ธนาคารข้ อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที ๑ หญิง
จงเลือกข้อทีถูกทีสุ ดเพียง ๑ ข้อ
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
1. แต่งกายคล้ายเครื องแบบทหารในเวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินประกาศใช้กฎอัยการศึก
ก. จําคุก 5 ปี
ข. จําคุก 1 ปี ถึง 10 ปี
ค. ปรับไม่เกิน 200 บาท
ง. ตักเตือนแล้วปล่อยตัว
2. โทษของการแต่งเครื องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมายในเวลาปกติ
ก. จําคุก 6 เดือน
ข. จําคุก 3 เดือน ถึง 5 ปี
ค. ปรับไม่เกิน 200 บาท
ง. จําคุก 3 เดือน ถึง 1 ปี
3. รู ปพญานาคคู่พนั คบเพลิงเป็ นสัญลักษณ์ของเหล่าใด
ก. เหล่าทหารการสัตว์
ข. เหล่าทหารการเงิน
ค. เหล่าทหารแพทย์
ง. เหล่าทหารช่าง
4. พระมหากษัตริ ยโ์ ปรดเกล้าให้ผใู้ ดมีอาํ นาจแต่งตังและถอดถอนยศชันประทวนได้
ก. รมว.กห.นายกรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี เพียงผูเ้ ดียว
ค. ผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.
ง. รมว.กห.ผบ.ชันแม่ทพั ภาคขึนตรงต่อ กห.ผบ.ทบ.
5. ยศทหารแบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 2 ประเภท
ง. 5 ประเภท
6. ข้อใดคือชันยศทหาร
ก. ชันนายร้อย
ข. ชันนายสิบ
ค. ชันสัญญาบัตร และชันประทวน
ง. ชันนายพล
7. ดาวทีเป็ นส่วนประกอบของชันยศสัญญาบัตรทหารบกมีกีกลีบ
ก. 4 กลีบ
ข. 8 กลีบ
ค. 5 กลีบ
ง. 6 กลีบ
8. ยศชันนายสิบมีลกั ษณะอย่างไร
ก. บังรู ปหางนกแซงแซว
ข. บังรู ปนกกางเขน
ค. บังรู ปหางนกแซงแซวทําด้วยไหมสีเหลืองหรื อสีทอง ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
9. ปัจจุบนั ใช้พระราชบัญญัติเครื องแบบทหารบก พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2448
ข. พ.ศ. 2487
ค. พ.ศ. 2478
ง. พ.ศ. 2477

๒
10. ปัจจุบนั ทหารบกแบ่งออกเป็ นกีเหล่า
ก. 15 เหล่า
ค. 17 เหล่า
11. เครื องหมายเหล่าทหารบกทําด้วย
ก. โลหะสีทอง
ค. ดิ นสีทอง
12. ข้อใดไม่ใช่เหล่าทหารบก
ก. เหล่าทหารการสัตว์
ค. เหล่าทหารแผนที
13. กระเป๋ าถือของทหารหญิงมีกีแบบ
ก. 1 แบบ สีดาํ
ค. 1 แบบ สีนาํ ตาล
14. เครื องแบบทหารหญิงมีกีชนิด
ก. 10 ชนิด
ค. 12 ชนิด

ข. 16 เหล่า
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
ข. โลหะสีนาํ เงิน
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ข. เหล่าทหารการแพทย์
ง. เหล่าทหารพลร่ ม
ข. 2 แบบ สีดาํ
ง. 2 แบบ สีนาํ ตาล
ข. 11 ชนิด
ง. 9 ชนิด

วิชา การข่ าวเบืองต้น
15. ข่าวสารทางทหารหมายถึง ?
ก. ข่าวสารทีได้จากประชาชน และนักศึกษา
ข. ข่าวสารทีได้จากหมู่นกั ศึกษา
ค. เอกสารภาพถ่าย สภาพวัตถุ แผนที การตรวจการณ์ ง. ข่าวทีได้จากแหล่งชุมชนทัวไป
16. ข่าวกรองทางทหาร หมายถึง ?
ก. การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห์ ประเมินค่าเกียวกับ ขศ.
ข. ข่าวกรองทางการขนส่ง และโทรคมนาคม
ค. ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร
ง. ข่าวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปัจจัยประชาชน
17. มาตรการต่อต้านข่าวกรองมีกีประเภท ?
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
18. ข่าวที ผบช. ต้องการสําหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื องของ ขศ.,ลมฟ้ าอากาศ,และภูมิประเทศ เป็ นข่าว
กรองประเภทใด ?
ก. ข่าวสารทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางทหาร
ค. ข่าวกรองการรบ
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์

๓
19. หลักการรายงานประกอบด้วยข้อใด ?
ก. รวดเร็ ว, ถูกต้อง, สมบูรณ์
ข. ความแน่นอน,ถูกต้อง
ค. การรายงานด้วยวาจา,โทรศัพท์
ง. รวดเร็ ว, เชือถือได้
20. ผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการแสวงหาข่าวสารทหารคือข้อใด?
ก. ทหารเหล่าข่าวเท่านัน
ข. ทหารทุกคน
ค. เฉพาะเจ้าหน้าทีข่าวกรอง
ง. ผูบ้ งั คับบัญชา
21. สัญญาระหว่างชาติ (สัญญาเจนีวาว่าด้วยการปฏิบตั ิต่อเชลย เมือ ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒ ทหารต้องปฏิบตั ิต่อ
เชลยศึกตามลําดับขันอย่างไร?
ก. ค้น , แยก ,เงียบ , เร็ ว , พิทกั ษ์
ข. ค้น , แยก , เร็ ว , พิทกั ษ์ , เงียบ
ค. ค้น , แยก ,เงียบ , พิทกั ษ์, เร็ ว
ง. แยก , ค้น , เงียบ , เร็ ว , พิทกั ษ์
22. กรณี ทหารถูกจับเป็ นเชลยต้องปฏิบตั ิดงั นี?
ก. บอกตามความจริ งเฉพาะ ยศ , ชือ และหมายเลขประจําตัว
ข. บอกตามความจริ งเฉพาะชือหน่วย และยอดกําลังพลเท่านัน
ค. บอกจํานวนและชนิดของอาวุธเท่านัน
ง. ถูกทุกข้อ
23. รายงานเหตุการณ์ปกติได้กีวิธ?ี
ก. ๓ วิธี
ข. ๔ วิธี
ค. ๕ วิธี
ง. ๖ วิธี
24. วิธีการรายงานทีรวดเร็ วทีสุดคือการรายงานด้วยวิธีใด?
ก. ลายลักษณ์อกั ษร
ข. เอกสารและยุทธภัณฑ์
ค. ภาพสังเขป
ง. โทรศัพท์และวิทยุ
25. ผูร้ ับผิดชอบการต่อต้านข่าวกรองคือใคร?
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
26. ข้อใดต่อไปนีเป็ นมาตรการต่อต้านข่าวกรองเชิงรับ?
ก. การสกัดกันต่อต้านการลาดตระเวน
ข. การวางแผนเข้าตี
ค. การสะกดรอย
ง. การรักษาความลับ
27. ข้อต่อไปนีเป็ นข่าวทีมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิการทางทหารยกเว้นข่าวเกียวกับเรื องใด ?
ก. ข้าศึก
ข. ลมฟ้ าอากาศ
ค. ภูมิประเทศ
ง. การเมือง

๔
28. การข่าวมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิการทางทหารอย่างไร ?
ก. ฝ่ ายเราทราบเรื องราวเกียวกับข้าศึกมากเพียงใดข้าศึกย่อมรู้เรื องฝ่ ายเราน้อยลงเท่านัน
ข. ผูบ้ งั คับบัญชาอาศัยการข่าวเป็ นพืนฐานในการตกลงใจทางยุทธวิธี
ค. ถ้าฝ่ ายเราป้ องกันไม่ให้ขา้ ศึกทราบข่าวเกียวกับฝ่ ายเราก็เท่ากับเป็ นการปิ ดหนทางปฎิบตั ิของข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
29. การพยายามรักษาความปลอดภัยแก่เชลยศึกในขณะส่งกลับไปยังส่วนหลังไม่ให้ใครทําการทารุ ณต่อเชลยศึก
เรี ยกว่าอะไร ?
ก. การค้น
ข. การพิทกั ษ์
ค. การแยก
ง. ถูกทุกข้อ
30. ข้อต่อไปนีข้อใดเป็ นแหล่งข่าวทีทหารต้องเพ่งเล็งเพือให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ ายเรา ?
ก. การปฏิบตั ิและการงดปฏิบตั ิของข้าศึก ข. สภาพลมฟ้ าอากาศและภูมิประเทศ
ค. แผนทีภาพถ่ายทางอากาศของข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
31. เพือเป็ นการป้ องกันและรักษามิให้ความลับของทางราชการรั วไหลไปถึงข้าศึกทหารต้องปฏิบตั ิตน
ดังต่อไปนียกเว้นข้อใด ?
ก. ทหารทีออกไป ลว.จะต้องไม่นาํ เอกสารใด ๆ เกียวกับทางการทหารติดตัวไป
ข. ทหารจะต้องเป็ นผูท้ ีรู้ความลับของทางราชการทหารไว้ให้มากทีสุด
ค. ทหารจะต้องพยายามหลีกเลียงจากการถูกจับเป็ นเชลยให้ถึงทีสุด
ง. ทหารต้องไม่ตอบคําถามเกียวกับกิจการทหารแก่บุคคลอืนอย่างเด็ดขาด
32. การเขียนจดหมายของทหารขณะอยูร่ ะหว่างปฏิบตั กิ ารในสนามรบให้ปฏิบตั ิอย่างไร ?
ก. เขียนบรรยายทีตัง,กําลังพล,อาวุธ ให้บุคคลอืนทราบ
ข. ทีหัวกระดาษจดหมายต้องเขียนตําบลทีอยูใ่ ห้ชดั เจน
ค. การส่งจดหมายให้ส่งเฉพาะทางไปรษณี ยท์ หารเท่านัน
ง. ถูกทุกข้อ
33. วิธีการรายงานข่าวสามารถกระทําได้ดงั นี ?
ก. รายงานด้วยวาจาและลายลักษณ์อกั ษร ข. รายงานโดยการเขียนข่าว ภาพสังเขป
ค. รายงานข่าวทางโทรศัพท์และวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
34. ข้อใดต่อไปนีเป็ นการนําความรู้ในเรื องข่าวมาใช้ประโยชน์?
ก. ไม่เปิ ดเผยขันเงินเดือนปัจจุบนั และรายได้อืนให้ภรรยาทราบ
ข. เปลียนแปลงสถานทีพบปะเราและกิ กบ่อย ๆ
ค. กรณี ค่สู มรสจับผิดได้ให้สารภาพเพียงครึ งเดียว
ง. ถูกทุกข้อ

๕
35. ความมุ่งหมายของข่าวทางทหารมีวตั ถุประสงค์อยูก่ ีประการ ?
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ
36. การรายงานข่าวเกียวกับข้าศึกจะต้องครอบคลุมรายละเอียดในเรื อง ?
ก. ขนาด, การปฎิบตั ิ
ข. ทีตัง,หน่วย
ค. เวลา, ยุทโธปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
37. ทหารจะต้องรายงานข่าวสารทุกชนิดด้วยความรวดเร็ วโดยให้ระบุว่า ?
ก. อะไร,อย่างไร,เมือไร
ข. อะไร,ทีไหน,เมือไร
ค. เมือไร,ทีไหน,อย่างไร
ง. อย่างไร,ทีไหน,อะไร
38. ระบบการใช้สญ
ั ญาณผ่านกระทําเพืออะไร ?
ก. ป้ องกันทหารหนีออกนอกหน่วย
ข. ป้ องกันทหารพลัดหลงจากหน่วย
ค. ป้ องกันข้าศึกแทรกซึมเข้ามาในหน่วย
ง. ผิดทุกข้อ
39. การแบ่งพืนทีในการปฏิบตั ิการข่าวกรองแบ่งได้ ๒ พืนที ได้แก่อะไรบ้าง?
ก. พืนทีอิทธิพล
ข. พืนทีเขตสีแดง
ค. พืนทีทีต้องสนใจ
ง. ถูกทังข้อ ก และ ค
40. การวางแผนรวบรวมข่าวสารเพืออะไร?
ก. เพือจะได้วิเคราะห์ข่าว
ข. เพือให้นายทหารฝ่ ายการข่าวรวบรวมข่าวสารได้ตรงตามความเป็ นจริ ง
ค. เพือให้ทนั เวลา
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
41. สิ งบอกเหตุใดทีสามารถเตือนเราได้?
ก. สัตว์ตกใจ
ข. ร่ องรอยทีพักแรมหรื อรอยเท้าจํานวนมาก
ค. เสียงระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ
42. วิธีการรวบรวมข่าวสารในสนาม มีอะไรบ้าง?
ก. การเฝ้ าตรวจในสนามรบ
ข. การต่อต้านการลาดตระเวนและการค้นหาทีหมาย
ค. การลาดตระเวนทางพืนดินและอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
43. การค้นหาทีหมายเป็ นส่วนหนึงของงานข่าวกรองประเภทใด?
ก. ข่าวกรองการรบ
ข. ภารกิจการลาดตระเวน
ค. การปฏิบตั ิการต่อต้านข่าวกรอง
ง. การเฝ้ าตรวจ
44. เจ้าหน้าทีรวบรวมข่าวสาร คือใคร?
ก. เจ้าหน้าทีข่าวกรอง
ข. บริ การข่าวสารพิเศษและแหล่งข่าว
ค. หน่วยทหาร
ง. ถูกทุกข้อ

