยอะไร
ก. ด้วยแก๊ส
ข.ด้วยการถอยหลังของส่วนเคลือนที
ค. ด้วยการสะท้อนถอยหลังของลํากล้อง
ง. ด้วยลูกเลือน
๒๕๖. ปื นพก ๘๖ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ทําการยิงกึงอัตโนมัติ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล้
มีระยะยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๕๐๐ เมตร
ค. ๒,๐๐๐ เมตร
ง. ๒,๕๐๐ เมตร
๒๕๗. ปื นพก ๘๖ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ทําการยิงกึงอัตโนมัติ หรื อยิงทีละนัด
มีระยะยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕ เมตร
๒๕๘. ปื นพก ๘๖ เป็ นเป็ นอาวุธทีมีขนาดนําหนักเบา สําหรับป้ องกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหน่วย
ต่างๆ ปื นพก ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากายของตําแหน่งอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓
ข. พลยิงผูช้ ่วย ค.๘๑
ค. พลยิงผูช้ ่วย ปก.เอ็ม ๖๐
ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
๒๕๙. 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
๒๖๐. ปื นพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล้และใช้ท่ายืนยิงเป็ นหลัก และท่ายิงทํานองรบเท่าทีจําเป็ น
ในการต่อสูป้ ้ องกันตัวมีกระสุนอยู่ กีชนิด
ก. ๔ ชนิด
ข. ๕ ชนิด
ค. ๖ ชนิด
ง. ๗ ชนิด
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๒๖๑. ปื นพก ๘๖ ในจํานวนกระสุนทีใช้ยงิ มีอยูห่ ลายชนิด มีกระสุนอยูช่ นิดหนึงของปื นพก ๘๖ คือชือ
อะไร
ก. ลูกปราย
ข. ระเบิดเจาะเกราะ
ค. สังหาร
ง. ส่องแสง
๒๖๒. ชือกระสุนของปื นพก ๘๖ทีใช้ทาํ การยิงต่อสูป้ ้ องกันตัว ชือต่อไปนี ข้อใดผิด
ก. ธรรมดา
ข. ส่องวิถี
ค. ส่องแสง
ง. ซ้อมรบ
๒๖๓. 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
๒๖๔. 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
๒๖๕. ปื นพก ๘๖ ถอดประกอบเพือทําความสะอาดในหน้าทีของผูใ้ ช้อาวุธและหน้าทีของช่างอาวุธ
ประจําหน่วย ได้กีชิ นส่วน
ก. ๕ ชิ นส่วน
ข. ๖ ชิ นส่วน
ค. ๔ ชิ นส่วน
ง. ๙ ชินส่วน
๒๖๖. ปื นพก ๘๖ เพือความปลอดภัยในการใช้งานทังผูใ้ ช้และไม่ได้ใช้ มีการตรวจระบบนิรภัยปื นอยู่
๔ประการ มีชือการตรวจระบบนิรภัยปื นพก ๘๖ อยูป่ ระการหนึงคืออะไร
ก. ห้ามนกปื น
ข. ห้ามนกปื นช่วย
ค. ห้ามไกช่วย
ง. เหล็กปลดห้ามไก
๒๖๗. เป้ า ปื นพก ทีทําการฝึ กยิงมีทงแบบเป้
ั
าหุ่นคนและเป้ าปื นพกบันทึกผล แบบเป้ าหุ่นคนมี ๓ ชนิด
เป้ ายิงบันทึกผลทีมีแต้ม ๕,๖,๗,๘ วงดํา ๙,๑๐,๑๐X คือเป้ าชนิดใด
ก. ปพ. ก
ข. ปพ. ข
ค. ปพ. ค
ง. ปพ. ง
๒๖๘. ปื นพก ๘๖ มีการทํางานของเครื องกลไกอยู่ ๘ ขันตอน ซึงทํางานเหมือนระบบปื นเล็กยาว มีชือที
ถูกต้องอยูข่ นตอนหนึ
ั
ง คือชืออะไร
ก. ถอดกลอน
ข. ขึนกลอน
ค. ปลดกลอน
ง. ปลดลงกลอน
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๒๖๙. 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
๒๗๐. การตรวจสอบเครื องนิรภัยของปื นพกมีอยูห่ ลายวิธี ผูใ้ ช้ตอ้ งตรวจสอบปื นพกก่อนใช้งาน เครื อง
นิรภัยของปื นพก ๘๖ มีอะไรบ้าง
ก. ห้ามไก
ข. ห้ามไกช่วย
ค. การขึนนกขันที ๑(ครึ งเดียว)
ง. ถูกทุกข้อ
๒๗๑. การฝึ กใช้ปืนพก ๘๖ มีขนตอนการฝึ
ั
กอยู่ ๙ ขันตอน ขันตอนการ “เลิกบรรจุ” สิ งทีต้องทําลําดับ
แรกคืออะไร
ก. ห้ามไก
ข. ปลดซองกระสุน
ค. เปิ ดรังเพลิง
ง. วางปื น
๒๗๒. การใช้ปืนพกก่อนใช้ตอ้ งตรวจสอบระบบนิรภัยก่อน ถ้าปื นพก ๘๖ ตรวจพบว่าเครื องนิรภัยไม่
อยูใ่ นสภาพปกติ ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รายงานให้นายสิบช่างอาวุธทราบทันที
ข. รายงานต่อ ผบ. หมวด ทราบทันที
ค. รายงานต่อ ผบ. ร้อย ทราบทันที
ง. ถูกทังข้อ ข. และข้อ ค.
๒๗๓. กระสุนปื นพก ๘๖ มีอยูห่ ลายชนิด มีอยูช่ นิดหนึงชือว่ากระสุนลูกปราย มีประโยชน์ในการใช้
อย่างไร
ก. ใช้ฝึกยิง
ข. ใช้ยงิ ข้าศึก
ค. ใช้ในการล่าสัตว์
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๗๔. กระสุนของอาวุธประจํากาย มีหลายชนิดขึนอยูก่ บั การใช้งานและมีแถบสีทีหัวกระสุนเพือบอก
ชนิดกระสุนให้เหมาะแก่การใช้งาน กระสุนปื นพก ทีมีแถบสีแดงทีหัวกระสุน ชือว่าอะไร
ก. กระสุนจริ ง
ข.กระสุนลูกปราย
ค. กระสุนซ้อมรบ
ง. กระสุนส่องวิถี
๒๗๕. 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
๒๗๖. ท่ายิงของปื นเล็กยาวปกติมี ๕ ท่ายิง ท่ายิงปื นพกปกติ มีกีท่ายิง
ก. ท่ายิงเดียว
ข. ๒ ท่ายิง
ค. ๓ ท่ายิง
ง. ๔ ท่ายิง
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๒๗๗. ท่ายิงปื นพก ๘๖ เพือฝึ กไว้ใช้ป้องกันตัวผูใ้ ช้อาวุธประจํากายท่ายิงตามทํานองรบของปื นพก ๘๖
มีกีท่ายิง
ก. ๓ ท่ายิง
ข. ๒ ท่ายิง
ค. ท่ายิงเดียว
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๗๘. 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.
๒๗๙. ปื นพก ๘๖ จัดเป็ นอาวุธประจํากาย ภายในลํากล้องมีเกลียวเวียนซ้าย จํานวนเกลียวภายในลํา
กล้องมีเกลียวเวียนซ้ายกีเกลียว
ก. ๔ เกลียว
ข. ๖ เกลียว
ค. ๘ เกลียว
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
๒๘๐. 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 หมู่ปืนเล็กเข้ าตี , หมู่ปืนเล็กตังรับ - ถอนตัว
๒๘๑. ข้อใดหมายถึงการรบด้วยวิธีรุก
ก. การเคลือนทีเข้าปะทะการเข้าตี
ข. เตรี ยมการ
ค. ปฏิบตั ิการเข้าตี
ง. การยึดทีหมาย และเสริ มสร้างความมันคง
๒๘๒. การเข้าตีแบ่งขันการเข้าตีเป็ นกีขัน
ก. ๑ ขัน
ข. ๒ ขัน
ค. ๓ ขัน
ง. ๔ ขัน
๒๘๓. พืนทีซึงหน่วยทหารทีจะเข้าตีได้มารวมกันอยูก่ ่อนทีจะปฏิบตั ิทางยุทธวิธี คือ
ก. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
ข. แนวออกตี
ค. ฐานออกตี
ง. ทีรวมพล
๒๘๔. แนวทีห่างจากทีหมาย ๓๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร คือข้อใด
ก. แนวออกตี
ข. ฐานออกตี
ค. ทีรวมพล
ง. ทิศทางการเข้าตี
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๒๘๕. การตังรับมี ๒ แบบคือ
ก. แบบหลัก , แบบรอง
ข. แบบตรง , แบบวงกลม
ค. แบบพืนที , แบบเคลือนที
ง. แบบเส้นตรง , แบบสีเหลียม
๒๘๖. การตังรับแบบพืนทีเป็ น ๒ ส่วนคือ ข้อใด
ก. พืนทีส่วนระวังป้ องกัน , พืนทีการรบ
ข. กองรักษาด่านรบ , กองรักษาด่านทัวไป
ค. พืนทีการรบ , พืนทีกองหนุน
ง. พืนทีส่วนระวังป้ องกัน
๒๘๗. ข้อใดมิใช่ประเภทของการร่ นถอย
ก. การถอนตัว
ข. การรบหน่วงเวลา
ค. การถอย
ง. การเดินเร่ งรี บ
๒๘๘. การถอนตัวโดยสมัครใจ โดยจะปฏิบตั ิเวลาใด
ก. เวลาเทียงตรง
ข. เวลากลางคืน
ค. เวลาเช้า
ง. เวลาใดก็ได้
๒๘๙. ข้อใดคือ ภารกิจของหมู่ปืนเล็กในแนวหน้าตังรับ
ก. ขับไล่ขา้ ศึกด้วยการรบประชิด
ข. เพือรอโอกาสเป็ นฝ่ ายรุ ก
ค. เพือทําลาย
ง. เพือขัดขวางข้าศึกเข้ามาสู่พืนทีสําคัญ
๒๙๐. พืนทีการรบแบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ
ก. พืนทีตังรับหน้า , พืนทีกองรักษาด่านรบ
ข. พืนทีตังรับหน้า , พืนทีกองรักษาด่านทัวไป
ค. พืนทีตังรับหน้า , พืนทีกองหนุน
ง. พืนทีกองหนุน , พืนทีกองรักษาด่าน
๒๙๑. กว้างด้านหน้าของหมู่ปืนเล็ก วางกําลังในการตังรับเท่าใด
ก. ๓๐ - ๕๐๐ เมตร
ข. ๓๐ - ๖๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ - ๑,๗๐๐ เมตร
ง. ๓๐ - ๑๐๐ เมตร
๒๙๒. ส่วนระวังป้ องกันเฉพาะตําบลในเวลากลางวันเรี ยกว่า
ก. ยามฟังการณ์
ข. ยามคอยเหตุ
ค. ยามระวังป้ องกัน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๒๙๓. ทีรวมพลอยูห่ ่างจากฐานออกตี ในระยะใช้เวลาเดินเท้าไม่เกิน ๑ ชัวโมง หรื อประมาณกีกิโลเมตร
ก. ๔ กม.
ข. ๕ กม.
ค. ๖ กม.
ง. ๗ กม.
