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จงเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียง ๑ ขอ
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
1. แตงกายคลายเครื่องแบบทหารในเวลาประกาศใชสถานการณฉุกเฉินประกาศใชกฎอัยการศึก
ก. จําคุก 5 ป
ข. จําคุก 1 ป ถึง 10 ป
ค. ปรับไมเกิน 200 บาท
ง. ตักเตือนแลวปลอยตัว
2. โทษของการแตงเครื่องแบบทหารโดยไมมีสิทธิตามกฎหมายในเวลาปกติ
ก. จําคุก 6 เดือน
ข. จําคุก 3 เดือน ถึง 5 ป
ค. ปรับไมเกิน 200 บาท
ง. จําคุก 3 เดือน ถึง 1 ป
3. รูปพญานาคคูพันคบเพลิงเปนสัญลักษณของเหลาใด
ก. เหลาทหารการสัตว
ข. เหลาทหารการเงิน
ค. เหลาทหารแพทย
ง. เหลาทหารชาง
4. พระมหากษัตริยโปรดเกลาใหผูใดมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนยศชั้นประทวนได
ก. รมว.กห.นายกรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรีเพียงผูเดียว
ค. ผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร.
ง. รมว.กห.ผบ.ชั้นแมทัพภาคขึ้นตรงตอ กห.ผบ.ทบ.
5. ยศทหารแบงออกเปนกีป่ ระเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 2 ประเภท
ง. 5 ประเภท
6. ขอใดคือชั้นยศทหาร
ก. ชั้นนายรอย
ข. ชั้นนายสิบ
ค. ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน
ง. ชั้นนายพล
7. ดาวที่เปนสวนประกอบของชั้นยศสัญญาบัตรทหารบกมีกี่กลีบ
ก. 4 กลีบ
ข. 8 กลีบ
ค. 5 กลีบ
ง. 6 กลีบ
8. ยศชั้นนายสิบมีลักษณะอยางไร
ก. บั้งรูปหางนกแซงแซว
ข. บั้งรูปนกกางเขน
ค. บั้งรูปหางนกแซงแซวทําดวยไหมสีเหลืองหรือสีทอง ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
9. ปจจุบันใชพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารบก พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2448
ข. พ.ศ. 2487
ค. พ.ศ. 2478
ง. พ.ศ. 2477

๒
10. ปจจุบันทหารบกแบงออกเปนกี่เหลา
ก. 15 เหลา
ค. 17 เหลา
11. เครื่องหมายเหลาทหารบกทําดวย
ก. โลหะสีทอง
ค. ดิ้นสีทอง
12. ขอใดไมใชเหลาทหารบก
ก. เหลาทหารการสัตว
ค. เหลาทหารแผนที่
13. กระเปาถือของทหารหญิงมีกี่แบบ
ก. 1 แบบ สีดาํ
ค. 1 แบบ สีน้ําตาล
14. เครื่องแบบทหารหญิงมีกี่ชนิด
ก. 10 ชนิด
ค. 12 ชนิด

ข. 16 เหลา
ง. ไมมีขอใดถูก
ข. โลหะสีน้ําเงิน
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
ข. เหลาทหารการแพทย
ง. เหลาทหารพลรม
ข. 2 แบบ สีดํา
ง. 2 แบบ สีน้ําตาล
ข. 11 ชนิด
ง. 9 ชนิด

วิชา การขาวเบื้องตน
15. ขาวสารทางทหารหมายถึง ?
ก. ขาวสารที่ไดจากประชาชน และนักศึกษา
ข. ขาวสารที่ไดจากหมูนักศึกษา
ค. เอกสารภาพถาย สภาพวัตถุ แผนที่ การตรวจการณ ง. ขาวที่ไดจากแหลงชุมชนทั่วไป
16. ขาวกรองทางทหาร หมายถึง ?
ก. การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห ประเมินคาเกี่ยวกับ ขศ.
ข. ขาวกรองทางการขนสง และโทรคมนาคม
ค. ขาวกรองภูมิศาสตรทางทหาร
ง. ขาวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปจจัยประชาชน
17. มาตรการตอตานขาวกรองมีกี่ประเภท ?
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
18. ขาวที่ ผบช. ตองการสําหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื่องของ ขศ.,ลมฟาอากาศ,และภูมิประเทศ เปนขาว
กรองประเภทใด ?
ก. ขาวสารทางทหาร
ข. ขาวกรองทางทหาร
ค. ขาวกรองการรบ
ง. ขาวกรองทางยุทธศาสตร

๓
19. หลักการรายงานประกอบดวยขอใด ?
ก. รวดเร็ว, ถูกตอง, สมบูรณ
ข. ความแนนอน,ถูกตอง
ค. การรายงานดวยวาจา,โทรศัพท
ง. รวดเร็ว, เชือ่ ถือได
20. ผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบในการแสวงหาขาวสารทหารคือขอใด?
ก. ทหารเหลาขาวเทานัน้
ข. ทหารทุกคน
ค. เฉพาะเจาหนาที่ขาวกรอง
ง. ผูบังคับบัญชา
21. สัญญาระหวางชาติ (สัญญาเจนีวาวาดวยการปฏิบัติตอเชลย เมื่อ ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒ ทหารตองปฏิบัติตอ
เชลยศึกตามลําดับขั้นอยางไร?
ก. คน , แยก ,เงียบ , เร็ว , พิทักษ
ข. คน , แยก , เร็ว , พิทักษ , เงียบ
ค. คน , แยก ,เงียบ , พิทักษ, เร็ว
ง. แยก , คน , เงียบ , เร็ว , พิทักษ
22. กรณีทหารถูกจับเปนเชลยตองปฏิบัติดังนี?้
ก. บอกตามความจริงเฉพาะ ยศ , ชื่อ และหมายเลขประจําตัว
ข. บอกตามความจริงเฉพาะชื่อหนวย และยอดกําลังพลเทานั้น
ค. บอกจํานวนและชนิดของอาวุธเทานั้น
ง. ถูกทุกขอ
23. รายงานเหตุการณปกติไดกี่วิธ?ี
ก. ๓ วิธี
ข. ๔ วิธี
ค. ๕ วิธี
ง. ๖ วิธี
24. วิธีการรายงานที่รวดเร็วที่สุดคือการรายงานดวยวิธีใด?
ก. ลายลักษณอักษร
ข. เอกสารและยุทธภัณฑ
ค. ภาพสังเขป
ง. โทรศัพทและวิทยุ
25. ผูรับผิดชอบการตอตานขาวกรองคือใคร?
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
26. ขอใดตอไปนี้เปนมาตรการตอตานขาวกรองเชิงรับ?
ก. การสกัดกั้นตอตานการลาดตระเวน
ข. การวางแผนเขาตี
ค. การสะกดรอย
ง. การรักษาความลับ
27. ขอตอไปนี้เปนขาวที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการทางทหารยกเวนขาวเกีย่ วกับเรือ่ งใด ?
ก. ขาศึก
ข. ลมฟาอากาศ
ค. ภูมิประเทศ
ง. การเมือง

๔
28. การขาวมีความสําคัญตอการปฏิบัติการทางทหารอยางไร ?
ก. ฝายเราทราบเรื่องราวเกีย่ วกับขาศึกมากเพียงใดขาศึกยอมรูเรื่องฝายเรานอยลงเทานั้น
ข. ผูบังคับบัญชาอาศัยการขาวเปนพื้นฐานในการตกลงใจทางยุทธวิธี
ค. ถาฝายเราปองกันไมใหขาศึกทราบขาวเกีย่ วกับฝายเราก็เทากับเปนการปดหนทางปฎิบัติของขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
29. การพยายามรักษาความปลอดภัยแกเชลยศึกในขณะสงกลับไปยังสวนหลังไมใหใครทําการทารุณตอเชลยศึก
เรียกวาอะไร ?
ก. การคน
ข. การพิทักษ
ค. การแยก
ง. ถูกทุกขอ
30. ขอตอไปนี้ขอใดเปนแหลงขาวที่ทหารตองเพงเล็งเพื่อใหเกิดประโยชนตอฝายเรา ?
ก. การปฏิบัติและการงดปฏิบัตขิ องขาศึก ข. สภาพลมฟาอากาศและภูมิประเทศ
ค. แผนที่ภาพถายทางอากาศของขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
31. เพื่อเปนการปองกันและรักษามิใหความลับของทางราชการรั่วไหลไปถึงขาศึกทหารตองปฏิบัติตน
ดังตอไปนีย้ กเวนขอใด ?
ก. ทหารที่ออกไป ลว.จะตองไมนําเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับทางการทหารติดตัวไป
ข. ทหารจะตองเปนผูที่รูความลับของทางราชการทหารไวใหมากที่สุด
ค. ทหารจะตองพยายามหลีกเลีย่ งจากการถูกจับเปนเชลยใหถึงที่สุด
ง. ทหารตองไมตอบคําถามเกี่ยวกับกิจการทหารแกบุคคลอื่นอยางเด็ดขาด
32. การเขียนจดหมายของทหารขณะอยูระหวางปฏิบัติการในสนามรบใหปฏิบัติอยางไร ?
ก. เขียนบรรยายที่ตั้ง,กําลังพล,อาวุธ ใหบุคคลอื่นทราบ
ข. ที่หัวกระดาษจดหมายตองเขียนตําบลที่อยูใหชดั เจน
ค. การสงจดหมายใหสงเฉพาะทางไปรษณียท หารเทานั้น
ง. ถูกทุกขอ
33. วิธีการรายงานขาวสามารถกระทําไดดงั นี้ ?
ก. รายงานดวยวาจาและลายลักษณอักษร ข. รายงานโดยการเขียนขาว ภาพสังเขป
ง. ถูกทุกขอ
ค. รายงานขาวทางโทรศัพทและวิทยุ
34. ขอใดตอไปนี้เปนการนําความรูในเรืองขาวมาใชประโยชน?
ก. ไมเปดเผยขั้นเงินเดือนปจจุบันและรายไดอื่นใหภรรยาทราบ
ข. เปลี่ยนแปลงสถานที่พบปะเราและกิ๊กบอย ๆ
ค. กรณีคูสมรสจับผิดไดใหสารภาพเพียงครึ่งเดียว
ง. ถูกทุกขอ

๕
35. ความมุงหมายของขาวทางทหารมีวัตถุประสงคอยูกปี่ ระการ ?
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ
36. การรายงานขาวเกีย่ วกับขาศึกจะตองครอบคลุมรายละเอียดในเรื่อง ?
ก. ขนาด, การปฎิบัติ
ข. ที่ตั้ง,หนวย
ค. เวลา, ยุทโธปกรณ
ง. ถูกทุกขอ
37. ทหารจะตองรายงานขาวสารทุกชนิดดวยความรวดเร็วโดยใหระบุวา ?
ก. อะไร,อยางไร,เมื่อไร
ข. อะไร,ที่ไหน,เมื่อไร
ค. เมื่อไร,ที่ไหน,อยางไร
ง. อยางไร,ที่ไหน,อะไร
38. ระบบการใชสัญญาณผานกระทําเพื่ออะไร ?
ก. ปองกันทหารหนีออกนอกหนวย
ข. ปองกันทหารพลัดหลงจากหนวย
ค. ปองกันขาศึกแทรกซึมเขามาในหนวย
ง. ผิดทุกขอ
39. การแบงพืน้ ที่ในการปฏิบัติการขาวกรองแบงได ๒ พื้นที่ ไดแกอะไรบาง?
ก. พืน้ ที่อิทธิพล
ข. พื้นที่เขตสีแดง
ค. พื้นที่ที่ตองสนใจ
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ค
40. การวางแผนรวบรวมขาวสารเพื่ออะไร?
ก. เพือ่ จะไดวิเคราะหขาว
ข. เพื่อใหนายทหารฝายการขาวรวบรวมขาวสารไดตรงตามความเปนจริง
ค. เพื่อใหทันเวลา
ง. ไมมีขอถูก
41. สิ่งบอกเหตุใดที่สามารถเตือนเราได?
ก. สัตวตกใจ
ข. รองรอยที่พักแรมหรือรอยเทาจํานวนมาก
ค. เสียงระเบิด
ง. ถูกทุกขอ
42. วิธีการรวบรวมขาวสารในสนาม มีอะไรบาง?
ก. การเฝาตรวจในสนามรบ
ข. การตอตานการลาดตระเวนและการคนหาที่หมาย
ค. การลาดตระเวนทางพื้นดินและอากาศ
ง. ถูกทุกขอ
43. การคนหาที่หมายเปนสวนหนึ่งของงานขาวกรองประเภทใด?
ก. ขาวกรองการรบ
ข. ภารกิจการลาดตระเวน
ค. การปฏิบัติการตอตานขาวกรอง
ง. การเฝาตรวจ
44. เจาหนาที่รวบรวมขาวสาร คือใคร?
ก. เจาหนาที่ขาวกรอง
ข. บริการขาวสารพิเศษและแหลงขาว
ค. หนวยทหาร
ง. ถูกทุกขอ