๖
45. ข้อมูลทีทหารใช้ในการตกลงใจทางยุทธวิธีได้แก่?
ก. ข้อมูลทางยุทธศาสตร์
ข. ข้าศึก,ลมฟ้ าอากาศและภูมิประเทศ
ค. OCOKA
ง. ถูกทัง ข.และ ค.
46. ข้อใดถูกต้องทีสุด?
ก. รู้เขารู้เรา
ข. รู้เขาแต่ไม่ให้รู้เรา
ค. รู้เขารู้เราและไม่ให้เขารู้เรา
ง. ถูกทุกข้อ
47. ต้นกําเนิดของข่าวสารได้แก่?
ก. บุคคล, สิ งของ ขศ.
ข. ลมฟ้ าอากาศ
ค. แหล่งข่าวสาร
ง. OCOKA
48. การติดป้ ายชือเชลยศึก วันเวลา สถานทีทีจับได้ และหน่วยทีจับได้เป็ นขันตอนใด?
ก. ค้น
ข. แยก
ค. เงียบ
ง. พิทกั ษ์
49. ภารกิจทีทหารจะได้ขอ้ มูลในเรื องลมฟ้ าอากาศและภูมิประเทศชัดเจนทีสุดได้แก่?
ก. การตังฐาน ลว.
ข. การซุ่มโจมตี
ค. การ ลว.
ง. การตีโฉบฉวย
50. วิธีการสังเกตุทีสําคัญมีกีวิธี?
ก. ๓
ข. ๔
ค. ๕
ง. ๖
51. หลักปฏิบตั ิเรื องการติดต่อสือสารของ ขศ.(ดักฟัง)ได้แก่?
ก. หากฟังรู้เรื องจดจําถ้อยคํารายงาน ผบช.ทราบโดยเร็ ว
ข. ข. ควรเลือกดักฟังเฉพาะข้อมูลทีรู เรื องและเข้าใจ
ค. หากฟังไม่เข้าใจให้บนั ทึกชนิดเครื องมือสือสาร, ขนาดคลืนและ ความถี
ง. ง. ข้อ ก. และ ค.ถูก
52. การจัดยามคอยเหตุจดั เป็ นมาตรการใด?
ก. ระบบสัญญาณผ่าน
ข. การรักษาความปลอดภัยทางการสือสาร
ค. การรักษาความปลอดภัยทีตังทางทหาร
ง. การรักษาความลับ
53. สัญญาเจนีวาถูกกําหนดขึนเมือ?
ก. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒
ข. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๒
ค. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๙
ง. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๙
54. คําว่า “เร็ ว” ในสัญญาเจนีวาหมายถึง?
ก. ค้นด้วยความรวดเร็ว
ข. กักขัง ขศ.โดยเร็ ว
ค. เคลือนย้าย ขศ.ไปยังส่วนหลังด้วยความรวดเร็ว ง. แยก ขศ.ด้วยความรวดเร็ ว
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วิชา การติดต่อสือสาร
55.ในการดําเนินการการรบผูบ้ งั คับบัญชาใช้เครื องมือสือสารติดต่อสือสารติดต่อสือสารบังคับ
บัญชาจนมีคาํ กล่าวว่า ‘’ การสือสารคือ …………….. “
ก.ความรับผิดชอบในการติดต่อสือสาร
ข.เสียงของผูบ้ งั คับบัญชา
ค.ความสําคัญในการติดต่อสือสาร
ง.หน้าทีของทหารสือสาร
56. นายทหารฝ่ ายสือสาร ( ฝสส. ) ในกรมทหารราบ มี คุณลักษณ์อย่างไร
ก.เป็ นนายทหารเหล่าราบ สามารถใช้และอํานวยการใช้เครื องมือสือสารได้ทุกชนิด
ข.เป็ นผูเ้ สนอแนะและแนะนําผูบ้ งั คับบัญชาในเรื องการสือสาร
ค.เป็ นผูร้ ับนโยบายวางแผนและออกคําสังในเรื องการสือสารแทนผูบ้ งั คับบัญชา
ง.ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
57. ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นหมวดสือสารกองพันทหารราบ
ก.บก.มว.ส.
ข.ตอนวิทยุ
ค.กองกระจายเสียง
ง.ตอนทางสาย
58. ข้อใดจัดอยูใ่ นวิธีการสือสารแบบการโทรคมนาคม
ก.พลนําสาร
ข.การไปรษณี ย ์
ค.โทรเลข
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
59. ในขณะเคลือนทีสามารถใช้วิธีการติดต่อสือสารประเภทใด
ก.โทรศัพท์
ข.วิทยุ
ค.โทรพิมพ์
ง.ไปรษณี ย ์
60. วิธีการส่งข่าวข้อเขียนด้วยประมวลเลขสัญญาณคือข้อใด
ก.โทรพิมพ์
ข.โทรสาร
ค.โทรเลข
ง.โทรศัพท์
61. ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก.โทรพิมพ์ใช้ได้กบั ทังวงจรทางสายและวงจรวิทยุ
ข.โทรพิมพ์ใช้ส่งข่าวข้อเขียนด้วยประมวลเลขสัญญาณ
ค.โทรพิมพ์ให้ความรวดเร็วในการสือสารระหว่างบุคคลต่อบุคคล
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
62. การใช้นกพิราบนําสารในการส่งข่าวเหมาะทีจะใช้เวลาใด
ก. กลางคืนเมืออากาศหนาว
ข. เย็นถึงคําเมืออากาศร้อน
ค. กลางวันเมืออากาศแจ่มใส
ง. กลางวันเมืออากาศหนาว
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63.การส่งข่าวทีสามารถพูดตอบโต้สวนทางกันได้คือการส่งข่าวด้วยเครื องมือประเภทใด
ก.วิทยุ
ข.โทรเลข
ค.โทรศัพท์
ง.โทรพิมพ์
64.วิธีการส่งข่าวระหว่างหน่วยทหารทีอยูใ่ นแนวหน้าและระหว่างพลลาดตระเวนไปยังหน่วยของตน
ในวิธีใด
ก. เสียงสัญญาณ
ข.วิทยุ
ค. สุนขั นําสาร
ง.โทรศัพท์
65.การสือสารประเภทไฟฟ้ าซึงใช้คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าในการรับส่งข่าวคือการสือสารประเภทใด
ก.โทรเลข
ข.วิทยุ
ค.โทรศัพท์
ง.โทรพิมพ์
66.การสือสารทีใช้คลืนเสียงส่งข่าวสันๆตามสัญญาณทีได้นดั หมายล่วงหน้าคือข้อใด
ก. ทัศนสัญญาณ
ข. เสียงสัญญาณ
ค. การสือสารประเภทวิทยุ
ง. การสือสารประเภทโทรศัพท์
67.วิธีการสือสารทีใช้เวลาในการติดตังมากกว่าวิธีการสือสารประเภทอืนคือข้อใด
ก.วิทยุ
ข.โทรทัศน์
ค.โทรศัพท์
ง.โทรพิมพ์
68.การส่งข่าซึงรับได้ดว้ ยการมองเห็นเช่น ธงสัญญาณ,พลุสญ
ั ญาณ,แผ่นผ้าสัญญาณ คือข้อใด
ก.เสียงสัญญาณ
ข.ไปรษณี ย ์
ค.ทัศนสัญญาณ
ง.การสือสารประเภทไฟฟ้ า
69.การสือสารซึงจะให้ภาพและเสียงชัวขณะจากของจริ งหรื อจากฟิ ล์ม คือข้อใด
ก.โทรพิมพ์
ข.โทรเลข
ค.โทรสาร
ง.โทรทัศน์
70.วิธีการสือสารทีใช้ส่งภายในลายเส้นหรื อวัสดุเกียวกับภาพเช่น แผนที ภาพร่ าง แผนผังคือข้อใด
ก.โทรสําเนา
ข.โทรทัศน์
ค.โทรพิมพ์
ง.โทรศัพท์
71.ข้อดีของการสือสารประเภทโทรศัพท์คือข้อใด
ก.ใช้เวลาในการติดตังน้อยกว่าการสือสารประเภทอืน
ข.ให้ความรวดเร็ วในการสือสารระหว่างบุคลต่อบุคคล
ค.ใช้ส่งข่าวด้วยประมวลเลขสัญญาณ
ง. เครื องทีใช้พิมพ์เป็ นตัวอักษรคล้ายเครื องพิมพ์
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72.กรรมวิธีในการส่งผลของการสือสารประเภทใดช้าทีสุด
ก.โทรเลข
ข.โทรพิมพ์
ค.โทรสําเนา
ง.โทรสาร
73.ระบบการส่งข้อมูลทีใช้เครื องจักรกล ซึงเรี ยกว่าสมองอเล็กทรอนิกส์เป็ นส่วนประกอบทีสําคัญ
เรี ยกว่าข้อใด
ก.ระบบการส่งข้อมูล
ข.ระบบวิทยุโทรเลข
ค.ระบบวิทยุโทรทัศน์
ง.ระบบกรรมวิธีขอ้ มูล
74.ระบบกรรมวิธีขอ้ มูลใช้ประโยชน์ในข้อใด
ก.ควบคุมการยิง
ข. การอุตุนิยมวิทยา
ค.การส่งข่าวตามแบบพิมพ์
ง. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูก
75.วิธีการสือสารแบ่งตามการใช้งานออกเป็ นกีวิธี
ก. ๔ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๒ วิธี
ง. ขึนอยูก่ บั ผูบ้ งั คับบัญชาสัง
76.วิธีการสือสารทีเชือถือได้และปลอดภัยมากทีสุดคือข้อใด
ก.วิทยุ
ข.โทรศัพท์
ค.พลนําสาร
ง.การไปรษณี ย ์
77.นกพิราบ มีความเร็วในการบินส่งข่าวประมาณใด
ก.๒๐ ไมล์ ต่อ ชังโมง
ข.๒๔ ไมล์ ต่อ ชัวโมง
ค.๓๖ ไมล์ ต่อ ชัวโมง
ง. ๓๔ไมล์ ต่อ ชังโมง
78.วิทีการสือสารทีปลอดภัยน้อยทีสุด
ก.พลนําสาร
ข.ทัศนสัญญาณ
ค.วิทยุ
ง.โทรศัพท์
79.การสือสารแบบโทรคมนาคมประกอบด้วย
ก.พลนําสาร-สัตว์นาํ สาร-การไปรษณี ย ์
ข.การนําสารและการไปรษณี ย ์
ค.เสียง-ทัศนะ-ไฟฟ้ า
ง.ถูกทุกข้อ
80.สัตว์นาํ สารทีนิยมใช้ทางทหาร ได้แก่สตั ว์ชนิดใด
ก.นกอินทรี และปลาโลมา
ข.นกพิราบและสุนขั
ค.ม้าและนกพิราบ
ง.สุนขั และนกอินทรี
81.การสือสารแบบทัศนะสัญญาณซึงรับได้ดว้ ยการมองเห็นได้แก่ขอ้ ใด
ก.ธงสัญญาณ
ข.พลุสญ
ั ญาณ
ค.แผ่นผ้าสัญญาณ
ง.ถูกทุกข้อ
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82.การสือสารแบบเสียงสัญญาณซึงรับได้ดว้ ยการได้ยนิ คือข้อใด
ก.นกหวีด
ข.ธงสัญญาณ
ค.พลุสญ
ั ญาณ
ง.ถูกทุกข้อ
83.ข้อดีของการสือสารประเภทวิทยุได้แก่ขอ้ ใด
ก.ใช้คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าในการส่งข่าว
ข.สามารถติดต่อได้ในขณะเคลือนที
ค.ติดตังได้รวดเร็ ว
ง.ถูกทุกข้อ
84.หมวดสือสารในกองพันทหารราบแบ่งออกเป็ น ๓ ตอน
ก.ตอนวิทยุ ตอนโทรศัพท์ ตอนศูนย์ข่าว
ข.บก.มว.ส. ตอนวิทยุ ตอนทางสาย
ค.ตอนนําสาร ตอนศูนย์ข่าว ตอนโทรศัพท์ ง.ไม่มีขอ้ ถูก
85.เจ้าหน้าทีสือสารในกรมทหารราบเป็ นทหารเหล่าใด
ก.เหล่าสื อสาร
ข.เหล่าราบ
ค.เหล่าทหารช่าง
ง.เหล่าใดก็ได้
86.การส่งข่าวด้วยวิธีการใดไม่ตอ้ งส่งผ่านศูนย์การสือสาร
ก.พลนําสาร
ข.โทรศัพท์
ค.การไปรษณี ย ์
ง.วิทยุ
87.วิธีการสือสารทีเก่าแก่ทีสุดและในปัจจุบนั ยังใช้อยูค่ ือข้อใด
ก.โทรศัพท์
ข.พลนําสาร
ค.วิทยุ
ง.ถูกทุกข้อ
88.วิธีส่งข่าวด้วยประมวลเลขสัญญาณคือข้อใด
ก.โทรพิมพ์
ข.โทรทัศน์
ค.โทรเลข
ง.โทรศัพท์
89.เราจะใช้วิธีการส่งข่าวด้วยพลนําสารสําหรับข่าวประเภทใด
ก.รับ-ส่ง ข่าวทีมีขอ้ ความยาวๆในระยะใกล้ ข.รับ-ส่งข่าวสันๆในระยะใกล้
ค.รับส่งข่าวทีมีความจําเป็ นต้องโต้ตอบ
ง.ถูกทุกข้อ
90.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.การสือสารประเภทวิทยุสามารถสือสารได้ในขณะเคลือนที
ข.การสือสารประเภทสายสามารถติดตังบนยานพาหนะได้
ค.การสือสารประเภทวิทยุขา้ ศึกไม่สามารถดักรับฟังได้
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
91.ทบ.ใช้แผ่นผ้าสัญญาณในการสือสารระหว่างข้อใด
ก.รถถังกับทหารราบ
ข.อากาศยานกับภาคพืนดิน
ค.ทีตังหน่วยกับทหารราบ
ง.ถูกทุกข้อ
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92.การใช้นกพิราบนําสารจะใช้ส่งข่าวลักษณะใด
ก.ข่าวทีมีชนความลั
ั
บ ลับมาก
ข.ข่าวทีมีความเร่ งด่วน ด่วนมาก
ค.ส่งข่าวจากแนวหน้าไปแนวหลัง
ง.ส่งข่าวทีมีขอ้ ความสันๆ
93.การส่งข่าวถึงกันได้แม้จะอยูห่ ่างไกลกันเกินกว่าเสียงมนุษย์จะได้ยนิ คือคําตอบข้อใด
ก.วิธีการนําสาร
ข.การไปรษณี ย ์
ค.การโทรคมนาคม
ง.การติดต่อสือสาร
94.ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นวิธีการสือสาร ประเภทการโทรคมนาคม
ก.โทรศัพท์
ข.ไปรษณี ย ์
ค.โทรเลข
ง.โทรทัศน์
วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ
95. อาวุธของทหารราบมีหลายชนิด อาวุธชนิดใดจัดเป็ นอาวุธประจํากาย
ก. ค.๖๐ มม.
ข. ลูกระเบิดขว้าง ค. ปื นกล เอ็ม ๖๐ ง. ปื นพก ๘๖
96. อาวุธของทหารราบมีหลายระดับหน่วย ตังแต่ ระดับหมู,่ ตอน,หมวด …อาวุธชนิดใด เป็ นอาวุธประจํากาย
หมู่ปืนเล็ก
ก. ค.๖๐
ข. ปื นกล เอ็ม ๖๐ ค. ค.เอ็ม ๒๐๓ ง. ปรส.๑๐๖ มม.
97. ปื นกล เอ็ม ๖๐ มีระยะยิงไกลสุด ๓,๗๒๕ เมตรมีระยะยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร ง. ๗,๗๐๐ เมตร
98. ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิ งหวังผลต่อเป้ าหมายเป็ นจุด ๑๕๐ เมตร มีระยะยิงหวังผลต่อเป้ าหมาย
เป็ นพืนทีเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๔๐๐ เมตร ง. ๓๕๐ เมตร
99. ค.ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เป็ นอาวุธทีประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุนอย่างไร
ก. ท้ายรังเพลิง
ข. ด้วยสายกระสุน ค. ปากลํากล้อง ง. ไม่มีขอ้ ถูก
100. กระสุนของอาวุธประจํากายมีหลายชนิด กระสุนลูกปราย เป็ นกระสุนของอาวุธอะไร
ก. ค.๑๒๐ มม.
ข. ปื นพก ๘๖
ค. ปลย.๑๑ ง. ปรส.๑๐๖ มม.
101. ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิจรองยิงเป้ าหมายทีเป็ นกลุ่มก้อน มีภารกิจหลักใช้ยงิ เป้ าหมายอะไร
ก. ข้าศึก ๒-๓ คน
ข. ต่อสูร้ ถถัง ค. เป้ าหมายหลังทีกําบัง ง. ไม่มีขอ้ ถูก
102. ค.๖๐ มม. เป็ นอาวุธกระสุนวิถีโค้ง ทําการยิงด้วยมุมสูง ใช้หลักการเล็งจําลองต่อเป้ าหมาย บรรจุกระสุน
อย่างไร
ก. บนท้ายลํากล้อง
ข.ทางท้ายรังเพลิง ค. ทางปากลํากล้อง ง. ช่องรังเพลิง

๑๒
103. อาวุธทหารราบแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท ทังใช้ยงิ ป้ องกันตัวผูใ้ ช้เอง และยิงสนับสนุนให้กบั หน่วย
อาวุธประเภทหนึงของทหารราบคืออะไร
ก. อาวุธประจํามือ
ข. อาวุธประจําตัว ค. อาวุธประจําหมู่ ง. อาวุธประจําหน่วย
104. ปื นกล เอ็ม๖๐ ใช้ยงิ สนับสนุนให้กบั ผูถ้ ือปื นเล็กทีอยูใ่ นแนวหน้า ทําการยิงแบบใด
ก. กึงอัตโนมัติ
ข. ทีละนัด ค. อัตโนมัติ ง. กึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ
105. อาวุธทหารราบ ซึงทหารเหล่าอืนต้องเรี ยนรู้และฝึ กเพือใช้ได้อย่างทหารราบ แบ่งออกได้ กีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท ง. ๕ ประเภท
106. ปื นกล เอ็ม ๖๐ เป็ นอาวุธทหารราบ ทีใช้ในการยิงสนับสนุนในการเข้าตีตงรั
ั บ ทีจัดอยูใ่ นอัตราการจัด
หน่วย ระดับใด
ก. หมู่ปืนเล็ก
ข. หมวดปื นเล็ก ค. กองร้อยอาวุธเบา ง. กองพันทหารราบ
107. ปื นเล็กยาว แบบ ๑๑ เป็ นอาวุธประจํากาย ใช้ยงิ ป้ องกันตัวเองและหน่วย มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด
ก. ๒,๖๕๐ เมตร
ข. ๒,๖๐๐ เมตร ค. ๓,๐๐๐ เมตร ง. ๓,๗๒๕ เมตร
108. ปื นเล็กยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภทมีประเภทหนึงที ตัดลํากล้องและพานท้ายให้สนประเภทนั
ั
น คือแบบใด
ก. ปลย.แบบ ๑๑
ข. ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑ ค. ปลย.แบบ ๑๑ เค ง. ปลย.๑๑ แซดเอฟ
109. ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ ม.ม. มีลกั ษณะการทํางานอย่างไร
ก. ทํางานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลือนที ข. ทํางานด้วยสะท้อนถอยหลังของลํากล้อง
ค. ทํางานด้วย แก๊ส
ง. ทํางานด้วยการเลือนลํากล้อง ออก และเข้า
110. ซองกระสุนของปื นเล็กยาว แบบ เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มี ๒ ชนิด ด้วยกัน คือชนิดทีบรรจุบรรจุกระสุนได้เท่าไร
ก. ๒๐ นัด และ ๓๐ นัด
ข. ๒๐ นัด และ ๔๐ นัด
ค. ๑๕ นัด และ ๓๐ นัด
ง. ๑๕ นัด และ ๔๐ นัด
111. อัตราการยิงต่อเนือง เป็ นอัตราการยิงทีประหยัดกระสุน และยิงไปแล้วลํากล้องไม่ร้อน อัตราการยิง
ต่อเนือง ของ ปื นเล็กยาว ๑๑ มีเท่าไร
ก. ๑๒-๑๕ นัด / นาที
ข. ๑๕-๒๐ นัด / นาที
ค. ๒๐- ๒๗ นัด / นาที
ง. ๒๗-๓๕ นัด / นาที
112. ปื นพก แบบ ๘๖ มีความกว้างปากลํากล้อง ขนาด ๑๑ ม.ม. บรรจุกระสุนด้วยซองกระสุน ชนิดกีนัด
ก. ๕ นัด
ข. ๗ นัด
ค. ๑๐ นัด
ง. ๑๒ นัด
113. ปื นพก แบบ ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากาย ทีมีไว้ป้องกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหน่วย มีระยะยิงหวังผล
เท่าใด
ก. ๑๕ เมตร
ข. ๒๕ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
114. กระสุน ปื นพก แบบ ๘๖ มี ๕ ชนิด มีอยูห่ นึงชนิด ทีมีความมุ่งหมายหลักเพือใช้ล่าสัตว์เล็ก ชนิดนันคือ
กระสุนอะไร
ก. ธรรมดา
ข. ส่องวิถี
ค. ซ้อมรบ
ง. ลูกปราย