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๒๙๔. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะอันพึงประสงค์ของทีรวมพล
ก. มีการกําบัง และการซ่อนพราง
ข. มีพืนทีกว้างพอทีจะกระจายกําลัง
ค. ปลอดภัยจากการโจมตีทงทางภาคพื
ั
นดิน และทางอากาศ
ง. พืนทีทีข้าศึกสามารถตรวจการณ์ได้ชดั เจน
๒๙๕. เป็ นตําบลสุดท้ายทีให้การปกปิ ดกําบัง และซ่อนพรางอยูใ่ กล้กบั แนวออกตี หมู่ต่าง ๆ จัดรู ป
ขบวนเข้าตี และทําการติดต่อประสานงานเป็ นครังสุดท้าย เราเรี ยกตําบลนีว่าอะไร
ก. ทีรวมพล
ข. ฐานออกตี
ค. แนวออกตี
ง. ทีหมาย
๒๙๖. ส่วนระวังป้ องกันเฉพาะตําบล ในเวลากลางคืนนิยมจัดจํานวนกีนาย
ก. ๑ นาย
ข. ๒ - ๔ นาย
ค. ๖ - ๘ นาย
ง. ๑๑ - ๑๒ นาย
๒๙๗. ในขันเตรี ยมการตังรับ การขุดคูติดต่อกับหลุมบุคคลสิ งใดทําก่อน
ก. คูติดต่อ
ข. หลุมบุคคล
ค. คูติดต่อไม่ตอ้ งขุด
ง. หลุมบุคคลไม่ตอ้ งขุด
๒๙๘. ขอบบนของแผ่นจดระยะของพลปื นเล็กจะมีบรรทัดวัดมุมมีค่าช่องละ ๕ องศา มีไว้เพืออะไร
ก. เพือบันทึกผลการยิง
ข. เพือกะระยะ
ค. เพือย้ายการยิง
ง. เพือสะดวกในการกําหนดทีหมาย และเขตการยิง
๒๙๙. แนวทีห่างจากขอบหน้าพืนทีทําการรบประมาณ ๒๐๐ เมตร คือแนวใด
ก. แนวยิงฉากป้ องกันขันสุดท้าย
ข. แนว ขนพร.
ค. แนว กดร.
ง. แนว กดป.
๓๐๐. การถอนตัวนอกความกดดัน ส่วนดําเนินกลยุทธจะเหลือทิ งไว้ปะทะเท่าใด
ก. ๑ ใน ๒
ข. ๑ ใน ๓
ค. ๑ ใน ๔
ง. ๒ ใน ๓
๓๐๑. การถอนตัวนอกความกดดันของอาวุธประจําหน่วยจะเหลือทิ งไว้ปะทะเท่าใด
ก. ๑ ใน ๒
ข. ๑ ใน ๓
ค. ๑ ใน ๔
ง. ๒ ใน ๓
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๓๐๒. การปฏิบตั ิการร่ นถอยมี ๓ ประเภทคือ
ก. การถอย , การถอนตัว , การรบหน่วงเวลา
ข. การรบหน่วงเวลา , การผละ , การขยายผล
ค. การถอย , การประวิงเวลา , การถอนตัว
ง. การถอนตัว , การรบหน่วงเวลา , การหลีกหนี
๓๐๓. การถอนตัวนอกความกดดันของหมู่ปืนกล จะเหลือทิ งไว้ปะทะ จํานวนกีกระบอก
ก. ๑ กระบอก
ข. ๒ กระบอก
ค. ๓ กระบอก
ง. ๔ กระบอก
๓๐๔. การถอนตัวในความกดดัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การถอนตัวตามเวลากําหนด
ข. หน่วยทีถูกต้านทานจากข้าศึกมากถอนตัวก่อน
ค. หน่วยทีถูกต้านทานจากข้าศึกน้อยถอนตัวก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
๓๐๕. การถอนตัวนอกความกดดันทีรวมพลของหมู่ปืนเล็กผูใ้ ดเป็ นผูก้ าํ หนด
ก. ผบ.หมู่
ข. ผบ.หมวด
ค. ผบ.ร้อย
ง. ผบ.พัน
๓๐๖. ภารกิจสําคัญของหมู่ปืนเล็กในการตังรับ คือ
ก. การแจ้งข่าวสาร
ข. ขัดขวางข้าศึก
ค. ตีโต้ตอบ
ง. ยับยัง และขับไล่ขา้ ศึกด้วยการรบประชิด
๓๐๗. การปฏิบตั ิการเข้าตีของหมู่ปืนเล็ก ทําการเข้าตีโดยกําลังส่วนหนึงของหน่วยระดับใด
ก. หมวดปื นเล็ก
ข. กองร้อยอาวุธเบา
ค. กองพันทหารราบ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๐๘. ข้อใดคือ ภารกิจของหมู่ปืนเล็กเข้าตี
ก. ยึดครองภูมิประเทศ
ข. ทําลายแหล่งทรัพยากร
ค. ตัดกําลังข้าศึก
ง. เข้าประชิดทําลาย , จับข้าศึกเป็ นเชลย
๓๐๙. ใครเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทน ผบ.หมู่ เมือ ผบ.หมู่ ไม่อยู่
ก. หัวหน้าชุดยิง ก. และ ข. ( ทีอาวุโส ) คนใดคนหนึง
ข. พลยิงเครื องยิงลูกระเบิด ( เอ็ม ๒๐๓ )
ค. พลยิงปื นเล็กอัตโนมัติ ( ปล.อ. )
ง. พลปื นเล็ก
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๓๑๐. เป็ นตําบลสุดท้ายทีให้การปกปิ ดกําบัง และซ่อนพรางอยูใ่ กล้กบั แนวออกตี หมู่ต่าง ๆ จัดรู ป
ขบวนเข้าตี และทําการติดต่อประสานงานเป็ นครังสุดท้าย เราเรี ยกตําบลนีว่า
ก. ทีรวมพล
ข. ฐานออกตี
ค. แนวออกตี
ง. ทีหมาย
๓๑๑. คําสังประกอบด้วยภารกิจ เวลาปฏิบตั ิการ การแนะนําโดยเฉพาะเจาะจงถ้ามีเวลา และ
สถานการณ์ทีออกคําสังสมบูรณ์ เราเรี ยกคําสังนีว่า
ก. คําสังยุทธการณ์ ๕ ข้อ
ข. คําสังเตรี ยม
ค. คําสังเป็ นส่วน
ง. คําสังผูบ้ งั คับบัญชา
๓๑๒. การปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับหมู่ ขณะรับคําสังเข้าตีขอ้ ใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. เลือกทีอยู่ ณ. ทีทีเหมาะจะรับคําสัง และเตรี ยมการบันทึกไว้ให้พร้อม
ข. ซักซ้อมข้อสงสัยเกียวกับลักษณะภูมิประเทศ
ค. ต้องเข้าใจภารกิจของหมวด และปฏิบตั ิภารกิจนันให้เป็ นผลสําเร็ จ
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
วิชาการสงครามพิเศษ
๓๑๓. การก่อความไม่สงบ ใช้วิธีการหลายรู ปแบบแต่ฐานการสนับสนุนทีสําคัญยิงอย่างหนึงมาจาก ?
ก. ทหาร
ข. กึงทหาร
ค. เจ้าหน้าทีในพืนที
ง. ประชาชน
๓๑๔. สาเหตุของการก่อความไม่สงบ ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
ก. ประชาชนทีล่อแหลม
ข. การชีนําและการชักนําจากภายนอก
ค. มาตรการควบคุมของรัฐทีเข้มแข็ง
ง. ปัจจัยข้างต้นผสมผสานกัน
๓๑๕. ยุทธศาสตร์การก่อความไม่สงบกําหนดได้ ๓ รู ปแบบ วิธีการสร้างความขัดแย้งต่อรัฐบาลให้
ยืดเยือยาวนานอยากทราบว่า ใช้ยทุ ธศาสตร์ใด
ก. ยุทธศาสตร์ขวา
ข. ยุทธศาสตร์ซา้ ย
ค. ยุทธศาสตร์มวลชน
ง. ยุทธศาสตร์การยุทธ
๓๑๖. การจัดตังองค์กรสําหรับก่อความไม่สงบ ผูท้ ีกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการเคลือนไหวในการ
การก่อความ ไม่สงบรวมทังควบคุมองค์กรพลเรื อน และส่ วนกําลังติดอาวุธ ได้แก่ส่วนใด
ก. พรรคหรื อองค์กรการนํา
ข. องค์กรมวลชนพลเรื อน
ค. ส่วนกําลังติดอาวุธ
ง. องค์การด้านการเมือง
๓๑๗. ลักษณะการปฎิบตั ิการจู่โจมด้วยความรุ นแรงใช้หว้ งระยะเวลาสันๆ แล้วถอนตัวออกอย่างรวดเร็ว
เป็ นการปฏิบตั ิ ในรู ปแบบใด
ก. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ข. การปฎิบตั ิการของกองโจร
ค. พลเรื อน, ตํารวจ, ทหาร
ง. การปฎิบตั ิการของก่อการร้าย
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๓๑๘. ยุทธศาสตร์ในการ ปปส. ประกอบ ๔ ส่วน อยากทราบว่าการจัดตัง และระดมประชาชนให้
สนับสนุนฝ่ าย รัฐบาลคือ ส่วนใด
ก. การพัฒนาทีสมดุล
ข. การรักษาความปลอดภัย
ค. การระดมสรรพกําลัง
ง. การทําลายองค์กรการก่อความไม่สงบ
๓๑๙. หลักการ ปปส. ประกอบด้วย ๔ ประการ การหลีกเลียงการใช้มาตรการทีรุ นแรงตอบโต้ ใช้
กําลังให้นอ้ ยทีสุด ใช้ทางกฎหมายในการดําเนินการคือ ข้อใด
ก. เอกภาพในการปฏิบตั ิ
ข. ใช้ข่าวกรองให้มากทีสุด
ค. ลดความรุ นแรงให้เหลือน้อยทีสุด
ง. รัฐบาลทีมีประสิทธิภาพ
๓๒๐. ในการปฏิบตั ิการตอบโต้ การก่อความไม่สงบนัน ควรมุ่งการปฏิบตั ิลกั ษณะใด
ก. เพิ มความรุ นแรง ให้ฝ่ายตรงข้ามยอมและมอบตัว
ข. เพือป้ องกันการก่อความไม่สงบ
ค. ไม่ให้ยกระดับความรุ นแรงมากขึน
ง. ข้อ ข. และข้อ ค. ถูก
๓๒๑. การใช้กาํ ลังใน ปปส. ประกอบด้วย
ก. กําลังทหาร
ข. กําลังกึงทหาร
ค. กําลังตํารวจ
ง. กําลังทหาร, กําลังกึงทหาร, กําลังตํารวจและกําลังอืนๆ
๓๒๒. การปฎิบตั ิการหลักของทหารในการ ปปส. ได้แก่
ก. การข่าวกรอง
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. การปฏิบตั ิทางยุทธวิธี
ง. ถูกทังหมด
๓๒๓. ในการป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ แบ่งออกเป็ นกําหนดการหลัก ๓ ประการ
และกําหนดการเสริ ม ๒ ประการ อยากทราบว่ากําหนดการเสริ ม คือข้อใด
ก. กรปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน
ข. การพิทกั ษ์ประชาชนและทรัพยากร
ค. การปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ
ง. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
๓๒๔. ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จของการ ปปส. คือ
ก. ใช้กาํ ลังทหาร และจนท.พิเศษ อืนๆ ให้มากเท่าทีทําได้
ข. ใช้ความรุ นแรงและเด็ดขาด
ค. การทีได้รับข่าวกรองทีละเอียด ถูกต้อง ทันเวลา
ง. ให้เสรี ในการปฏิบตั ิให้กบั ระดับ ผบ.หน่วย อยูใ่ นพืนที
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๓๒๕. การพิทกั ษ์ประชาชนและทรัพยากร มีวตั ถุประสงค์ทีสําคัญ ๓ ประการ ข้อใดไม่ใช่
ก. การตัดการสนับสนุน
ข. การค้นหาและตัดรอนองค์กรการก่อความไม่สงบ
ค. สนับสนุนการเคลือนไหวเพือก่อความไม่สงบ
ง. การสร้างสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย
๓๒๖. ความรู้ทีเกียวกับข้าศึก ลมฟ้ าอากาศ ภูมิประเทศในพืนทีปฏิบตั ิการ ข่าวสารทีเกียวกับความโน้ม
เอียง ความผูกพันคุณลักษณะของประชาชน ในพืนทีปฏิบตั ิการของกองโจร เรี ยกว่าข่าวประเภทใด
ก. การรวบรวมข่าวสาร
ข. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
ค. ข่าวกรองการรบ
ง. การต่อต้านข่าวกรอง
๓๒๗. บทบาทในการ ปจว. ในการสนับสนุนการปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ กระทําเพือ
ก. โจมตีจุดอ่อนของกองโจร
ข. ทําลายขวัญและกําลังใจในการต้อสู้
ค. การชักจูงให้ยอมแพ้และมอบตัว
ง. ถูกทุกข้อ
๓๒๘. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจหลักของหน่วยรบพิเศษ ซึงมีเรื องหลัก ๓ ประการ
ก. การช่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา การวางแผนและฝึ กกําลังทหาร, ตํารวจ และกําลังกึงทหาร
ข. จัดตังกําลังประชาชนเพือสนับสนุนฝ่ ายรัฐบาล
ค. การปฏิบตั ิการยุทธวิธีโดยหน่วยรบพิเศษ
ง. ให้คาํ แนะนําในการประกอบอาชีพโดยทัวไป
๓๒๙. หน่วย รพศ. ยังสามารถให้การสนับสนุนภารกิจอืนๆ ได้อีก นอกจากภารกิจหลัก ได้แก่
ก. ด้านการข่าว
ข. การ ปจว.