๖
45. ขอมูลที่ทหารใชในการตกลงใจทางยุทธวิธีไดแก?
ก. ขอมูลทางยุทธศาสตร
ข. ขาศึก,ลมฟาอากาศและภูมิประเทศ
ค. OCOKA
ง. ถูกทั้ง ข.และ ค.
46. ขอใดถูกตองที่สุด?
ก. รูเขารูเรา
ข. รูเขาแตไมใหรูเรา
ค. รูเขารูเราและไมใหเขารูเรา
ง. ถูกทุกขอ
47. ตนกําเนิดของขาวสารไดแก?
ก. บุคคล, สิ่งของ ขศ.
ข. ลมฟาอากาศ
ค. แหลงขาวสาร
ง. OCOKA
48. การติดปายชื่อเชลยศึก วันเวลา สถานที่ที่จับได และหนวยที่จับไดเปนขั้นตอนใด?
ก. คน
ข. แยก
ค. เงียบ
ง. พิทักษ
49. ภารกิจที่ทหารจะไดขอมูลในเรื่องลมฟาอากาศและภูมิประเทศชัดเจนที่สุดไดแก?
ข. การซุมโจมตี
ก. การตั้งฐาน ลว.
ค. การ ลว.
ง. การตีโฉบฉวย
50. วิธีการสังเกตุที่สําคัญมีกี่วิธี?
ก. ๓
ข. ๔
ค. ๕
ง. ๖
51. หลักปฏิบัติเรื่องการติดตอสื่อสารของ ขศ.(ดักฟง)ไดแก?
ก. หากฟงรูเรื่องจดจําถอยคํารายงาน ผบช.ทราบโดยเร็ว
ข. ข. ควรเลือกดักฟงเฉพาะขอมูลที่รูเรื่องและเขาใจ
ค. หากฟงไมเขาใจใหบันทึกชนิดเครื่องมือสื่อสาร, ขนาดคลื่นและ ความถี่
ง. ง. ขอ ก. และ ค.ถูก
52. การจัดยามคอยเหตุจดั เปนมาตรการใด?
ก. ระบบสัญญาณผาน
ข. การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
ค. การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร
ง. การรักษาความลับ
53. สัญญาเจนีวาถูกกําหนดขึน้ เมื่อ?
ข. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๒
ก. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒
ค. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๙
ง. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๙
54. คําวา “เร็ว” ในสัญญาเจนีวาหมายถึง?
ก. คนดวยความรวดเร็ว
ข. กักขัง ขศ.โดยเร็ว
ค. เคลื่อนยาย ขศ.ไปยังสวนหลังดวยความรวดเร็ว ง. แยก ขศ.ดวยความรวดเร็ว
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วิชา การติดตอสื่อสาร
55.ในการดําเนินการการรบผูบังคับบัญชาใชเครื่องมือสื่อสารติดตอสื่อสารติดตอสื่อสารบังคับ
บัญชาจนมีคํากลาววา ‘’ การสื่อสารคือ …………….. “
ก.ความรับผิดชอบในการติดตอสื่อสาร
ข.เสียงของผูบังคับบัญชา
ค.ความสําคัญในการติดตอสือ่ สาร
ง.หนาที่ของทหารสื่อสาร
56. นายทหารฝายสื่อสาร ( ฝสส. ) ในกรมทหารราบ มี คุณลักษณอยางไร
ก.เปนนายทหารเหลาราบ สามารถใชและอํานวยการใชเครื่องมือสื่อสารไดทุกชนิด
ข.เปนผูเสนอแนะและแนะนําผูบังคับบัญชาในเรื่องการสื่อสาร
ค.เปนผูรับนโยบายวางแผนและออกคําสั่งในเรื่องการสือ่ สารแทนผูบังคับบัญชา
ง.ถูกทุกขอที่กลาวมา
57. ขอใดไมจดั อยูในหมวดสื่อสารกองพันทหารราบ
ก.บก.มว.ส.
ข.ตอนวิทยุ
ค.กองกระจายเสียง
ง.ตอนทางสาย
58. ขอใดจัดอยูในวิธกี ารสื่อสารแบบการโทรคมนาคม
ก.พลนําสาร
ข.การไปรษณีย
ค.โทรเลข
ง.ไมมีขอถูก
59. ในขณะเคลื่อนที่สามารถใชวิธีการติดตอสื่อสารประเภทใด
ก.โทรศัพท
ข.วิทยุ
ค.โทรพิมพ
ง.ไปรษณีย
60. วิธีการสงขาวขอเขียนดวยประมวลเลขสัญญาณคือขอใด
ก.โทรพิมพ
ข.โทรสาร
ค.โทรเลข
ง.โทรศัพท
61. ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก.โทรพิมพใชไดกับทั้งวงจรทางสายและวงจรวิทยุ
ข.โทรพิมพใชสงขาวขอเขียนดวยประมวลเลขสัญญาณ
ค.โทรพิมพใหความรวดเร็วในการสื่อสารระหวางบุคคลตอบุคคล
ง.ไมมีขอถูก
62. การใชนกพิราบนําสารในการสงขาวเหมาะที่จะใชเวลาใด
ก. กลางคืนเมือ่ อากาศหนาว
ข. เย็นถึงค่ําเมื่ออากาศรอน
ค. กลางวันเมือ่ อากาศแจมใส
ง. กลางวันเมือ่ อากาศหนาว
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63.การสงขาวที่สามารถพูดตอบโตสวนทางกันไดคือการสงขาวดวยเครื่องมือประเภทใด
ก.วิทยุ
ข.โทรเลข
ค.โทรศัพท
ง.โทรพิมพ
64.วิธีการสงขาวระหวางหนวยทหารที่อยูในแนวหนาและระหวางพลลาดตระเวนไปยังหนวยของตน
ในวิธีใด
ก. เสียงสัญญาณ
ข.วิทยุ
ค. สุนัขนําสาร
ง.โทรศัพท
65.การสื่อสารประเภทไฟฟาซึ่งใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการรับสงขาวคือการสื่อสารประเภทใด
ข.วิทยุ
ก.โทรเลข
ค.โทรศัพท
ง.โทรพิมพ
66.การสื่อสารที่ใชคลื่นเสียงสงขาวสั้นๆตามสัญญาณที่ไดนัดหมายลวงหนาคือขอใด
ก. ทัศนสัญญาณ
ข. เสียงสัญญาณ
ค. การสื่อสารประเภทวิทยุ
ง. การสื่อสารประเภทโทรศัพท
67.วิธีการสื่อสารที่ใชเวลาในการติดตั้งมากกวาวิธีการสือ่ สารประเภทอื่นคือขอใด
ก.วิทยุ
ข.โทรทัศน
ค.โทรศัพท
ง.โทรพิมพ
68.การสงขาซึ่งรับไดดวยการมองเห็นเชน ธงสัญญาณ,พลุสัญญาณ,แผนผาสัญญาณ คือขอใด
ก.เสียงสัญญาณ
ข.ไปรษณีย
ค.ทัศนสัญญาณ
ง.การสื่อสารประเภทไฟฟา
69.การสื่อสารซึ่งจะใหภาพและเสียงชั่วขณะจากของจริงหรือจากฟลม คือขอใด
ก.โทรพิมพ
ข.โทรเลข
ค.โทรสาร
ง.โทรทัศน
70.วิธีการสื่อสารที่ใชสงภายในลายเสนหรือวัสดุเกีย่ วกับภาพเชน แผนที่ ภาพราง แผนผังคือขอใด
ก.โทรสําเนา
ข.โทรทัศน
ค.โทรพิมพ
ง.โทรศัพท
71.ขอดีของการสื่อสารประเภทโทรศัพทคือขอใด
ก.ใชเวลาในการติดตั้งนอยกวาการสื่อสารประเภทอื่น
ข.ใหความรวดเร็วในการสือ่ สารระหวางบุคลตอบุคคล
ค.ใชสงขาวดวยประมวลเลขสัญญาณ
ง.เครื่องที่ใชพมิ พเปนตัวอักษรคลายเครื่องพิมพ
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72.กรรมวิธีในการสงผลของการสื่อสารประเภทใดชาที่สดุ
ก.โทรเลข
ข.โทรพิมพ
ค.โทรสําเนา
ง.โทรสาร
73.ระบบการสงขอมูลที่ใชเครื่องจักรกล ซึ่งเรียกวาสมองอเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบที่สําคัญ
เรียกวาขอใด
ก.ระบบการสงขอมูล
ข.ระบบวิทยุโทรเลข
ค.ระบบวิทยุโทรทัศน
ง.ระบบกรรมวิธีขอมูล
74.ระบบกรรมวิธีขอมูลใชประโยชนในขอใด
ข. การอุตุนิยมวิทยา
ก.ควบคุมการยิง
ค.การสงขาวตามแบบพิมพ
ง. ขอ ก และ ขอ ข ถูก
75.วิธีการสื่อสารแบงตามการใชงานออกเปนกี่วิธี
ก. ๔ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๒ วิธี
ง. ขึ้นอยูกับผูบ ังคับบัญชาสั่ง
76.วิธีการสื่อสารที่เชื่อถือไดและปลอดภัยมากที่สุดคือขอใด
ก.วิทยุ
ข.โทรศัพท
ค.พลนําสาร
ง.การไปรษณีย
77.นกพิราบ มีความเร็วในการบินสงขาวประมาณใด
ก.๒๐ ไมล ตอ ชั่งโมง
ข.๒๔ ไมล ตอ ชั่วโมง
ค.๓๖ ไมล ตอ ชั่วโมง
ง. ๓๔ไมล ตอ ชั่งโมง
78.วิทีการสื่อสารที่ปลอดภัยนอยที่สุด
ก.พลนําสาร
ข.ทัศนสัญญาณ
ค.วิทยุ
ง.โทรศัพท
79.การสื่อสารแบบโทรคมนาคมประกอบดวย
ก.พลนําสาร-สัตวนําสาร-การไปรษณีย
ข.การนําสารและการไปรษณีย
ค.เสียง-ทัศนะ-ไฟฟา
ง.ถูกทุกขอ
80.สัตวนําสารที่นิยมใชทางทหาร ไดแกสัตวชนิดใด
ก.นกอินทรีและปลาโลมา
ข.นกพิราบและสุนัข
ค.มาและนกพิราบ
ง.สุนขั และนกอินทรี
81.การสื่อสารแบบทัศนะสัญญาณซึ่งรับไดดวยการมองเห็นไดแกขอใด
ก.ธงสัญญาณ
ข.พลุสัญญาณ
ค.แผนผาสัญญาณ
ง.ถูกทุกขอ

๑๐
82.การสื่อสารแบบเสียงสัญญาณซึ่งรับไดดวยการไดยิน คือขอใด
ก.นกหวีด
ข.ธงสัญญาณ
ค.พลุสัญญาณ
ง.ถูกทุกขอ
83.ขอดีของการสื่อสารประเภทวิทยุไดแกขอใด
ก.ใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงขาว
ข.สามารถติดตอไดในขณะเคลื่อนที่
ค.ติดตั่งไดรวดเร็ว
ง.ถูกทุกขอ
84.หมวดสื่อสารในกรมทหารราบแบงออกเปน ๓ ตอน
ก.ตอนวิทยุ ตอนโทรศัพท ตอนศูนยขาว
ข.บก.มว.ส. ตอนวิทยุ ตอนทางสาย
ค.ตอนนําสาร ตอนศูนยขาว ตอนโทรศัพท ง.ไมมีขอถูก
85.เจาหนาที่สอื่ สารในกรมทหารราบเปนทหารเหลาใด
ก.เหลาสื่อสาร
ข.เหลาราบ
ค.เหลาทหารชาง
ง.เหลาใดก็ได
86.การสงขาวดวยวิธีการใดไมตองสงผานศูนยการสื่อสาร
ข.โทรศัพท
ก.พลนําสาร
ค.การไปรษณีย
ง.วิทยุ
87.วิธีการสื่อสารที่เกาแกทสี่ ุดและในปจจุบันยังใชอยูคอื ขอใด
ก.โทรศัพท
ข.พลนําสาร
ค.วิทยุ
ง.ถูกทุกขอ
88.วิธีสงขาวดวยประมวลเลขสัญญาณคือขอใด
ก.โทรพิมพ
ข.โทรทัศน
ค.โทรเลข
ง.โทรศัพท
89.เราจะใชวิธกี ารสงขาวดวยพลนําสารสําหรับขาวประเภทใด
ก.รับ-สง ขาวที่มีขอความยาวๆในระยะใกล ข.รับ-สงขาวสั้นๆในระยะใกล
ค.รับสงขาวที่มีความจําเปนตองโตตอบ
ง.ถูกทุกขอ
90.ขอใดกลาวถูกตอง
ก.การสื่อสารประเภทวิทยุสามารถสื่อสารไดในขณะเคลื่อนที่
ข.การสื่อสารประเภทสายสามารถติดตั้งบนยานพาหนะได
ค.การสื่อสารประเภทวิทยุขา ศึกไมสามารถดักรับฟงได
ง.ไมมีขอ ถูก
91.ทบ.ใชแผนผาสัญญาณในการสื่อสารระหวางขอใด
ก.รถถังกับทหารราบ
ข.อากาศยานกับภาคพื้นดิน
ค.ที่ตั้งหนวยกับทหารราบ
ง.ถูกทุกขอ
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92.การใชนกพิราบนําสารจะใชสงขาวลักษณะใด
ก.ขาวที่มีชั้นความลับ ลับมาก
ข.ขาวที่มีความเรงดวน ดวนมาก
ค.สงขาวจากแนวหนาไปแนวหลัง
ง.สงขาวที่มีขอความสั้นๆ
93.การสงขาวถึงกันไดแมจะอยูหางไกลกันเกินกวาเสียงมนุษยจะไดยนิ คือคําตอบขอใด
ก.วิธีการนําสาร
ข.การไปรษณีย
ค.การโทรคมนาคม
ง.การติดตอสื่อสาร
94.ขอใดไมจดั อยูในวิธีการสื่อสาร ประเภทการโทรคมนาคม
ก.โทรศัพท
ข.ไปรษณีย
ค.โทรเลข
ง.โทรทัศน
วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ
95. อาวุธของทหารราบมีหลายชนิด อาวุธชนิดใดจัดเปนอาวุธประจํากาย
ก. ค.๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ ข. ลูกระเบิดขวาง ค. ปนกล เอ็ม ๖๐ ง. ปนพก ๘๖
96. อาวุธของทหารราบมีหลายระดับหนวย ตั้งแต ระดับหมู,ตอน,หมวด …อาวุธชนิดใด เปนอาวุธประจํา
หนวย หมูปน เล็ก
ก. ค.๖๐
ข. ปนกล เอ็ม ๖๐ ค. ค.เอ็ม ๒๐๓ ง. ปรส.๑๐๖ มม.
97. ปนกล เอ็ม ๖๐ มีระยะยิงไกลสุด ๓,๗๒๕ เมตรมีระยะยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร ง. ๗,๗๐๐ เมตร
98. ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิ งหวังผลตอเปาหมายเปนจุด ๑๕๐ เมตร มีระยะยิงหวังผลตอเปาหมาย
เปนพื้นที่เทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๔๐๐ เมตร ง. ๓๕๐ เมตร
99. ค.ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เปนอาวุธที่ประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุนอยางไร
ก. ทายรังเพลิง
ข. ดวยสายกระสุน ค. ปากลํากลอง ง. ไมมีขอถูก
100. กระสุนของอาวุธประจํากายมีหลายชนิด กระสุนลูกปราย เปนกระสุนของอาวุธอะไร
ก. ค.๑๒๐ มม.
ข. ปนพก ๘๖
ค. ปลย.๑๑ ง. ปรส.๑๐๖ มม.
101. ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิจรองยิงเปาหมายที่เปนกลุมกอน มีภารกิจหลักใชยงิ เปาหมายอะไร
ก. ขาศึก ๒-๓ คน
ข. ตอสูรถถัง ค. เปาหมายหลังที่กําบัง ง. ไมมีขอถูก
102. ค.๖๐ มม. เปนอาวุธกระสุนวิถีโคง ทําการยิงดวยมุมสูง ใชหลักการเล็งจําลองตอเปาหมาย บรรจุกระสุน
อยางไร
ก. บนทายลํากลอง
ข.ทางทายรังเพลิง ค. ทางปากลํากลอง ง. ชองรังเพลิง