๑๓
115. ปื นกล เอ็ม ๖๐ เป็ นอาวุธทียิงแบบอัตโนมัติ คือ ยิงเป็ นชุดๆละ ๖–๙ นัด บรรจุกระสุนด้วยสายกระสุน
โลหะชนิดข้อต่อ ๑ สาย มีกีนัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๕๐ นัด
ค. ๑๐๐ นัด
ง. ๒๐๐ นัด
116. ปื นกล เอ็ม ๖๐ เป็ นอาวุธประจําหน่วย มีระยะยิงหวังผล ๑,๑๐๐ เมตร มีระยะยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๔๖๐ เมตร ง. ๓,๗๒๕ เมตร
117. ปื นกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ ขนาดกว้างปากลํากล้อง ๑๒.๗ ม.ม.(.๕๐ นิ ว) เป็ นอาวุธประจําหน่วยใน
ระดับใด
ก. กองร้อยอาวุธเบา ข. กองพันทหารราบ ค. กรมทหารราบ ง. กองพลทหารราบ
118. ลักษณะการทํางานของอาวุธทหารราบ มีหลายแบบ ลักษณะการทํางานของ ปื นกล ๙๓ เอ็ม ๒ คือแบบ
อะไร
ก. การถอยหลังของส่วนเคลือนที
ข. การสะท้อนถอยหลังของลํากล้องปื น
ค. การทํางานด้วยแก๊ส
ง. การทํางานด้วยระบบไฟฟ้ า
119. ระยะยิงไกลสุดของปื นกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ คือ ๖,๘๐๐ เมตร,ระยะยิงหวังผลสูงสุดเป้ าหมายบนพืนดินคือ
ก. ๑,๑๐๐ เมตร
ข. ๓,๗๒๕ เมตร ค. ๗๒๕ เมตร ง. ๑,๘๓๐ เมตร
120. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ เป็ นอาวุธทีมีขนาดนําหนักเบา โดยการยิงใช้ประกอบติดกับ
ปื นชนิดใด
ก. ปื นกล เอ็ม ๖๐
ข. ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ค. ปื นพก แบบ ๘๖
ง. ปื นสันบรรจุเอง แบบ ๘๗
121. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีลกั ษณะการทํางานอย่างไร
ก. ด้วยแก๊ส
ข. ด้วยการเลือนลํากล้องออกและเข้า
ค. ด้วยการถอยหลังของลํากล้อง ง. ด้วยการสะท้อนถอยหลังของส่วนเคลือนที
122. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ นําหนักพร้อมยิง (รวม ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และ
กระสุน) เท่าใด
ก. ๑๑ ปอนด์
ข. ๓ ปอนด์
ค. ๗.๓๘ ปอนด์
ง. ๑๘ ปอนด์
123. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงทีปลอดภัยตําสุด ในการฝึ ก ๘๐ เมตร ในการรบกี
เมตร
ก. ๒๓ เมตร
ข. ๓๑ เมตร
ค. ๓๒ เมตร
ง. ๑๓ เมตร
124. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. ทําการยิงด้วยวิธีเล็งจําลองและเล็งตรงได้ เป็ นอาวุธทีมี
ลักษณะกระสุนวิถี อย่างไร
ก. วิถี โค้ง
ข. วิถี ราบ
ค. วิถี ตรง
ง. วิถี กลม

๑๔
125. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. เป็ นอาวุธทีทําการยิงด้วยมุมสูง โดยใช้กล้องเล็งแบบใดทีใช้
ในการช่วยเล็ง
ก. เอ็ม ๔
ข. เอ็ม ๒
ค. เอ็ม ๓
ง. เอ็ม ๑
126. ลูกระเบิดยิง ของ เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ มี ๕ ชนิด ชนิด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบแตก
มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด
ก. ๑,๗๘๐ เมตร
ข. ๑,๔๖๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
127. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. ทําการเล็งยิงด้วยมุมสูง จัดเป็ นอาวุธประจําหน่วยในระดับใด
ก. กองพันทหารราบ ข. กรมทหารราบ
ค. กองพลทหาราบ ง. หมู่ปืนเล็ก
128. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. มีอยู่ ๒ แบบ มีอยูห่ นึงแบบทีแผ่นฐานเป็ นรู ปลักษณะ
สีเหลียม คือ
ก. แบบ เอ็ม ๑๖
ข. แบบ เอ็ม ๑๙
ค. แบบ เอ็ม ๒๙
ง. แบบ เอ็ม ๑
129. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบด้วยชิ นส่วนสําคัญ กีชิ นส่วน
ก. ๖ ชิ นส่วน
ข. ๕ ชิ นส่วน
ค. ๔ ชิ นส่วน ง. ๓ ชิ นส่วน
130. ปื นไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. จัดเป็ นอาวุธประจําหน่วย ภารกิจหลักใช้ในการต่อสูร้ ถถัง
กระสุนต่อสู้ รถถังเจาะเกราะได้หนา เท่าใด
ก. ๘ นิ ว
ข. ๑๘ นิ ว
ค. ๒๘ นิ ว
ง. ๓๘ นิ ว
131. ปื นไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. มี ปื นชีเป้ าหมายขนาด .๕๐ นิ ว เอ็ม ๘ ซี ติดตัง อยูบ่ นลํา
กล้อง สามารถ ชีเป้ าหมายแบบส่องวิถีมองเห็นได้เด่นชัดถึงระยะกีเมตร
ก. ๙๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร ค. ๑,๕๐๐ เมตร ง. ๓,๐๐๐ เมตร
132. เครื องฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ มี ลักษณะการทํางาน ประกอบด้วยกัน ๓ อย่างอะไร
ก. นํา , นํามัน , แก๊ส
ข. นํามัน , ไฟ , เครื องบังคับลม
ค. ดิน , นํา , ลม , ไฟ
ง. แก็ส , ไฟ , เครื องบังคับลม
133. เครื องยิงจรวดนําวิถี ดราก้อน เอ็ม ๔๗ ใช้ยงิ ต่อสูร้ ถถัง เป็ นอาวุธทีใช้ระบบนําวิถี แบบใด
ก. แบบเส้นลวด
ข. แบบแสงเลเซอร์
ค. แบบแสงอินฟาเรด
ง. แบบตรวจจับความร้อน
134. เครื องยิงจรวดนําวิถี ดราก้อน เอ็ม ๔๗ อํานาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหัวรบ เจาะคอนกรี ตได้หนา
เท่าใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๘ เมตร
ค. ๕ เมตร
ง. ๒ เมตร

๑๕
ปัญหาสอบ ปลย. ๑๑
135.ปลย.๑๑ ทํางานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลือนที ระบายความร้อนด้วย อะไร
ก. นําเย็น
ข. อากาศ
ค. แก๊ส
ง. นําอุ่น
136 ปลย.๑๑ มีขนาดความกว้างปากลํากล้อง กีนิ ว
ก. .๔๕ นิ ว
ข. .๓๓๒ นิ ว
ค. .๒๒๓ นิ ว
ง. .๒๒๑ นิ ว
137.ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกียวกับ ปลย.๑๑ พร้อมทีจะยิง
ก. เมือลูกเลือนปิ ดรังเพลิง
ข. เมือลูกกลิ งขัดกลอน
ค. เมือลูกเลือนเปิ ดรังเพลิง
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
138. การบรรจุกระสุนของปื นเล็กมีหลายวิธี ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการบรรจุกระสุนของปลย.๑๑
ก. บรรจุดว้ ยซองกระสุน
ข. บรรจุดว้ ยมือ
ค. บรรจุดว้ ยคลิ ปกระสุน
ง. บรรจุดว้ ยสายกระสุน
139. ปลย.๑๑ มีเกลียวภายในลํากล้อง ๖ เกลียว ข้อใดคืออาการเวียนของเกลียวลํากล้อง ปลย.๑๑
ก. เวียนซ้าย
ข. เวียนขวา
ค. เวียน ๒ รอบ
ง. เวียนครึ งรอบ
140. ข้อใดไม่ใช่แบบของ ปลย.๑๑
ก. ปลย.๑๑ เอ ๑ ข. ปลย.๑๑ เค
ค. ปลย.๑๑
ง. ปลย.๑๑ เอฟ
141. ซองกระสุนของ ปลย.๑๑ มี ๒ ขนาด คือ ซองสัน และ ซองยาว อยากทราบว่าทัง ๒ ขนาดเมือบรรจุ
กระสุนเต็มซอง บรรจุได้กีนัด
ก. ๒๐ และ ๔๐ นัด
ข. ๒๐ และ ๓๐ นัด
ค. ๓๐ นัด และ ๔๐ นัด
ง. ๒๐ นัด และ ๔๕ นัด
142. ระยะยิงของ ปลย.๑๑ มี ๒ ระยะ คือ ระยะยิงไกลสุดและระยะยิงหวังผล ข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุดของระยะ
ยิงหวังผลของ ปลย.๑๑
ก. ๕๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ เมตร
ง. ๔๖๐ เมตร
143. การจับถือปื นให้พึงระลึกอยูเ่ สมอว่า ภายในลํากล้องมีกระสุนอยู่ ๑ นัดเสมอ ข้อใดคือขันตอนสุดท้ายใน
การตรวจความปลอดภัยปื น
ก. การปลดซองกระสุน
ข. การดึงคันรัง
ค. การตรวจรังเพลิง
ง. การลันไก
144. การถอดประกอบปื นในหน้าทีของผูใ้ ช้ทีพึงถอดได้ของ ปลย.๑๑ สามารถถอดได้กีชิ นส่วนใหญ่
ก. ๕ ชิ นส่วน
ข. ๖ ชิ นส่วน
ค. ๘ ชิ นส่วน
ง. ๑๐ ชิ นส่วน
145. ปลย.๑๑ เมือไม่ได้บรรจุซองกระสุนและสายสะพายปื น หนักเท่าใก
ก. ๗.๓๘ ปอนด์ ข. ๓.๓๕ กก.
ค. ๗.๖๐ ปอนด์
ง. ข้อ ก และ ข. ถูก

๑๖

146. ศูนย์หลังของ ปลย.๑๑ ทีเป็ นรู ปตัว วี จะใช้ยงิ เป้ าหมายในระยะเท่าใด
ก. ตํากว่า ๑๐๐ เมตร
ข. ตํากว่า ๒๐๐ เมตร
ค. มากกว่า ๒๐๐ เมตร
ง. มากกว่า ๓๐๐ เมตร
147. ข้อใดไม่ใช่หมู่ชิ นส่วน ของการถอด ปลย.๑๑
ก. ด้ามปื นและเครื องลันไก
ข. พานท้ายปื น
ค. เครื องรับแรงถอย
ง. ลูกเลือนและโครงนําฯ
148. ศูนย์หลังของ ปลย.๑๑ ทีเป็ นศูนย์รูวงกลม จะมีตวั เลขบอกระยะยิงไม่เกินระยะยิงเท่าใด
ก. ๓๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๕๐๐ เมตร
ง. ๖๐๐ เมตร
149. การปรับศูนย์หลังทางระยะของ ปลย.๑๑ ถ้าหมุนศูนย์หลังตามเข็มนาฬิกา จะทําให้การยิงกระสุนนัด
ใหม่เข้าเป้ าเป็ นอย่างไร
ก. ถูกตํากว่านัดเดิม
ข. ถูกสูงกว่านัดเดิม
ค. ถูกรอยเดิม
ง. ไปทางซ้ายของรอยเดิม
150. ถ้าหมุนศูนย์หลังทางระยะของ ปลย.๑๑ ไป ๑/๔ รอบ จะทําให้กระสุนถูกเป้ าหมายสูงหรื อตําจากเดิม
เท่าไร
ก. ๔ ซม.ในระยะ ๑๐๐ เมตร
ข. ๑ ซม.ในระยะ ๒๕ เมตร
ค. ๔ ซม.ในระยะ ๕๐ เมตร
ง. ๔ซม.ในระยะ ๒๐๐ม.
151. ข้อใดกล่าวถูกเกียวกับระยะยิงไกลสุดของ ปลย.๑๑
ก. ประมาณ ๒,๖๕๔ เมตร
ข. ประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
ค. ประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร
152. การถอด ๖ หมู่ชิ นส่วนใหญ่ของ ปลย.๑๑ เมือถอด ซองกระสุนออกแล้ว ชิ นส่วนต่อไปทีจะถอด คืออะไร
ก. ลูกเลือน
ข. รองลํากล้องปื น
ค. พานท้ายปื น
ง. ลํากล้องและห้องลูกเลือน
153. การประกอบชิ นส่วน ปลย.๑๑ หลังการถอดเสร็ จแล้ว ให้กระทําตรงกันข้ามกับการถอด
ชิ นส่วนแรกทีจะนํามาประกอบ คืออะไร
ก. พานท้ายปื น
ข. ลํากล้องและห้องลูกเลือน
ค. ด้ามปื น
ง. ซองกระสุน
154. ปลย.๑๑ เมือสวมปลอกทวีความถอยแทนทีปลอกลดแสงปากลํากล้องปื นแล้วสามารถยิงกระสุน อะไร
ก. กระสุนซ้อมรบ ข. กระสุนเพลิง ค. กระสุนพลาสติก
ง. กระสุนส่องวิถี
155. ปลย.๑๑ ช้ยงิ กระสุนขนาด ๕.๕๖X๔๕ มม. เมือสวมชุดลํากล้องรองเข้าไปแล้วจะใช้ยงิ กระสุนขนาดใด
ก. .๒๒ มม.
ข.๕.๖มม.X ๑๖ มม. ค..๓๘ มม.
ง. ข้อ ก และ ข ถูก

๑๗
156. ปลย.๑๑ เป็ นอาวุธทีติดกล้องเล็งได้ ใช้เป็ นอาวุธของพลซุ่มยิง เมือติดกล้องเล็งแล้ว มีระยะยิงหวังผล
ไกลสุดเท่าใด
ก. ๔๐๐ เมตร ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๖๐๐ เมตร
ง. ๘๐๐ เมตร
157. หลังจากทีนํา ปลย.๑๑ ไปทําการยิงปื นแล้ว ผูใ้ ช้จะต้องกระทําอย่างไร
ก. เก็บปื นค้างคืนไว้ ๑ คืน
ข. เก็บปื นไว้ ๓ วัน
ค.ทําความสะอาดทันที
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
158. ปลย.๑๑ สามารถทําการยิงได้หลายอัตราการยิง ถ้ายิงด้วยอัตราการยิงสูงสุด ได้ กีนัด/นาที
ก.๕๐๐–๕๕๐๐ นัด/นาที
ข.๖๐๐–๖๕๐ นัด/นาที
ค. ๖๕๐–๗๐๐ นัด/นาที
ง.๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที
159. ในการยิงปื น ปลย.๑๑ สามารถจัดคันบังคับการยิงตําแหน่งยิงได้ ๒ แบบ คือ แบบ ยิงทีละนัด และ
ตําแหน่งอะไร
ก. ยิงเป็ นชุด
ข. ยิงไปหลายนัด
ค. ยิงทีละ ๓ นัด
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
160. เมือยิงปื นในสนามระยะ ๒๕ เมตร กลุ่มกระสุนผิดไปทางสูง ๔ ซม. นศท.จะทําการแก้ไขการยิงโดยปรับ
ศูนย์หลัง ทางระยะอย่างไร
ก. หมุนตามเข็มฯ ๑/๔ รอบ
ข. หมุนตามเข็มฯ ๑ รอบ
ค. หมุนตามเข็ม ๓ รอบ
ง.หมุนทวนเข็มฯ ๑ รอบ
161. ในระยะยิง ๑๐๐ เมตร ถ้าหมุนศูนย์หลังไป ๑/๔ รอบ จะเปลียนตําบลกระสุนถูกเป้ าหมายในนัดต่อไป
อย่างไร
ก. จากทีเดิม ๔ ซม.
ข. ถูกทีเดิม
ค. จากทีเดิม ๘ ซม.
ง.จากทีเดิม ๒ ซม.
162. การยิงเป้ าหมาย ปลย.๑๑ ส่วนใหญ่จะใช้ยงิ ในเวลากลางวัน แต่ถา้ จําเป็ นต้องยิงเป้ าหมายในเวลากลางคืน
ให้แม่นยํา ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ประกอบแสงเลเซอร์
ข.ติดกล้องเล็ง เอ็ม ๔
ค. ติดกล้องเล็งอินฟาเรด
ง. ประกอบไฟฉาย
163. ในการยิงปื น ปลย.๑๑ ในสนามยิงปื น เมือลูกเลือนเคลือนทีไปข้างหน้า โดยไม่บรรจุกระสุน นศท.ควร
แก้ไขอย่างไร
ก. สอดซองกระสุนให้เข้าที
ข. ตรวจดูช่องยึดซองกระสุน
ค. เปลียนซองกระสุนใหม่
ง.ถูกทุกข้อ

๑๘
164. เมือขอรังปลอกกระสุน หรื อแหนบหัก หรื อเหล็กคัดปลอกกระสุนชํารุ ด และรังเพลิงสกปรก จะทําให้เกิด
สาเหตุติดขัดอย่างไร
ก. ไม่บรรจุกระสุน
ข. ไม่รังหรื อคัดปลอกกระสุน
ค. ปื นไม่ลนั
ง. ยิงไม่สมําเสมอ
165. เมือปื นไม่รัง หรื อคัดปลอกกระสุน ผูย้ งิ จะต้องกระทําอย่างไร
ก. เปลียนซองกระสุน
ข. ทําความสะอาดรังเพลิง
ค. ดึงคันรังใหม่
ง. เหนียวไกหลายๆ ครัง
166. ข้อใด คือ วัสดุทาํ ความสะอาดอาวุธของ ปลย.๑๑
ก. นําอุ่น
ข.นําสบู่อุ่น
ค. นํามันเบนซิน
ง. ข้อ ก และ ข. ถูก
167. การปรับศูนย์หลังรู ปวงกลมทางระยะให้ปรับโดยการหมุน ตามเข็มนาฬิกา และ ทวนเข็มนาฬิกา ถ้าผูย้ งิ
หมุนศูนย์หลังตามเข็มนาฬิกาจะทําให้กระสุนถูกเป้ าหมายอย่างไร
ก. ตํากว่านัดเดิม
ข. สูงกว่านัดเดิม
ค. ไปทางซ้ายจากนัดเดิม
ง. ไปทางขวาจากนัดเดิม
168. การเล็งคือการใช้สายตาวางแนวเส้นเล็งผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้าข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับ
การเล็งปื น
ก.ตังปื นและเครื องเล็งให้ตรง
ข. หลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวา
ค. ให้ยอดศูนย์หน้าอยูก่ ึงกลางวงกลมศูนย์หลัง ง. ถูกทุกข้อ
169. ศูนย์หลัง ปลย.๑๑ สามารถปรับทางทิศและทางระยะได้ ถ้าปรับศูนย์หลังทางทิศ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
จะให้กระสุนถูกเป้ าหมาย เป็ นอย่างไร
ก. สูงกว่านัดเดิม
ข.ไปทางซ้ายจากนัดเดิม
ค. ไปทางขวาจากนัดเดิม
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก
170. ถ้ากลุ่มกระสุนทียิงด้วย ปลย.๑๑ เข้าเป้ าหมายในทิศทาง ๑๐ นาฬิกา จะปรับให้กลุ่มกระสุนเข้าวงดํา ข้อ
ใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปรับทางระยะตามเข็มฯ
ข. ปรับทางทิศตามเข็มฯ
ค. ปรับทางทิศทวนเข็มฯ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
171. ปลย.๑๑ เป็ นอาวุธทีออกแบบสร้างโดย บริ ษทั เฮกเลอร์และโค้ช ประเทศเยอรมันนี ออกแบบให้สามารถ
ทําการยิง เป็ นชุด และ ทีละนัดได้ จากท่ายิงในข้อใด
ก.ท่านอนยิง
ข.ท่านังราบยิง
ค.ท่ายืนยิง
ง. ถูกทุกข้อ
172. ในการฝึ กยิงปื น ปลย.๑๑ ในสนาม ๑,๐๐๐ นิ ว หรื อ ๒๕ เมตร จะต้องใช้เป้ าชนิดใด
ก. เป้ า ปลย. ก ข. เป้ า ปลย.ข
ค. เป้ า ปลย. ค
ง. เป้ า ปลย. ง