ค. การช่วยเหลือประชาชนตามขีดความสามารถ ง. ถูกทุกข้อ
๓๓๐. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการจัดตังกําลังประชาชน ปปส.
ก. เพือชีนําให้ประชาชนตืนตัว
ข. ผนึกกําลังประชาชนเข้ากับฝ่ ายปกครอง
ค. ฝึ กและใช้กาํ ลังประชาชนทําลายกวาดล้างแทนเจ้าหน้าที
ง. สร้างและขยายกําลังประชาชนตามแนวชายแดน
๓๓๑. ขันตอนในการจัดตังกําลังประชาชน ประกอบด้วย ๕ ขัน คือ
ก. ขันเตรี ยมการ
ข. ขันการดําเนินการทาง ปจว.
ค. ขันการทําลายโครงสร้างขบวนการของฝ่ ายตารงข้าม
ง. ถูกทุกข้อ
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๓๓๒. การจัดตังข่ายการปฏิบตั ิการด้านการข่าวกรองของหน่วยรบพิเศษ ในพืนทีต่างๆ จะเป็ นข่าวประเภท
ใด
ก. ข่าวกรองการรบ
ข. ข่าวสารทางทหาร
ค. ข่าวกรองยุทธศาสตร์
ง. ข่าวลับและข่าวเปิ ด
๓๓๓. เป้ าหมายสุดท้ายของการก่อความไม่สงบของกลุ่มทีมีการจัดตังในการล้มล้างรัฐบาล ได้แก่
ก. สร้างความขัดแย้ง
ข. ทําลายด้านเศรษฐกิจ
ค. การยึดอํานาจ
ง. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก
๓๓๔. แบบของการก่อการร้าย เพือทําลายเสถียรภาพของรัฐบาลและทําลายขวัญวิธีทีกองโจรนิยม
ใช้มาก คือ
ก. การวางระเบิดและการลอบสังหาร
ข. การค้ายาเสพติด
ค. การค้าอาวุธสงคราม
ง. การยุยงให้แตกความสามัคคี
๓๓๕. แหล่งข่าวและเจ้าหน้าทีรวบรวมข่าวสารในการ ปปส. ได้แก่
ก. ประชาชน
ข. ผูข้ ายข่าว
ค. ผูก้ ลับใจและผูม้ อบตัว
ง. ถูกทุกข้อ
๓๓๖. การจัดตังกําลังประชาชนในการป้ องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ , ภารกิจหลักทีมอบ
ให้ประชาชน ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. การช่วยเหลือด้านการข่าว
ข. การควบคุมประชาชน
ค. ให้การสนับสนุนฝ่ ายตรงข้าม
ง. เพือสนับสนุนรัฐบาล
๓๓๗. “ การชนะร้อยทังร้อย มิใช่วิธีอนั ประเสริ ฐแท้ แต่ชนะโดยไม่ตอ้ งรบเลยจึงถือว่าเป็ นวิธีอนั วิเศษ
ยิง ” เป็ นคําพูดของนักปราชญ์ชาวจีน ชือ.........
ก. โจโฉ
ข. เข้งเฮ็ก
ค. เหมาเจ๋ อตุง
ง. ซุนวู
๓๓๘. การใช้โฆษณาชวนเชือและการปฏิบตั ิอืนๆ เพือให้ฝ่ายศัตรู อ่อนแอลงด้วยการยุยงให้แตกแยก
แตกความสามัคคีจนพ่ายแพ้ในทีสุด เป็ นความหมายของ...........
ก. สงครามนอกแบบ
ข. สงครามในแบบ
ค. สงครามจิตวิทยา
ง. สงครามเย็น
๓๓๙. การทิ งใบปลิวในสมัยสงครามโลกครังที ๑ นิยมใช้วิธีใด
ก. วิทยุ
ข. โทรทัศน์
ค. เครื องบิน
ง. บอลลูน และปื นใหญ่
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๓๔๐. ชาติใดทีได้ชือว่า “ มนุษย์วิเศษ ” เกียวกับการปฏิบตั ิการจิตวิทยาซึงทําลายขวัญข้าศึกของ
ประชาชนที ด้อยกว่า
ก. เยอรมัน
ข. โปแลนด์
ค. สหรัฐอเมริ กา
ง. เวียดนาม
๓๔๑. ใครคือนักคิดทางยุทธศาสตร์สงครามกองโจรทีสําคัญ
ก. เคลาส์ เชวิท
ข. ซุนวู
ค. เหมาเจ๋ อตุง
ง. ขงเบ้ง
๓๔๒. ความหมายของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา คือ
ก. กําหนดเป้ าหมายหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
ข. เป้ าหมายเปลียนแปลงท่าทีและพฤติกรรม
ค. กระทําเพือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติหรื อหน่วยทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๓๔๓. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาเป็ นส่วนหนึงของงานใด
ก. การรักษาความมันคงภายใน
ข. การพิทกั ษ์พืนทีส่วนหลัง
ค. ด้านกิจการพลเรื อนทางทหาร
ง. การปฏิบตั ิการยุทธ์
๓๔๔. การเผยแพร่ ความรู้แก่ประชาชน เป็ นวัตถุประสงค์หลักของเรื องใด
ก. การรักษาความมันคงภายใน
ข. การรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ค. การพิทกั ษ์พืนทีส่วนหลัง
ง. การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
๓๔๕. การยุยงให้เกิดการเอาใจออกห่าง ทําให้เกิดความแตกแยกของฝ่ ายตรงข้าม
อยูใ่ นวัตถุประสงค์ขอ้ ใด
ก. วัตถุประสงค์ทางสร้างเสริ ม
ข. วัตถุประสงค์ทางทําลาย
ค. วัตถุประสงค์การโฆษณาชวนเชือ
ง. วัตถุประสงค์เชิงรับ – เชิงรุ ก
๓๔๖. การใช้การโฆษณาชวนเชือและกิจกรรมต่างๆ เข้าดําเนินการจัดอยูใ่ นข้อใด
ก. วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ข. ความสําคัญของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. คุณลักษณะของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ง. หัวใจของความสําเร็ จในการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
๓๔๗. ข้อใดคือหัวใจของความสําเร็ จในการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ก. การข่าวกรองทีมีรายละเอียดและทันสมัย
ข. การใช้ขอ้ มูลของทุกระดับหน่วย
ค. การวางแผนทีเหมาะสมกับเวลา
ง. ถูกทุกข้อ
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๓๔๘. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาดดยมุ่งหวังระยะสันต้องการให้ทหารฝ่ ายตรงข้ามวางอาวุธและมอบตัว
เป็ นลักษณะการ ปจว. ประเภทใด
ก. การ ปจว.ทางยุทธศาสตร์
ข. การ ปจว.ทางยุทธวิธี
ค. การ ปจว. ในการเสริ มความมันคง
ง. การ ปจว. ในดินแดนฝ่ ายตรงข้าม
๓๔๘. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาในการเสริ มความมันคง เป็ นการปฏิบตั ิการในยุทธบริ เวณใด
ก. ฝ่ ายเราเข้าไปยึดครองหรื อปลดปล่อย
ข. เขตพิทกั ษ์พนที
ื ส่วนหลัง
ค. บริ เวณพืนทีชายแดน
ง. พืนทีเตรี ยมพร้อม
๓๕๐. การปฎิบตั ิการจิตวิทยานัน แบ่งการดําเนินงานโดยทัวไปออกเป็ น ๒ ประเภทคือ
ก. ลับ และปกปิ ด
ข. ลับมาก และลับมากทีสุด
ก. เปิ ดเผย และปกปิ ด
ง. เปิ ดเผย และ ลับ
๓๕๑. คณะกรรมการปฏิบตั ิการจิตวิทยาแห่งชาติ ( กจว. ) เป็ นคณะกรรมการหนึงของ สมช.