๑๒
103. อาวุธทหารราบแบงออกเปน ๓ ประเภท ทั้งใชยงิ ปองกันตัวผูใ ชเอง และยิงสนับสนุนใหกบั หนวย
อาวุธประเภทหนึ่งของทหารราบคืออะไร
ก. อาวุธประจํามือ
ข. อาวุธประจําตัว ค. อาวุธประจําหมู ง. อาวุธประจําหนวย
104. ปนกล เอ็ม๖๐ ใชยิงสนับสนุนใหกบั ผูถือปนเล็กที่อยูในแนวหนา ทําการยิงแบบใด
ข. ทีละนัด ค. อัตโนมัติ ง. กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
ก. กึ่งอัตโนมัติ
105. อาวุธทหารราบ ซึ่งทหารเหลาอื่นตองเรียนรูและฝกเพื่อใชไดอยางทหารราบ แบงออกได กี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท ง. ๕ ประเภท
106. ปนกล เอ็ม ๖๐ เปนอาวุธทหารราบ ที่ใชในการยิงสนับสนุนในการเขาตีตั้งรับ ที่จัดอยูใ นอัตราการจัด
หนวย ระดับใด
ก. หมูปนเล็ก
ข. หมวดปนเล็ก ค. กองรอยอาวุธเบา ง. กองพันทหารราบ
107. ปนเล็กยาว แบบ ๑๑ เปนอาวุธประจํากาย ใชยิงปองกันตัวเองและหนวย มีระยะยิงไกลสุดเทาใด
ก. ๒,๖๕๐ เมตร
ข. ๒,๖๐๐ เมตร ค. ๓,๐๐๐ เมตร ง. ๓,๗๒๕ เมตร
108. ปนเล็กยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภทมีประเภทหนึ่งที่ ตัดลํากลองและพานทายใหสั้นประเภทนัน้ คือแบบใด
ก. ปลย.แบบ ๑๑
ข. ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑ ค. ปลย.แบบ ๑๑ เค ง. ปลย.๑๑ แซดเอฟ
109. ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ ม.ม. มีลักษณะการทํางานอยางไร
ก. ทํางานดวยการถอยหลังของสวนเคลื่อนที่ ข. ทํางานดวยสะทอนถอยหลังของลํากลอง
ค. ทํางานดวย แกส
ง. ทํางานดวยการเลื่อนลํากลอง ออก และเขา
110. ซองกระสุนของปนเล็กยาว แบบ เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มี ๒ ชนิด ดวยกัน คือชนิดที่บรรจุบรรจุกระสุนไดเทาไร
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. อัตราการยิงตอเนื่อง เปนอัตราการยิงที่ประหยัดกระสุน และยิงไปแลวลํากลองไมรอน อัตราการยิง
ตอเนื่อง ของ ปนเล็กยาว ๑๑ มีเทาไร
ข. ๑๕-๒๐ นัด / นาที
ก. ๑๒-๑๕ นัด / นาที
ค. ๒๐- ๒๗ นัด / นาที
ง. ๒๗-๓๕ นัด / นาที
112. ปนพก แบบ ๘๖ มีความกวางปากลํากลอง ขนาด ๑๑ ม.ม. บรรจุกระสุนดวยซองกระสุน ชนิดกี่นัด
ก. ๕ นัด
ข. ๗ นัด
ค. ๑๐ นัด
ง. ๑๒ นัด
113. ปนพก แบบ ๘๖ เปนอาวุธประจํากาย ที่มีไวปองกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวย มีระยะยิงหวังผล
เทาใด
ก. ๑๕ เมตร
ข. ๒๕ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
114. กระสุน ปนพก แบบ ๘๖ มี ๕ ชนิด มีอยูหนึ่งชนิด ที่มีความมุง หมายหลักเพือ่ ใชลาสัตวเล็ก ชนิดนัน้ คือ
กระสุนอะไร
ก. ธรรมดา
ข. สองวิถี
ค. ซอมรบ
ง. ลูกปราย

๑๓
115. ปนกล เอ็ม ๖๐ เปนอาวุธที่ยิงแบบอัตโนมัติ คือ ยิงเปนชุดๆละ ๖–๙ นัด บรรจุกระสุนดวยสายกระสุน
โลหะชนิดขอตอ ๑ สาย มีกี่นัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๕๐ นัด
ค. ๑๐๐ นัด
ง. ๒๐๐ นัด
116. ปนกล เอ็ม ๖๐ เปนอาวุธประจําหนวย มีระยะยิงหวังผล ๑,๑๐๐ เมตร มีระยะยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๔๖๐ เมตร ง. ๓,๗๒๕ เมตร
117. ปนกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ ขนาดกวางปากลํากลอง ๑๒.๗ ม.ม.(.๕๐ นิ้ว) เปนอาวุธประจําหนวยใน
ระดับใด
ก. กองรอยอาวุธเบา ข. กองพันทหารราบ ค. กรมทหารราบ ง. กองพลทหารราบ
118. ลักษณะการทํางานของอาวุธทหารราบ มีหลายแบบ ลักษณะการทํางานของ ปนกล ๙๓ เอ็ม ๒ คือแบบ
อะไร
ก. การถอยหลังของสวนเคลื่อนที่
ข. การสะทอนถอยหลังของลํากลองปน
ค. การทํางานดวยแกส
ง. การทํางานดวยระบบไฟฟา
119. ระยะยิงไกลสุดของปนกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ คือ ๖,๘๐๐ เมตร,ระยะยิงหวังผลสูงสุดเปาหมายบนพื้นดินคือ
ก. ๑,๑๐๐ เมตร
ข. ๓,๗๒๕ เมตร ค. ๗๒๕ เมตร ง. ๑,๘๓๐ เมตร
120. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ เปนอาวุธที่มีขนาดน้าํ หนักเบา โดยการยิงใชประกอบติดกับ
ปนชนิดใด
ก. ปนกล เอ็ม ๖๐
ข. ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ค. ปนพก แบบ ๘๖
ง. ปนสั้นบรรจุเอง แบบ ๘๗
121. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีลักษณะการทํางานอยางไร
ก. ดวยแกส
ข. ดวยการเลื่อนลํากลองออกและเขา
ค. ดวยการถอยหลังของลํากลอง ง. ดวยการสะทอนถอยหลังของสวนเคลื่อนที่
122. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ น้ําหนักพรอมยิง (รวม ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และ
กระสุน) เทาใด
ก. ๑๑ ปอนด
ข. ๓ ปอนด
ค. ๗.๓๘ ปอนด
ง. ๑๘ ปอนด
123. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงที่ปลอดภัยต่ําสุด ในการฝก ๘๐ เมตร ในการรบกี่
เมตร
ก. ๒๓ เมตร
ข. ๓๑ เมตร
ค. ๓๒ เมตร
ง. ๑๓ เมตร
124. เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. ทําการยิงดวยวิธีเล็งจําลองและเล็งตรงได เปนอาวุธที่มี
ลักษณะกระสุนวิถี อยางไร
ก. วิถี โคง
ข. วิถี ราบ
ค. วิถี ตรง
ง. วิถี กลม

๑๔
125. เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. เปนอาวุธที่ทําการยิงดวยมุมสูง โดยใชกลองเล็งแบบใดทีใ่ ช
ในการชวยเล็ง
ก. เอ็ม ๔
ข. เอ็ม ๒
ค. เอ็ม ๓
ง. เอ็ม ๑
126. ลูกระเบิดยิง ของ เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ มี ๕ ชนิด ชนิด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบแตก
มีระยะยิงไกลสุดเทาใด
ก. ๑,๗๘๐ เมตร
ข. ๑,๔๖๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
127. เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. ทําการเล็งยิงดวยมุมสูง จัดเปนอาวุธประจําหนวยในระดับใด
ก. กองพันทหารราบ ข. กรมทหารราบ
ค. กองพลทหาราบ ง. หมูปนเล็ก
128. เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. มีอยู ๒ แบบ มีอยูห นึ่งแบบทีแ่ ผนฐานเปนรูปลักษณะ
สี่เหลี่ยม คือ
ก. แบบ เอ็ม ๑๖
ข. แบบ เอ็ม ๑๙
ค. แบบ เอ็ม ๒๙
ง. แบบ เอ็ม ๑
129. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบดวยชิ้นสวนสําคัญ กี่ชิ้นสวน
ก. ๖ ชิ้นสวน
ข. ๕ ชิ้นสวน
ค. ๔ ชิ้นสวน ง. ๓ ชิ้นสวน
130. ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. จัดเปนอาวุธประจําหนวย ภารกิจหลักใชในการตอสูรถถัง
กระสุนตอสู รถถังเจาะเกราะไดหนา เทาใด
ก. ๘ นิว้
ข. ๑๘ นิ้ว
ค. ๒๘ นิว้
ง. ๓๘ นิ้ว
131. ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. มี ปนชี้เปาหมายขนาด .๕๐ นิ้ว เอ็ม ๘ ซี ติดตั้ง อยูบนลํา
กลอง สามารถ ชี้เปาหมายแบบสองวิถีมองเห็นไดเดนชัดถึงระยะกี่เมตร
ก. ๙๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร ค. ๑,๕๐๐ เมตร ง. ๓,๐๐๐ เมตร
132. เครื่องฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ มี ลักษณะการทํางาน ประกอบดวยกัน ๓ อยาง คือ น้ํามัน ไฟ และ
เครื่องบังคับลม
ก. น้ํา , น้ํามัน , แกส
ข. น้ํามัน , ไฟ , เครื่องบังคับลม
ค. ดิน , น้ํา , ลม , ไฟ
ง. แก็ส , ไฟ , เครื่องบังคับลม
133. เครื่องยิงจรวดนําวิถี ดรากอน เอ็ม ๔๗ ใชยิงตอสูรถถัง เปนอาวุธที่ใชระบบนําวิถี แบบใด
ก. แบบเสนลวด
ข. แบบแสงเลเซอร
ค. แบบแสงอินฟาเรด
ง. แบบตรวจจับความรอน
134. เครื่องยิงจรวดนําวิถี ดรากอน เอ็ม ๔๗ อํานาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหัวรบ เจาะคอนกรีตไดหนา
เทาใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๘ เมตร
ค. ๕ เมตร
ง. ๒ เมตร

๑๕
ปญหาสอบ ปลย. ๑๑
135.ปลย.๑๑ ทํางานดวยการถอยหลังของสวนเคลื่อนที่ ระบายความรอนดวย อะไร
ก. น้ําเย็น
ข. อากาศ
ค. แกส
ง. น้ําอุน
136 ปลย.๑๑ มีขนาดความกวางปากลํากลอง กี่นิ้ว
ก. .๔๕ นิว้
ข. .๓๓๒ นิ้ว
ค. .๒๒๓ นิว้
ง. .๒๒๑ นิ้ว
137.ขอใดกลาวถูกตอง เกีย่ วกับ ปลย.๑๑ พรอมที่จะยิง
ก. เมื่อลูกเลื่อนปดรังเพลิง
ข. เมื่อลูกกลิ้งขัดกลอน
ค. เมื่อลูกเลื่อนเปดรังเพลิง
ง. ขอ ก และ ข ถูก
138. การบรรจุกระสุนของปนเล็กมีหลายวิธี ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการบรรจุกระสุนของปลย.๑๑
ก. บรรจุดวยซองกระสุน
ข. บรรจุดวยมือ
ค. บรรจุดวยคลิป๊ กระสุน
ง. บรรจุดวยสายกระสุน
139. ปลย.๑๑ มีเกลียวภายในลํากลอง ๖ เกลียว ขอใดคืออาการเวียนของเกลียวลํากลอง ปลย.๑๑
ก. เวียนซาย
ข. เวียนขวา
ค. เวียน ๒ รอบ
ง. เวียนครึ่งรอบ
140. ขอใดไมใชแบบของ 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 ซองสั้น และ ซองยาว อยากทราบวาทัง้ ๒ ขนาดเมื่อบรรจุ
กระสุนเต็มซอง บรรจุไดกี่นดั
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 ขอใดกลาวถูกตองที่สุดของระยะ
ยิงหวังผลของ ปลย.๑๑
ก. ๕๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ เมตร
ง. ๔๖๐ เมตร
143. การจับถือปนใหพึงระลึกอยูเสมอวา ภายในลํากลองมีกระสุนอยู ๑ นัดเสมอ ขอใดคือขั้นตอนสุดทายใน
การตรวจความปลอดภัยปน
ก. การปลดซองกระสุน
ข. การดึงคันรั้ง
ค. การตรวจรังเพลิง
ง. การลั่นไก
144. การถอดประกอบปนในหนาที่ของผูใ ชที่พึงถอดไดของ ปลย.๑๑ สามารถถอดไดกี่ชิ้นสวนใหญ
ก. ๕ ชิ้นสวน
ข. ๖ ชิ้นสวน
ค. ๘ ชิ้นสวน
ง. ๑๐ ชิ้นสวน
145. ปลย.๑๑ เมื่อไมไดบรรจุซองกระสุนและสายสะพายปน หนักเทาใก
ก. ๗.๓๘ ปอนด ข. ๓.๓๕ กก.
ค. ๗.๖๐ ปอนด
ง. ขอ ก และ ข. ถูก

๑๖
146. ศูนยหลังของ ปลย.๑๑ ที่เปนรูปตัว วี จะใชยิงเปาหมายในระยะเทาใด
ก. ต่ํากวา ๑๐๐ เมตร
ข. ต่ํากวา ๒๐๐ เมตร
ค. มากกวา ๒๐๐ เมตร
ง. มากกวา ๓๐๐ เมตร
147. ขอใดไมใชหมูชิ้นสวน ของการถอด ปลย.๑๑
ก. ดามปนและเครื่องลั่นไก
ข. พานทายปน
ค. เครื่องรับแรงถอย
ง. ลูกเลื่อนและโครงนําฯ
148. ศูนยหลังของ ปลย.๑๑ ที่เปนศูนยรวู งกลม จะมีตวั เลขบอกระยะยิงไมเกินระยะยิงเทาใด
ก. ๓๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๕๐๐ เมตร
ง. ๖๐๐ เมตร
149. การปรับศูนยหลังทางระยะของ ปลย.๑๑ ถาหมุนศูนยหลังตามเข็มนาฬิกา จะทําใหการยิงกระสุนนัด
ใหมเขาเปาเปนอยางไร
ก. ถูกต่ํากวานัดเดิม
ข. ถูกสูงกวานัดเดิม
ค. ถูกรอยเดิม
ง. ไปทางซายของรอยเดิม
150. ถาหมุนศูนยหลังทางระยะของ ปลย.๑๑ ไป ๑/๔ รอบ จะทําใหกระสุนถูกเปาหมายสูงหรือต่ําจากเดิม
เทาไร
ก. ๔ ซม.ในระยะ ๑๐๐ เมตร
ข. ๔ ซม.ในระยะ ๒๕ เมตร
ค. ๔ ซม.ในระยะ ๕๐ เมตร
ง. ๔ซม.ในระยะ ๒๐๐ม.
151. ขอใดกลาวถูกเกีย่ วกับระยะยิงไกลสุดของ 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 หมูชิ้นสวนใหญของ ปลย.๑๑ เมื่อถอด ซองกระสุนออกแลว ชิ้นสวนตอไปทีจ่ ะถอด คืออะไร
ก. ลูกเลื่อน
ข. รองลํากลองปน
ค. พานทายปน
ง. ลํากลองและหองลูกเลื่อน
153. การประกอบชิ้นสวน ปลย.๑๑ หลังการถอดเสร็จแลว ใหกระทําตรงกันขามกับการถอด
ชิ้นสวนแรกทีจ่ ะนํามาประกอบ คืออะไร
ก. พานทายปน
ข. ลํากลองและหองลูกเลื่อน
ค. ดามปน
ง. ซองกระสุน
154. ปลย.๑๑ เมื่อสวมปลอกทวีความถอยแทนที่ปลอกลดแสงปากลํากลองปนแลวสามารถยิงกระสุน อะไร
ก. กระสุนซอมรบ ข. กระสุนเพลิง ค. กระสุนพลาสติก
ง. กระสุนสองวิถี
155. ปลย.๑๑ ชยิงกระสุนขนาด ๕.๕๖X๔๕ มม. เมื่อสวมชุดลํากลองรองเขาไปแลวจะใชยิงกระสุนขนาดใด
ก. .๒๒ มม. ข.๕.๖มม.X ๑๖ มม. ค..๓๘ มม.
ง. ขอ ก และ ข ถูก
156. ปลย.๑๑ เปนอาวุธที่ติดกลองเล็งได ใชเปนอาวุธของพลซุมยิง เมื่อติดกลองเล็งแลว มีระยะยิงหวังผล
ไกลสุดเทาใด