๑๙
173.ในการศึกษาวิชาอาวุธ นศท.จะต้องทําการยิงปื น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการยิงปื นเข้าเป้ าหมาย
ก. การบังคับการหายใจ
ข. การเล็งและการลันไก
ค. ท่ายิง
ง. ถูกทุกข้อ
174. การปรับศูนย์รบ ของ ปลย. ๑๑ จะต้องใช้เป้ าชนิดใด
ก. เป้ า ปลย. ก
ข. เป้ า ปลย. ข
ค. เป้ า ปลย. ค.
ง. เป้ าตาราง
เรือง บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
175. ในหลักสูตรประกอบเวลา ของ นศท.ชันปี ที ๑ หญิง ( พ.ศ. ๒๕๔๘ ) นันกําหนดการเรี ยน และพักไว้
อย่างไร ในวิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
ก. เรี ยน ๑ ชัวโมง ไม่มีการพัก
ข. เรี ยน ๑ ชัวโมง พัก ๑ ชัวโมง
ค. เรี ยน ๒ ชัวโมง พัก ๑ ชัวโมง
ง. เรี ยน ๒ ชัวโมง พัก ๒ ชัวโมง
176. การฝึ กบุคคลทําการรบในเวลากลางวันนัน ท่านทราบหรื อไม่ว่าอยูใ่ นหมวดวิชาใด
ก. แบบธรรมเนียมทหาร
ข. การฝึ กเบืองต้น
ค. ยุทธวิธี
ง. ความมันคงของชาติ
177. เรื องใดอยูใ่ น วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน ตามคู่มือนักศึกษาวิชาทหารหญิงชันปี ที ๑
( พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ก. การเคลือนที
ข. การวางตัวในสนามรบ
ค. การปฏิบตั ิภายใต้พลุส่องแสง
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
178. การจะเลือกใช้วิธีการเคลือนทีอย่างใดนัน ย่อมขึนอยูก่ บั
ก. สถานการณ์ทางยุทธวิธี
ข. ลักษณะภูมิประเทศ
ค. สภาพลมฟ้ าอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
179. การรักษาความลับ การปฏิบตั ิ และขีดความสามารถของข้าศึก เป็ นสิ งซึงต้องนํามาพิจารณา เพือเลือกใช้
วิธีการในเรื องใด
ก. การตัวในสนามรบ
ข. การเลือกวิธีการพราง
ค. การเคลือนที
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
180. การเลือกใช้วิธีการเคลือนที ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมผลทีได้รับคือ
ก. ลดอันตรายให้กบั ตัวเอง
ข. เป็ นหนทางนําไปสู่ความสําเร็ จภารกิจ
ค. การรักษาความรัก
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.

๒๐
181. การเตรี ยมตัวเอง และยุทโธปกรณ์นนั สิ งสําคัญประการแรกคือ
ก. รัดป้ ายประจําตัวต่าง ๆ ไว้กบั สายรัดให้แน่น
ข. ผูกรัดบรรดาห่วงต่าง ๆ ทีแกว่ง หรื อเลือนไปมาได้บนอาวุธ
ค. เลือกใช้เสือผ้าทีอ่อนนุ่ม และรัดรู ปทรง
ง. จัดการพรางตนเอง และอาวุธยุทโธปกรณ์
182. การพรางตนเอง และอาวุธยุทโธปกรณ์ จัดป้ ายประจําตัวต่าง ๆ ไม่ให้แกว่ง หรื อเกาะเกียวกับสิ งอืนนัน
ข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุด
ก. เพือเตรี ยมการรบ
ข. เพือความรวดเร็วในการหลบหนีขา้ ศึก
ค. เพือไม่ให้ขา้ ศึกเห็น และได้ยนิ เสียงขณะเคลือนที
ง. เพือความปลอดภัยของตนเอง
183. ถ้าจําเป็ นต้องสวมหมวกเหล็กแล้ว ท่านทราบหรื อไม่ว่าหมวกเหล็กมีขอ้ เสียอย่างไร
ก. มีนาํ หนักมาก เคลือนทีไม่คล่องตัว
ข. อาจทําให้ได้ยนิ เสียงต่าง ๆ ผิดเพียน
ค. ทําให้ได้ยนิ เสียงค่อยลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิงในขณะทีลมพัด
ง. ถูกทุกข้อ
184. วิธีเคลือนทีคราวหนึง ๆ ในระยะทางสัน ๆ แล้วหยุด เป็ นการเคลือนทีเพือ
ก. ตรวจความเรี ยบร้อยสิ งของทีนําติดตัว
ข. ฟังเสียง
ค. ตรวจการณ์
ง. ถูกทังข้อ ข. และ ค.
185. การเคลือนทีให้ถือประโยชน์เอาจากสิ งใด ซึงดึงดูดความสนใจของข้าศึก ให้เป็ นทีซ่อนพรางการ
เคลือนย้าย
ก. ร่ มเงา
ข. หมอก , ควัน
ค. เสียงปื น หรื อระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ
186. เมือเคลือนทีผ่านป่ าหญ้าสูง ๆ ควรทําอย่างไรเพือไม่ให้เป็ นเครื องดึงดูดความสนใจของข้าศึกทีดีทีสุด
ก. เคลือนทีตรง
ข. เปลียนทิศทางเสียเล็กน้อย
ค. เคลือนทีสลับกับการหยุด
ง. เคลือนทีในขณะทีมีลมพัด
187. เสือผ้าทีหลวมรุ่ มร่ ามอาจเกาะเกียวกับกิ งไม้ได้ ควรใช้เชือกผูกทีบริ เวณขากีตําแหน่ง เมือสอดปลายขา
กางเกงลงในรองเท้า
ก. ๑ ตําแหน่ง
ข. ๒ ตําแหน่ง
ค. ๓ ตําแหน่ง
ง. ๔ ตําแหน่ง

๒๑
188. การเคลือนทีข้ามถนน หรื อเส้นทาง ให้พยายามข้ามในทีทีมีสิ งปกปิ ดกําบัง และซ่อนพรางทีดีทีสุด “ สิ ง
ปกปิ ดกําบัง และซ่อนพราง “ ทีว่านันคืออะไร
ก. ท่อระบายนําขนาดใหญ่
ข. บริ เวณทีต่าง ๆ
ค. หัวโค้งถนน
ง. ถูกทุกข้อ
189. จงหลีกเลียงการเคลือนทีผ่านพืนทีใด
ก. ลาดชัน
ข. พืนทีทีเป็ นหิน หรื อกรวด
ค. พืนทีโล่งแจ้ง
ง. ถูกทุกข้อ
190. การเคลือนทีในสนามรบมีดว้ ยกันกีวิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
191. จากข้อ ๑๖ ตามทีท่านตอบมีวิธีใดบ้าง
ก. การเดิน , การคลาน , การหมอบ
ข. การวิ ง , การเดิน , การโผ , การคลาน
ค. การเดิน , การโผ , การคลาน
ง. การเดิน , การคลาน , การหมอบ , การโผ
192. ข้อพิจารณาในการเคลือนทีมีดว้ ยกันทังหมดกีข้อ
ก. ๓ ข้อ
ข. ๔ ข้อ
ค. ๕ ข้อ
ง. ๖ ข้อ
193. การเคลือนทีนัน ควรเลือกวิธีการให้เหมาะสมโดยอาศัยข้อพิจารณาในการเคลือนที ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง
ก. จะไปจากไหน
ข. วิธีอะไร
ค. ทางไหน
ง. เมือไร
194. การเดินคือการเคลือนทีจากทีหนึงไปยังอีกแห่งหนึงด้วยการใช้เท้าอาจกระทําได้เป็ นกีหนทาง
ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔
195. จากคําถามข้อ ๒๐ หนทางทีท่านว่าประกอบด้วย
ก. เดินทางธุรการ , เดินทางยุทธวิธี
ข. เดินทางยุทธวิธี , เดินทางยุทธศาสตร์
ค. เดินทางธุรการ , เดินทางยุทธวิธี , เดินทางยุทธศาสตร์
ง. เดินทางธุรการ , เดินทางยุทธวิธี , เดินทางยุทธศาสตร์ , เดินแบบผสม
196. การโผ คือ การเคลือนทีจากทีวางตัวแห่งหนึงไปยังอีกแห่งหนึงโดยกระทําทีลําดับขันตอน
ก. ๘
ข. ๙
ค. ๑๐
ง. ๑๑

๒๒
197. ลําดับขันที ๑ การโผ คือ
ก. ท่านอน
ข. ท่านัง
ค. ท่าลุก
ง. ท่ายืน
198. ลําดับขันที ๖ ของการโผ คือ
ก. การเดิน
ข. การวิ ง
ค. การคลาน
ง. การหมอบ
199. ลําดับสุดท้ายของการหมอบ คือ
ก. ท่ายืนยิง
ข. ท่านังคุกเข่ายิง
ค. ท่านังสูงยิง
ง. ท่านอนยิง
200. การคลานคือ การเคลือนทีทีจะต้องกระทําโดยให้ร่างกายติดกับพืนดิน เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ ศึกเห็น การ
คลานมีกีวิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
201. ในโอกาสทีหาทีกําบัง และซ่อนพรางได้ยาก และทัศนวิสยั อํานวยให้ขา้ ศึกสังเกตการณ์ได้ง่าย และไม่
จําเป็ นต้องใช้ความเร็ วมากนัก ควรจะเลือกวิธีการเคลือนทีอย่างไร
ก. การเดินเงียบ
ข. การคลานสูง
ค. การคลานตํา
ง. การหมอบ
202. ถ้าท่านต้องการเคลือนทีโดยต้องการความรวดเร็ว ท่านควรเลือกวิธีใด
ก. การเดินเร็ ว
ข. การวิ ง
ค. การโผ
ง. ถูกทังข้อ ข. และ ค.
203. การคลานตํานันลักษณะการจับถือปื นเป็ นอย่างไร
ก. ใช้มือขวาจับสายสะพายปื นตรงหูกระวินบน
ข. ใช้มือซ้ายจับสายสะพายปื นตรงหูกระวินบน
ค. ประคองปื นไว้ในอุง้ แขนทังสอง
ง. ใช้มือซ้ายจับตรงหูกระวินบน มือขวาจับตรงหูกระวินล่าง
204. ในโอกาสทีมีสิ งกําบัง และซ่อนพราง เมือทัศนวิสยั ทําให้การตรวจการณ์ของข้าศึกลดลง และในเมือ
ต้องการความรวดเร็ ว ควรเลือกวิธีการเคลือนทีอย่างไร
ก. การเดิน
ข. การคลานสูง
ค. การคลานตํา
ง. การหมอบ

๒๓
205. เผยอศีรษะขึนช้า ๆ แล้วตรวจดูลกั ษณะภูมิประเทศ เพือเลือกหาทีวางตัวใหม่ขา้ งหน้า คือ การโผขันที
เท่าไร
ก. ขันที ๑
ข. ขันที ๒
ค. ขันที ๓
ง. ขันที ๔
206. ก้มศีรษะช้า ๆ แล้วค่อย ๆ ดึงมือทังสองเข้ามาหาตัว ให้อยูใ่ นลักษณะพอทีจะใช้มือยันตัวลุกขึนยืนได้
ถนัด แล้วกดนําหนักตัวไว้ทีศอกทังสองข้าง พร้อมกับชักเข่าขวามาข้างหน้า ให้อยูต่ าํ แหน่งทีพอจะใช้เข่ายัน
ตัวลุกขึนยืนได้ถนัดเป็ นการโผขันทีเท่าไร
ก. ขันที ๑
ข. ขันที ๒
ค. ขันที ๓
ง. ขันที ๔
207. ดีดขาทังสองข้างจนตึงโดยใช้ปลายเท้าทังสองจิกพืนดินไว้ กับซักเท้าซ้ายก้าวขึนไปข้างหน้าแล้วลุกขึน
เป็ นการโผขันทีเท่าไร
ก. ขันที ๒
ข. ขันที ๓
ค. ขันที ๔
ง. ขันที ๕
208. เมือวิ งไปแล้ว ก่อนจะทรุ ดตัวลงกับพืนอีกครังหนึง จะต้องทําท่ายืนให้มนคง
ั และทิ งนําหนักตัวไว้บน
เท้าทังสองข้างเสียก่อนเสมอ เป็ นการโผขันทีเท่าไร
ก. ขันที ๔
ข. ขันที ๕
ค. ขันที ๖
ง. ขันที ๗
209. ยกลําตัวให้สูงโดยใช้มือทังสองยันลําตัวขึนมาจนแขนตึง แล้วให้นาํ หนักตัวทังหมดอยูบ่ นแขน และขาทัง
สอง เป็ นการโผขันทีเท่าไร
ก. ขันที ๔
ข. ขันที ๕
ค. ขันที ๖
ง. ขันที ๗
210. วิ งไปยังทีวางตัวแห่งใหม่โดยใช้ระยะทางเป็ นห้วง ๆ ทีสันทีสุด เป็ นการโผขันทีเท่าไร
ก. ขันที ๔
ข. ขันที ๕
ค. ขันที ๖
ง. ขันที ๗
211. ปล่อยนําหนักตัวลงไปทางด้านซ้าย โดยใช้ศอกซ้ายยันพืนไว้พร้อม ๆ กับให้ใช้มือขวาจับพานท้ายปื นดึง
เข้าร่ องไหล่ขวา แล้วทําท่านอนยิง เป็ นการโผขันทีเท่าไร
ก. ขันที ๗
ข. ขันที ๘
ค. ขันที ๙
ง. ขันที ๑๐
212. ล้มตัวไปข้างหน้าโดยใช้พานท้ายปื นยันไว้ทีพืนดิน เป็ นการโผขันทีเท่าไร
ก. ขันที ๗
ข. ขันที ๘
ค. ขันที ๙
ง. ขันที ๑๐

๒๔
213. คุกเข่าทังสองลงไปทีพืนดิน พร้อมกับเลือนมือขวาลงไปจับทีมุมหลังพานท้ายปื น สําหรับปื น ปลย. ๑๑
ให้ละมือขวามายันพืนแทนการใช้พานท้ายยันพืน เป็ นการโผขันทีเท่าไร
ก. ขันที ๗
ข. ขันที ๘
ค. ขันที ๙
ง. ขันที ๑๐
214. สิ งใดทีได้กล่าวถึง ในเรื องการวางตัวในสนามรบ
ก. การตรวจการณ์ และการยิงต้องกระทําจากด้านข้างของวัตถุ
ข. ทําตัวให้ตาที
ํ สุดเมือตรวจการณ์ และทําการยิง
ค. จงเลือกฉากหลังทีดี
ง. ทําตัวให้ตดั กับเส้นขอบฟ้ าก่อนทีจะตรวจการณ์
วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน
215. การพราง และการซ่อนพรางในเวลากลางคืน แสงลักษณะใดทีมีประโยชน์ต่อฝ่ ายเรามากทีสุด
ก. มือสนิท
ข. มืดมีดาวเต็มท้องฟ้ า
ค. พระจันทร์เต็มดวง
ง. ถูกทุกข้อ
216. การใช้กิ งไม้ ใบไม้ ในการพรางตัวในเวลากลางคืนควรใช้กิ งไม้ลกั ษณะใด
ก. กิ งไม้แห้ง
ข. ใบไม้แห้ง
ค. กิ งไม้สด ใบไม้สด
ง. วัชพืชตายแห้ง
217. แสงทีเกิดจากการจุดไม้ขีดไฟในเวลากลางคืนสามารถมองเห็นได้ไกลกีกิโลเมตร
ก. ๑๐ กม.
ข. ๑๒ กม.
ค. ๑๔ กม.
ง. ๑๖ กม.
218. การป้ องกันแสงไฟฉายเพือไม่ให้ขา้ ศึกมองเห็นขณะดูแผนที ทีดีทีสุดคือข้อใด
ก. ใช้ผา้ กันฝนทึบแสงคลุม
ข. ใช้ฝ่ามือปิ ดแสงไฟฉายเพือให้เห็นลาง ๆ
ค. ฉายไฟโดยหันหลังให้กบั ข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
219. ขณะมีการยิงพลุขึนท้องฟ้ า และเกิดแสงสว่างขึนทันที นศท.ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ยืนตรวจการณ์ไปข้างหน้า
ข. หมอบลงกับพืนโดยเร็วทีสุด
ข. เข้าหาทีกําบังแล้วตรวจการณ์ไปข้างหน้า
ง. อาศัยความสว่างแล้วรี บเคลือนทีอย่างรวดเร็ว
220. เมือเกิดพลุแสงสว่างจ้าครังแรกจะทําให้สายตาพร่ ามัวชัวขณะ นศท.จะแก้ปัญหาอย่างไร
ก. มองไปทีแสงสว่างจนกว่าแสงจะหมดไป
ข. หลับตาขณะมีแสงแล้วลืมตาหลังจากแสงดับแล้วชัวครู่
ค. หลับตาขณะมีแสงแล้วรี บลืมตาเมือแสงดับ
ง. ถูกทุกข้อ