มีใครเป็ นประธาน
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรี
ค. ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
ง. ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
๓๕๒. คณะกรรมการปฏิบตั ิการจิตวิทยาทางทหาร ประกอบด้วยระดับใด
ก. ระดับกระทรวงกลาโหม
ข. ระดับกองบัญชาการทหารสูงสุด
ค. ระดับเหล่าทัพ
ง. ถูกทุกข้อ
๓๕๓. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีศนู ย์สงครามพิเศษเป็ นหน่วยส่วนการศึกษาเกียวกับสงคราม
พิเศษ มีหน่วยใดเป็ นหน่วยปฏิบตั ิ
ก. กองร้อยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ข. กองพันปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ง. กองสงครามพิเศษ
๓๕๔. กองทัพภาคมีกองกิจการพลเรื อนทําหน้าทีป่ วยอํานวยการมีหน่วยใดเป็ นหน่วยดําเนินการ
จิตวิทยา
ก. กองร้อยผลิตสิงโฆษณา
ข. กองร้อยรณรงค์ดา้ นการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. กองร้อยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ง. กองร้อยสือและโฆษณา
๓๕๕. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา เพือสนับสนุนการทําสงครามนอกแบบและเพือสนับสนุนการป้ องกันและ
ปราบปรามการก่อความไม่สงบเป็ นวัตถุประสงค์ของ
ก. สงครามตามแบบ
ข. สงครามการเมือง
ค. สงครามยุทธศาสตร์
ง. สงครามพิเศษ
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๓๕๖. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา สงครามนอกแบบ การปฏิบตั ิมุ่งไปสู่ประชาชนในพืนที เพือชักจูงโน้ม
น้าวจิตใจให้มาเป็ นฝ่ ายเราหรื อให้เข้าร่ วมขบวนการต่อต้านฝ่ ายตรงข้ามกระทําในลักษณะปกปิ ดผูป้ ฏิบตั ิ
หลักได้แก่
ก. เจ้าหน้าทีฝ่ ายปกครอง
ข. เจ้าหน้าทีของหน่วยรบพิเศษ
ค. ขบวนการต่อต้านในท้องถิ น
ง. ข้อ ข. และข้อ ค. ถูก
๓๕๗. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา เพือสนับสนุนการดําเนินทําสงครามกองโจรและสนับสนุนในการ
ปลดปล่อยทําลายเป็ นหลัก ได้แก่
ก. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาในสงครามนอกแบบ
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาทางยุทธศาสตร์
ค. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาทางยุทธวิธี
ง. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาในการเสริ มความมันคง
๓๕๘. การปฏิบตั ิจิตวิทยาทีมีประสิทธิภาพนันขึนอยูก่ บั
ก. ข่าวกรองทีมีรายละเอียด
ข. มีความถูตอ้ งและทันเวลา
ค. ใช้ได้ทุกระดับหน่วย
ง. ถูกทุกข้อ
๓๕๙. ข่าวกรองในการปฏิบตั ิการจิตวิทยา มุ่งเน้นเป้ าหมายทางด้านใด
ก. สงครามจิตวิทยา
ข. ทางจิตวิทยาเป็ นหลัก
ค. การปฏิบตั ิเป็ นหลัก
ง. ทางกิจกรรมจิตวิทยา
๓๖๐. คณะกรรมการปฏิบตั ิการจิตวิทยา ประกอบด้วยข้าราชการจากส่วนต่างๆ จํานวนเท่าใด
ก. ๒๒ คน
ข. ๒๓ คน
ค. ๒๔ คน
ง. ๒๕ คน
วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
๓๖๑. คนไทยตังแต่สมับโบราณมีจิตยึดมันและพร้อมเสมอทีจะพลีชีวิตและเลือดเนือให้แก่สิ งสําคัญ
สูงสุด ๔ ชนิด ทัง ๔ ชนิดนันคือ
ก. ครอบครัว , คนรัก , ยศตําแหน่ง , เงินทอง
ข. ชาติ , ยศตําแหน่ง , เงินทอง , พระมหากษัตริ ย ์
ค. ชาติ , ศาสนา , เงินทอง , พระมหากษัตริ ย ์
ง. ชาติ , ศาสนา , พระมหากษัตริ ย ์ , ประชาชน
๓๖๒. คนไทยทีสืบสายเลือดไทยมาแต่บรรพกาล มีบา้ นเกิดเมืองนอนในประเทศไทย พูดภาษาไทยและ
มีขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นไทยโดยสมบูรณ์ เป็ นลักษณะของคนไทยประเภทใด
ก. ไทยอารยัน
ข. ไทยแท้
ค. ไทยโบราณ
ง. ไทย

- ๔๔ -

๓๖๓. ข้อใดคือลักษณะของความรู้สึกฝังลึกและผูกพันอย่างแน่นแฟ้ นของคนไทย
ก. เบียดเบียน ประทุษร้ายซึงกันและกัน
ข. อุดหนุนและขวนขวายในกิจกรรมของตนเอง
ค. รักใคร่ กนั ปรารถดีต่อกันและกัน
ง. บํารุ งรักษาสมบัติของชาติ
๓๖๔. “ ชาติไทย” ให้อะไรกับเหล่าคนไทยบ้าง
ก. ชีวิตและความภาคภูมิใจ
ข. ชีวิตและเงินทอง
ค. แผ่นดินและทีทํากิน
ง. แผ่นดิน ชีวิตและศาสนา
๓๖๕. เหตุผลในข้อใด บ่งบอกถึงเหตุทีทุกนต้องรักชาติทถูี กต้องทีสุด
ก. เพราะเรามีส่วนได้เสีย ร่ วมทุกข์ร่วมสุขกับชาติหากชาติเจริ ญเราก็เจริ ญด้วย
ข. เพราะเรามีประโยชน์สุขจากการอาศัยอยูใ่ นแผ่นดิน
ค. เพราะเราเป็ นเจ้าของประเทศชาติแต่เราเพียงผูเ้ ดียว
ง. เพราะชาติทาํ ให้เรามีชีวิตอยูร่ ํารวยและมีความสุข
๓๖๖. ส่วนประกอบของชาติขอ้ ใดทีทําให้ประเทศเป็ นเอกราช
ก. ประชาชน
ข. ศาสนา
ค. ประเทศ
ง. สถาบันการเมือง
๓๖๗. ข้อใดแสดงถึงนิยามของ “ ประเทศไทย” ได้ชดั เจนและแจ่มชัดทีสุด
ก. ดินแดนทีทํามาหากินและถิ นฐานของคนไทย
ข. ดินแดนของคนไทยตามทีปรากฏในแผนที
ค. ดินแดนในโซนทวีปเอเชีย
ง. ดินแดนอันเป็ นบ้านเกิดเมืองนอนขงชาวไทยตามทีปรากฏในแผนที
๓๖๘. ข้อใดแสดงออกถึงความผูกพันทางใจทีคนไทยมีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของคนได้ชดั เจนมากทีสุด
ก. รักและหวงแหนถิ นฐานบ้านเมืองและป้ องกันรักษาประเทศ
ข. รักและดําเนินธุรกิจกับต่างชาติเพือสนับสนุนการค้าของไทย
ค. ส่งภาษีเยอะ ๆ เพือจะได้ใช้เป็ นงบประมาณประเทศได้
ง. บํารุ งให้บา้ นเมืองมีความเจริ ญก้าวหน้า
๓๖๙. “ ถ้าสิ นชาติ สิ นแผ่นดินก็สิ นคิด เรามายอมเสียชีวิตดีกว่าอยู”่ บทความดังกล่าวนีเป็ นบท
ประพันธ์ส่งเสริ มความรักชาติ ของผูใ้ ด
ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ข. พล.ต.หลวง ชาตินกั รบ
ค. พล.ต.ประยูร ภมรมนรี
ง. พล.ต.หลวงวิจิตวาทภาร
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๓๗๐. ข้อใดให้คาํ จํากัดความของคําว่า “ ศาสนา” ได้อย่างชัดเจนทีสุด
ก. เครื องยึดเหนียวจิตใจของเหล่าประชาชน
ข. สิ งทีมุ่งเน้นให้กระทําความดี ละเว้นความชัว
ค. คําสังสอนในทางทีดีทีผูเ้ ป็ นศาสดาแสดงสังสอนบัญญัติไว้ให้ทาํ ดีละความชัว
ง. ทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงมวล
ั
๓๗๑. ชนชาติไทยส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจําชาติโดยปรากฏหลักฐานเด่นชัด
เมือสมัยใด
ก. สมัยกรุ งศรี อยุธยา
ข. สมัยรัตนโกสินทร์
ค. สมัยสุโขทัย
ง. ก่อนสมัยพุทธศักราช
๓๗๒. หัวหน้าของชนชาติไทย คือผูใ้ ด
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
ง. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๗๓. ข้อใดให้คาํ จํากัดความของ “ พระมหากษัตริ ย”์ ได้ชดั เจนและถูกต้องทีสุด
ก. ผูท้ รงอยูใ่ นตําแหน่งประมุขและหัวหน้าของชนชาติไทย
ข. ผูท้ รงในตําแหน่งพระประมุขของชนชาติไทย และทรงมีหน้าทีอันทีจะคุม้ ครอง
อาณาประชาราษฎร์ให้พน้ ทุกข์ อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข
ค. ผูท้ รงอยูใ่ นฐานะประมุขของชนชาติไทย มีอาํ นาจและหน้าทีในการคุม้ ครองประชาชน
ให้อยูด่ ีกินดีมีความสุข
ง. ผูท้ รงในฐานะประมุขของชาติ มีอาํ นาจจัดการทุกข์สุขของราษฎรทังประเทศให้
อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
๓๗๔. “ ข้าพเจ้าจะเชิดชูและรักษาไว้ซึงพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริ ยเ์ จ้า” บทความดังกล่าว
เป็ นบทคํากล่าวทีทหารใช้ในโอกาสใด
ก. รายงานตัวต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ข. คําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ค. ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ง. คํากล่าวในงานสดุดีโดยทัวไป
๓๗๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์ทรงเป็ นอัครศาสนูปถัมภก ถามว่า “อัครศาสนูปถัมภก”
หมายถึงอะไร
ก. หัวหน้าของชนชาติไทย
ข. หัวหน้าของเหล่าศาสนาต่าง ๆ
ค. หัวหน้าของพสกนิกร
ง. หัวหน้าบํารุ งรักษาพระศาสนาให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
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๓๗๖. “ ลักษณะดีและเด่นของสังคมไทยทีคนไทยทังชาติมีร่วมกันซึงสําแดงความเป็ นชาติและทําให้
ชาติไทยแตกต่างจากสังคมอืน” ตามบทความนีคือคําจํากัดความของสิ งใด
ก. ชนชาติไทย
ข. เอกลักษณ์ความเป็ นไทย
ค. ความภาคภูมิใจของคนไทย
ง. มารยาทคนไทย
๓๗๗. สิ งทีทําให้คนไทยมีชีวิตทีมีคุณภาพ มีคุณค่า และมีความสุขอยูใ่ นโลกยุคโลกาภิวตั น์ได้