๑๗
ก. ๔๐๐ เมตร ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๖๐๐ เมตร
ง. ๘๐๐ เมตร
157. หลังจากที่นํา ปลย.๑๑ ไปทําการยิงปนแลว ผูใชจะตองกระทําอยางไร
ก. เก็บปนคางคืนไว ๑ คืน
ข. เก็บปนไว ๓ วัน
ค.ทําความสะอาดทันที
ง. ขอ ก และ ข ถูก
158. ปลย.๑๑ สามารถทําการยิงไดหลายอัตราการยิง ถายิงดวยอัตราการยิงสูงสุด ได กี่นัด/นาที
ก.๕๐๐–๕๕๐๐ นัด/นาที
ข.๖๐๐–๖๕๐ นัด/นาที
ค. ๖๕๐–๗๐๐ นัด/นาที
ง.๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที
159. ในการยิงปน ปลย.๑๑ สามารถจัดคันบังคับการยิงตําแหนงยิงได ๒ แบบ คือ แบบ ยิงทีละนัด และ
ตําแหนงอะไร
ก. ยิงเปนชุด
ข. ยิงไปหลายนัด
ค. ยิงทีละ ๓ นัด
ง. ขอ ก และ ข ถูก
160. เมื่อยิงปนในสนามระยะ ๒๕ เมตร กลุมกระสุนผิดไปทางสูง ๔ ซม. นศท.จะทําการแกไขการยิงโดยปรับ
ศูนยหลัง ทางระยะอยางไร
ข. หมุนตามเข็มฯ ๑ รอบ
ก. หมุนตามเข็มฯ ๑/๔ รอบ
ค. หมุนตามเข็ม ๓ รอบ
ง.หมุนทวนเข็มฯ ๑ รอบ
161. ในระยะยิง ๑๐๐ เมตร ถาหมุนศูนยหลังไป ๑/๔ รอบ จะเปลี่ยนตําบลกระสุนถูกเปาหมายในนัดตอไป
อยางไร
ก. จากที่เดิม ๔ ซม.
ข. ถูกที่เดิม
ค. จากที่เดิม ๘ ซม.
ง.จากที่เดิม ๒ ซม.
162. การยิงเปาหมาย ปลย.๑๑ สวนใหญจะใชยิงในเวลากลางวัน แตถาจําเปนตองยิงเปาหมายในเวลากลางคืน
ใหแมนยํา ควรปฏิบัติอยางไร
ก. ประกอบแสงเลเซอร
ข.ติดกลองเล็ง เอ็ม ๔
ค. ติดกลองเล็งอินฟาเรด
ง. ประกอบไฟฉาย
163. ในการยิงปน ปลย.๑๑ ในสนามยิงปน เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปขางหนา โดยไมบรรจุกระสุน นศท.ควร
แกไขอยางไร
ก. สอดซองกระสุนใหเขาที่
ข. ตรวจดูชองยึดซองกระสุน
ค. เปลี่ยนซองกระสุนใหม
ง.ถูกทุกขอ

164. เมื่อขอรั้งปลอกกระสุน หรือแหนบหัก หรือเหล็กคัดปลอกกระสุนชํารุด และรังเพลิงสกปรก จะทําใหเกิด
สาเหตุติดขัดอยางไร
ก. ไมบรรจุกระสุน
ข. ไมรั้งหรือคัดปลอกกระสุน

๑๘
ค. ปนไมลั่น
ง. ยิงไมสม่ําเสมอ
165. เมื่อปนไมรั้ง หรือคัดปลอกกระสุน ผูยิงจะตองกระทําอยางไร
ก. เปลี่ยนซองกระสุน
ข. ทําความสะอาดรังเพลิง
ค. ดึงคันรั้งใหม
ง. เหนีย่ วไกหลายๆ ครั้ง
166. ขอใด คือ วัสดุทําความสะอาดอาวุธของ ปลย.๑๑
ก. น้ําอุน
ข.น้ําสบูอุน
ง. ขอ ก และ ข. ถูก
ค. น้ํามันเบนซิน
167. การปรับศูนยหลังรูปวงกลมทางระยะใหปรับโดยการหมุน ตามเข็มนาฬิกา และ ทวนเข็มนาฬิกา ถาผูยิง
หมุนศูนยหลังตามเข็มนาฬิกาจะทําใหกระสุนถูกเปาหมายอยางไร
ก. ต่ํากวานัดเดิม
ข. สูงกวานัดเดิม
ค. ไปทางซายจากนัดเดิม
ง. ไปทางขวาจากนัดเดิม
168. การเล็งคือการใชสายตาวางแนวเสนเล็งผานศูนยหลังและศูนยหนาขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ
การเล็งปน
ก.ตั้งปนและเครื่องเล็งใหตรง
ข. หลับตาซายเล็งดวยสายตาขวา
ค. ใหยอดศูนยหนาอยูก ึ่งกลางวงกลมศูนยหลัง ง. ถูกทุกขอ
169. ศูนยหลัง ปลย.๑๑ สามารถปรับทางทิศและทางระยะได ถาปรับศูนยหลังทางทิศ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
จะใหกระสุนถูกเปาหมาย เปนอยางไร
ก. สูงกวานัดเดิม
ข.ไปทางซายจากนัดเดิม
ค. ไปทางขวาจากนัดเดิม
ง. ถูกเฉพาะขอ ก
170. ถากลุมกระสุนที่ยิงดวย ปลย.๑๑ เขาเปาหมายในทิศทาง ๑๐ นาฬิกา จะปรับใหกลุมกระสุนเขาวงดํา ขอ
ใดกลาวถูกตอง
ก. ปรับทางระยะตามเข็มฯ
ข. ปรับทางทิศตามเข็มฯ
ค. ปรับทางทิศทวนเข็มฯ
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
171. ปลย.๑๑ เปนอาวุธที่ออกแบบสรางโดย บริษัทเฮกเลอรและโคช ประเทศเยอรมันนี ออกแบบใหสามารถ
ทําการยิง เปนชุด และ ทีละนัดได จากทายิงในขอใด
ก.ทานอนยิง
ข.ทานั่งราบยิง
ค.ทายืนยิง
ง. ถูกทุกขอ
172. ในการฝกยิงปน ปลย.๑๑ ในสนาม ๑,๐๐๐ นิ้ว หรือ ๒๕ เมตร จะตองใชเปาชนิดใด
ก. เปา ปลย. ก ข. เปา ปลย.ข
ค. เปา ปลย. ค
ง. เปา ปลย ง
173.ในการศึกษาวิชาอาวุธ นศท.จะตองทําการยิงปน ขอใดกลาวถูกตอง ในการยิงปนเขาเปาหมาย
ก. การบังคับการหายใจ
ข. การเล็งและการลั่นไก
ง. ถูกทุกขอ
ค. ทายิง

๑๙
174. การปรับศูนยรบ ของ ปลย. ๑๑ จะตองใชเปาชนิดใด
ก. เปา ปลย. ก
ข. เปา ปลย. ข
ค. เปา ปลย. ค.
ง. เปาตาราง
เรื่อง บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
175. ในหลักสูตรประกอบเวลา ของ นศท.ชั้นปที่ ๑ หญิง ( พ.ศ. ๒๕๔๘ ) นั้นกําหนดการเรียน และพักไว
อยางไร ในวิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
ก. เรียน ๑ ชัว่ โมง ไมมีการพัก
ข. เรียน ๑ ชัว่ โมง พัก ๑ ชั่วโมง
ค. เรียน ๒ ชั่วโมง พัก ๑ ชั่วโมง
ง. เรียน ๒ ชัว่ โมง พัก ๒ ชั่วโมง
176. การฝกบุคคลทําการรบในเวลากลางวันนัน้ ทานทราบหรือไมวาอยูในหมวดวิชาใด
ก. แบบธรรมเนียมทหาร
ข. การฝกเบื้องตน
ค. ยุทธวิธี
ง. ความมั่นคงของชาติ
177. เรื่องใดอยูใน วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน ตามคูมือนักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปที่ ๑
( พ.ศ. ๒๕๔๘ )
ก. การเคลื่อนที่
ข. การวางตัวในสนามรบ
ค. การปฏิบัติภายใตพลุสองแสง
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
178. การจะเลือกใชวิธีการเคลื่อนที่อยางใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
ก. สถานการณทางยุทธวิธี
ข. ลักษณะภูมิประเทศ
ค. สภาพลมฟาอากาศ
ง. ถูกทุกขอ
179. การรักษาความลับ การปฏิบัติ และขีดความสามารถของขาศึก เปนสิ่งซึ่งตองนํามาพิจารณา เพื่อเลือกใช
วิธีการในเรื่องใด
ก. การตัวในสนามรบ
ข. การเลือกวิธีการพราง
ค. การเคลื่อนที่
ง. ไมมีขอใดถูก
180. การเลือกใชวิธีการเคลื่อนที่ ไดอยางถูกตองเหมาะสมผลที่ไดรับคือ
ก. ลดอันตรายใหกับตัวเอง
ข. เปนหนทางนําไปสูความสําเร็จภารกิจ
ค. การรักษาความรัก
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.

181. การเตรียมตัวเอง และยุทโธปกรณนั้น สิ่งสําคัญประการแรกคือ
ก. รัดปายประจําตัวตาง ๆ ไวกบั สายรัดใหแนน
ข. ผูกรัดบรรดาหวงตาง ๆ ที่แกวง หรือเลื่อนไปมาไดบนอาวุธ

๒๐
ค. เลือกใชเสื้อผาที่ออนนุม และรัดรูปทรง
ง. จัดการพรางตนเอง และอาวุธยุทโธปกรณ
182. การพรางตนเอง และอาวุธยุทโธปกรณ จัดปายประจําตัวตาง ๆ ไมใหแกวง หรือเกาะเกี่ยวกับสิ่งอื่นนั้น
ขอใดกลาวถูกตองที่สุด
ก. เพื่อเตรียมการรบ
ข. เพื่อความรวดเร็วในการหลบหนีขาศึก
ค. เพื่อไมใหขาศึกเห็น และไดยินเสียงขณะเคลื่อนที่
ง. เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
183. ถาจําเปนตองสวมหมวกเหล็กแลว ทานทราบหรือไมวาหมวกเหล็กมีขอเสียอยางไร
ก. มีน้ําหนักมาก เคลื่อนที่ไมคลองตัว
ข. อาจทําใหไดยนิ เสียงตาง ๆ ผิดเพี้ยน
ค. ทําใหไดยินเสียงคอยลงได โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะทีล่ มพัด
ง. ถูกทุกขอ
184. วิธีเคลื่อนที่คราวหนึ่ง ๆ ในระยะทางสั้น ๆ แลวหยุด เปนการเคลือ่ นที่เพื่อ
ก. ตรวจความเรียบรอยสิ่งของที่นําติดตัว
ข. ฟงเสียง
ค. ตรวจการณ
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
185. การเคลื่อนที่ใหถือประโยชนเอาจากสิ่งใด ซึ่งดึงดูดความสนใจของขาศึก ใหเปนที่ซอนพรางการ
เคลื่อนยาย
ก. รมเงา
ข. หมอก , ควัน
ง. ถูกทุกขอ
ค. เสียงปน หรือระเบิด
186. เมื่อเคลื่อนที่ผานปาหญาสูง ๆ ควรทําอยางไรเพื่อไมใหเปนเครือ่ งดึงดูดความสนใจของขาศึกที่ดีที่สุด
ก. เคลื่อนที่ตรง
ข. เปลี่ยนทิศทางเสียเล็กนอย
ค. เคลื่อนที่สลับกับการหยุด
ง. เคลื่อนที่ในขณะที่มีลมพัด
187. เสื้อผาที่หลวมรุมรามอาจเกาะเกีย่ วกับกิ่งไมได ควรใชเชือกผูกที่บริเวณขากี่ตาํ แหนง เมื่อสอดปลายขา
กางเกงลงในรองเทา
ก. ๑ ตําแหนง
ข. ๒ ตําแหนง
ค. ๓ ตําแหนง
ง. ๔ ตําแหนง
188. การเคลื่อนที่ขามถนน หรือเสนทาง ใหพยายามขามในที่ที่มีสิ่งปกปดกําบัง และซอนพรางทีด่ ีที่สุด “ สิ่ง
ปกปดกําบัง และซอนพราง “ ที่วานั้นคืออะไร
ก. ทอระบายน้ําขนาดใหญ
ข. บริเวณที่ตา ง ๆ
ค. หัวโคงถนน
ง. ถูกทุกขอ

๒๑
189. จงหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ผานพื้นที่ใด
ก. ลาดชัน
ข. พื้นที่ที่เปนหิน หรือกรวด
ค. พื้นที่โลงแจง
ง. ถูกทุกขอ
190. การเคลื่อนที่ในสนามรบมีดวยกันกีว่ ิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
191. จากขอ ๑๖ ตามที่ทานตอบมีวิธีใดบาง
ก. การเดิน , การคลาน , การหมอบ
ข. การวิ่ง , การเดิน , การโผ , การคลาน
ค. การเดิน , การโผ , การคลาน
ง. การเดิน , การคลาน , การหมอบ , การโผ
192. ขอพิจารณาในการเคลื่อนที่มีดวยกันทั้งหมดกี่ขอ
ก. ๓ ขอ
ข. ๔ ขอ
ค. ๕ ขอ
ง. ๖ ขอ
193. การเคลื่อนที่นั้น ควรเลือกวิธีการใหเหมาะสมโดยอาศัยขอพิจารณาในการเคลื่อนที่ ขอใดกลาวไม
ถูกตอง
ก. จะไปจากไหน
ข. วิธีอะไร
ค. ทางไหน
ง. เมื่อไร
194. การเดินคือการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งดวยการใชเทาอาจกระทําไดเปนกี่หนทาง
ก. ๑
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๔
195. จากคําถามขอ ๒๐ หนทางที่ทานวาประกอบดวย
ก. เดินทางธุรการ , เดินทางยุทธวิธี
ข. เดินทางยุทธวิธี , เดินทางยุทธศาสตร
ค. เดินทางธุรการ , เดินทางยุทธวิธี , เดินทางยุทธศาสตร
ง. เดินทางธุรการ , เดินทางยุทธวิธี , เดินทางยุทธศาสตร , เดินแบบผสม
196. การโผ คือ การเคลื่อนที่จากทีว่ างตัวแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึง่ โดยกระทําทีล่ ําดับขั้นตอน
ก. ๘
ข. ๙
ค. ๑๐
ง. ๑๑
197. ลําดับขั้นที่ ๑ การโผ คือ
ก. ทานอน
ค. ทาลุก
198. ลําดับขั้นที่ ๖ ของการโผ คือ