๒๕
221. การพรางหน้าด้วยการทาสีในเวลากลางคืน ควรทําอย่างไร
ก. ทาให้ดาํ ทังหน้า
ข. ทาเฉพาะส่วนทีเป็ นมัน เช่น หน้าผาก โหนกแก้ม สันจมูก
ค. ทาไม่ให้เป็ นระเบียบ
ง. ทาโดยให้เป็ นลายไปในทิศทางเดียวกัน
222.การพรางเครื องมือเครื องใช้ทงอาวุ
ั ธยุทโธปกรณ์ในเวลากลางคืน ควรทําอย่างไร
ก. ทาสีหลากสีโดยไม่ให้เป็ นระเบียบ
ข. ใช้เทปสะท้อนแสงพันรอบส่วนทีเป็ นมันเงา
ค. ทาด้วยสีดาํ และคลุมสิ งต่าง ๆ ทีจะสะท้อนแสง
ง. ไม่ตอ้ งพรางเพราะปกติอุปกรณ์ก็พรางอยูแ่ ล้ว
223.การรบในภูมิประเทศทีเป็ นทะเลทราย ควรแต่งกายโดยใช้วสั ดุชนิดใด เพือให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ก. เสือผ้ามีขาว
ข. เสือผ้าสีพรางปกติ
ค. เสือผ้าทีทําจากผ้าดิบ
ง. เสือผ้าทีทําจากกระสอบ
224. หลักการเคลือนทีในเวลากลางคืนทําอย่างไร
ก. เคลือนทีอย่างเงียบ
ข. เคลือนทีระยะสัน ๆ แล้วหยุดฟังแล้วเคลือนทีใหม่
ข. เคลือนทีในทีโล่งให้มากทีสุด
ง. ถูกทุกข้อ
225 การใช้เสียงต่าง ๆ เพือช่วยในการเคลือนที เช่น เสียงปื นใหญ่ เสียงฝนตก ลมพัด และเครื องบิน มี
ประโยชน์ต่อการเคลือนทีอย่างไร
ก. เสียงดึงดูดความสนใจของข้าศึก
ข. เสียงปกปิ ดการเคลือนไหว
ค. เสียงทําให้เคลือนทีได้เร็ วขึน
ง. ถูกทุกข้อ
226. การลาดตระเวนในเวลากลางคืนควรสวมหมวกชนิดใด
ก. หมวกแก๊ป
ข. หมวกเหล็ก
ค. หมวกรองใน
ง. ถูกทุกข้อ
227. การปฏิบตั ิเมือได้ยนิ เสียงปื นของข้าศึกขณะเคลือนที ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ยิงตอบโต้
ข. หมอบลงกับพืน และคอยเงียบ ๆ เพือสังเกตการณ์
ค. วิ งเข้าหาทีกําบังแล้วยิงตอบโต้
ง. ถูกทุกข้อ
228. การผูกมัดรัดดึงกางเกงขณะเคลือนทีในเวลากลางคืนทําอย่างไร
ก. มัดขากางเกงตรงข้อเท้า
ข. มัดตรงหัวเข่า
ค. มัดตรงขาอ่อน
ง. ถูกทุกข้อ
229. การวิ งในเวลากลางคืน ควรวิ งเมือใด
ก. วิ งเมือต้องการให้ถึงทีหมายให้เร็ วทีสุด
ข. วิ งเมือปฏิบตั ิภารกิจเสร็ จ
ค. วิ งเมือยามฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
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230. การสวมหมวกเหล็กในเวลากลางคืนมีผลเสียอย่างไร
ก. กระทบกับกิ งไม้ทาํ ให้เกิดเสียงดังง่าย
ข. ฟังเสียงได้ยาก
ค. พูดวิทยุสือสารไม่สะดวก
ง. ถูกทุกข้อ
231. การเดินในเวลากลางคืนควรเดินอย่างไร
ก. รี บเดินเพือให้ถึงทีหมาย
ข. วางเท้าลงอย่างแผ่วเบาเอาปลายเท้าลงก่อน
ค. ลงนําหนักด้วยส้นเท้าเพือการทรงตัว
ง. ถูกทุกข้อ
232. การหมอบเวลากลางคืน ขันแรกปื นวางอยู่ ณ.ตําแหน่งใด
ก. หนีบไว้ทีรักแร้
ข. ถือลักษณะเฉียงอาวุธ
ค. ถือพร้อมเล็ง
ง. รี บวางปื นลงกับพืนเพือสะดวกต่อการหมอบ
233. การคลานในเวลากลางคืนปื นควรอยูต่ าํ แหน่งใด
ก. วางบนพืนดินข้างลําตัว
ข. สะพายปื น
ค. ถือปื นลักษณะพร้อมยิง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
234. การเคลือนทีในเวลากลางคืน ลักษณะอากาศแบบใดทีเป็ นผลดีต่อการเคลือนทีมากทีสุด
ก. ฝนตกหนัก
ข. ฟ้ าร้อง
ค. เมฆเต็มฟ้ า ลมแรง
ง. ถูกทุกข้อ
วิชายุทธวิธี เรือง ป้อมสนาม
235. ป้ อมสนามเป็ นงานทีสร้างขึนในชันต้นเมือใด
ก. เมือปะทะกับข้าศึกหรื อข้าศึกอยูใ่ นระยะใกล้ ข. เมือข้าศึกยึดพืนทีฝ่ ายเราได้
ค. เมือพืนทีบริ เวณนันไม่มีขา้ ศึกอยูเ่ ลย
ง. เมือกําลังพลฝ่ ายเราต้องการพักผ่อน
236. มูลดินของหลุมบุคคลมีขนาดเท่าใด
ก. กว้าง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ ว
ข. กว้าง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ ว
ค. กว้าง ๓ ฟุต สูง ๖ นิ ว
ง. กว้าง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ ว
237. การดัดแปลงภูมิประเทศ คือ
ก. การกําจัดมูลดินปรับพืนทีให้เรี ยบ
ข. ตัดต้นไม้ทุกต้องให้หมด
ค. การย้ายทีวางตัวบ่อย ๆ
ง. การเสริ มความแข็งแรงให้กบั ทีมันตังรับ
238. ลําดับความเร่ งด่วนของงานในทันทีทีเข้ายึดทีมัน จะต้องเสริ มความแข็งแรงให้กบั ทีมันตังรับ ข้อใดจะต้อง
กระทําเป็ นลําดับแรก
ก. การถากถางพืนทีการยิงและกําจัดสิ งกีดขวาง ข. การกําหนดทีตังและวางอาวุธยิง
ค. การขุดหลุมบุคคลและทีตังอาวุธ
ง. การสร้างเครื องกีดขวางประเภทต่าง ๆ
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239. หลุมบุคคลนอนยิงเป็ นทีตังยิงแบบบ่อตืน ๆ กําหนดขึนใช้ชวคราว
ั
หลุมบุคคลชนิดนีเป็ นทีตังยิงแบบใด
ก. ทีตังยิงแบบมาตรฐาน
ข. ทีตังยิงแบบเร่ งด่วน
ค. ทีตังยิงแบบชัวคราว
ง. ทีตังยิงแบบถาวร
240. หลุมบุคคลเดียวมีขนาดของหลุมเท่าใด
ก. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๒ ๑/๒ - ๔ ฟุต
ข. กว้าง ๓ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ค. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ง. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
241. ทีตังยิงปื นกลมี ๓ แบบ คือ แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบบ่อ และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลคู่
ข. แบบเกือกม้า
ค. แบบหลุมบุคคลเดียว
ง. แบบเร่ งด่วน
242. การกรุ ลาดมี ๒ แบบ แบบกําแพงกันดิน กับ แบบกรุ ผวิ แบบกําแพงกันดินสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้เองโดยไม่
ต้องใช้เครื องคําจุนกระทําได้หลายวิธี ๆ ใดบ้าง
ก. วิธีใช้กระสอบ,แผ่นหญ้า,หินและอิฐ,ซุง
ข. วิธีใช้ผา้ กระสอบ,ลวดตาข่าย,ผ้าใบ,ตะแกรงลวด
ค. วิธีใช้ภาชนะโลหะทีแผ่แล้ว,แผ่นโลหะ,สังกะสีลกู ฟูก
ง. วิธีใช้กิ งไม้,ไม้กระดาน,ไม้อดั ,ไม่ท่อนหรื อไม้แปรรู ป
243 . แบบและรู ปร่ างของคู มี ๓ แบบ คือ คูต่อสู,้ คูมาตรฐานมีทียืนยิง,คูยงิ สําหรับคูมาตรฐาน มีทียืนยิง มี
ความลึกเท่าใด
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต
ค. ลึก ๕ ๑/๒ ฟุต
ง. ๖ ๑/๒ ฟุต
244. การถากถางพืนทียิง มีหลักการปฏิบตั ิอยูห่ ลายหัวข้อ สําหรับการปฏิบตั ิในพืนทีจัดไว้สาํ หรับ การตังรับ
ประชิดให้เริ มถากถางใกล้แนวของหน้าทีมันใหญ่ และต่อออกไปข้างหน้าอย่างน้อยกีหลา
ก. ๓๐ หลา
ข. ๕๐ หลา
ค. ๘๐ หลา
ง. ๑๐๐ หลา
245. ป้ อมสนามเป็ นงานทีได้สร้างขึนในชันต้นเมือปะทะกับข้าศึกหรื อในเมือข้าศึกอยูใ่ นระยะใกล้ แต่ส่วนมาก
แล้ว มักจะใช้มากในสถานการณ์ใด
ก. เข้าตี
ข. ตังรับ
ค. ร่ นถอย
ง. ถูกทุกข้อ
246. การกําหนดลําดับความเร่ งด่วนของงานป้ อมสนาม ในทันทีทีทําการเข้ายึดทีมัน จะต้องเสริ ม
ความแข็งแรง ให้กบั ทีมันตังรับ ข้อใดต้องกระทําเป็ นลําดับแรก
ก. การกําหนดทีตังและวางอาวุธยิง
ข. การถากถางพืนทีการยิงและการกําจัดสิ งกีดขวาง
ค. การขุดหลุมบุคคลและทีตังอาวุธ
ง. การสร้างและทําเครื องกีดขวางประเภทต่าง ๆ
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247. คูเป็ นทีตังอาวุธเร่ งด่วน นอกจากจะใช้เป็ นคูยงิ แล้ว ยังใช้ทาํ สิ งใดได้อีก
ก. การบังคับบัญชาสังการ
ข. การส่งกําลังในทีมันตังรับ
ค. การติดต่อสือสาร
ง. ถูกทุกข้อ
248. รู ปรอยมาตรฐานแบบใด เป็ นแบบทีดีเลิศสําหรับคูยงิ ในเกือบทุกสถานการณ์ ในการห้องกัน
ดีเลิศ การระเบิดของกระสุนปื นใหญ่ จะถูกจํากัดอยูเ่ ฉพาะแห่ง
ก. แบบสีเหลียม
ข. แบบแปดเหลียม
ค. แบบหกเหลียม
ง. แบบสามเหลียม
249. ป้ อมสนาม เป็ นงานซึงโดยทัวไปแล้ว มักประกอบด้วย
ก. ทีวางตัวสําหรับบุคคล
ข. การถากถางพืนทีการยิง,การขุดคูทีตังอาวุธ
ค. การขุดบ่อพืนทีหานํา
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
250. การทําทีตังยิงแบบเร่ งด่วน,หลุมบุคคลเป็ นความรับผิดชอบและต้องสามารถสร้างได้ดว้ ยตนเองโดยผูใ้ ด
ก. ทหารทุกนาย
ข. ผบ.หมู่
ค. หน.ชุดยิง
ง. พลนําสาร
251. การดัดแปลงภูมิประเทศ ให้มีความเข็งแรงและดีได้นนย่
ั อมขึนอยูก่ บั สิ งใด
ก. การสังการของผูบ้ งั คับบัญชา
ข. ภูมิประเทศ
ค. ระยะเวลาทีมีอยูแ่ ละสิ งอํานวยความสะดวก เช่นเครื องมือและวัสดุ ง. สภาพอากาศ
252. หากถูกยิงจากข้าศึกในทันทีทนั ใด และหาทีกําบังตามธรรมชาติไม่ได้ ทหารสามารถขุดหลุมบุคคลนอนยิง
ได้ ด้วยวิธีใดจึงจะถูกต้อง
ก. ปลดเครื องสนามแล้วเอาพลัวสนามขุด
ข. นังหรื อยืนขุดก็ได้
ค. นอนตะแคงข้างแล้วใช้พลัวสนามขุด
ง. รอให้ขา้ ศึกหยุดยิงแล้วจึงทําการขุด
253. หลุมบุคคลทีนิยมใช้กนั มากทีสุด และได้ผลดีทีสุดมีกีแบบ
ก. ๑ แบบ
ข. ๒ แบบ
ค. ๓ แบบ
ง. ๔ แบบ
254. หลุมบุคคลคู่ มีขนาดกว้าง และยาวเท่าใด
ก. กว้าง ๑ ฟุต ยาว ๔ ฟุต
ข. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๖ ฟุต
ค. กว้าง ๓ ฟุต ยาว ๕ ฟุต
ง. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต
255. ทีตังยิงปื นกล ทีให้วามอ่อนตัวมากทีสุด และสามารถหันปื นไปได้เป็ นมุมถึง ๑๘๐ องศา และ
ป้ องกันพลประจําปื นได้ดี ได้แก่ทีตังยิงแบบใด
ก. แบบบ่อ
ข. แบบหลุมบุคคล ๒ หลุม
ค. แบบนอนยิง
ง. แบบเกือกม้า
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256. ทีตังยิงเครื องยิงจรวดต่อสูร้ ถถังแบบบ่อมีวงกลมรัศมีกีฟุต
ก. ๓ ฟุต
ข. ๔ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๖ ฟุต
257. ทีตังยิงเครื องลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. มีกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
258. สิ งก่อสร้าง ทีเป็ นทีตังยิงอาวุธเร่ งด่วน และใช้เป็ นทีบังคับบัญชา,การติดต่อสือสาร,ส่งกําลังบํารุ งในทีมันตัง
รับ คืออะไร
ก. หลุมบุคคลเดียว
ข. หลุมบุคคลคู่
ค. คู
ง. หลุมแบบเกือกม้า
259. งานเริ มแรกของคูมาตรฐาน ได้แก่การสร้างคูชนิดใด
ก. คูยงิ
ข. คูต่อสู้
ค. คูระบายนํา
ง. คูดกั ระเบิด
260. คูต่อสู้ จะมีความกว้างทีปากคูกีฟุต
ก. ๒ ฟุต
ข. ๓ ฟุต
ค. ๔ ฟุต
ง. ๕ ฟุต
261. รู ปรอยแบบใด ทีป้ องกันได้ดีเลิศในทุกสถานการณ์ และป้ องกันการระเบิดของกระสุนปื นใหญ่ได้ดี คือ
ก. รู ปรอยแบบซิกแซก
ข. รู ปรอยแบบ ๘ เหลียม
ค. รู ปรอยแบบ ๖ เหลียม
ง. รู ปรอยแบบ ๓ เหลียม
262. การดัดแปลงภูมิประเทศ คือ
ก. การสร้างเครื องกีดขวาง
ข. การขุดหลุมบุคคล
ค. ทําการพรางด้วยกิ งไม้
ง. การเสริ มความแข็งแรงให้กบั ทีมันตังรับ
263. ทีตังยิงแบบเร่ งด่วนหมายถึง
ก. การดัดแปลงหลุมบุคคลนอนยิง
ข. ทีตังยิงกําหนดและดัดแปลงขึนเพือใช้ชวคราว
ั
ค. การดัดแปลงหลุมระเบิดเป็ นทีตังยิง
ง. การดัดแปลงมูนดินเป็ นทีตังยิง
264. ทียืนยิงของหลุมบุคคลเดียวสมควรขุดลึกกีฟุต
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต ถึง ๕ ฟุต
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต ถึง ๖ ฟุต
ค. ตามความสูงของผูใ้ ช้และเมือนังมอบ
ง. ถูกทังข้อ ข. และ ค.
265. ทีตังยิงปื นกลมีกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ผิดทุกข้อ