สิ งนันคืออะไร
ก. วัฒนธรรมไทย
ข. ระบบทางเศรษฐกิจทีมันคง
ค. ทุนทางวัฒนธรรม
ง. ระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๓๗๘. สิ งทีเด่นของคนไทยทีทําให้คนไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยและความเป็ นไทยมาได้
โดยตลอดคืออะไร
ก. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ข. สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตํารวจและทหาร
ค. ความสามัคคี เป็ นนําหนึงใจเดียวกันของคนในชาติไทย
ง. กรอบทางวัฒนธรรมทีสืบต่อกันมาช้านาน
๓๗๙. วัฒนธรรม หมายถึงสิ งใด
ก. ลักษณะแสดงความนิยมชมชอบในสังคม
ข. ลักษณะถึงความเจริ ญงอกงาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. สิ งทีสืบเนืองมาจากบรรพกาลนับถือสอบต่อกันมา
ง. ผลงานสร้างสรรค์อนั เป็ นมรดกตกทอดกันมาในสังคม
๓๘๐. ในยุคสมัยของรัฐบาลใดได้บงั คับใช้กฎหมายในการกําหนดวัฒนธรรม ( กําหนดด้วยกฎหมาย)
และคําสังทางราชการ
ก. จอมพล ป.พิบูลย์สงคราม
ข. จอมพล ถนอม กิตติขจรน์
ค. จอมพล สฤษดิ ธนะรัตน์
ง. จอมพล ประพาส จารุ เสถียร
๓๘๑. ข้อใดไม่ถืออยูใ่ นลักษณะของวัฒนธรรม
ก. การดํารงชีวติ
ข. การแต่งกาย
ค. ความเชือทางศาสนา
ง. การนอนและพักผ่อน
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๓๘๒. วัฒนธรรมย่อยทางศาสนา ( religious subculture ) ข้อใดถูกต้องทีสุด
ก. คนไทยพุทธ เชือกฎแห่งกรรม ทําดีได้ดี ทําชัวได้ชวั
ข. คนไทยคริ สต์ เชือตามไบเบิ ล คัมภีร์ต่าง ๆ
ค. คนไทยพุทธ ทําบุญเยอระหวังขึนสวรรค์
ง. คนไทยพุทธ ทําบุญโดยไม่สนแก่ฐานะตน
๓๘๓. ข้อใดแสดงถึงวัฒนธรรมย่อยทางอายุ ( age subculture ) ผิด
ก. วัยเด็ก – เล่น
ข. วัยรุ่ น – ทํางาน หาครอบครัว ชอบอยูล่ าํ พัง
ค. วัยหนุ่มสาว – สนุกสนาน ทํางาน หาครอบครัว
ง. วัยชรา – ความสงบ สุขุม มีชีวิตเรี ยบง่าย
๓๘๔. ประเพณี ไทยแบ่งออกเป็ นกีประเภท อะไรบ้าง
ก. ๒ ประเภท คือประเพณี ทอ้ งถิ น , ประเพณี ของสังคม
ข. ๒ ประเภท คือรัฐพิธี , ประเพณี ทอ้ งถิ น
ค. ๔ ประเภท คือขนบธรรมเนียม , จารี ตประเพณี , วิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละแบบธรรมเนียม
ง. ๔ ประเภท คือประเพณี เกียวกับครอบครัว,ประเพณี สงั คม,ประเพณี ทอ้ งถิ น,
รัฐพิธีและราชพิธี
วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
๓๘๕. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการจัดดินแดนเพือแบ่งดินแดนออกเป็ นพืนทีต่าง ๆ
ก. พืนทีสําหรับการรบ
ข. พืนทีสนับสนุนการรบ
ค. พืนทีสําหรับสนับสนุนทางการช่วยรบ
ง. พืนทีสําหรับสนับสนุนทางการแพทย์
๓๘๖. เมือมีการประกาศสงคราม พืนทีต่าง ๆ ของประเทศคู่สงครามจะกลายเป็ นเขตใด
ก. เขตการรบ
ข. เขตสงคราม
ค. เขตอันตราย
ง. เขตสงบ
๓๘๗. เมือมีการประกาศสงครามพืนทีต่าง ๆ ของประเทศคู่สงครามมีพืนทีใดบ้าง
ก. ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ
ข. ทางดิน ทางนํา ทางฟ้ า
ค. ทางดิน ทางทะเล ทางฟ้ า
ง. ทางบก ทางนํา ทางอากาศ
๓๘๘. เขตสงครามแบ่งออกเป็ นส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วน ตามลักษณะการยุทธ์ ได้แก่อะไรบ้าง
ก. เขตยุทธบริ เวณ และเขตภายนอก
ข. เขตยุทธบริ เวณ และเขตภายใน
ค. เขตหน้าและเขตยุทธบริ เวณ
ง. เขตหน้าและเขตภายใน
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๓๘๙. พืนทีทีใช้สาํ หรับปฏิบตั ิการทางทหารตามภารกิจทังการรบ การสนับสนุนการรบ และการ
สนับสนุนการช่วยรบ เรี ยกว่าเขตใด
ก. เขตหน้า
ข. เขตหลัง
ค. เขตยุทธบริ เวณ
ง. เขตภายใน
๓๙๐. ผูร้ ับผิดชอบการปฏิบตั ิหน้าทีทางการยุทธ์ คือผูใ้ ด
ก. ผูบ้ ญั ชาการยุทธบริ เวณ
ข. ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ค. ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
ง. ผูบ้ ญั ชาการหน่วยทหารนัน ๆ
๓๙๑. การปฏิบตั ิการทางยุทธวิธี ในพืนทีของเขตสงคราม ได้แก่การรบด้วยวิธีใดบ้าง
ก. วิธีรุก วิธีรับ
ข. วิธีรุก วิธีรับ และวิธีร่นถอย
ค. วิธีตงรั
ั บ และวิธีร่นถอย
ง. วิธีรุก วิธีรับ และการสนับสนุนทางการช่วยรบ
๓๙๒. การจัดเขตยุทธบริ เวณ มีลกั ษณะอย่างไร
ก. มีความแน่นอนตายตัว
ข. เป็ นรู ปแบบทีมาตราฐาน
ค. เป็ นรู ปแบบเฉพาะเจาะจง
ง. ไม่มีความแน่นอนตายตัวหรื อไม่มีรูปแบบทีเป็ นมาตรฐาน
๓๙๓. ผูท้ ีกําหนดพืนทียุทธบริ เวณและแต่งตังผูบ้ ญั ชาการยุทธบริ เวณ คือใคร
ก. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
ข. ผูบ้ ญั ชาการทหารบก
ค. ผูบ้ ญั ชาการทหารสูงสุด
ง. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศ
๓๙๔. เขตยุทธบริ เวณจะถูกแบ่งออกเป็ นพืนทีปฏิบตั ิการ ๒ ส่วน คืออะไร
ก. เขตหน้าและเขตภายใน
ข. เขตหน้าและเขตหลัง
ค. เขตภายในและเขตหลัง
ง. เขตการยุทธและเขตหลัง
๓๙๕. เขตหน้าเป็ นพืนทีส่วนหนึงของเขตการยุทธบริ เวณ ประกอบไปด้วยพืนทีใดบ้าง
ก. พืนทีทีกําลังรบ และควบคุมการบังคับบัญชา
ข. พืนทีทีกําลังรบ และพืนทีสนับสนุนการช่วยรบ
ค. พืนทีทีกําลังรบ ควบคุมการบังคับบัญชา และพืนทีสนับสนุนการช่วยรบ
ง. พืนทีทีกําลังรบ และพืนทีสนับสนุนทางการแพทย์
๓๙๖. พืนทีปฏิบตั ิของเขตหลังแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คืออะไร
ก. กองพันสนาม และ กองพล
ข. กองพลสนาม และ กองร้อย
ค. กองทัพสนาม และ กองร้อย
ง. กองทัพสนาม และ กองพัน
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๓๙๗. ผูบ้ ญั ชาการยุทธบริ เวณเป็ นผูก้ าํ หนดเขตใดบ้าง
ก. เส้นหน้าของเขตหน้า
ข. เส้นหน้าของเขตหลัง
ค. เส้นหลังของเขตหน้า
ง. เส้นหลังของเขตหลัง
๓๙๘. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของเขตหลัง
ก. เส้นทางการคมนาคม
ข. สถานทีตังทางการส่งกําลังบํารุ ง
ค. การส่งกลับทางการแพทย์รวมทังหน่วยในเขตหลัง
ง. สถานทีประกอบอาหาร
๓๙๙. เขตภายในเป็ นพืนทีส่วนหนึงของเขตสงครามแต่ไม่ได้กาํ หนดเป็ นเขตยุทธบริ เวณ จึงเป็ นพืนทีที
เหมาะสมสําหรับใช้ทาํ สิ งใด
ก. แสวงหาสิ งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ
ข. แสวงหาทรัพยากรบุคคลและวัตถุ
ค. แสวงหาทีพักอาศัย
ง. แสวงหาอาหารการกิน นํา
๔๐๐. เขตภายใน ให้การสนับสนุนเขตยุทธบริ เวณตามจํานวนทีต้องการตามเวลาทีกําหนด ให้อยูใ่ น
สภาพทีปลอดภัยและใช้การได้มากและดีทีสุด ณ ทีใด
ก. ณ ตําบลทีเหมาะสม
ข. ณ สถานทีทีเหมาะสม
ค. ณ แหล่งทีเหมาะสม
ง. ณ เขตทีเหมาะสม
๔๐๑. การเสนารักษ์สนาม คืออะไร
ก. การบริ การทางการรบ + ยุทธศาสตร์
ข. การบริ การทางการเมือง + ยุทธวิธี
ค. การบริ การทางการแพทย์ + ยุทธวิธี
ง. การบริ การทางเศรษฐกิจ + ยุทธศาสตร์
๔๐๒. ภารกิจของเหล่าทหารแพทย์ คืออะไร
ก. การอนุรักษ์ ( สงวน ) กําลังรบ
ข. การพิทกั ษ์รักษ์กาํ ลังรบ
ค. การอนุรักษ์ ( สงวน ) กําลังทหาร
ง. การพิทกั ษ์รักษ์กาํ ลังทหาร
๔๐๓. การปฏิบตั ิหน้าทีในด้านการป้ องกันและการดูแลรักษาพยาบาลให้กบั ผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บ เป็ น
หน้าทีของทหารเหล่าใด
ก. เหล่าทหารการบังคับบัญชา
ข. เหล่าทหารเวชกรรมป้ องกัน
ค. เหล่าทหารบก
ง. เหล่าทหารแพทย์
๔๐๔. ปัจจุบนั นีแม้จะมีอาวุธทีมีประสิทธิภาพสูง ก็ยงั ต้องอาศัยคนเป็ นผูก้ าํ หนดข้อใดไม่ใช่
ก. หลักการ
ข. กฎเกณฑ์ควบคุม
ค. การทํางานของเครื องจักรกล
ง. กดปุ่ ม ลันไก
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๔๐๕. เหล่าทหารแพทย์จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิพนั ธกิจอย่างมีประสิทธิภาพข้อใดไม่ใช่
ก. การเวชกรรมป้ องกัน + การรักษาพยาบาล
ข. การประชาสัมพันธ์ + การส่งกลับทางบก ทางนํา ทางอากาศ
ค. การส่งกลับทางการแพทย์ + การส่งกําลังสายแพทย์
ง. การบริ การทางการแพทย์อืน ๆ
๔๐๖. ทรัพยากรทีสําคัญทีสุดของกองทัพ คืออะไร
ก. บุคคลทัว ๆ ไป
ข. ตํารวจ
ค. กําลังพล ( ทหาร )
ง. วัยรุ่ น
๔๐๗. ในสนามรบทหารจะได้รับการรักษาพยาบาลตังแต่จุดใดถึงจุดใด
ก. จุดทีได้รับบาดเจ็บในแนวหน้าแล้วทําการรักษาพยาบาลบริ เวณนัน
ข. จุดทีได้รับบาดเจ็บในแนวหน้า แล้วส่งกลับโดย ฮ. มายังหน่วยแพทย์ที กทม.