ข. ทานั่ง
ง. ทายืน

๒๒
ก. การเดิน
ข. การวิ่ง
ค. การคลาน
ง. การหมอบ
199. ลําดับสุดทายของการหมอบ คือ
ก. ทายืนยิง
ข. ทานั่งคุกเขายิง
ค. ทานั่งสูงยิง
ง. ทานอนยิง
200. การคลานคือ การเคลื่อนที่ที่จะตองกระทําโดยใหรางกายติดกับพื้นดิน เพื่อปองกันไมใหขาศึกเห็น การ
คลานมีกี่วิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
201. ในโอกาสที่หาที่กําบัง และซอนพรางไดยาก และทัศนวิสัยอํานวยใหขาศึกสังเกตการณไดงาย และไม
จําเปนตองใชความเร็วมากนัก ควรจะเลือกวิธีการเคลือ่ นที่อยางไร
ก. การเดินเงียบ
ข. การคลานสูง
ค. การคลานต่ํา
ง. การหมอบ
202. ถาทานตองการเคลื่อนที่โดยตองการความรวดเร็ว ทานควรเลือกวิธีใด
ก. การเดินเร็ว
ข. การวิ่ง
ค. การโผ
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
203. การคลานต่ํานั้นลักษณะการจับถือปนเปนอยางไร
ก. ใชมือขวาจับสายสะพายปนตรงหูกระวินบน
ข. ใชมือซายจับสายสะพายปนตรงหูกระวินบน
ค. ประคองปนไวในอุงแขนทั้งสอง
ง. ใชมือซายจับตรงหูกระวินบน มือขวาจับตรงหูกระวินลาง
204. ในโอกาสที่มีสิ่งกําบัง และซอนพราง เมื่อทัศนวิสยั ทําใหการตรวจการณของขาศึกลดลง และในเมื่อ
ตองการความรวดเร็ว ควรเลือกวิธีการเคลื่อนที่อยางไร
ก. การเดิน
ข. การคลานสูง
ค. การคลานต่ํา
ง. การหมอบ

205. เผยอศีรษะขึ้นชา ๆ แลวตรวจดูลกั ษณะภูมิประเทศ เพื่อเลือกหาที่วางตัวใหมขางหนา คือ การโผขั้นที่
เทาไร
ก. ขั้นที่ ๑
ข. ขั้นที่ ๒
ค. ขั้นที่ ๓
ง. ขั้นที่ ๔

๒๓
206. กมศีรษะชา ๆ แลวคอย ๆ ดึงมือทั้งสองเขามาหาตัว ใหอยูในลักษณะพอทีจ่ ะใชมือยันตัวลุกขึ้นยืนได
ถนัด แลวกดน้ําหนักตัวไวที่ศอกทั้งสองขาง พรอมกับชักเขาขวามาขางหนา ใหอยูต ําแหนงทีพ่ อจะใชเขายัน
ตัวลุกขึ้นยืนไดถนัดเปนการโผขั้นที่เทาไร
ก. ขั้นที่ ๑
ข. ขั้นที่ ๒
ค. ขั้นที่ ๓
ง. ขั้นที่ ๔
207. ดีดขาทัง้ สองขางจนตึงโดยใชปลายเทาทั้งสองจิกพื้นดินไว กับซักเทาซายกาวขึ้นไปขางหนาแลวลุกขึ้น
เปนการโผขั้นที่เทาไร
ก. ขั้นที่ ๒
ข. ขั้นที่ ๓
ค. ขั้นที่ ๔
ง. ขั้นที่ ๕
208. เมื่อวิ่งไปแลว กอนจะทรุดตัวลงกับพื้นอีกครั้งหนึ่ง จะตองทําทายืนใหมั่นคง และทิ้งน้ําหนักตัวไวบน
เทาทั้งสองขางเสียกอนเสมอ เปนการโผขั้นที่เทาไร
ก. ขั้นที่ ๔
ข. ขั้นที่ ๕
ค. ขั้นที่ ๖
ง. ขั้นที่ ๗
209. ยกลําตัวใหสูงโดยใชมอื ทั้งสองยันลําตัวขึ้นมาจนแขนตึง แลวใหน้ําหนักตัวทั้งหมดอยูบนแขน และขาทั้ง
สอง เปนการโผขั้นที่เทาไร
ก. ขั้นที่ ๔
ข. ขั้นที่ ๕
ค. ขั้นที่ ๖
ง. ขั้นที่ ๗
210. วิ่งไปยังที่วางตัวแหงใหมโดยใชระยะทางเปนหวง ๆ ที่สั้นที่สุด เปนการโผขั้นที่เทาไร
ก. ขั้นที่ ๔
ข. ขั้นที่ ๕
ค. ขั้นที่ ๖
ง. ขั้นที่ ๗
211. ปลอยน้าํ หนักตัวลงไปทางดานซาย โดยใชศอกซายยันพื้นไวพรอม ๆ กับใหใชมือขวาจับพานทายปนดึง
เขารองไหลขวา แลวทําทานอนยิง เปนการโผขั้นที่เทาไร
ก. ขั้นที่ ๗
ข. ขั้นที่ ๘
ค. ขั้นที่ ๙
ง. ขั้นที่ ๑๐
212. ลมตัวไปขางหนาโดยใชพานทายปนยันไวที่พนื้ ดิน เปนการโผขั้นที่เทาไร
ก. ขั้นที่ ๗
ข. ขั้นที่ ๘
ค. ขั้นที่ ๙
ง. ขั้นที่ ๑๐
213. คุกเขาทั้งสองลงไปที่พื้นดิน พรอมกับเลื่อนมือขวาลงไปจับที่มุมหลังพานทายปน สําหรับปน ปลย. ๑๑
ใหละมือขวามายันพืน้ แทนการใชพานทายยันพื้น เปนการโผขั้นที่เทาไร
ก. ขั้นที่ ๗
ข. ขั้นที่ ๘
ค. ขั้นที่ ๙
ง. ขั้นที่ ๑๐
214. สิ่งใดที่ไดกลาวถึง ในเรื่องการวางตัวในสนามรบ

๒๔
ก.
ข.
ค.
ง.

การตรวจการณ และการยิงตองกระทําจากดานขางของวัตถุ
ทําตัวใหต่ําทีส่ ุดเมื่อตรวจการณ และทําการยิง
จงเลือกฉากหลังที่ดี
ทําตัวใหตัดกับเสนขอบฟากอนที่จะตรวจการณ

วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน
215. การพราง และการซอนพรางในเวลากลางคืน แสงลักษณะใดที่มีประโยชนตอฝายเรามากที่สุด
ก. มือสนิท
ข. มืดมีดาวเต็มทองฟา
ง. ถูกทุกขอ
ค. พระจันทรเต็มดวง
216. การใชกิ่งไม ใบไม ในการพรางตัวในเวลากลางคืนควรใชกิ่งไมลักษณะใด
ก. กิ่งไมแหง
ข. ใบไมแหง
ค. กิ่งไมสด ใบไมสด
ง. วัชพืชตายแหง
217. แสงที่เกิดจากการจุดไมขีดไฟในเวลากลางคืนสามารถมองเห็นไดไกลกีก่ ิโลเมตร
ก. ๑๐ กม.
ข. ๑๒ กม.
ค. ๑๔ กม.
ง. ๑๖ กม.
218. การปองกันแสงไฟฉายเพื่อไมใหขาศึกมองเห็นขณะดูแผนที่ ทีด่ ีที่สุดคือขอใด
ก. ใชผากันฝนทึบแสงคลุม
ข. ใชฝามือปดแสงไฟฉายเพื่อใหเห็นลาง ๆ
ค. ฉายไฟโดยหันหลังใหกบั ขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
219. ขณะมีการยิงพลุขึ้นทองฟา และเกิดแสงสวางขึ้นทันที นศท.ควรปฏิบัติอยางไร
ข. หมอบลงกับพื้นโดยเร็วทีส่ ุด
ก. ยืนตรวจการณไปขางหนา
ข. เขาหาที่กําบังแลวตรวจการณไปขางหนา
ง. อาศัยความสวางแลวรีบเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว
220. เมื่อเกิดพลุแสงสวางจาครั้งแรกจะทําใหสายตาพรามัวชั่วขณะ นศท.จะแกปญหาอยางไร
ก. มองไปที่แสงสวางจนกวาแสงจะหมดไป
ข. หลับตาขณะมีแสงแลวลืมตาหลังจากแสงดับแลวชั่วครู
ค. หลับตาขณะมีแสงแลวรีบลืมตาเมื่อแสงดับ
ง. ถูกทุกขอ
221. การพรางหนาดวยการทาสีในเวลากลางคืน ควรทําอยางไร
ก. ทาใหดําทั้งหนา
ข. ทาเฉพาะสวนที่เปนมัน เชน หนาผาก โหนกแกม สันจมูก
ค. ทาไมใหเปนระเบียบ
ง. ทาโดยใหเปนลายไปในทิศทางเดียวกัน

๒๕
222.การพรางเครื่องมือเครื่องใชทั้งอาวุธยุทโธปกรณในเวลากลางคืน ควรทําอยางไร
ก. ทาสีหลากสีโดยไมใหเปนระเบียบ
ข. ใชเทปสะทอนแสงพันรอบสวนที่เปนมันเงา
ค. ทาดวยสีดํา และคลุมสิ่งตาง ๆ ที่จะสะทอนแสง
ง. ไมตองพรางเพราะปกติอุปกรณก็พรางอยูแ ลว
223.การรบในภูมิประเทศที่เปนทะเลทราย ควรแตงกายโดยใชวัสดุชนิดใด เพื่อใหกลมกลืนกับธรรมชาติ
ก. เสื้อผามีขาว
ข. เสื้อผาสีพรางปกติ
ค. เสื้อผาที่ทําจากผาดิบ
ง. เสื้อผาที่ทําจากกระสอบ
224. หลักการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนทําอยางไร
ก. เคลื่อนที่อยางเงียบ
ข. เคลื่อนที่ระยะสั้น ๆ แลวหยุดฟงแลวเคลื่อนที่ใหม
ข. เคลื่อนที่ในที่โลงใหมากที่สดุ
ง. ถูกทุกขอ
225 การใชเสียงตาง ๆ เพื่อชวยในการเคลื่อนที่ เชน เสียงปนใหญ เสียงฝนตก ลมพัด และเครื่องบิน มี
ประโยชนตอการเคลื่อนที่อยางไร
ก. เสียงดึงดูดความสนใจของขาศึก
ข. เสียงปกปดการเคลื่อนไหว
ค. เสียงทําใหเคลื่อนที่ไดเร็วขึ้น
ง. ถูกทุกขอ
226. การลาดตระเวนในเวลากลางคืนควรสวมหมวกชนิดใด
ก. หมวกแกป
ข. หมวกเหล็ก
ค. หมวกรองใน
ง. ถูกทุกขอ
227. การปฏิบัติเมื่อไดยนิ เสียงปนของขาศึกขณะเคลื่อนที่ ควรปฏิบัติอยางไร
ก. ยิงตอบโต
ข. หมอบลงกับพื้น และคอยเงียบ ๆ เพื่อสังเกตการณ
ค. วิ่งเขาหาทีก่ ําบังแลวยิงตอบโต
ง. ถูกทุกขอ
228. การผูกมัดรัดดึงกางเกงขณะเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนทําอยางไร
ก. มัดขากางเกงตรงขอเทา
ข. มัดตรงหัวเขา
ง. ถูกทุกขอ
ค. มัดตรงขาออน
229. การวิ่งในเวลากลางคืน ควรวิ่งเมื่อใด
ก. วิ่งเมื่อตองการใหถึงที่หมายใหเร็วที่สดุ
ข. วิ่งเมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จ
ค. วิ่งเมื่อยามฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกขอ
230. การสวมหมวกเหล็กในเวลากลางคืนมีผลเสียอยางไร
ก. กระทบกับกิ่งไมทําใหเกิดเสียงดังงาย
ข. ฟงเสียงไดยาก
ค. พูดวิทยุสื่อสารไมสะดวก
ง. ถูกทุกขอ
231. การเดินในเวลากลางคืนควรเดินอยางไร
ก. รีบเดินเพือ่ ใหถึงที่หมาย
ข. วางเทาลงอยางแผวเบาเอาปลายเทาลงกอน

๒๖
ค. ลงน้ําหนักดวยสนเทาเพือ่ การทรงตัว
ง. ถูกทุกขอ
232. การหมอบเวลากลางคืน ขั้นแรกปนวางอยู ณ.ตําแหนงใด
ก. หนีบไวที่รักแร
ข. ถือลักษณะเฉียงอาวุธ
ค. ถือพรอมเล็ง
ง. รีบวางปนลงกับพื้นเพื่อสะดวกตอการหมอบ
233. การคลานในเวลากลางคืนปนควรอยูต ําแหนงใด
ก. วางบนพืน้ ดินขางลําตัว
ข. สะพายปน
ง. ไมมีขอใดถูก
ค. ถือปนลักษณะพรอมยิง
234. การเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน ลักษณะอากาศแบบใดที่เปนผลดีตอการเคลื่อนที่มากที่สุด
ก. ฝนตกหนัก
ข. ฟารอง
ค. เมฆเต็มฟา ลมแรง
ง. ถูกทุกขอ
วิชายุทธวิธี เรื่อง ปอมสนาม
235. ปอมสนามเปนงานที่สรางขึ้นในชั้นตนเมื่อใด
ก. เมื่อปะทะกับขาศึกหรือขาศึกอยูในระยะใกล ข. เมื่อขาศึกยึดพื้นที่ฝายเราได
ค. เมื่อพื้นที่บริเวณนั้นไมมขี าศึกอยูเลย
ง. เมื่อกําลังพลฝายเราตองการพักผอน
236. มูลดินของหลุมบุคคลมีขนาดเทาใด
ก. กวาง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
ข. กวาง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ้ว
ค. กวาง ๓ ฟุต สูง ๖ นิ้ว
ง. กวาง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
237. การดัดแปลงภูมิประเทศ คือ
ก. การกําจัดมูลดินปรับพื้นที่ใหเรียบ
ข. ตัดตนไมทกุ ตองใหหมด
ค. การยายทีว่ างตัวบอย ๆ
ง. การเสริมความแข็งแรงใหกับที่มั่นตั้งรับ
238. ลําดับความเรงดวนของงานในทันทีที่เขายึดที่มั่น จะตองเสริมความแข็งแรงใหกับที่มั่นตั้งรับ ขอใดจะตอง
กระทําเปนลําดับแรก
ก. การถากถางพื้นที่การยิงและกําจัดสิ่งกีดขวาง ข. การกําหนดที่ตั้งและวางอาวุธยิง
ค. การขุดหลุมบุคคลและที่ตั้งอาวุธ
ง. การสรางเครื่องกีดขวางประเภทตาง ๆ

239. หลุมบุคคลนอนยิงเปนที่ตั้งยิงแบบบอตื้น ๆ กําหนดขึ้นใชชวั่ คราว หลุมบุคคลชนิดนี้เปนทีต่ ั้งยิงแบบใด
ข. ที่ตั้งยิงแบบเรงดวน
ก. ที่ตั้งยิงแบบมาตรฐาน
ค. ที่ตั้งยิงแบบชั่วคราว
ง. ที่ตั้งยิงแบบถาวร
240. หลุมบุคคลเดี่ยวมีขนาดของหลุมเทาใด
ก. กวาง ๔ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๒ ๑/๒ - ๔ ฟุต
ข. กวาง ๓ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต

๒๗
ค. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ง. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
241. ที่ตั้งยิงปนกลมี ๓ แบบ คือ แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบบอ และแบบใด
ข. แบบเกือกมา
ก. แบบหลุมบุคคลคู
ค. แบบหลุมบุคคลเดี่ยว
ง. แบบเรงดวน
242. การกรุลาดมี ๒ แบบ แบบกําแพงกันดิน กับ แบบกรุผิว แบบกําแพงกันดินสามารถทรงตัวอยูไดเองโดยไม
ตองใชเครื่องค้ําจุนกระทําไดหลายวิธี ๆ ใดบาง
ก. วิธีใชกระสอบ,แผนหญา,หินและอิฐ,ซุง
ข. วิธีใชผากระสอบ,ลวดตาขาย,ผาใบ,ตะแกรงลวด
ค. วิธีใชภาชนะโลหะที่แผแลว,แผนโลหะ,สังกะสีลูกฟูก
ง. วิธีใชกิ่งไม,ไมกระดาน,ไมอัด,ไมทอนหรือไมแปรรูป
243 . แบบและรูปรางของคู มี ๓ แบบ คือ คูตอสู,คูมาตรฐานมีที่ยืนยิง,คูยิงสําหรับคูมาตรฐาน มีที่ยืนยิง มี
ความลึกเทาใด
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ค. ลึก ๕ ๑/๒ ฟุต
ง. ๖ ๑/๒ ฟุต
244. การถากถางพื้นที่ยิง มีหลักการปฏิบัติอยูหลายหัวขอ สําหรับการปฏิบัติในพื้นที่จัดไวสําหรับ การตั้งรับ
ประชิดใหเริ่มถากถางใกลแนวของหนาทีม่ ั่นใหญ และตอออกไปขางหนาอยางนอยกี่หลา
ก. ๓๐ หลา
ข. ๕๐ หลา
ค. ๘๐ หลา
ง. ๑๐๐ หลา
245. ปอมสนามเปนงานที่ไดสรางขึ้นในชั้นตนเมื่อปะทะกับขาศึกหรือในเมื่อขาศึกอยูในระยะใกล แตสวนมาก
แลว มักจะใชมากในสถานการณใด
ก. เขาตี
ข. ตั้งรับ
ค. รนถอย
ง. ถูกทุกขอ
246. การกําหนดลําดับความเรงดวนของงานปอมสนาม ในทันทีท่ที าํ การเขายึดที่มนั่ จะตองเสริม
ความแข็งแรง ใหกับที่มนั่ ตั้งรับ ขอใดตองกระทําเปนลําดับแรก
ก. การกําหนดที่ตั้งและวางอาวุธยิง
ข. การถากถางพื้นที่การยิงและการกําจัดสิ่งกีดขวาง
ค. การขุดหลุมบุคคลและที่ตั้งอาวุธ
ง. การสรางและทําเครื่องกีดขวางประเภทตาง ๆ
247. คูเปนที่ตงั้ อาวุธเรงดวน นอกจากจะใชเปนคูยิงแลว ยังใชทําสิ่งใดไดอีก
ก. การบังคับบัญชาสั่งการ
ข. การสงกําลังในที่มั่นตั้งรับ
ค. การติดตอสื่อสาร
ง. ถูกทุกขอ
248. รูปรอยมาตรฐานแบบใด เปนแบบทีด่ เี ลิศสําหรับคูยิง ในเกือบทุกสถานการณ ในการหองกัน
ดีเลิศ การระเบิดของกระสุนปนใหญ จะถูกจํากัดอยูเฉพาะแหง

๒๘
ก. แบบสี่เหลี่ยม
ข. แบบแปดเหลี่ยม
ค. แบบหกเหลี่ยม
ง. แบบสามเหลี่ยม
249. ปอมสนาม เปนงานซึ่งโดยทั่วไปแลว มักประกอบดวย
ก. ที่วางตัวสําหรับบุคคล
ข. การถากถางพื้นที่การยิง,การขุดคูที่ตั้งอาวุธ
ค. การขุดบอพื้นที่หาน้ํา
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
250. การทําที่ตั้งยิงแบบเรงดวน,หลุมบุคคลเปนความรับผิดชอบและตองสามารถสรางไดดวยตนเองโดยผูใด
ก. ทหารทุกนาย
ข. ผบ.หมู
ค. หน.ชุดยิง
ง. พลนําสาร
251. การดัดแปลงภูมิประเทศ ใหมีความเข็งแรงและดีไดนั้นยอมขึ้นอยูก ับสิ่งใด
ก. การสั่งการของผูบังคับบัญชา
ข. ภูมิประเทศ
ค. ระยะเวลาทีม่ ีอยูและสิ่งอํานวยความสะดวก เชนเครื่องมือและวัสดุ ง. สภาพอากาศ
252. หากถูกยิงจากขาศึกในทันทีทันใด และหาที่กําบังตามธรรมชาติไมได ทหารสามารถขุดหลุมบุคคลนอนยิง
ได ดวยวิธีใดจึงจะถูกตอง
ก. ปลดเครื่องสนามแลวเอาพลั่วสนามขุด
ข. นั่งหรือยืนขุดก็ได
ค. นอนตะแคงขางแลวใชพลั่วสนามขุด
ง. รอใหขาศึกหยุดยิงแลวจึงทําการขุด
253. หลุมบุคคลที่นิยมใชกนั มากที่สุด และไดผลดีที่สุดมีกี่แบบ
ข. ๒ แบบ
ก. ๑ แบบ
ค. ๓ แบบ
ง. ๔ แบบ
254. หลุมบุคคลคู มีขนาดกวาง และยาวเทาใด
ก. กวาง ๑ ฟุต ยาว ๔ ฟุต
ข. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๖ ฟุต
ค. กวาง ๓ ฟุต ยาว ๕ ฟุต
ง. กวาง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต
255. ที่ตั้งยิงปนกล ที่ใหวามออนตัวมากทีส่ ุด และสามารถหันปนไปไดเปนมุมถึง ๑๘๐ องศา และ
ปองกันพลประจําปนไดดี ไดแกที่ตั้งยิงแบบใด
ก. แบบบอ
ข. แบบหลุมบุคคล ๒ หลุม
ค. แบบนอนยิง
ง. แบบเกือกมา

256. ที่ตั้งยิงเครื่องยิงจรวดตอสูรถถังแบบบอมีวงกลมรัศมีกี่ฟุต
ก. ๓ ฟุต
ข. ๔ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๖ ฟุต
257. ที่ตั้งยิงเครื่องลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. มีกี่แบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ

๒๙
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
258. สิ่งกอสราง ที่เปนที่ตั้งยิงอาวุธเรงดวน และใชเปนทีบ่ ังคับบัญชา,การติดตอสื่อสาร,สงกําลังบํารุงในที่มั่นตั้ง
รับ คืออะไร
ก. หลุมบุคคลเดี่ยว
ข. หลุมบุคคลคู
ค. คู
ง. หลุมแบบเกือกมา
259. งานเริ่มแรกของคูมาตรฐาน ไดแกการสรางคูชนิดใด
ก. คูยิง
ข. คูตอสู
ค. คูระบายน้ํา
ง. คูดักระเบิด
260. คูตอสู จะมีความกวางทีป่ ากคูกี่ฟุต
ก. ๒ ฟุต
ข. ๓ ฟุต
ค. ๔ ฟุต
ง. ๕ ฟุต
261. รูปรอยแบบใด ที่ปองกันไดดีเลิศในทุกสถานการณ และปองกันการระเบิดของกระสุนปนใหญไดดี คือ
ก. รูปรอยแบบซิกแซก
ข. รูปรอยแบบ ๘ เหลี่ยม
ค. รูปรอยแบบ ๖ เหลี่ยม
ง. รูปรอยแบบ ๓ เหลี่ยม
262. การดัดแปลงภูมิประเทศ คือ
ก. การสรางเครื่องกีดขวาง
ข. การขุดหลุมบุคคล
ค. ทําการพรางดวยกิ่งไม
ง. การเสริมความแข็งแรงใหกับที่มั่นตั้งรับ
263. ที่ตั้งยิงแบบเรงดวนหมายถึง
ข. ที่ตั้งยิงกําหนดและดัดแปลงขึ้นเพือ่ ใชชั่วคราว
ก. การดัดแปลงหลุมบุคคลนอนยิง
ค. การดัดแปลงหลุมระเบิดเปนที่ตั้งยิง
ง. การดัดแปลงมูนดินเปนทีต่ ั้งยิง
264. ที่ยืนยิงของหลุมบุคคลเดี่ยวสมควรขุดลึกกี่ฟุต
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต ถึง ๕ ฟุต
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต ถึง ๖ ฟุต
ค. ตามความสูงของผูใชและเมื่อนั่งมอบ
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
265. ที่ตั้งยิงปนกลมีกี่แบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ผิดทุกขอ
266. ที่ตั้งยิงเครื่องยิงจรวดตอสูรถถังขนาด ๓.๕ นิ้ว (คจตถ.) มี ๒ แบบ คือ
ข. แบบยืนยิงกับแบบนอนยิง
ก. แบบนอนยิงกับแบบนั่งยิง
ค. แบบนั่งคุกเขายิงกับแบบนั่งราบยิง
ง. แบบบอกับแบบหลุมบุคคลสองหลุม
267. ที่ตั้งยิงปนไรแสงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๕๗ มม. และ ๗๕ มม. มีกี่แบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ

๓๐
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
268. ที่ตั้งยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๓.๕ นิ้ว มีมูนดินกวาง
ก. มูนดินกวาง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
ข. มูนดินกวาง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ้ว
ง. ไมตองมีมูนดินแตสรางทีก่ ําบังไวใกล ๆ
ค. มูนดินกวาง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
269. คูตอสูมีความลึกที่สุดและกวางปากคูเทาไร
ก. ๔ ๑/๒ ฟุต กวางที่ปากคู ๔ ฟุต
ข. ๕ ๑/๒ ฟุต กวางที่ปากคู ๕ ฟุต
ค. ๖ ๑/๒ ฟุต กวางที่ปากคู ๖ ฟุต
ง. ๗ ๑/๒ ฟุต กวางที่ปากคู ๗ ฟุต
270. คูมาตรฐานมีที่ยืนยิงพรอมลึก ๕ ๑/๒ ฟุต เหมาะแกการปฏิบัติงานชนิดใด
ก. การติดตอสื่อสาร,การบังคับบัญชา,การสงกําลัง,การสงกลับ,การสับเปลี่ยนหนวยทหาร
ข. การตั้งรับ,การรนถอย,การติดตอสื่อสาร,การบังคับบัญชา
ค. การสงกําลัง,การสงกลับ,การสับเปลี่ยนหนวยทหาร,การติดตอสื่อสาร
ง. งานติดตอสื่อสาร,การบังคับบัญชา,การสงกลับ,การสับเปลี่ยนหนวยทหาร
271. คูมาตรฐานสมควรมีพื้นที่ยืนยิงทุก ๆ กี่หลา
ก. ๑-๕ หลา สลับกันทั้ง ๒ ขาง
ข. ๕–๑๐ หลา สลับกันทั้ง ๒ ขาง
ค. ๑๐–๑๕ หลา สลับกันทั้ง ๒ ขาง
ง. ผิดทุกขอ
272. ที่ตั้งยิงปนกลมี ๓ แบบ คือ แบบบอ,แบบเกือกมา,และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลสองหลุม
ข. แบบหลุมบุคคลคู
ค. แบบหลุมบุคคลเดี่ยว
ง. แบบเรงดวน
273. การกรุลาดมี ๒ แบบ คือ
ก. แบบกรุผิว,แบบคลุมดิน
ข. แบบกําแพงดิน,แบบกรุผิว
ค. แบบกําแพงดิน,แบบกําแพงซุง
ง. แบบคลุมดิน,กําแพงซุง
274. หลักการในการถากถางพื้นยิงมีอยูวา
ก. ตองไมเปนการเปดเผยที่มนั่ ฝายเรา
ข. ตองไมขาดความรอบคอบ
ค. ถากถางใหมากไวพอฝนตกก็ขึ้นอีก
ง. ถูกเฉพาะ ขอ ก.,ข.

วิชา การพักแรม
275. การพักแรมมีกี่ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ก. ๑ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
276. การที่หนวยทหารออกจากที่ตั้งปกติ และพักคางคืนในที่แหงอืน่ ที่ไมใชที่ตั้งปกติ เรียกวา

๓๑
ก. การพักแรม
ข. การพัก
ค. การพักคางคืน
ง. การเดินทางไกล
277. ผูที่กําหนดพื้นที่สําหรับการพักแรม คือ
ก. ฝายยุทธการ
ข. ฝายกําลังพล
ค. ฝายสงกําลังบํารุง
ง. ผูบังคับหนวย
278. ในสถานการณรบ หนวยทหารมักไมนิยมเขาพักแรมในที่ใด
ก. หมูบาน
ข. ในสนาม
ง. ในภูมิประเทศ
ค. ในคาย
279. ขอใดกลาวถูกตองในเรื่องที่ทหารตองทราบในขณะพักแรม
ก. ที่ตั้งกองบังคับการ
ข. ที่อยูของผูบังคับบัญชา
ค. สัญญาณบอกฝายประจําวัน
ง. ถูกทุกขอ
280. ขอใดกลาวถูกตองในการระวังปองกันที่พักแรม
ก. การจัดชุดลาดตระเวนหาขาว
ข. การจัดชุดตรวจคนขาศึก
ค. การจัดยามรักษาการณ
ง. การจัดยามคอยเหตุ
281. วิธีใชเสือ้ คลุมกันฝนทํากระโจมทําไดกี่วิธี
ก. ๑ วิธี
ข. ๒ วิธี
ค. ๓ วิธี
ง. ๔ วิธี
282. การพักแรมจะตองเตรียมอุปกรณทจี่ ําเปนมีอะไรบาง
ก. ตรวจเครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ และกระสุน
ข. เตรียมของใชของสวนตัวทีจ่ ําเปน
ค. เติมน้ําใหเต็มกระติก
ง. ถูกทุกขอ
283. การปองกันในการพักแรม จัดอะไรบาง
ก. จัดการวางอํานาจการยิงรอบตัว
ข. จัดยามรักษาการณ
ค. จัดหมูตรวจในพืน้ ที่ของการพักแรม
ง. ถูกทุกขอ
284. การขุดรางน้ําโดยรอบกระโจม ใหมขี นาดกวางประมาณกี่นวิ้
ก. ๖ นิว้
ข. ๘ นิ้ว
ค. ๙ นิ้ว
ง. ๑๐ นิ้ว
285. เรื่องที่ทหารตองทราบในขณะพักแรม ขอใดกลาวถูกตอง
ก. แหลงน้ํากิน น้ําใช
ข. ที่อาบน้ํา

๓๒
286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

ค. ที่ถายอุจจาระ
ง. ถูกทุกขอ
หนาที่ของเจาหนาทีเ่ ตรียมที่พัก ขอใดกลาวถูกตอง
ก. จัดการแบงเขตการยิง
ข. จัดการกางเต็นท
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
ง. ถูกทุกขอ
การระวังปองกันในการพักแรม ขอใดกลาวถูกตอง
ก. การวางอํานาจการยิง
ข. การจัดยามรักษาการณ
ค. การจัดหมูต รวจ
ง. ถูกทุกขอ
กระโจมชนิดใดที่มใี ชอยูในกองทัพบก
ก. กระโจมกองบังคับการ
ข. กระโจมประกอบอาหาร
ค. กรโจมนอนเปนหนวย
ง. ถูกทุกขอ
การพักแรมในสนาม ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ในบาน
ข. ในปา
ค. ในวัด
ง. ในสวนสาธารณะ
การขุดรางน้ํารอบกระโจม มีความลึกกี่นวิ้
ก. ๒ นิว้
ข. ๓ นิ้ว
ค. ๔ นิ้ว
ง. ๖ นิ้ว
การพักแรมปน ขอใดกลาวถูกตอง
ก. การพักแรมในหมูบาน
ข. การพักแรมในสนาม
ค. การพักแรมในวัด
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
การพักแรมในหมูบาน ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ศาลาวัด
ข. หอประชุม
ง. ถูกทุกขอ
ค. โรงเรียน
การพักแรมในหมูบาน ยังมีขอเสียอยู ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ดื่มสุรา
ข. ทะเลาะกับชาวบาน
ค. ไมมีขอใดถูก
ง. ถูกทุกขอ