๓๐
266. ทีตังยิงเครื องยิงจรวดต่อสูร้ ถถังขนาด ๓.๕ นิ ว (คจตถ.) มี ๒ แบบ คือ
ก. แบบนอนยิงกับแบบนังยิง
ข. แบบยืนยิงกับแบบนอนยิง
ค. แบบนังคุกเข่ายิงกับแบบนังราบยิง
ง. แบบบ่อกับแบบหลุมบุคคลสองหลุม
267. ทีตังยิงปื นไร้แสงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๕๗ มม. และ ๗๕ มม. มีกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
268. ทีตังยิงเครื องยิงลูกระเบิดขนาด ๓.๕ นิ ว มีมนู ดินกว้าง
ก. มูนดินกว้าง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ ว
ข. มูนดินกว้าง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ ว
ค. มูนดินกว้าง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ ว
ง. ไม่ตอ้ งมีมนู ดินแต่สร้างทีกําบังไว้ใกล้ ๆ
269. คูต่อสูม้ ีความลึกทีสุดและกว้างปากคูเท่าไร
ก. ๔ ๑/๒ ฟุต กว้างทีปากคู ๔ ฟุต
ข. ๕ ๑/๒ ฟุต กว้างทีปากคู ๕ ฟุต
ค. ๖ ๑/๒ ฟุต กว้างทีปากคู ๖ ฟุต
ง. ๗ ๑/๒ ฟุต กว้างทีปากคู ๗ ฟุต
270. คูมาตรฐานมีทียืนยิงพร้อมลึก ๕ ๑/๒ ฟุต เหมาะแก่การปฏิบตั ิงานชนิดใด
ก. การติดต่อสือสาร,การบังคับบัญชา,การส่งกําลัง,การส่งกลับ,การสับเปลียนหน่วยทหาร
ข. การตังรับ,การร่ นถอย,การติดต่อสือสาร,การบังคับบัญชา
ค. การส่งกําลัง,การส่งกลับ,การสับเปลียนหน่วยทหาร,การติดต่อสือสาร
ง. งานติดต่อสือสาร,การบังคับบัญชา,การส่งกลับ,การสับเปลียนหน่วยทหาร
271. คูมาตรฐานสมควรมีพืนทียืนยิงทุก ๆ กีหลา
ก. ๑-๕ หลา สลับกันทัง ๒ ข้าง
ข. ๕–๑๐ หลา สลับกันทัง ๒ ข้าง
ค. ๑๐–๑๕ หลา สลับกันทัง ๒ ข้าง
ง. ผิดทุกข้อ
272. ทีตังยิงปื นกลมี ๓ แบบ คือ แบบบ่อ,แบบเกือกม้า,และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลสองหลุม
ข. แบบหลุมบุคคลคู่
ค. แบบหลุมบุคคลเดียว
ง. แบบเร่ งด่วน
273. การกรุ ลาดมี ๒ แบบ คือ
ก. แบบกรุ ผวิ ,แบบคลุมดิน
ข. แบบกําแพงดิน,แบบกรุ ผวิ
ค. แบบกําแพงดิน,แบบกําแพงซุง
ง. แบบคลุมดิน,กําแพงซุง
274. หลักการในการถากถางพืนยิงมีอยูว่ ่า
ก. ต้องไม่เป็ นการเปิ ดเผยทีมันฝ่ ายเรา
ข. ต้องไม่ขาดความรอบคอบ
ค. ถากถางให้มากไว้พอฝนตกก็ขึนอีก
ง. ถูกเฉพาะ ข้อ ก.,ข.
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วิชา การพักแรม
275. การพักแรมมีกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
276. การทีหน่วยทหารออกจากทีตังปกติ และพักค้างคืนในทีแห่งอืนทีไม่ใช่ทีตังปกติ เรี ยกว่า
ก. การพักแรม
ข. การพัก
ค. การพักค้างคืน
ง. การเดินทางไกล
277. ผูท้ ีกําหนดพืนทีสําหรับการพักแรม คือ
ก. ฝ่ ายยุทธการ
ข. ฝ่ ายกําลังพล
ค. ฝ่ ายส่งกําลังบํารุ ง
ง. ผูบ้ งั คับหน่วย
278. ในสถานการณ์รบ หน่วยทหารมักไม่นิยมเข้าพักแรมในทีใด
ก. หมู่บา้ น
ข. ในสนาม
ค. ในค่าย
ง. ในภูมิประเทศ
279. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื องทีทหารต้องทราบในขณะพักแรม
ก. ทีตังกองบังคับการ
ข. ทีอยูข่ องผูบ้ งั คับบัญชา
ค. สัญญาณบอกฝ่ ายประจําวัน
ง. ถูกทุกข้อ
280. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการระวังป้ องกันทีพักแรม
ก. การจัดชุดลาดตระเวนหาข่าว
ข. การจัดชุดตรวจค้นข้าศึก
ค. การจัดยามรักษาการณ์
ง. การจัดยามคอยเหตุ
281. วิธีใช้เสือคลุมกันฝนทํากระโจมทําได้กีวิธี
ก. ๑ วิธี
ข. ๒ วิธี
ค. ๓ วิธี
ง. ๔ วิธี
282. การพักแรมจะต้องเตรี ยมอุปกรณ์ทีจําเป็ นมีอะไรบ้าง
ก. ตรวจเครื องมือ เครื องใช้ อาวุธ และกระสุน
ข. เตรี ยมของใช้ของส่วนตัวทีจําเป็ น
ค. เติมนําให้เต็มกระติก
ง. ถูกทุกข้อ
283. การป้ องกันในการพักแรม จัดอะไรบ้าง
ก. จัดการวางอํานาจการยิงรอบตัว
ข. จัดยามรักษาการณ์
ค. จัดหมู่ตรวจในพืนทีของการพักแรม
ง. ถูกทุกข้อ

๓๒
284. การขุดรางนําโดยรอบกระโจม ให้มีขนาดกว้างประมาณกีนิ ว
ก. ๖ นิ ว
ข. ๘ นิ ว
ค. ๙ นิ ว
ง. ๑๐ นิ ว
285. เรื องทีทหารต้องทราบในขณะพักแรม ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แหล่งนํากิน นําใช้
ข. ทีอาบนํา
ค. ทีถ่ายอุจจาระ
ง. ถูกทุกข้อ
286. หน้าทีของเจ้าหน้าทีเตรี ยมทีพัก ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. จัดการแบ่งเขตการยิง
ข. จัดการกางเต็นท์
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ถูกทุกข้อ
287. การระวังป้ องกันในการพักแรม ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การวางอํานาจการยิง
ข. การจัดยามรักษาการณ์
ค. การจัดหมู่ตรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
288. กระโจมชนิดใดทีมีใช้อยูใ่ นกองทัพบก
ก. กระโจมกองบังคับการ
ข. กระโจมประกอบอาหาร
ค. กรโจมนอนเป็ นหน่วย
ง. ถูกทุกข้อ
289. การพักแรมในสนาม ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ในบ้าน
ข. ในป่ า
ค. ในวัด
ง. ในสวนสาธารณะ
290. การขุดรางนํารอบกระโจม มีความลึกกีนิ ว
ก. ๒ นิ ว
ข. ๓ นิ ว
ค. ๔ นิ ว
ง. ๖ นิ ว
291. การพักแรมปน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การพักแรมในหมู่บา้ น
ข. การพักแรมในสนาม
ค. การพักแรมในวัด
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
292. การพักแรมในหมู่บา้ น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ศาลาวัด
ข. หอประชุม
ค. โรงเรี ยน
ง. ถูกทุกข้อ
293. การพักแรมในหมู่บา้ น ยังมีขอ้ เสียอยู่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ดืมสุรา
ข. ทะเลาะกับชาวบ้าน
ค. ไม่มีขอ้ ใดถูก
ง. ถูกทุกข้อ

๓๓
294. การพักแรมกระทําเพือเหตุผลอะไร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ทหารออกไปทําการฝึ ก
ข. ทหารต้องเดินทางไกล
ค. ทหารทําการเคลือนทีเข้าปะทะกับข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
295. การพักแรมในค่าย หรื อการพักแรมกึงถาวร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อาคารนอน
ข. โรงอาหาร
ค. ร้านค้า
ง. ถูกทุกข้อ
296. เมือทหารออกไปทําการฝึ กภาคสนามจะต้องมีการพัก เรี ยกว่าการพักอะไร
ก. พักผ่อน
ข. พักแรม
ค. ไม่มีขอ้ ใดถูก
ง. ถูกทุกข้อ
297. พืนทีการพักแรมจะต้องมีลกั ษณะอย่างไร
ก. ราบเรี ยบ
ข. ปกติ
ค. กําบัง
ง. ถูกทุกข้อ
298. การใช้เสือคลุมกันฝนทํากระโจม หรื อเพิงทีพัก ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ผูกกับต้นไม้
ข. ผูกกับกิ งไม้
ค. ผูกกับเสาเต็นท์
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ไทย มหาราช ๙ พระองค์
299. พระพรหมดํารงตําแหน่งอะไร ในอาณาจักรโยนกนครเชียงแสน ก่อนทีจะสถาปนาตนเองเป็ นกษัตริ ย ์
ก. แม่ทพั นายกอง
ข. อุปราช
ค. โหรหลวง
ง. กษัตริ ย ์
300. พระพรหมมหาราช หลังจากทําการขยายอาณาเขต เยียงวีระขัตติยะชาติ พระองค์ได้ทรงสร้างราชธานีขึน
ก่อนสถาปนาตนเองเป็ นกษัตริ ย ์ อยากทราบว่าราชธานีนนั ชืออะไร
ก. ชัยปราการ
ข. ชัยธานี
ค. ลานนาไทย
ง. หริ ภุญชัย
301. หลังจากพระพรหมมหาราช สถาปนาตนเป็ นกษัตริ ย ์ พระองค์ทรงขนานนามอาณาจักรของพระองค์ว่า
อย่างไร
ก. ไทยลานนา
ข. ลานนาไทย
ค. ละว้า
ง. ถูกเฉพาะ ก. และ ข.
302. พ่อขุนรามคําแหง เป็ นราชโอรสของผูใ้ ด
ก. พ่อขุนบานเมือง
ข. พ่อขุนศรี อินทราทิตย์
ค. พ่อขุนบางกลางหาว
ง. พระเจ้าพรหมมหาราช

๓๔
303. ในสมัยพ่อขุนรามคําแหง ไทยขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวาง ดังทีปรากฏในหลักศิลาจารึ ก หลักที ๑
ถามว่า ทิศเหนือมีเมืองขึงเมืองอะไร
ก. เมืองแพร่ , น่าน , พลัว , ฝั งโขงถึงหลวงพระบาง
ข. เมืองกําแพงเพชร , สองแดง , ลุมบาจาย
ค. เมืองฉอด , หงสาวดี , อ่าวเบงกอล
ง. เมืองสระหลวง , สองแดง , เพชนบุรี
304. ลักษณะการปกครองในสมัยพ่อขุนรามคําแหง เป็ นลักษณะใด
ก. การปกครองแบบทหาร
ข. แบบพ่อปกครองลูก
ค. การปกครองแบบกระจายอํานาจ
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
305. “ พระองค์ทรงปราบปรามหัวเมืองฝ่ ายเหนือ ทีทําตามกระด้างกระเดืองและยึดนครชัยปราการไว้ได้สาํ เร็ จ
และขยายอาณาเขตไปถึงหริ ภุญชัย เขลางนครและเชียงของ” ตามคํากล่าวนีเป็ นวีรกรรมของมหาราชพระองค์ใด
ก. พระเจ้าพรหมมหาราช
ข. พ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ค. พ่อขุนเม็งรายมหาราช
ง. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
306. พ่อขุนเม็งรายมหาราชได้ทรงโปรดให้ขนดินมาทําอิฐ เพือสร้างพุทธเจดียข์ ึนมา พุทธเจดียอ์ งค์นนมี
ั ชือว่า
อะไร
ก. พระพุทธเจดียอ์ ่ดู าํ
ข. พระพุทธเจดียล์ ีลา
ค. ศุภนิมติ มงคล
ง. ชัยปราการมงคล
307. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระนามอีกพระนามหนึงว่าอะไร
ก. พระเอกาทศรส
ข. พระสุพรรณเทวี
ค. พระยาศรี ไสยณรงค์
ง. พระสรรเพชญ์ที ๒
308. สมเด็จพระนเรศวรโปรดเกล้าให้สร้างพระเจดียอ์ งค์หนึงไว้ตรงทีกระทํายุทธหัตถีทีตําบลอะไร
ก. ตําบลตระพังตรุ
ข. ต. กุมกาม
ค. ตําบล เมืองนําพิงค์
ง. ต. เบียง
309. ช้างทีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใช้ฟันพระมหาอุปราช พระองค์ทรงพระราชทานนามว่าอะไร
ก. ก้านกล้วย
ข. เจ้าพระยาปราบหงสาวดี
ค. เจ้าพระยาปราบศัตรู พ่าย
ง. จาปะโร
310. พระแสงของ้าว ทีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใช้ฟันพระมหาอุปราช พระองค์ทรงพระราชทานนามว่า
อะไร
ก. พระแสงแสนพลพ่าย
ข. พระแสงไร้ศตั รู
ค. พระแสงปราบศัตรู
ง. พระแสงง้าวไร้พ่าย

๓๕
311.พระมาลาทีทรงสวมใส่ ในขณะทํายุทธหัตถีและถูกพระมหาอุปราชฟันดดนพระมาลาไปนันมีพระนามว่า
อะไร
ก. พระมาลาเบียง
ข. พระมาลาพลาด
ค. พระมาลาเศียร
ง. พระมาลาไร้พา่ ย
312. วันทีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทําสงครามยุทธหัตถีตรงกับวันใดในปัจจุบนั และกองทัพไทยถือว่า
เป็ นวันอะไร
ก. ๒๕ มกราคม วันกองทัพไทย
ข. ๑๕ มกราคม วันกองทัพไทย
ค. ๕ มกราคม วันกองทัพไทย
ง. ๕ ธันวาคม วันกองทัพไทย
313. เพราะเหตุใดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองลพบุรีเป็ นราชธานี
ก. เกรงว่ากรุ งศรี อยุธยาจะไม่ปลอดภัยจากฮอลันดา
ข. เห็นว่ากรุ งศรี อยุธยาไม่เหมาะสม
ค. ต้องการย้ายเมืองหลวง
ง. เพือให้การค้าขายเจริ ญรุ่ งเรื องขึนไปอีก
314. ในสมัยพระนารายณ์มหาราช ได้จดั คณะทูตไปยังฝรั งเศสในปี พ.ศ.๒๒๒๘ ได้ส่งผูใ้ ดไป
ก. เจ้าพระยาวิชาเยนทร์
ข. เจ้าพระยาโกษาธิบดี ( ปาน )
ค. พระเจ้าปราสาททอง
ง. พระเอกาทศรส
315. ในสงครามทีพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงยึดทัพยึดเมืองจันทบุรี ทรงใช้วิธีอะไรในการปลุกใจทหาร
ก. มอบของกํานัลให้
ข. ปูนบําเหน็จให้
ค. สร้างความกดดันโดยการทุบหม้อข้าว
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
316. หลังจากกูก้ รุ งศรี อยุธยาแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุ งศรี อยุธยาไปกรุ งธนบุรีและข
นามนามใหม่ว่าอะไร
ก. กรุ งธนศรี นคร
ข. กรุ งธนบุรีศรี นคร
ค. กรุ งธนบุรีศรี สมุทร
ง. กรุ งธนบุรีศรี มหาสมุทร
317. ตําแหน่ง “ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริ ยศ์ กึ ” เป็ นตําแหน่งของพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใด ก่อนจะ
ปราบดาภิเษกตนเอง
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
ข. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ค. พระยาวชิรปราการ
ง. หลวงพิชยั ราชา

๓๖
318. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
พระบรมมหาราชวังและสร้างราชธานีขึนใหม่ กับฝั งตรงข้ามธนบุรีเนืองจากเหตุผลใด
ก. ชัยภูมิเหมาะสมเนืองจากมีแม่นาํ เจ้าพระยาเป็ นคูเมืองทัง ๒ ด้าน ป้ องกันข้าศึกได้
ข. ข้าศึกประชิดเมืองลําบาก เนืองจากติดแม่นาํ เจ้าพระยา
ค. สามารถขยายเมืองสะดวก เนืองจากมีทีราบกว้างขวาง
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
319. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที ๑ ทรงก่อสร้าง “ กรุ งเทพมหานคร” เสร็ จ
เมือใด
ก. พ.ศ. ๒๔๒๘
ข. พ.ศ. ๒๔๒๔
ค. พ.ศ. ๒๓๒๘
ง. พ.ศ. ๒๓๒๓
320. ในรัชสมัยใดทีพระมหากษัตริ ย ์ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯให้จดั การปกครองเป็ นรายกระทรวง มีเสนาบดี
เป็ นผูร้ ับผิดชอบและมีการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็ น ๑๘ มณฑล
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช
ค. พระเจ้าตากสินมหาราช
ง. พ่อขุนรามคําแหงมหาราช
321. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเลิกทาสและเลิกไพร่ ให้เป็ นไทแก่ตวั จนหมดในวันทีเท่าใด
ก. ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
ข. ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
ค. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
ง. ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
322. สมเด็จพระปิ ยะมหาราชทรงโปรดเกล้าให้จดั ตังกรมรถไฟในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ และ ได้เสด็จพระราช
ดําเนินไปขุดดินก่อพระฤกษ์ เริ มสร้างทางรถไฟใดเป็ นสายแรก
ก. สายกรุ งเทพ ฯ
ข. สายอยุธยา
ค. สายสระบุรี
ง. สายนครราชสีมา
วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
323. สีของธงชาติประกอบด้วย สีแดง สีขาว สีนาํ เงิน แต่ละสีหมายถึงสิ งใด
ก. ชาติ ประชน ประชาธิปไตย
ข. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ค. ชาติ ประชาชน พระมหากษัตริ ย ์
ง. ชาติ ศาสนา ประชาชน
324. ภาระและหน้าทีต่าง ๆ ในการดํารงซึงไว้เอกราชของชาติ
ก. รัฐบาล
ข. เจ้าหน้าทีของรัฐ
ค. ประชาชน
ง. ตํารวจและทหาร