ค. จุดทีได้รับบาดเจ็บในแนวหน้า แล้วส่งกลับคืนโดยรถยนต์ มายังหน่วยแพทย์ใกล้เคียง
ง. จุดทีได้รับบาดเจ็บในแนวหน้า แล้วส่งกลับมายังหน่วยแพทย์ทีอยูข่ า้ งหลัง
๔๐๘. ในทุกขันตอน ณ ทีตังของหน่วยแพทย์ เพือจัดลําดับความเร่ งด่วนให้ผปู้ ่ วยได้ส่งไปรับการ
รักษาพยาบาล จะต้องทําการสิ งใดก่อน
ก. คัดแยกผูป้ ่ วยเจ็บ
ข. จํากัดผูป้ ่ วยเจ็บ
ค. จัดระเบียบผูป้ ่ วยเจ็บ
ง. ตกแต่งผูบ้ าดเจ็บ
๔๐๙. ผูป้ ่ วยหรื อบาดเจ็บเล็กน้อย ต้องให้การรักษาพยาบาลให้หายภายในระยะเวลาทีสันทีสุดแล้วทํา
อย่างไรต่อ
ก. ส่งกลับหน่วยต้นสังกัด
ข. รี บส่งคืนให้ปฏิบตั ิหน้าทีในสนาม
ค. ส่งกลับไปพักผ่อนทีบ้าน
ง. เปลียนสายงานใหม่
๔๑๐. หน่วยแพทย์ทีอยูข่ ่างหน้ามากเท่าใด จะมีขีดความสามารถทางการแพทย์จาํ กัด แต่จะมีสิ งใดสูง
ก. ความหลุดพ้น
ข. ความสุขสบาย
ค. ความคล่องตัวสูง
ง. ความรวดเร็ ว
๔๑๑. การส่งกลับทางการแพทย์ คือวิธีการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยจากจุดทีบาดเจ็บ ( สนามรบ ) มายังหน่วย
แพทย์ทีอยูท่ ีใด
ก. ข้างหลัง
ข. ข้างหน้า
ค. ด้านข้าง
ง. ด้านนอก
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๔๑๒. ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งกลับทางพืนดิน
ก. การชีทางให้ผปู้ ่ วยเจ็บ ( ทีเดินได้ ) เดินไป
ข. การอุม้ พยุง การแบก การใช้เปลหาม
ค. การลําเลียงด้วยรถยนต์พยาบาล
ง. การเคลือนย้ายโดยใช้คนลาก
๔๑๓. การส่งกลับผูป้ ่ วยเจ็บในสนามบางพืนทีและบางสถานการณ์ เลวร้าย ไม่เหมาะสม อาจ
จําเป็ นต้องใช้อะไรดัดแปลงในการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ
ก. สัตว์ต่าง ๆ และรถสายพานลําเลียงพล
ข. ม้า และ รถถัง
ค. จัดหาลูกหาบจากท้องถิ นนันมาช่วย
ง. รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
๔๑๔. การส่งกลับด้วยเปล ๑ พวกเปล จะมีพลเปลกีคน
ก. ๘ คน
ข. ๕ คน
ค. ๔ คน
ง. ๖ คน
๔๑๕. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุทีมาจากอุปสรรคต่าง ๆ อันมิอาจหลีกเลียงและก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ส่งกลับ
ก. การกระทําของข้าศึก
ข. ระบบการขนส่งทีสะดวกทันเหตุการณ์
ค. ระบบการติดต่อสือสารทีขาดประสิทธิภาพ
ง. สภาพภูมิประเทศ ถนน และลมฟ้ าอากาศ
๔๑๖. หน่วยแพทย์ทีอยูข่ า้ งหน้า จะได้รับสิ งอุปกรณ์สายแพทย์ประเภท สป.สิ นเปลือง อะไรจากหน่วย
แพทย์ทีสนับสนุนอยูข่ า้ งหลัง โดยการร้องขออย่างไม่เป็ นทางการขณะปฏิบตั ิการอยูใ่ นสถานการณ์รบ
ก. วิทยุติดต่อสือสาร
ข. เครื องใช้สอยส่วนตัว
ค. ยารักษาโรค
ง. ผ้าพันแผล ผ้าแต่งแผล เลือด ยา
๔๑๗. สิ งอุปกรณ์ถาวรสายแพทย์ มีหน่วยแพทย์ทีอยูข่ า้ งหน้าต้องจัดเตรี ยมมาทดแทน ให้ชิ นต่อชิ น ติด
ตัวอยูก่ บั ผูป้ ่ วยเจ็บ ข้อใดไม่ใช่
ก. เปล ผ้าห่ม
ข. เครื องแต่งกาย
ค. สายรัดห้ามเลือด
ง. เผือกโธมัส
๔๑๘. ในสถานการณ์ทียังไม่มีการรบ ข้อใดไม่ใช่หน้าทีของการบริ การทางการแพทย์ระดับหน่วย
ก. เปิ ดทีตรวจโรค
ข. ให้ความรู้เรื องการปฐมพยาบาล สุขศาสตร์ส่วนบุคคล
ค. เปิ ดห้องผ่าตัด
ง. กํากับดูแลในเรื องเวชกรรมป้ องกัน
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๔๑๙. บัตรบันทึกการเจ็บป่ วยในสนาม ต้องติดตัวไปกับผูป้ ่ วยเจ็บจนถึงทีส่งกลับแห่งสุดท้าย จะได้รับ
การตรวจสอบและเซ็นชือกํากับไว้ดว้ ยเพืออะไร
ก. ความรวดเร็วในการขนส่ง
ข. ความถูกต้องในการรักษาพยาบาล
ค. รายละเอียดต่าง ๆ เกียวกับประวัติ
ง. ความคล่องตัวในการเคลือนย้าย
๔๒๐. ในสถานการณ์รบจะร้องขอ สป.สาย พ. เพิ มเติมและการแจกจ่ายส่งมาให้จะกระทําโดยทางสาย
การส่งกลับ ใช้ฝากมากับใคร
ก. เฮลิคอปเตอร์พยาบาล
ข. รถยนต์ส่งกําลังบํารุ ง
ค. รถสายพานลําเลียงพล
ง. รถยนต์พยาบาล
๔๒๑. รถยนต์พยาบาลในแนวหน้าแต่ละคันจะทําการลําเลียงผูป้ ่ วยเจ็บ จะมีหน้าทีประจํา 2 นาย คือ
ก. พลขับ และ ช่างเครื อง
ข. พลขับ และ พลทหาร
ค. พลขับ และ นายสิบพยาบาล
ง. พลขับ และ แพทย์
๔๒๒. รถยนต์พยาบาลจะทําการลําเลียงผูป้ ่ วยเจ็บจากแนวหน้า มายังทีพยาบาลข้างหลัง ซึงกระทําได้
รวดเร็ วและจํานวนมากราย ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยต่าง ๆ จากสถานการณ์รบ ข้อใดไม่ใช่
ก. ลักษณะภูมิประเทศ
ข. สภาพลมฟ้ าอากาศในขณะนัน
ค. ทหารทุกคนให้ความปลอดภัยจากสถานการณ์รบ
ง. ความสุขสบายในสนามรบ
๔๒๓. ข้อใดไม่ใช่ขอ้ พิจารณาในการเลือกทีตังพยาบาลกองพัน
ก. ความปลอดภัย
ข. ใกล้ถนนและสะพาน
ค. การกําบังและซ่อนพราง
ง. พืนทีทีคาดว่าจะมีผปู้ ่ วยเจ็บหนาแน่น
๔๒๔. เปลเป็ นเครื องมือทีใช้ส่งกลับผูป้ ่ วยเจ็บในสนามได้ทุกลักษณะภูมิประเทศ
แต่มีขีดจํากัดในเรื องใด
ก. ระยะทาง
ข. ความเร็ว
ค. เวลา
ง. นําหนัก
๔๒๕. การบริ การทางการแพทย์ทางยุทธวิธี ได้แก่ขอ้ ใด
ก. การบริ การทางการแพทย์ระดับหน่วย และระดับกองพล
ข. การบริ การทางการแพทย์ระดับหน่วย ระดับกองพล และกองทัพ
ค. การบริ การทางการแพทย์ระดับกองพล และกองทัพ
ง. การบริ การทางการแพทย์ระดับหน่วย และกองทัพ
๔๒๖. การบริ การทางการแพทย์เริ มปฏิบตั ิขึนก่อนคือระดับใด
ก. ระดับกองพล
ข. ระดับกองทัพ
ค. ระดับหน่วย
ง. ระดับเขตหลังและเขตภายใน
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๔๒๗. พืนทีกําลังรบ ใช้สาํ หรับปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีคือเขตใด
ก. เขตหน้า
ข. เขตหลัง
ค. เขตยุทธบริ เวณ
ง. เขตภายใน
๔๒๘. พืนทีทีประกอบด้วยเส้นทางคมนาคม สถานทีตังทางการส่งกําลังบํารุ ง และการส่งกลับทาง
การแพทย์ คือเขตใด
ก. เขตหน้า
ข. เขตหลัง
ค. เขตยุทธบริ เวณ
ง. เขตภายใน
๔๒๙. พืนทีทีใช้สาํ หรับแสวงหาทรัพยากรทังทางบุคคลและวัตถุทีเหมาะสมอยูใ่ นสถานทีปลอดภัยให้
ใช้การได้มากและดีทีสุดคือเขตใด
ก. เขตหน้า
ข. เขตหลัง
ค. เขตยุทธบริ เวณ
ง. เขตภายใน
๔๓๐. วิธีการเคลือนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บจากจุดทีบาดเจ็บ ( สนามรบ ) หรื อจากหน่วยแพทย์ทีอยูข่ า้ งหน้า มายัง
หน่วยแพทย์ทีอยูข่ า้ งหลัง เรี ยกว่าอะไร
ก. การส่งกลับผูป้ ่ วยเจ็บ
ข. การส่งคืนผูป้ ่ วยเจ็บ
ค. การจัดส่งผูป้ ่ วยเจ็บ
ง. การจัดเก็บผูป้ ่ วยเจ็บ
๔๓๑. ในสนามรบของหน่วยแพทย์ทีอยูข่ า้ งหน้าสุด คืออะไร
ก. ทีพยาบาลกองพล
ข. ทีพยาบาลกองทัพ
ค. ทีพยาบาลกองพัน
ง. ทีพยาบาลผูป้ ่ วยเจ็บ
๔๓๒. ในการจัดให้กาํ ลังพลในหน่วยของตนได้รับบริ การทางการแพทย์อย่างเพียงพออยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของใคร
ก. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน
ข. ผูบ้ งั คับบัญชาทีใหญ่ทีสุดของหน่วยนัน
ค. ผูบ้ งั คับหน่วยแพทย์หรื อนายแพทย์ใหญ่ในสนาม
ง. หัวหน้าหน่วยทีจัดการด้านกําลังพล
๔๓๓. ข้อใดไม่ใช่หลักทัวไปทีนํามาใช้ในการสนับสนุนทางการแพทย์ตามจุดมุ่งหมายในสนามรบ
ก. หลักของความต่อเนือง หลักของการควบคุม ข. หลักความใกล้ชิด หลักความอ่อนตัว
ค. หลักความประชิดตัว หลักการประสานพลัง ง. หลักความคล่องตัว หลักความสอดคล้อง
๔๓๔. ข้อใดเป็ นจุดมุ่งหมายของหลักความใกล้ชิดทีนํามาใช้ในการสนับสนุนทางการแพทย์ในสนาม
ก. เพือสะดวกต่อการควบคุมดูแลและแก้ไขต่อหน่วยแพทย์
ข. แจกจ่ายทรัพยากรทางการแพทย์ทุกชนิดให้ถกู ต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการยุทธ์