294. การพักแรมกระทําเพือ่ เหตุผลอะไร ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ทหารออกไปทําการฝก
ข. ทหารตองเดินทางไกล
ค. ทหารทําการเคลื่อนที่เขาปะทะกับขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
295. การพักแรมในคาย หรือการพักแรมกึ่งถาวร ขอใดกลาวถูกตอง
ก. อาคารนอน
ข. โรงอาหาร

๓๓
ค. รานคา
ง. ถูกทุกขอ
296. เมื่อทหารออกไปทําการฝกภาคสนามจะตองมีการพัก เรียกวาการพักอะไร
ก. พักผอน
ข. พักแรม
ค. ไมมีขอใดถูก
ง. ถูกทุกขอ
297. พื้นที่การพักแรมจะตองมีลักษณะอยางไร
ก. ราบเรียบ
ข. ปกติ
ค. กําบัง
ง. ถูกทุกขอ
298. การใชเสื้อคลุมกันฝนทํากระโจม หรือเพิงที่พัก ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ผูกกับตนไม
ข. ผูกกับกิ่งไม
ค. ผูกกับเสาเตนท
ง. ถูกทุกขอ
วิชา วีรกรรมของพระมหากษัตริยไทย มหาราช ๙ พระองค
299. พระพรหมดํารงตําแหนงอะไร ในอาณาจักรโยนกนครเชียงแสน กอนที่จะสถาปนาตนเองเปนกษัตริย
ก. แมทัพนายกอง
ข. อุปราช
ค. โหรหลวง
ง. กษัตริย
300. พระพรหมมหาราช หลังจากทําการขยายอาณาเขต เยี่ยงวีระขัตติยะชาติ พระองคไดทรงสรางราชธานีขึ้น
กอนสถาปนาตนเองเปนกษัตริย อยากทราบวาราชธานีนั้น ชื่ออะไร
ก. ชัยปราการ
ข. ชัยธานี
ค. ลานนาไทย
ง. หริภุญชัย
301. หลังจากพระพรหมมหาราช สถาปนาตนเปนกษัตริย พระองคทรงขนานนามอาณาจักรของพระองควา
อยางไร
ก. ไทยลานนา
ข. ลานนาไทย
ค. ละวา
ง. ถูกเฉพาะ ก. และ ข.
302. พอขุนรามคําแหง เปนราชโอรสของผูใด
ก. พอขุนบานเมือง
ข. พอขุนศรีอินทราทิตย
ค. พอขุนบางกลางหาว
ง. พระเจาพรหมมหาราช
303. ในสมัยพอขุนรามคําแหง ไทยขยายอาณาเขตไปอยางกวางขวาง ดั่งที่ปรากฏในหลักศิลาจารึก หลักที่ ๑
ถามวา ทิศเหนือมีเมืองขึ้งเมืองอะไร
ก. เมืองแพร , นาน , พลั่ว , ฝงโขงถึงหลวงพระบาง
ข. เมืองกําแพงเพชร , สองแดง , ลุมบาจาย
ค. เมืองฉอด , หงสาวดี , อาวเบงกอล
ง. เมืองสระหลวง , สองแดง , เพชนบุรี

๓๔
304. ลักษณะการปกครองในสมัยพอขุนรามคําแหง เปนลักษณะใด
ก. การปกครองแบบทหาร
ข. แบบพอปกครองลูก
ค. การปกครองแบบกระจายอํานาจ
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา
305. “ พระองคทรงปราบปรามหัวเมืองฝายเหนือ ที่ทําตามกระดางกระเดื่องและยึดนครชัยปราการไวไดสําเร็จ
และขยายอาณาเขตไปถึงหริภุญชัย เขลางกันทรและเชียงของ” ตามคํากลาวนี้เปนวีรกรรมของมหาราชพระองค
ใด
ก. พระเจาพรหมมหาราช
ข. พอขุนรามคําแหงมหาราช
ง. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ค. พอขุนเม็งรายมหาราช
306. พอขุนเม็งรายมหาราชไดทรงโปรดใหขนดินมาทําอิฐ เพื่อสรางพุทธเจดียขึ้นมา พุทธเจดียองคนั้นมีชื่อวา
อะไร
ก. พระพุทธเจดียอูดาํ
ข. พระพุทธเจดียลีลา
ค. ศุภนิมิตมงคล
ง. ชัยปราการมงคล
307. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีพระนามอีกพระนามหนึ่งวาอะไร
ก. พระเอกาทศรส
ข. พระสุพรรณเทวี
ง. พระสรรเพชญที่ ๒
ค. พระยาศรีไสยณรงค
308. สมเด็จพระนเรศวรโปรดเกลาใหสรางพระเจดียองคหนึ่งไวตรงที่กระทํายุทธหัตถีที่ตําบลอะไร
ก. ตําบลตระพังตรุ
ข. ต. กุมกาม
ค. ตําบล เมืองน้ําพิงค
ง. ต. เบี่ยง
309. ชางที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใชฟนพระมหาอุปราช พระองคทรงพระราชทานนามวาอะไร
ก. กานกลวย
ข. เจาพระยาปราบหงสาวดี
ง. จาปะโร
ค. เจาพระยาปราบศัตรูพาย
310. พระแสงของาว ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใชฟนพระมหาอุปราช พระองคทรงพระราชทานนามวา
อะไร
ก. พระแสงแสนพลพาย
ข. พระแสงไรศัตรู
ค. พระแสงปราบศัตรู
ง. พระแสงงาวไรพาย
311.พระมาลาที่ทรงสวมใส ในขณะทํายุทธหัตถีและถูกพระมหาอุปราชฟนดดนพระมาลาไปนั้นมีพระนามวา
อะไร
ก. พระมาลาเบี่ยง
ข. พระมาลาพลาด
ค. พระมาลาเศียร
ง. พระมาลาไรพาย
312. วันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทําสงครามยุทธหัตถีตรงกับวันใดในปจจุบันและกองทัพไทยถือวา
เปนวันอะไร
ก. ๒๕ มกราคม วันกองทัพไทย
ข. ๑๕ มกราคม วันกองทัพไทย

๓๕
ค. ๕ มกราคม วันกองทัพไทย
ง. ๕ ธันวาคม วันกองทัพไทย
313. เพราะเหตุใดสมเด็จพระนารายณมหาราช จึงโปรดเกลาใหสรางเมืองลพบุรีเปนราชธานี
ก. เกรงวากรุงศรีอยุธยาจะไมปลอดภัยจากฮอลันดา
ข. เห็นวากรุงศรีอยุธยาไมเหมาะสม
ค. ตองการยายเมืองหลวง
ง. เพื่อใหการคาขายเจริญรุงเรืองขึ้นไปอีก
314. ในสมัยพระนารายณมหาราช ไดจดั คณะทูตไปยังฝรั่งเศสในป พ.ศ.๒๒๒๘ ไดสงผูใดไป
ก. เจาพระยาวิชาเยนทร
ข. เจาพระยาโกษาธิบดี ( ปาน )
ค. พระเจาปราสาททอง
ง. พระเอกาทศรส
315. ในสงครามที่พระเจาตากสินมหาราช ทรงยึดทัพยึดเมืองจันทบุรี ทรงใชวิธีอะไรในการปลุกใจทหาร
ก. มอบของกํานัลให
ข. ปูนบําเหน็จให
ค. สรางความกดดันโดยการทุบหมอขาว
ง. ไมมีขอถูก
316. หลังจากกูกรุงศรีอยุธยาแลวพระเจาตากสินมหาราชทรงยายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยาไปกรุงธนบุรีและข
นามนามใหมวาอะไร
ก. กรุงธนศรีนคร
ข. กรุงธนบุรีศรีนคร
ค. กรุงธนบุรีศรีสมุทร
ง. กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร
317. ตําแหนง “ สมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึก” เปนตําแหนงของพระมหากษัตริยพ ระองคใด กอนจะ
ปราบดาภิเษกตนเอง
ก. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ข. สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ค. พระยาวชิรปราการ
ง. หลวงพิชยั ราชา

318. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ใหสราง
พระบรมมหาราชวังและสรางราชธานีขึ้นใหม กับฝงตรงขามธนบุรีเนื่องจากเหตุผลใด
ก. ชัยภูมิเหมาะสมเนื่องจากมีแมน้ําเจาพระยาเปนคูเมืองทั้ง ๒ ดาน ปองกันขาศึกได
ข. ขาศึกประชิดเมืองลําบาก เนื่องจากติดแมน้ําเจาพระยา
ค. สามารถขยายเมืองสะดวก เนื่องจากมีที่ราบกวางขวาง
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา
319. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ทรงกอสราง “ กรุงเทพมหานคร” เสร็จ
เมื่อใด

๓๖
ก. พ.ศ. ๒๔๒๘
ข. พ.ศ. ๒๔๒๔
ค. พ.ศ. ๒๓๒๘
ง. พ.ศ. ๒๓๒๓
320. ในรัชสมัยใดทีพ่ ระมหากษัตริย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจดั การปกครองเปนรายกระทรวง มีเสนาบดี
เปนผูรับผิดชอบและมีการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน ๑๘ มณฑล
ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว
ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ค. พระเจาตากสินมหาราช
ง. พอขุนรามคําแหงมหาราช
321. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ทรงเลิกทาสและเลิกไพรใหเปนไทแกตัว จนหมดในวันที่เทาใด
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. สมเด็จพระปยะมหาราชทรงโปรดเกลาใหจัดตั้งกรมรถไฟในป พ.ศ. ๒๔๓๓ และ ไดเสด็จพระราช
ดําเนินไปขุดดินกอพระฤกษ เริ่มสรางทางรถไฟใดเปนสายแรก
ก. สายกรุงเทพ ฯ
ข. สายอยุธยา
ค. สายสระบุรี
ง. สายนครราชสีมา
วิชา อุดมการณความรักชาติ
323. สีของธงชาติประกอบดวย สีแดง สีขาว สีน้ําเงิน แตละสีหมายถึงสิ่งใด
ก. ชาติ ประชน ประชาธิปไตย
ข. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ค. ชาติ ประชาชน พระมหากษัตริย
ง. ชาติ ศาสนา ประชาชน
324. ภาระและหนาที่ตาง ๆ ในการดํารงซึง่ ไวเอกราชของชาติ
ก. รัฐบาล
ข. เจาหนาที่ของรัฐ
ค. ประชาชน
ง. ตํารวจและทหาร
325. วันที่มีพธิ ีถวายสัตยปฏิญาณตนของบรรดเหลาทหารมหาดเล็กราชวัลลภและทหารรักษาพระองคนั้น คือ
วันที่เทาไร
ก. ๓ ธันวาคม
ข. ๔ ธันวาคม
ค. ๕ ธันวาคม
ง. ๖ ธันวาคม
326. ขอใดคือการแกปญหาของชาติบานเมืองที่เหมาะสมที่สุด
ก. การใชระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ
ข. แกไขปญหาบานเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
ค. รวมใจเปนหนึ่งเดียวในหมูคนไทยดวยกัน
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา

๓๗
327. การที่ชาติไทยของเราจะอยูรอดและเจริญกาวหนาได จะตองอาศัยสิ่งใดบาง
ก. การรวมแรงรวมใจโดยพรอมเพรียงกันของคนไทยทัง้ ปวง
ข. การที่แตละคนดําเนินการในกิจงานของตนเองอยางตัวใครตัวมัน
ค. รวมมือกันเพื่อจุดมุงหมายบางประการ
ง. มีจุดมุงหมายและมีอคติรว มกัน
328. เหตุที่มักทําใหความสามัคคีแตกแยกคือสิ่งใด
ก. บุคคลที่คิดถึงประโยชนสวนตนยิ่งกวาประโยชนพวกพอง
ข. มีสิทธิที่จะลมลางการปกครองประชาธิปไตย
ค. คนในชาติขาดสติในการดํารงตนอยูในประเทศชาติ
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา
329. พระบาทสมเก็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว ไดทรงสถาปนา “กองเสือปา” เมื่อใด
ก. พ.ศ. ๒๔๕๔
ข. พ.ศ. ๒๔๕๐
ค. พ.ศ. ๒๔๕๙
ง. พ.ศ. ๒๔๗๐
330. “กองเสือปา” ประกอบดวยหนวยงานใดบาง
ก. กองเสือปาหลวง , กองเสือปารักษาดินแดน
ข. กองเสือปารักษาพระองค , กองเสือปาชายแดน
ค. กองเสือปาที่ ๑ , กองเสือปาที่ ๒
ง. กองเสือปาเยาวชน , กองเสือปารักษาพระองค
331. ในป พ.ศ. ๒๔๗๗ รัฐบาลไดมีการฟนฟู การฝกวิชาทหาร ตามแนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว ภายใตการนําของใคร
ก. พลเอก ปงพิบูลยสงคราม
ข. พล.ต.ท ประยูร ภมรมนตรี
ค. ยุวชนทหาร สนิท พงษภักดี
ง. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
332. เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๘๖ รัฐบาลประกาศใช พ.ร.บ.ยุวชนแหงชาติ พ.ศ.๒๔๘๖ โดยกําหนดให
“องคกรยุวชนแหงชาติ” ใหมีฐานะเปนทบวงทางการเมือง อยูในบังคับบัญชาของผูใด
ก. จอมพล แปลก พิบูลยสงคราม
ข. พลโท ประยูร ภรมมนตรี
ค. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
ง. หลวงจรูญประศาสน
333. วีรกรรมของยุวชนทหารทางภาคใต ที่ไดตานทานกองทัพญี่ปุน เพื่อธํารงเอกราชและอธิปไตยไว และ
ยุวชนทหารเสียชีวิต ๕ นาย ยุวชนเหลานีไ้ ดเลื่อนยศเปนยศชั้นใด
ก. พลทหาร
ข. นายสิบ
ค. จานายสิบ
ง. จาสิบเอก
334. ญี่ปุนไดสงเรือรบและเรือลําเลียงยกทหารขึ้นบก ในจังหวัดใด
ก. ประจวบคีรีขนั ธ , สุราษฎรธานี , ชุมพร , นครศรีธรรมราช , สงขลา , ปตตานี