๓๗
325. วันทีมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของบรรดาเหล่าทหารมหาดเล็กราชวัลลภและทหารรักษาพระองค์นนั คือ
วันทีเท่าไร
ก. ๓ ธันวาคม
ข. ๔ ธันวาคม
ค. ๕ ธันวาคม
ง. ๖ ธันวาคม
326. ข้อใดคือการแก้ปัญหาของชาติบา้ นเมืองทีเหมาะสมทีสุด
ก. การใช้ระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ
ข. แก้ไขปัญหาบ้านเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
ค. รวมใจเป็ นหนึงเดียวในหมู่คนไทยด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
327. การทีชาติไทยของเราจะอยูร่ อดและเจริ ญก้าวหน้าได้ จะต้องอาศัยสิ งใดบ้าง
ก. การร่ วมแรงร่ วมใจโดยพร้อมเพรี ยงกันของคนไทยทังปวง
ข. การทีแต่ละคนดําเนินการในกิจงานของตนเองอย่างตัวใครตัวมัน
ค. ร่ วมมือกันเพือจุดมุ่งหมายบางประการ
ง. มีจุดมุ่งหมายและมีอคติร่วมกัน
328. เหตุทีมักทําให้ความสามัคคีแตกแยกคือสิ งใด
ก. บุคคลทีคิดถึงประโยชน์ส่วนตนยิงกว่าประโยชน์พวกพ้อง
ข. มีสิทธิทีจะล้มล้างการปกครองประชาธิปไตย
ค. คนในชาติขาดสติในการดํารงตนอยูใ่ นประเทศชาติ
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
329. พระบาทสมเก็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสถาปนา “กองเสือป่ า” เมือใด
ก. พ.ศ. ๒๔๕๔
ข. พ.ศ. ๒๔๕๐
ค. พ.ศ. ๒๔๕๙
ง. พ.ศ. ๒๔๗๐
330. “กองเสือป่ า” ประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง
ก. กองเสือป่ าหลวง , กองเสือป่ ารักษาดินแดน
ข. กองเสือป่ ารักษาพระองค์ , กองเสือป่ าชายแดน
ค. กองเสือป่ าที ๑ , กองเสือป่ าที ๒
ง. กองเสือป่ าเยาวชน , กองเสือป่ ารักษาพระองค์
331. ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ รัฐบาลได้มีการฟื นฟู การฝึ กวิชาทหาร ตามแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ภายใต้การนําของใคร
ก. พลเอก ปงพิบูลย์สงคราม
ข. พล.ต.ท ประยูร ภมรมนตรี
ค. ยุวชนทหาร สนิท พงษ์ภกั ดี
ง. ร.อ.ถวิล นิยมเสน

๓๘
332. เมือวันที ๘ ตุลาคม ๒๔๘๖ รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ยุวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๘๖ โดยกําหนดให้
“องค์กรยุวชนแห่งชาติ” ให้มีฐานะเป็ นทบวงทางการเมือง อยูใ่ นบังคับบัญชาของผูใ้ ด
ก. จอมพล แปลก พิบูลย์สงคราม
ข. พลโท ประยูร ภรมมนตรี
ค. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
ง. หลวงจรู ญประศาสน์
333. วีรกรรมของยุวชนทหารทางภาคใต้ ทีได้ตา้ นทานกองทัพญีปุ่ น เพือธํารงเอกราชและอธิปไตยไว้ และ
ยุวชนทหารเสียชีวิต ๕ นาย ยุวชนเหล่านีได้เลือนยศเป็ นยศชันใด
ก. พลทหาร
ข. นายสิบ
ค. จ่านายสิบ
ง. จ่าสิบเอก
334. ญีปุ่ นได้ส่งเรื อรบและเรื อลําเลียงยกทหารขึนบก ในจังหวัดใด
ก. ประจวบคีรีขนั ธ์ , สุราษฎร์ธานี , ชุมพร , นครศรี ธรรมราช , สงขลา , ปัตตานี
ข. สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , จันทบุรี , นครศรี ธรรมราช , ปัตตานี
ค. ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา
ง. ประจวบคีรีขนั ธ์ , สุราษฎร์ธานี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , จันทบุรี , ปัตตานี
335. ในรัชสมัยของรัชกาลที ๖ พระบิดาแห่งกิจการรักษาดินแดน ได้พระราชทานกิจการเสือป่ าขึน ในยุคนัน
มีทงหมดกี
ั
กองพล
ก. ๑๐ กองพล
ข. ๑๑ กองพล
ค. ๒๐ กองพล
ง. ๒๑ กองพล
336. หน่วยฝึ กยุวชนทหารทีเกิดขึนครังแรกในประเทศไทย อยูใ่ นความอํานวยการของหน่วยงานใด
ก. มณฑลทหารบกที ๑
ข. มณฑลทหารบกที ๒
ค. มณฑลทหารบกที ๓
ง. มณฑลทหารบกที ๔
337. ก่อนทีจะมาเป็ น “ กรมยุวชนทหารบก” แปรสภาพมาจากหน่วยงานใด
ก. แผนกฝึ กที ๖ กรมจรเทหารบก
ข. มณฑลทหารบกที ๑
ค. แผนกประสานงานที ๑
ง. แผนกฝึ กฝนอบรมครู ฝึก
338. “กรมยุวชนทหารบก” เปลียนชือใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็ นอะไร
ก. กรมจเรทหารบก
ข. กรมเตรี ยมกองทหาร
ค. กรมเตรี ยมการทหาร
ง. โรงเรี ยนรักษาดินแดน
339. วีรกรรมของยุวชนทหาร ในสงครามโลกครังที ๒ กองทัพญีปุ่ นยกพลขึนบก วันที ๘ ธันวาคม
๒๔๘๔ เช้ามืด ที จังหวัดชุมพร หน่วยยุวชนทหารทีจังหวัดชุมพร ได้เข้าขัดขวางภายใต้การนําของผูใ้ ด
ก. จอมพล แปลกพิบูลสงคราม
ข. พลโท ประยูร ภมรมนตรี
ค. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
ง. หลวงจรู ญ

๓๙
340. ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ กรมเตรี ยมทหารได้ลม้ เลิกลง และได้โอนกิจการตลอดจนเจ้าหน้าที และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ในหน่วยงานใดต่อไป
ก. กรมจเรทหารบก
ข. โรงเรี ยนรักษาดินแดน
ค. ฝ่ ายสัมพันธ์มิตร
ง. กรมสารวัตรทหาร
341. วันทีเท่าไรทีกรมสารวัตรทหารแปรสภาพเป็ น “กรมการรักษาดินแดน”
ก. ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๑
ข. ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๑
ค. ๑๓ ก.พ. ๒๔๙๑
ง. ๑๖ ก.พ. ๒๔๙๑
342. ข้อใดเป็ นเครื องบ่งชีว่า ทหารเป็ นคนดีมคี ุณภาพหรื อไม่
ก. คุณธรรม , จริ ยธรรม , มนุษยธรรม , สุนทรี ภาพทางจิตใจ
ข. เครื องหมายยศ , เครื องหมายประดับ , ระดับขันเงินเดือน
ค. คุณธรรม , จริ ยธรรม , ผลงาน , ระดับขันเงินเดือน
ง. ระดับเงินเดือน , ขีดความสามารถ , เครื องหมายพิเศษ , เครื องหมายยศ
343. คุณธรรมทีสนับสนุนจรรยาบรรณ ของทหารทีดี เรี ยกว่าอะไร
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. ทศพิศราชธรรม
ง. อิทธิบาท ๔
344. คุณธรรมประเภทใด ทีทําให้เกิดความกลัว อันเป็ นปัจจัยสําคัญของคุณธรรมทหาร
ก. อิทธิบาท ๔
ข. เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค. ทศพิศราชธรรม ๑๐
ง. ศีล ๕
345. คุณธรรมประเภทใด ทีทําให้ขา้ ราชการสุภาพมีนาํ ใจ ตังใจบริ การอย่างมีเหตุผล ปฏิบตั ิตนให้ทนั ที
ศรัทธา ไม่หาประโยชน์ในราชการ
ก. อิทธิบาท ๔
ข. สังคหะวัตถุ ๔
ค. ศีล ๕
ง. เวสารัชชกรณธรรม ๕
346. กฎระเบียบในหมู่สงั คมมนุษย์ เรี ยกว่าอะไร
ก. ระเบียบ
ข. ธรรม
ค. กรรม
ง. วินยั
347. กฎของธรรมชาติ คือสิ งใด
ก. วินยั
ข. ธรรม
ค. กรรม
ง. ระเบียบ

๔๐
348. ข้อใดให้คาํ จํากัดความของคุณธรรม ( VIRTUE ) ได้ชดั เจนมากทีสุด
ก. มีลกั ษณะอันดีงาม ในจิตใจ ประพฤติดี ด้วยความรู้สึกในทางดีงาม
ข. มีลกั ษณะดีงาม ในรู ปลักษณ์ ของการข่มใจตนเอง
ค. มีลกั ษณะดีงาม ในด้านวัตถุ รํารวย ประพฤติตนตามใจฉันท์
ง. มีลกั ษณะดีงาม ในจิตใจ ประพฤติตวั ตามสบาย ไม่คาํ นึงถึงผูอ้ ืน
349. “ ประมวลความประพฤติ ทีผูป้ ระกองอาชีพการงาน แต่ละอย่างกําหนดเพือรักษาและส่งเสริ ม เกียรติคุณ
ชือเสียง อาจเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ได้” ตามคํากล่าวนีเป็ นนิยามของอะไร
ก. คุณธรรม
ข. ระเบียบนัย
ค. จรรยาบรรณ
ง. จริ ยธรรม
350. “ บรรพบุรุษของไทยได้มกี ารสร้างสรรค์และหล่อหลอมมรดกทางปัญญาเข้าไว้เป็ นวัฒนธรรมไทย ซึงมี
เอกลักษณ์เป็ นของตนเอง และพัฒนาต่าง ๆ มา เป็ นเวลาช้านาน” จากบทความดังกล่าวนีเรารวมเรี ยกว่า
ก. อาริ ยะธรรมของชาติไทย
ข. ขนบธรรมเนียม , ประเพณี
ค. อุดมการณ์ความรักชาติ
ง. เอกลักษณ์ของความเป็ นชาติไทย
351. ข้อใดแสดงให้เห็นถึง ความเป็ นหนึงโดยมีอิสระในตัวเอง มากทีสุด
ก. เอกลักษณ์ของชนชาติไทย
ข. เอกลักษณ์ความเป็ นไท
ค. อุดมการณ์ความรักชาติ
ง. วิถีดาํ รงเอกราช
352. การเคารพธงชาติ เป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงให้เห็นถึงสิ งใด
ก. ประเทศของเราเป็ นประเทศเอกราช
ข. ความรักชาติ
ข. สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ง. ถูกทุกข้อ
353. “ ความสํานึก ตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็ นทีเกิดอาศัย ซึงทําให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ
กําเนิด และมุง่ มันทีจะธํารงรักษาประเทศชาติไว้อย่างอิสระและมันคง” จากบทความนี คือนิยามข้อใด
ก. รักชาติตอ้ งรักสามัคคี
ข. วิถีไทย
ค. เอกลักษณ์ความเป็ นไท
ง. ความจงรักภักดีต่อชาติ
วิชา การพัฒนาสังคมและชุ มชน
354 การรวมจิตใจ คือสิ งทีมหาชนรักและหวงแหนร่ วมกัน จนสามารถรวมจิตของเขาเข้าเป็ นเอกภาพมี ๒
อย่างคืออะไร
ก. ศาสนา , เงินทอง
ข. ชาติ , ประชาชน
ค. ชาติ , ศาสนา
ง. เงินทอง , ความอยูร่ อด

๔๑
355.ข้อใดบอกความหมายของหลักสิทธิมนุษยชนข้อ ๑๘ ได้เหมาะสมทีสุด
ก. ทุกคนมีอิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรมและศาสนา
ข. ทุกคนมีสิทธิทาํ ตามใจคิดได้อย่างอิสระ
ค. ทุกคนมีสิทธิคิดและทําได้ตามใจชอบ
ง. ทุกคนมีสิทธิทีจะคิดอย่างไร้ขอบเขต แต่ไม่มีสิทธิทาํ ตามคิด
356. แนวความคิดของนักคิดคนใดคนหนึงในเรื อง กําเนิดความรู้ , ความจริ งของโลก , ศิลปะและจริ ยศาสตร์
เรี ยกว่าอะไร
ก. สิทธิ
ข. ศาสนา
ค. ปรัชญา
ง. ประเพณี
357. ความเชือในสิ งใดสิ งหนึงว่าเป็ นสิ งประเสริ ฐแล้ว ประพฤติสงสอนสื
ั
บต่อกันมา เรี ยกว่าอะไร
ก. สิทธิ
ข. ศาสนา
ค. ปรัชญา
ง. ประเพณี
358. องค์ประกอบของศาสนา แบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
359. ข้อใดให้ความหมายของ “อภิปรัชญา” ได้อย่างถูกต้อง
ก. ความแท้จริ งของสัจธรรม
ข. ความแท้จริ งของโลก
ค. ต้นกําเนิดความรู้ทงปวง
ั
ง. จารี ตมหาชนนิยม
360. ญาณวิทยา คือสิ งใด
ก. ต้นกําเนิดความรู้
ข. ความแท้จริ งของโลก
ค. ศิลปะ
ง. จริ ยศาสตร์
361. ศิลปะและจริ ยศาสตร์ เรี ยกอีกอย่างว่าอะไร
ก. ศาสตร์แห่งความงาม
ข. สุนทรี ยศาสตร์
ค. สิ งสวยงาม
ง. ความดีงามถูกต้อง
362. ผลของการศึกษาศาสนาก่อให้เกิดผลดีอย่างไรบ้าง
ก. เสริ มสร้างคุณลักษณะผูป้ กครอง
ข. สร้างสมรรถภาพในการทํางานทีดี
ค. เข้าใจกับการประสานงานผูอ้ ืน
ง. ถูกทุกข้อ
363. เนือแท้ของศาสนา คืออะไร
ก. การสอนและอบรมผูน้ บั ถือให้รู้จกั ปกครองผูอ้ ืนได้
ข. การสอนให้ผคู้ นเป็ นคนดี
ค. สอนให้ตดั สินผูอ้ ืน
ง. สอนและอบรมให้ผนู้ บั ถือ รู้จกั ปกครองตนเองได้

๔๒
364. กําลังของมนุษย์ตามหลักศาสนามีกีประเภท อะไรบ้าง
ก. ๒ ประเภท กําลังกรรมดี , กําลังชัว
ข. ๒ ประเภท กําลังความดี , ความรู้
ค. ๒ ประเภท กําลังศรัทธา , ไม่ศรัทธา
ง. ๒ ประเภท กําลังกรรม , ธรรมะ
365. ความจําเป็ นของมนุษย์นอกจาก การกิน , นอน ยังมีอะไรอีก
ก. การอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม
ข. ยารักษาโรค
ค. เครื องนุ่งห่ม
ง. ความเจริ ญทางวัตถุ
366. การรวมกันระหว่างตัวเราและผูอ้ ืน ไม่ว่าจะรวมกันโดย ชาติ ศาสนา หรื ออืนใดก็ตามเรี ยกว่าอะไร
ก. ชาติ
ข. ประเทศ
ค. สังคม
ง. วัฒนธรรม
367. การทีสังคมจะตังอยูไ่ ด้และมีความสงบสุขนัน เพราะมีปัจจัยสําคัญอย่างหนึงนันคืออะไร
ก. ความรํารวย
ข. ความเจริ ญทางด้านจิตใจ
ค. ความเจริ ญทางวัตถุ
ง. ความไว้วางใจ
368. เราสามารถหาความไว้วางใจ ได้จากไหน
ก. ทัวไปในสังคม
ข. ตําราเรี ยน
ค. หลักธรรมของศาสนา
ง. มาสามารถหารได้จากทีใดเลย
369. ข้อใดถือเป็ นการผิดมารยาทต่อการติดต่อกับศาสนาต่างศาสนา
ก. นศท. ตูมตาม เข้าโบสถ์เพือประกอบพิธีตามหลักศาสนาคริ สต์
ข. นศท. เห่ยศักดิ สนทนาวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของผูอ้ นื
ค. นศท. เย็นใจ ทําบุญตักบาตรทุกวันพระ
ง. นศท. เบิกบาน สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน
370. ข้อใดคือคําจํากัดความของ “ ศาสนิก” ทีถูกต้องทีสุด
ก. คนทีนับถือสิทธิหรื อศาสนาอย่างเดียวกัน
ข. คนทีนับถือศาสนาเดียวกันแต่แยกถิ นฐานกันอยู่
ค. คนทีนับถือสิทธิศาสนาเดียวกัน มีศนู ย์รวมทางจิตใจเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ
371. การนับถือศาสนาตลอดจนพิธีกรรม ทางศาสนาถือเป็ นอะไรในชีวิตมนุษย์
ก. เสรี ภาพของมนุษย์
ข. เอกลักษณ์ของมนุษย์
ค. วิถีชีวิตของมนุษย์
ง. วิธีการในชีวติ ของมนุษย์

๔๓
372. หากในสังคมใดสังคมหนึง ขาดศาสนาหรื อไร้ซึงศาสนา จะส่งผลอย่างไร
ก. บ้านเมืองวุ่นวาย
ข. เกิดความโกลาหล
ค. ชีวิตมนุษย์ขาดเครื องยึดเหนียวทางจิตใจ
ง. ถูกทุกข้อ
373. ผูท้ ีมีความดี ๓ สถานะ คือข้อใด
ก. รู ปสมบัติ , วิชาความรู้ , คุณธรรม
ข. รู ปสมบัติ , กําลังกาย , จริ ยธรรม
ค. กําลังกาย , กําลังใจ , ศีลธรรม
ง. ความรู้ , เงินทอง , ความเห็นแก่ตวั
374. ประเพณี ส่วนใหญ่มกั เกิดจากสิ งใด
ก. ศาสนาและสิทธิความเชือ
ข. ขนบธรรมเนียมทีสืบต่อกันมา
ค. ผูบ้ ริ หารของศาสนา
ง. ตําราตามศาสตร์ต่าง ๆ
375. ประเพณี สามารเปลียนแปลงได้โดยวิธีใด
ก. ความเชือของผูน้ าํ ทางศาสนา
ข. ความเชือของคนหนึงคนใดในศาสนา
ค. ความเชือของคนส่วนมากในท้องถิ น
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
376. หลักธรรมใดหมายถึงการทํางานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ก. ปฏิรูปการี
ข. อัตถการี
ค. อนัพยสนการี
ง. อนากุลกัมมการี
377. หลักธรรมใด หมายถึง การทํางานและสนองประโยชน์อย่างเหมาะสม
ก. ปฏิรูปการี
ข. อัตถการี
ค. อนัพยสนการี
ง. อนากุลกัมมการี
วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
378. ข้อใดเป็ นความหมายของคําว่า “ สุขภาพ” ทีถูกต้อง
ก. สภาพทีมีความสมบูรณ์
ข. สภาพทีมีความสมบูรณ์ทางร่ างกาย และจิตใจ
ค. สภาพทีมีความสมบูรณ์ทางสังคม
ง. สภาพทีมีความสมบูรณ์ทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม
379. วิธีส่งเสริ มสุขภาพทีดี คืออะไร
ก. การควบคุมโรค
ข. การออกกําลังกาย
ค. การวินิจฉัยโรค
ง. การเวชกรรมป้ องกัน
380. ข้อใดไม่เป็ นการป้ องกันโรค ทีแบ่งตามระยะของการเกิดโรค
ก. ป้ องกันไม่ให้เกิดโรค
ข. ป้ องกันไม่ให้โรคคุกคาม
ค. ทําให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ
ง. มีมนุษย์สมั พันธ์ทีดีต่อกัน