ค. ต้องมีความสอดคล้องกับแผนการปฏิบตั ิทางยุทธวิธีของหน่วยทีกําลังดําเนินกลยุทธ์
ง. เพือลดอันตรายจากความรุ นแรงของโรคและการตายให้นอ้ ยลง
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๔๓๕. ผูบ้ งั คับหน่วยแพทย์ยงสามารถได้
ิ
ทราบสถานการณ์ทางยุทธวิธีมากเท่าใด ก็ยงนํ
ิ าสิ งใดได้
เหมาะสมและประสบความสําเร็ จมากยิงขึน
ก. วางนโยบายทุก ๆ ด้าน
ข. วางแผนสนับสนุนทางการแพทย์
ค. ให้นโยบายแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
ง. วางแผนการรบ
๔๓๖. การบริ การทางการแพทย์ในสนาม หมายถึงอะไร
ก. การนําเอาทรัพยากรทางการแพทย์ผสมผสานกับการปฏิบตั ิการทางยุทธวิธี
ข. การนําเอาเจ้าหน้าทีทางการแพทย์ผสมผสานกับความสะดวกสบายในสนาม
ค. การนําเอาเครื องมือทางการแพทย์ผสมผสานยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธี
ง. การนําเอาเจ้าหน้าทีทางการแพทย์ผสมผสานกับกําลังพลในสนาม
๔๓๗. ประสิทธิภาพของการบริ การทางการแพทย์ในสนาม จัดได้จากสิ งใด
ก. จํานวนเหรี ยญกล้าหาญทีได้รับ
ข. คําชมเชยต่าง ๆ จากผูบ้ งั คับบัญชา
ค. การได้รับชัยชนะจากการสูร้ บกับข้าศึกในสนาม
ง. จํานวนผูป้ ่ วยเจ็บทีสามารถช่วยชีวิตหรื อป้ องกันความพิการได้
๔๓๘. ในการดํารงชีวิตของมนุษย์มีกลไกในการหายใจอย่างไร
ก. นําออกซิเจนไปยังหัวใจแล้วส่งไปทัวร่ างกาย
ข. นําออกซิเจนเข้าไปยังปอดแล้วส่งไปทัวร่ างกายโดยผ่านไปตามเส้นโลหิต
ค. นําออกซิเจนจากเส้นโลหิตไปยังหัวใจ
ง. นําออกซิเจนจากหัวใจ แล้วส่งไปเฉพาะส่วนทีสําคัญของร่ างกาย
๔๓๙. เซลล์ประสาททีมีความสําคัญต่อชีวิตซึงอยูใ่ นสมองอาจตายได้หลังขาดออกซิเจนเพียงกีนาที
เท่านัน
ก. ๑ นาที
ข. ๒ นาที
ค. ๓ นาที
ง. ๔ นาที
๔๔๐. ข้อใดไม่ใช่อาการฉุกเฉินทีสามารถทําให้ผบู้ าดเจ็บอยูใ่ นขันอันตรายได้
ก. มีบาดแผลทีเกิดการอักเสบ เจ็บปวด บวมแดง
ข. การขาดระยะของการหายใจ หรื ออัตราการเต้นของหัวใจ
ค. การสูญเสียโลหิตอย่างหนัก
ง. ภาวะการหมดสติ
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๔๔๑. กลวิธีสาํ หรับการหายใจโดยใช้การผายปอดกระทําเพืออะไร
ก. อากาศผ่านไปสู่หวั ใจของผูป้ ่ วยเจ็บทีพอหายใจได้
ข. อากาศผ่านไปสู่ปอดของผูป้ ่ วยเจ็บทีพอหายใจได้
ค. อากาศผ่านไปสู่หวั ใจของผูป้ ่ วยเจ็บทีกําลังขาดระยะการหายใจ
ง. อากาศผ่านไปสู่ปอดของผูป้ ่ วยเจ็บทีกําลังทีขาดระบบการหายใจ
๔๔๒. กลวิธีสาํ หรับการหมุนเวียนของโลหิต โดยใช้การปัมหัวใจ กระทําเพืออะไร
ก. ใช้แรงกระแทกลงบนหน้าอก ทําให้หวั ใจสูบฉีดโลหิต
ข. ใช้แรงกดลงบนทรวงอกด้านซ้ายทําให้หวั ใจสูบฉีดโลหิตได้ดี
ค. ใช้ฝ่ามือนวดลงบนทรวงอกด้านซ้าย ทําให้โลหิตหมุนเวียนดี
ง. ใช้หลังมือกระแทกลงบนหน้าอก ทําให้โลหิตหมุนเวียนดี
๔๔๓. ในการหายใจมีสิ งใดทีจําเป็ นทีสุดในการดํารงชีวติ
ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ข. ก๊าซไนโตรเจน
ค. ออกซิเจน
ง. ก๊าซโอโซน
๔๔๔. ข้อใดไม่ได้จดั อยูใ่ นระยะของการหายใจ
ก. การหายใจเร็ว
ข. การหายใจช้า
ค. การหายใจออก
ง. จังหวะหยุด
๔๔๕. วิธีการช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยเจ็บ ให้บรรลุผลควรอยูใ่ นท่านอนอย่างไร
ก. นอนควํา
ข. นอนหงายราบ
ค. นอนตามสบาย
ง. นอนตะแคง
๔๔๖. การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจชีพจรบริ เวณใดทีสามารถยืนยันผลทีเชือถือได้
ก. บริ เวณข้อมือ
ข. บริ เวณขมับ
ค. บริ เวณข้อพับ
ง. บริ เวณลําคอด้านข้าง
๔๔๗. ข้อใดไม่ใช่วิธีการห้ามเลือดให้กบั ผูบ้ าดเจ็บทีมีเลือดออกมาก
ก. กดบริ เวณทรวงอก
ข. กดบริ เวณบาดแผล
ค. กดบริ เวณเส้นเลือดแดง
ง. การขันชะเนาะ
๔๔๘. เมือมีเลือดออกภายนอกให้ใช้ผา้ สะอาดปิ ดบริ เวณบาดแผล แต่ถา้ เลือดยังไม่หยุดไหล ควร
ปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ยกส่วนบาดแผลให้สูงขึน รี บไปโรงพยาบาล
ข. เอาผ้าพันแผลเดิมออกแล้วพันใหม่
ค. ให้ใช้ผา้ พันแผลพันทับลงไป
ง. ใช้สมุนไพรปิ ดบาดแผลให้เลือดหยุดไหล
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๔๔๙. ในรายทีสงสัยว่ากระดูกคอหรื อกระดูกสันหลังหัก ไม่ควรให้ผบู้ าดเจ็บปฏิบตั ิสิ งใดเป็ นอันขาด
จะทําให้เกิดอัมพาตได้
ก. นอนราบ
ข. หยุดนัง
ค. ห้ามเคลือนย้าย
ง. อยูน่ ิ ง ๆ
๔๕๐. วิธีการขันชะเนาะให้ได้ผล ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ควรคลายขันชะเนาะออกเมือมีอาการชา
ข. ควรใช้เชือก สายไฟ ลวด หรื อด้ายเล็ก ๆ ทําเป็ นขันชะเนาะ
ค. รัดพืนทีทีอยูร่ ะหว่างบาดแผลกับหัวใจ ห่างบาดแผลประมาณ ๒ นิ ว
ง. ไม่ควรใช้ผา้ นุ่ม ๆ รองโดยรอบก่อนการขันชะเนาะ
๔๕๑. ข้อใดไม่ใช่การลําเลียงด้วยมือ
ก. จัดหาเปลไม่ได้
ข. ภูมิประเทศไม่อาํ นวยให้ลาํ เลียง
ค. ชุดเคลือนย้ายไม่สามารถออกปฏิบตั ิงานได้ เนืองจากการปฏิบตั ิการของฝ่ ายข้าศึก
ง. ลําเลียงผูป้ ่ วยเจ็บไปได้ในระยะไกล ๆ
๔๕๒. ข้อใดไม่ใช่การลําเลียงผูป้ ่ วยเจ็บด้วยผ้านุ่ม
ก. อุม้ ด้วยการใช้เครื องอํานวยความสะดวก
ข. อุม้ เดียว
ค. อุม้ คู่
ง. อุม้ มากกว่า ๒ คน ขึนไป
๔๕๓. วิธีการอุม้ แบบใดทีเหมาะกับคนทีหมดสติและง่ายทีสุดสําหรับการอุม้ เพียงคนเดียว
ก. อุม้ พยุง
ข. อุม้ แบก
ค. อุม้ ลากด้วยเข็มขัดปื นพก
ง. อุม้ ทาบหลัง
๔๕๔. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการลําเลียงผูป้ ่ วยเจ็บด้วยท่าอุม้ คู่
ก. นําผูป้ ่ วยเจ็บไปได้ในระยะไกล ๆ
ข. ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยกว่าการอุม้ เดียว
ค. เหมาะสําหรับผูป้ ่ วยเจ็บทีหมดสติ
ง. มีความปลอดภัยน้อยกว่าการอุม้ เดียว
๔๕๕. การลําเลียงผูป้ ่ วยเจ็บด้วยท่าอุม้ คู่และการใช้เปลสนาม มีความจําเป็ นหรื อไม่ตอ้ งมีหวั หน้าหรื อผู้
บอก ยก ลุก นับ แบก – เปล
ก. จําเป็ นจะได้เป็ นแนวทางเดียวกัน
ข. ไม่จาํ เป็ นต้องมีหวั หน้า
ค. ใครเป็ นหัวหน้าหรื อผูบ้ อกก็ได้
ง. ไม่มีการบอกเกียวกับการอุม้ คู่หรื อการใช้เปลสนาม
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๔๕๖. ข้อใดไม่ใช่ความมุ่งหมายของการจัดแบ่งพวกเปล
ก. เพือให้พวกเปลทราบตําแหน่ง
ข. เพือให้รู้หน้าทีของตนเอง
ค. เพือให้ความสุขสบายแก่ผปู้ ่ วยเจ็บ
ง. เพือให้พวกเปลมีระเบียบเรี ยบร้อย มีวินยั รวดเร็ ว ถูกต้อง
๔๕๗. การหามผูป้ ่ วยเจ็บทีนอนอยูบ่ นเปลเมือออกเดินเอาทางใดไปก่อน
ก. ศีรษะ
ข. เท้า
ค. ลําตัวข้างซ้าย
ง. ลําตัวข้างขวา
๔๕๘. การหามผูป้ ่ วยเจ็บบนเปลขึนภูเขาหรื อขึนบันใดต้องเอาส่วนใดขึนไปก่อน
ก. เท้า
ข. ลําตัวข้างซ้าย
ค. ลําตัวข้างขวา
ง. ศีรษะ
๔๕๙. การยกบริ เวณทีมีบาดแผลให้ขึนสูงกว่าระดับหัวใจ เพืออะไร
ก. ช่วยเพิ มความดันในเส้นเลือด
ข. ช่วยให้ความรุ นแรงของบาดแผลดีขึน
ค. ช่วยลดความดันในเส้นเลือดและทําให้เลือดออกน้อยลง
ง. ช่วยให้การอักเสบ บามแดง ลดน้อยลง
๔๖๐. บริ เวณทีขันชะเนาะต้องเปิ ดไว้เพือให้เจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลเห็นและให้ความระมัดระวัง ข้อ
ใดไม่ใช่วิธีการ
ก. ติดป้ ายให้เห็นชัดเจนบริ เวณทีขันชะเนาะ
ข. เขียนทีผ้าแล้วโพกไว้บนศีรษะ
ค. บอกเวลาทีทําการขันชะเนาะ
ง. ใช้หมึกเขียนทีหน้าผากผูป้ ่ วยเจ็บ
๔๖๑. กรมแพทย์ทีทหารบกเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในสายวิยาการแพทย์ของกองทัพบก ข้อใดไม่ใช่
หน้าทีรับผิดชอบ
ก. จัดให้มีการบริ การทางการแพทย์ ในยามปกติ
ข. จัดให้มีการบริ การทางการแพทย์ ในยามสงคราม
ค. ให้ปฏิบตั ิหน้าทีทางการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ปฏิบตั ิการรบเคียงคู่กบั ทหารรบเพือปราบปรามข้าศึก
๔๖๒. พันธกิจของเหล่าทหารแพทย์มีความยากลําบากกว่างานอืน ๆ แม้จะอยูใ่ นสถานการณ์ทีดีทีสุดคือ
อะไร
ก. การส่งกลับผูป้ ่ วยเจ็บ
ข. การรักษาพยาบาล
ค. การส่งเสบียงอาหาร
ง. การสนับสนุนอุปกรณ์สายแพทย์

- ๕๘ -

๔๖๓. กระสุนและวัตถุระเบิดทีติดตัวมากับผูป้ ่ วยเจ็บ จะถูกเก็บไว้ทีใด
ก. ทีพยาบาลกองพล
ข. ทีพยาบาลกองพัน
ค. ทีพยาบาลกองทัพ
ง. โรงพยาบาลในเขตหลัง
๔๖๔. ข้อใดไม่ใช่ทีตังทางการแพทย์ในสนามรบ
ก. ให้ใกล้เข้าไปข้างหน้าเท่าทีจะทําได้
ข. ไกลออกไปข้างหลัง
ค. ตังอยูบ่ ริ เวณทีมีการสูร้ บกับข้าศึก
ง. ไม่กีดขวางต่อการปฏิบตั ิการรบ
วิชา การบรรเทาสาธารณภัย
๔๖๕. สาธารณภัย หมายถึง
ก. ภัยทีเกิดจากธรรมชาติ
ข. ภัยทีเกิดจากการกระทําของมนุษย์
ค. ภัยทีเกิดจากรถเมล์สาธารณะ
ง. ภัยหรื อเหตุการณ์ทีเกิดขึนเองโดยธรรมชาติหรื อการกระทําของมนุษย์
๔๖๖. ภัยทีเกิดขึนจากสงคราม ถือเป็ นสาธารณภัยหรื อไม่เพราะเหตุใด
ก. เป็ น เพราะเป็ นภัยทีเกิดขึนจากการกระทําของมนุษย์
ข. เป็ น เพราะเป็ นภัยทีทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิต
ค. ไม่เป็ น เพราะเป็ นสงคราม
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๔๖๗. ภัยทีเกิดจากความไม่สงบภายใน ถือเป็ นสาธารณภัยหรื อไม่เพราะเหตุใด
ก. ไม่เป็ น เพราะเกิดจากความไม่สงบภายใน
ข. เป็ น เพราะกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของคนในชาติ
ค. ไม่เป็ น เพราะไม่ใช่ภยั ธรรมชาติ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๖๘. ภัยทีเกิดจากการโจมตีภายนอก ถือเป็ นสาธารณภัยหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ก. ไม่เป็ น เพราะเป็ นสงครามภายนอกประเทศ
ข. เป็ น เพราะกระทบกระเทือนต่อความสงบสุขของคนในชาติ
ค. ไม่เป็ น เพราะไม่ใช่ภยั ธรรมชาติ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๖๙. อัคคีภยั คือภัยทีเกิดจากอะไร
ก. นํา
ข. ไฟ
ค. ลม
ง. ถูกทุกข้อ
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๔๗๐. อุทกภัย คือภัยทีเกิดจากอะไร
ก. นํา
ข. ไฟ
ค. ลม
ง. ถูกทุกข้อ
๔๗๑. วาตภัย คือภัยทีเกิดจากอะไร
ก. นํา
ข. ไฟ
ค. ลม
ง. ถูกทุกข้อ
๔๗๒. ไฟป่ า ถือเป็ นภัยชนิดใด
ก. อัคคีภยั
ข. วาตภัย
ค. อุทกภัย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๗๓. ผลกระทบทางตรง ของสาธารณภัยทีมีต่อประชาชนคือ
ก. เสียชีวิตและทรัพย์สิน
ข. เสียญาติ พีน้อง
ค. สภาพเศรษฐกิจตกตํา
ง. ถูกทุกข้อ
๔๗๔. ผลกระทบทางอ้อม ของสาธารณภัยทีมีต่อประชาชนคือ
ก. เสียชีวิตและทรัพย์สิน
ข. เสียญาติ พีน้อง
ค. สภาพเศรษฐกิจตกตํา
ง. ถูกทุกข้อ
๔๗๕. ส่วนมากคนไทย เมือพูดถึงสาธารณภัย จะนึกถึงภัยอะไรมากทีสุด
ก. อัคคีภยั
ข. วาตภัย
ค. อุทกภัย
ง. ถูกทุกข้อ
๔๗๖. ลักษณะการบรรเทาสาธารณภัยระยะแรก แบ่งการปฏิบตั ิออกเป็ นกีลักษณะ
ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔
๔๗๗. งานบรรเทาสาธารณภัย ในลักษณะใดคือช่วยให้ปลอดภัยให้พน้ ภัย
ก. สงเคราะห์
ข. สงสาร
ค. ช่วยเหลือ
ง. ช่วยดู
๔๗๘. งานบรรเทาสาธารณภัย ในลักษณะใดคือช่วยให้ผปู้ ระสบภัยฟื นฟูกลับสู่สภาพเดิมเหมือนก่อน
เกิดสาธารณภัย
ก. สงเคราะห์
ข. สงสาร
ค. ช่วยเหลือ
ง. ช่วยดู
๔๗๙. ด้านการป้ องกัน หมายถึงอะไร
ก. การวางแผนเพือไม่ให้สาธารณภัยเกิดขึน
ข. การช่วยเหลือ
ค. การสงเคราะห์
ง. ถูกทุกข้อ
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๔๘๐. การป้ องกันไม่ให้เกิดสาธารณภัย ทําไมทําได้ยาก
ก. การสือสารไม่ดี
ข. ไม่มีงบประมาณ
ค. สาธารณภัยไม่สามารถควบคุมได้
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๘๑. ความรุ นแรง ของสาธารณภัยระยะใดรุ นแรงทีสุด
ก. ระยะแรก
ข. ระยะสอง
ค. ระยะอิ มตัว
ง. ระยะสุดท้าย
๔๘๒. ภัยทีเกิดทีแหลมตะลุมพุก จ.นครศรี ธรรมราช เป็ นภัยทีเกิดจากอะไร
ก. อัคคีภยั
ข. วาตภัย
ค. อุทกภัย
ง. ถูกทุกข้อ
๔๘๓. ซึนามิ เป็ นภัยทีเกิดจากอะไร
ก. อัคคีภยั
ข. วาตภัย
ค. อุทกภัย
ง. ถูกทุกข้อ
๔๘๔. ขันตอนใดในการบรรเทาสาธารณภัย ทีมีระยะเวลายาวนานทีสุด
ก. การป้ องกัน
ข. การระวังภัยและช่วยเหลือ
ค. การให้การสงเคราะห์
ง. ถูกทุกข้อ
๔๘๕. หลักการปฏิบตั ิในการบรรเทาสาธารณภัย เป็ นความรับผิดชอบของใครเป้ นหลัก
ก. นักการเมือง
ข. รัฐบาลส่วนท้องถิ น
ค. รัฐบาลกลาง
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก
๔๘๖. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไทยเริ มปฏิบตั ิงานบรรเทาสาธารณภัยครังแรก เมือปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. ๒๕๐๖
ข. พ.ศ. ๒๕๐๗
ค. พ.ศ. ๒๕๐๘
ง. พ.ศ. ๒๕๐๙
๔๘๗. กองตํารวจดับเพลิง มีหน้าทีอะไร ในปี พ.ศ. 2503
ก. บรรเทาสาธารณภัย
ข. บรรเทาเหตุอคั คีภยั
ค. ตัดสินคดีความ
ง. ถูกทุกข้อ
๔๘๘. ได้เปลียนชือ “ กองตํารวจดับเพลิง” เป็ นชืออะไร
ก. กองดับเพลิง
ข. กองกํากับการตํารวจดับเพลิง
ค. ตํารวจดับเพลิง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๘๙. เมือกองตํารวจดับเพลิงได้เปลียนชือ ได้มีหน้าทีเพิมขึนอย่างไร
ก. เป็ นหน่วยบรรเทาสาธารณภัย มีความรับผิดชอบมากขึน และกว้างขวางขึน
ข. เป็ นหน่วยบรรเทาอัคคีภยั เหมือนเดิม ความรับผิดชอบเท่าเดิม
ค. มีหน้าทีพิจารณาคดีควบคู่กบั การบรรเทาสาธารณภัยไปด้วย
ง. ผิดทุกข้อ

- ๖๑ -

๔๙๐. ศูนย์ฝึกอบรม ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในส่วนภูมภิ าค มีกีแห่ง
ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔
๔๙๑. ศูนย์ฝึกอบรม มีหน้าทีหน้าทีหลักกีประการ
ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔
๔๙๒. ให้การอบรมแก่เจ้าหน้าทีเทศบาล สุขาภิบาล เจ้าหน้าทีส่วนจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ เป็ น
หน้าทีหลักของ “ ศูนย์ฝึกอบรม” หรื อไม่ เพราะอะไร
ก. ไม่ เพราะมีหน่วยงานอืนมารับหน้าทีอบรมแทน
ข. ไม่ เพราะอยูน่ อกเหนือหน้าทีหลัก
ค. เป็ น เพราะอยูใ่ นหน้าทีหลัก และเป็ นความรับผิดชอบหลัก
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๔๙๓. การดําเนินงานเกียวกับสาธารณภัย โดยกระบวนการทังหมดของสิ งทีต้องทํา แบ่งออกเป็ นกีส่วน
ก. ๑ ส่วน
ข. ๒ ส่วน
ค. ๓ ส่วน
ง. ๔ ส่วน
๔๙๔. ส่วนที ๒ ของการดําเนินงานเกียวกับสาธารณภัย คืออะไร
ก. การระวังป้ องกันและการช่วยเหลือ
ข. การป้ องกัน
ค. การสงเคราะห์
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๙๕. ขันตอนของการดําเนินงานเกียวกับสาธารณภัย ขันตอนใดหากมิได้พจิ ารณาอย่างละเอียดแล้ว
เกือบถือเป็ นงานเดียวกัน
ก. ขันแรกกับขันทีสอง
ข. ขันสองกับขันสุดท้าย
ค. ขันแรกกับขันสุดท้าย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๙๖. ในการช่วยกันป้ องกันสาธารณภัย หน้าทีหลักเป็ นของใคร
ก. รัฐบาล
ข. เอกชน
ค. นักศึกษา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
........................................................