๔๔
381. ข้อใดไม่ใช่การป้ องกันไม่ให้เกิดโรค
ก. การกินอาหารทีเหมาะสม
ข. การออกกําลังกาย
ค. การเทียวเธค เทียวบาร์
ง. การงดสูบบุหรี
382. ข้อใดเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดโรคคุกคาม
ก. การวินิจฉัยโรค และรักษาโรค
ข. การใช้ยาสมุนไพร
ค. การซือยาจากร้านขายยา
ง. การเป่ านํามนต์
383. ข้อใดเป็ นการทําให้ร่างกายคืนสู่สภาพปกติ
ก. การเป่ านํามนต์
ข. การใช้ยาสมุนไพร
ค. การไปพบแพทย์เพือตรวจรักษา
ง. การฟื นฟูสมรรถภาพร่ างกาย
384. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยทีทําให้เกิดโรค
ก. คน
ข. สิ งทีทําให้เกิดโรค
ค. สิ งแวดล้อม
ง. เทคโนโลยี
385. ข้อใดไม่ใช่สุขศาสตร์ส่วนบุคคล
ก. สิ งทีทุกคนปฏิบตั ิเป็ นประจําจนเป็ นนิสยั
ข. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
ค. สร้างมนุษย์สมั พันธ์กบั เพือนร่ วมงานเพือประโยชน์ในภายหน้า
ง. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
386. ข้อใดไม่ใช่เป็ นประโยชน์ของการออกกําลังกาย
ก. ช่วยป้ องกัน รักษาและฟื นฟูสภาพโรคทังทางกายและจิตใจ
ข. ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ เจริ ญเติบโตอย่างเหมาะสม
ค. ช่วยให้ระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ทํางานดีขึน
ง. ป้ องกันอุบตั ิภยั ด้วยการไม่ประมาท
387. ข้อใดไม่ใช่เป็ นการปฏิบตั ิตน ของการออกกําลังกายเพือสุขภาพ
ก. เลือกวิธีและระยะเวลาให้เหมาะสม
ข. ควรเริ มต้นด้วยปริ มาณและวิธีง่าย ๆ ก่อนแล้วค่อยๆ เพิ มมากขึน
ค. ระหว่างการออกําลังกายควรทําจิตใจให้ปลอดโปร่ ง
ง. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
388. การออกกําลังกายทีดีควรทําติดต่อกันอย่างน้อย กีนาที
ก. 10 นาที
ข. 30 นาที
ค. 50 นาที
ง. 60 นาที

๔๕
389. การออกําลังกายทีดีอย่างน้อยต้องทําสัปดาห์ละกีครัง
ก. 2 – 3 ครัง
ข. 3 – 4 ครัง
ค. 3 – 5 ครัง
ง. 4 - 6 ครัง
390. การออกกําลังกายทีหนักพอ จะทําให้หวั ใจเต้นอย่างไร
ก. น้อยลง
ข. พอดี
ค. เร็ วขึน
ง. ช้า ๆ
391. ข้อใดไม่ใช่การออกกําลังกายแบบแอโรบิค
ก. การเดินเร็ ว
ข. ปักจีจัมท์
ค. การวิ งเหยาะ ๆ
ง. การถีบจักรยาน
392. ข้อใดเป็ นแนวทางของสุขบัญญัติของชาติ ทีทําให้มีสุขภาพทีดี
ก. ดูและรักษาร่ างกายและของใช้ให้สะอาด
ข. มีสาํ นึกต่อส่วนรวม ร่ วมสร้างสรรค์สงั คม
ค. งดบุหรี สุรา สารเสพติด การพนัน และสําส่อนทางเพศ
ง. ล้างมือก่อนการขับถ่าย และหลังกินอาหาร
393. หลักการออกกําลังกายสําหรับผูส้ ูงอายุ คือข้อใด
ก. ไม่หนักมาก ไม่เร็ วมาก
ข. ไม่มีการกลันหายใจ
ค. หลีกเลียงการเหวียง การกระแทกอย่างรุ นแรง ง. ได้ทุกรู ปแบบ
394. ผูท้ ีมีโรคประจําตัวหรื อมีอายุสูงกว่า 40 ปี ก่อนออกกําลังกายควรทําอย่างไร ไม่เป็ นอันตราย
ก. คํานวณการออกกําลังกาย
ข. ปรึ กษาแพทย์ก่อน
ค. ออกกําลังกายตามเพือนประเภทเดียวกัน
ง. ออกกําลังกายได้เลยไม่เป็ นอันตราย
394. การออกกําลังกายควรเป็ นเวลาเดียวกันทุกวัน อย่างสมําเสมอเพราะอะไร
ก. สามารถฟื นตัวและปรับตัวได้ดีกว่า
ข. ให้ร่างกายแข็งแรง
ค. เกิดความเคยชิน
ง. มีเวลาว่างในช่วงเดียวกันทุกวัน
396. การออกกําลังกายทีใช้ความเร็ว ก่อนเลิกไม่ควรใช้ความเร็ วเต็มทีเพราะอะไร
ก. ทําให้ร่างกายทุกส่วนทํางานหนักเกินไป
ข. ทําให้ปอดฟอกเลือดอย่างรวดเร็ ว
ค. ทําให้หวั ใจทํางานหนักเกินไป
ง. ทําให้ร่างกายเมือยล้า
397. อาการทีแสดงว่าควรหยุดออกกําลังกาย
ก. เวียนศีรษะ คลืนไส้ หน้ามืด เป็ นลม แน่นหน้าอก ข. สภาพร่ างกายพร้อมทุกส่วน
ค. พักผ่อนเพียงพอ
ง. สุขภาพแข็งแรง
398. ภายหลังการออกกําลังกาย ไม่ควรทําอย่างไร
ก. สูบบุหรี ดืมสุรา
ข. พักผ่อนให้เพียงพอ
ค. นังพักให้หายเหนือย
ง. เปลียนอิริยาบทแบบสบาย ๆ เช่น ฟังเพลง

๔๖
399. ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
ก. ไข้หวัด ปอดปวม
ข. ไข้หวัดใหญ่ วัณโรคปอด
ค. ไข้กาฬหลังแอ่น
ง. ตับอักเสบ
400. ข้อใดไม่ใช่ผทู้ ีอยูใ่ กล้ชิดอาจติดโรคโดยหายใจเอาเชือทีออกมาเข้าไปในร่ างกาย
ก. คลุกคลีใกล้ชิดกับผูป้ ่ วย
ข. เชือโรคออกมาพร้อมกับลมหายใจ นําลาย เสมหะ
ค. การเดินสวนทางกัน
ง. การไอจาม
401. โรคระบบทางเดินหายใจส่วนใหญ่เกิดจากการตอดเชือในฤดูใด
ก. ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง
ข. ฤดูหนาว ฤดูฝน
ค. ฤดูร้อน ฤดูหนาว
ง. ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ
402. ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร
ก. ไข้กาฬหลังแอ่น
ข. อุจจาระร่ วงอย่างรุ นแรง
ค. อหิวาตกโรค
ง. ตับอักเสบ
403. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุโรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร
ก. การบริ โภคอาหารหรื อนําทีมีเชือโรคเจือปนข. แมลงวันเป็ นสือนําเชือโรคมาสู่อาหาร
ค. มือของผูบ้ ริ โภคสกปรก
ง. รับประทางอาหารทีปรุ งสุกใหม่ ๆ
404. โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร มักเกิดในฤดูใด
ก. ฤดูฝน
ข. ฤดูร้อน
ค. ฤดูใบไม้ผลิ
ง. ฤดูหนาว
405. ในหน่วยทหารเมือพบทหารป่ วย เป็ นโรคระบบทางเดินอาหารอย่างผิดปกติ ข้อใดไม่ถกู ต้อง
ก. รี บสอบสวนหาสาเหตุ
ข. รายงานผูบ้ งั คับบัญชา
ค. ดําเนินการแก้ไขทันที
ง. สังเกตอาการของทหารป่ วย
406. สิ งทีควรกระทําอย่างยิงเพือป้ องกัน โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารคือข้อใด
ก. งดสูบบุหรี สุรา การพนัน สารเสพติดและการสําส่อนทางเพศ
ข. ล้างมือทุกครังก่อนรับประทานอาหารและหลังถ่ายอุจาระ
ค. รับประทานอาหารปรุ งสุกใหม่ ๆ รสชาติไม่จดั จนเกินไป
ง. ตรวจสุขภาพเป็ นประจําและออกกําลังกายให้สมําเสมอ
407. สุขศาสตร์ส่วนบุคคลไม่ได้เน้นทางด้านร่ างกายอย่างเดียวต้องคํานึงถึงด้านอืนๆด้วยข้อใดไม่ใช่
ก. จิตใจ สิ งแวดล้อม
ข. ข้าวของเครื องใช้
ค. รับประทานอาหาร การพักผ่อน
ง. ยารักษาโรค

๔๗
408. โรคติดต่อระบบทางเดินอาหาร เป็ นโรคติดต่ออันตรายทีต้องแจ้งความหรื อไม่
ก. ไม่อนั ตราย ไม่ตอ้ งแจ้งความ
ข. อันตราย ต้องรี บแจ้งความโดยด่วน
ค. อันตราย ไม่ตอ้ งรี บแจ้งความ
ง. ไม่อนั ตราย แต่ตอ้ งรี บทําการรักษาพยาบาล
409. อหิวาตกโรคหรื อโรคท้องร่ วงอย่างรุ นแรง เกิดจากเชืออะไร
ก. เชือแบคทีเรี ย
ข. เชือไวรัส
ค. เชือรา
ง . ปาราสิต
410. ข้อใดไม่ใช่อาการของอหิวาตกโรคท้องร่ วงอย่างรุ นแรง
ก. ระบาดได้อย่างรวดเร็ ว
ข. รุ นแรง ช็อก
ค. ตาย
ง. ปวดศีรษะ
411. ข้อใดไม่ใช่วิธีการปฏิบตั ิเมือมีผปู้ ่ วยเป็ นโรคอหิวาตกโรคในหน่วยทหาร
ก. รี บนําส่งโรงพยาบาล รายงานผูบ้ งั คับบัญชาโดยด่วน
ข. ทําสายเชือโรค แหล่งโรค
ค. กําจัดแหล่งเพาะพันธุแ์ มลงวันด้วยนํายาหรื อสารเคมี
ง. ให้นาํ เกลือแล้วสังเกตอาการ
412. โรคติดต่อนําโดยแมลง เช่น โรคมาลาเรี ย ยุงชนิดใด
ก. ยุงลาย
ข. ยุงก้นปล่อง
ค. ยุงดํา
ง. ยังรําคาญ
413. พืนทีทีพบว่ามีเชือมาลาเรี ยแพร่ ระบาดสูง มักเป็ นพืนทีอย่างไร
ก. ชายทะเล
ข. ชายนํา
ค. ป่ าเขา
ง. ทีราบ
414. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการระบาดโรคมาลาเรี ย
ก. เชือจะเจริ ญเข้าสู่ต่อมนําลายยุง
ข. เชือจะเจริ ญเติบโตในเซลล์ผวิ หนังและเม็ดเลือดขาว
ค. เมือยุงทีมีเชือโรค จะปล่อยเข้าสู่คน
ง. เกิดอาการต่าง ๆ ได้ เช่น มีไข้สูง หนาวสัน
415. โรคมาลาเรี ยมักพบมากในฤดูใด
ก. ฤดูฝน
ข. ฤดูร้อน
ค. ฤดูหนาว
ง. ฤดูแล้ง
416. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะอาการของโรคไข้มาลาเรี ย
ก. ไม่ค่อยสบาย อยู่ 2 – 3 วันต่อมามีไข้
ข. หนาวสัน ปวดศรี ษะ
ค. ปวดเมือตามร่ างกาย คลืนไส้ อาเจียน
ง. ซึม กระสับกระส่าย พูดจาไม่รู้เรื อง
417. ข้อใดไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนร่ างกายของโรคไข้มาลาเรี ย
ก. มาลาเรี ยขึนสมอง
ข. นําตาลในเลือดตํา เหลืองซีด
ค. อาการทัว ๆ ไปปกติ
ง. ปัสสาวะ ไตวาย ปอดบวม

๔๘
418. ข้อใดไม่ใช่วิธีการป้ องกันโรคมาลาเรี ย
ก. ป้ องกันไม่ให้ยงุ กัด
ข. ควบคุมแหล่งเพาะพันธุย์ งุ
ค. กําจัดลูกนํา
ง. ไปเทียวตามป่ าเขาลําเนาไพร
419. การป้ องกันวิธีใดได้ผลดีทีสุด
ก. ป้ องกันไม่ให้ยงุ กัด
ข. ควบคุมแหล่งเพาะพันธุย์ งุ
ค. กําจัดลูกนํา
ง. ฉีดยาสร้างภูมคิ ุม้ กันโรค
420. โรคติดต่อนําโดยแมลง เช่น โรคไข้เลือดออก ยุงชนิดใดเป็ นพาหะของโรค
ก. ยุงก้นปล่อง
ข. ยุงลาย
ค. ยุงรําคาญ
ง. ยุงดํา
421. มีไข้สูง เบืออาหาร อาเจียน ปวดท้อง เลือดกําเดาไหล และมีจุดเลือดเล็ก ๆ ตามผิวหนัง ควรสงสัยเป็ น
โรคอะไร
ก. โรคไข้เลือดออก
ข. โรคไข้มาลาเรี ย
ค. โรคเท้าช้าง
ง. โรคไข้จบั สัน
422. ข้อใดไม่ใช่วิธีการลดหรื อทําลายแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย
ก. ปิ ดภาชนะให้มิดชิดไม่ให้ยงุ มาวางไข่
ข. ใส่เกลือหรื อนําส้มสายชู
ค. ไม่ให้มีแหล่งนําขัง
ง. ทิ งวัตถุทีเป็ นทีขังนํา
423. ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคไข้เลือดออก ทีมีความรุ นแรง
ก. ไข้ลดลงอย่างรวดเร็ ว
ข. ซึม กระสับกระส่าย
ค. เบืออาหาร ถ่ายอุจจาระดํา อาเจียนเป็ นเลือด ง. นอนหลับพักผ่อนได้ดี
424. ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ก. หนองใน ฝี มะม่วง
ข. ปวดท้อง
ค. ซิฟิริ ส
ง. เอดส์
425. ข้อใดไม่ใช่เป็ นวิธีการป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ก. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครัง
ข. ถ่ายปัสสาวะทันทีหลังร่ วมเพศ
ค. ฟอกสบู่และล้างอวัยวะเพศให้สะอาด
ง. เปลียนคู่นอนบ่อย ๆ
426. ผูท้ ีชอบเทียวหญิงบริ การหรื อเปลียนคู่นอน ควรแนะนําอย่างไร
ก. เจาะเลือดตรวจปี ละ 1 ครัง
ข. ตรวจทุกครังเมือมีเพศสัมพันธ์
ค. เจาะเลือดเพือตรวจทุก ๆ 3 เดือน และก่อนแต่งงาน
ง. ให้เลือกทีหญิงสวย สาว สะอาด รู ปร่ างดี

๔๙
427. วิธีการรักษาพยาบาล เพือช่วยเหลือผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บ โดยกะทันหันให้พน้ ขีดอันตราย หรื อลด
อันตรายก่อนนําผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บส่งโรงพยาบาล หมายถึงอะไร
ก. การปฐมพยาบาล
ข. การปัจจุบนั พยาบาล
ค. การรักษาพยาบาล
ง. วิธีการรักษาพยาบาล
428. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล
ก. ช่วยชีวิต
ข. ป้ องกันสภาพไม่ให้เลวลง
ค. กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
ง. สามารถให้คาํ แนะนําได้
429. ข้อใดเป็ นคุณสมบัติของผูป้ ฐมพยาบาล
ก. ไม่มีความละเอียดลออ
ข. มีความรู้ รอบคอบ รวดเร็ ว ตัดสินใจถูกต้อง แนะนําได้
ค. สังเกตลักษณะอาการไม่เป็ น
ง. กลัว ประหม่า ตกใจง่าย
430. ข้อใดไม่จดั เป็ นหลักทัว ๆ ไปในการปฐมพยาบาล
ก. ต้องรี บช่วยเหลือทันที
ข. ให้นอนในท่าทีเหมาะสม
ค. ให้มีคนมุงดูเพือกําลังใจในการปฐมพยาบาล ง. อย่าเคลือนย้ายเกินความจําเป็ น
431. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคําว่าโรคติดต่อ
ก. โรคติดต่อจากบุคคลหนึงไปยังอีกบุคคลหนึง
ข. สามารถติดต่อกันได้จากความใกล้ชิด
ค. นําเชือโรคจากสัตว์มาสู่คน
ง. เป็ นการรักษาพยาบาลเพือให้หายเจ็บป่ วย
432. เมือพบผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บ จําเป็ นหรื อไม่ทีต้องทําการปฐมพยาบาล
ก. จําเป็ นทุกราย
ข. ให้คาํ แนะนําอย่างเดียว
ค. ไม่จาํ เป็ น
ง. ให้ไปรักษาพยาบาล
---------------------------