๓๘
ข. สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , จันทบุรี , นครศรีธรรมราช , ปตตานี
ค. ยะลา , ปตตานี , นราธิวาส , สงขลา
ง. ประจวบคีรีขนั ธ , สุราษฎรธานี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , จันทบุรี , ปตตานี
335. ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๖ พระบิดาแหงกิจการรักษาดินแดน ไดพระราชทานกิจการเสือปาขึ้น ในยุคนั้น
มีทั้งหมดกีก่ องพล
ข. ๑๑ กองพล
ก. ๑๐ กองพล
ค. ๒๐ กองพล
ง. ๒๑ กองพล
336. หนวยฝกยุวชนทหารที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย อยูในความอํานวยการของหนวยงานใด
ก. มณฑลทหารบกที่ ๑
ข. มณฑลทหารบกที่ ๒
ค. มณฑลทหารบกที่ ๓
ง. มณฑลทหารบกที่ ๔
337. กอนที่จะมาเปน “ กรมยุวชนทหารบก” แปรสภาพมาจากหนวยงานใด
ก. แผนกฝกที่ ๖ กรมจรเทหารบก
ข. มณฑลทหารบกที่ ๑
ค. แผนกประสานงานที่ ๑
ง. แผนกฝกฝนอบรมครูฝก
338. “กรมยุวชนทหารบก” เปลี่ยนชื่อใหมในป พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนอะไร
ก. กรมจเรทหารบก
ข. กรมเตรียมกองทหาร
ค. กรมเตรียมการทหาร
ง. โรงเรียนรักษาดินแดน
339. วีรกรรมของยุวชนทหาร ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพญีป่ ุนยกพลขึ้นบก วันที่ ๘ ธันวาคม
๒๔๘๔ เชามืด ที่ จังหวัดชุมพร หนวยยุวชนทหารทีจ่ งั หวัดชุมพร ไดเขาขัดขวางภายใตการนําของผูใด
ก. จอมพล แปลกพิบูลยสงคราม
ข. พลโท ประยูร ภมรมนตรี
ค. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
ง. หลวงจรูญ
340. ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ กรมเตรียมทหารไดลมเลิกลง และไดโอนกิจการตลอดจนเจาหนาที่ และทรัพยสิน
ตาง ๆ ในหนวยงานใดตอไป
ก. กรมจเรทหารบก
ข. โรงเรียนรักษาดินแดน
ค. ฝายสัมพันธมิตร
ง. กรมสารวัตรทหาร
341. วันที่เทาไรที่กรมสารวัตรทหารแปรสภาพเปน “กรมการรักษาดินแดน”
ก. ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๑
ข. ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๑
ค. ๑๓ ก.พ. ๒๔๙๑
ง. ๑๖ ก.พ. ๒๔๙๑
342. ขอใดเปนเครื่องบงชี้วา ทหารเปนคนดีมีคุณภาพหรือไม
ก. คุณธรรม , จริยธรรม , มนุษยธรรม , สุนทรีภาพทางจิตใจ
ข. เครื่องหมายยศ , เครื่องหมายประดับ , ระดับขั้นเงินเดือน
ค. คุณธรรม , จริยธรรม , ผลงาน , ระดับขั้นเงินเดือน

๓๙
ง. ระดับเงินเดือน , ขีดความสามารถ , เครื่องหมายพิเศษ , เครื่องหมายยศ
343. คุณธรรมที่สนับสนุนจรรยาบรรณ ของทหารที่ดี เรียกวาอะไร
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. ทศพิศราชธรรม
ง. อิทธิบาท ๔
344. คุณธรรมประเภทใด ที่ทําใหเกิดความกลัว อันเปนปจจัยสําคัญของคุณธรรมทหาร
ก. อิทธิบาท ๔
ข. เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค. ทศพิศราชธรรม ๑๐
ง. ศีล ๕
345. คุณธรรมประเภทใด ที่ทําใหขาราชการสุภาพมีน้ําใจ ตั้งใจบริการอยางมีเหตุผล ปฏิบัติตนใหทนั ที
ศรัทธา ไมหาประโยชนในราชการ
ก. อิทธิบาท ๔
ข. สังคหวัตถุ ๔
ค. ศีล ๕
ง. เวสารัชชกรณธรรม ๕
346. กฎระเบียบในหมูสังคมมนุษย เรียกวาอะไร
ข. ธรรม
ก. ระเบียบ
ค. กรรม
ง. วินยั
347. กฎของธรรมชาติ คือสิ่งใด
ก. วินยั
ข. ธรรม
ค. กรรม
ง. ระเบียบ

348. ขอใดใหคําจํากัดความของคุณธรรม ( VIRTUE ) ไดชัดเจนมากที่สุด
ก. มีลักษณะอันดีงาม ในจิตใจ ประพฤติดี ดวยความรูสึกในทางดีงาม
ข. มีลักษณะดีงาม ในรูปลักษณ ของการขมใจตนเอง
ค. มีลักษณะดีงาม ในดานวัตถุ ร่ํารวย ประพฤติตนตามใจฉันท
ง. มีลักษณะดีงาม ในจิตใจ ประพฤติตัวตามสบาย ไมคํานึงถึงผูอื่น
349. “ ประมวลความประพฤติ ที่ผูประกองอาชีพการงาน แตละอยางกําหนดเพื่อรักษาและสงเสริม เกียรติคุณ
ชื่อเสียง อาจเขียนเปนลายลักษณอกั ษรหรือไมก็ได” ตามคํากลาวนี้เปนนิยามของอะไร
ก. คุณธรรม
ข. ระเบียบนัย
ค. จรรยาบรรณ
ง. จริยธรรม

๔๐
350. “ บรรพบุรุษของไทยไดมกี ารสรางสรรคและหลอหลอมมรดกทางปญญาเขาไวเปนวัฒนธรรมไทย ซึ่งมี
เอกลักษณเปนของตนเอง และพัฒนาตาง ๆ มา เปนเวลาชานาน” จากบทความดังกลาวนีเ้ รารวมเรียกวา
ก. อาริยธรรมของชาติไทย
ข. ขนบธรรมเนียม , ประเพณี
ค. อุดมการณความรักชาติ
ง. เอกลักษณของความเปนชาติไทย
351. ขอใดแสดงใหเห็นถึง ความเปนหนึ่งโยมีอิสระในตัวเอง มากที่สดุ
ก. เอกลักษณของชนชาติไทย
ข. เอกลักษณความเปนไท
ค. อุดมการณความรักชาติ
ง. วิถีดํารงเอกราช
352. การเคารพธงชาติ เปนสัญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งใด
ก. ประเทศของเราเปนประเทศเอกราช
ข. ความรักชาติ
ข. สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ง. ถูกทุกขอ
353. “ ความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดอาศัย ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ
กําเนิด และมุง มั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวอยางอิสระและมั่นคง” จากบทความนี้ คือนิยามขอใด
ก. รักชาติตองรักสามัคคี
ข. วิถีไทย
ค. เอกลักษณความเปนไท
ง. ความจงรักภักดีตอชาติ
วิชา การพัฒนาสังคมและชุมชน
354 การรวมจิตใจ คือสิ่งที่มหาชนรักและหวงแหนรวมกัน จนสามารถรวมจิตของเขาเขาเปนเอกภาพมี ๒
อยางคืออะไร
ก. ศาสนา , เงินทอง
ข. ชาติ , ประชาชน
ค. ชาติ , ศาสนา
ง. เงินทอง , ความอยูรอด
355.ขอใดบอกความหมายของหลักสิทธิมนุษยชนขอ ๑๘ ไดเหมาะสมที่สุด
ก. ทุกคนมีอสิ รภาพแหงความคิด มโนธรรมและศาสนา
ข. ทุกคนมีสิทธิทําตามใจคิดไดอยางอิสระ
ค. ทุกคนมีสิทธิคิดและทําไดตามใจชอบ
ง. ทุกคนมีสิทธิที่จะคิดอยางไรขอบเขต แตไมมีสิทธิทําตามคิด
356. แนวความคิดของนักคิดคนใดคนหนึง่ ในเรื่อง กําเนิดความรู , ความจริงของโลก , ศิลปะและจริยศาสตร
เรียกวาอะไร
ก. สิทธิ
ข. ศาสนา
ค. ปรัชญา
ง. ประเพณี
357. ความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนสิ่งประเสริฐแลว ประพฤติสั่งสอนสืบตอกันมา เรียกวาอะไร
ก. สิทธิ
ข. ศาสนา
ค. ปรัชญา
ง. ประเพณี

๔๑
358. องคประกอบของศาสนา แบงออกเปนกี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
359. ขอใดใหความหมายของ “อภิปรัชญา” ไดอยางถูกตอง
ก. ความแทจริงของสัจธรรม
ข. ความแทจริงของโลก
ค. ตนกําเนิดความรูทั้งปวง
ง. จารีตมหาชนนิยม
360. ญาณวิทยา คือสิ่งใด
ข. ความแทจริงของโลก
ก. ตนกําเนิดความรู
ค. ศิลปะ
ง. จริยศาสตร
361. ศิลปะและจริยศาสตร เรียกอีกอยางวาอะไร
ก. ศาสตรแหงคาวมงาม
ข. สุนทรียศาสตร
ค. สิ่งสวยงาม
ง. ความดีงามถูกตอง
362. ผลของการศึกษาศาสนากอใหเกิดผลดีอยางไรบาง
ก. เสริมสรางคุณลักษณะผูป กครอง
ข. สรางสมรรถภาพในการทํางานที่ดี
ค. เขาใจกับการประสานงานผูอื่น
ง. ถูกทุกขอ
363. เนื้อแทของศาสนา คืออะไร
ก. การสอนและอบรมผูนับถือใหรูจักปกครองผูอื่นได
ข. การสอนใหผูคนเปนคนดี
ค. สอนใหตัดสินผูอื่น
ง. สอนและอบรมใหผูนับถือ รูจักปกครองตนเองได
364. กําลังของมนุษยตามหลักศาสนามีกปี่ ระเภท อะไรบาง
ก. ๒ ประเภท กําลังกรรมดี , กําลังชั่ว
ข. ๒ ประเภท กําลังความดี , ความรู
ค. ๒ ประเภท กําลังศรัทธา , ไมศรัทธา
ง. ๒ ประเภท กําลังกรรม , ธรรมะ
365. ความจําเปนของมนุษยนอกจาก การกิน , นอน ยังมีอะไรอีก
ก. การอยูรว มกันเปนสังคม
ข. ยารักษาโรค
ค. เครื่องนุงหม
ง. ความเจริญทางวัตถุ
366. การรวมกันระหวางตัวเราและผูอื่น ไมวาจะรวมกันโดย ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดก็ตามเรียกวาอะไร
ก. ชาติ
ข. ประเทศ
ค. สังคม
ง. วัฒนธรรม
367. การที่สังคมจะตั้งอยูไ ดและมีความสงบสุขนั้น เพราะมีปจจัยสําคัญอยางหนึ่งนัน้ คืออะไร

๔๒

368.

369.

370.

371.

ก. ความร่ํารวย
ข. ความเจริญทางดานจิตใจ
ค. ความเจริญทางวัตถุ
ง. ความไววางใจ
เราสามารถหาความไววางใจ ไดจากไหน
ก. ทั่วไปในสังคม
ข. ตําราเรียน
ค. หลักธรรมของศาสนา
ง. มาสามารถหารไดจากที่ใดเลย
ขอใดถือเปนการผิดมารยาทตอการติดตอกับศาสนาตางศาสนา
ก. นศท. ตูมตาม เขาโบสถเพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนาคริสต
ข. นศท. เหยศักดิ์ สนทนาวิพากษวจิ ารณศาสนาของผูอื่น
ค. นศท. เย็นใจ ทําบุญตักบาตรทุกวันพระ
ง. นศท. เบิกบาน สวดมนตไหวพระทุกวัน
ขอใดคือคําจํากัดความของ “ ศาสนิก” ที่ถูกตองที่สุด
ก. คนที่นับถือสิทธิหรือศาสนาอยางเดียวกัน
ข. คนที่นับถือศาสนาเดียวกันแตแยกถิ่นฐานกันอยู
ค. คนที่นับถือสิทธิศาสนาเดียวกัน มีศนู ยรวมทางจิตใจเดียวกัน
ง. ถูกทุกขอ
การนับถือศาสนาตลอดจนพิธีกรรม ทางศาสนาถือเปนอะไรในชีวิตมนุษย
ก. เสรีภาพของมนุษย
ข. เอกลักษณของมนุษย
ค. วิถีชีวิตของมนุษย
ง. วิธีการในชีวิตของมนุษย

372. หากในสังคมใดสังคมหนึ่ง ขาดศาสนาหรือไรซึ่งศาสนา จะสงผลอยางไร
ก. บานเมืองวุน วาย
ข. เกิดความโกลาหล
ค. ชีวิตมนุษยขาดเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ง. ถูกทุกขอ
373. ผูที่มีความดี ๓ สถานะ คือขอใด
ก. รูปสมบัติ , วิชาความรู , คุณธรรม
ข. รูปสมบัติ , กําลังกาย , จริยธรรม
ค. กําลังกาย , กําลังใจ , ศิลธรรมล
ง. ความรู , เงินทอง , ความเห็นแกตัว
374. ประเพณีสวนใหญมกั เกิดจากสิ่งใด
ก. ศาสนาและสิทธิความเชือ่
ข. ขนบธรรมเนียมที่สืบตอกันมา
ค. ผูบริหารของศาสนา
ง. ตําราตามศาสตรตาง ๆ
375. ประเพณีสามารเปลี่ยนแปลงไดโดยวิธีใด
ก. ความเชื่อของผูนําทางศาสนา
ข. ความเชื่อของคนหนึ่งคนใดในศาสนา
ค. ความเชื่อของคนสวนมากในทองถิ่น
ง. ไมมีขอถูก

๔๓
376. หลักธรรมใดหมายถึงการทํางานอยางถูกตองและเหมาะสม
ก. ปฏิรูปการี
ข. อัตถการี
ค. อนัพยสนการี
ง. อนากุลกัมมการี
377. หลักธรรมใด หมายถึง การทํางานและสนองประโยชนอยางเหมาะสม
ก. ปฏิรูปการี
ข. อัตถการี
ค. อนัพยสนการี
ง. อนากุลกัมมการี
วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน
378. ขอใดเปนความหมายของคําวา “ สุขภาพ” ที่ถูกตอง
ก. สภาพที่มีความสมบูรณ
ข. สภาพที่มีความสมบูรณทางรางกาย และจิตใจ
ค. สภาพที่มีความสมบูรณทางสังคม
ง. สภาพที่มีความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ และสังคม
379. วิธีสงเสริมสุขภาพที่ดี คืออะไร
ก. การควบคุมโรค
ข. การออกําลังกาย
ค. การวินิจฉัยโรค
ง. การเวชกรรมปองกัน
380. ขอใดไมเปนการปองกันโรค ที่แบงตามระยะของการเกิดโรค
ก. ปองกันไมใหเกิดโรค
ข. ปองกันไมใหโรคคุกคาม
ค. ทําใหรางกายกลับคืนสูสภาพปกติ
ง. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน
381. ขอใดไมใชการปองกันไมใหเกิดโรค
ก. การกินอาหารที่เหมาะสม
ค. การเที่ยวเทค เที่ยวบาร
382. ขอใดเปนการปองกันไมใหเกิดโรคคุกคาม
ก. การวินิจฉัยโรค และรักษาโรค
ค. การซื้อยาจากรานขายยา
383. ขอใดเปนการทําใหรางกายคืนสูสภาพปกติ
ก. การเปาน้ํามนต
ค. การไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา
384. ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหเกิดโรค
ก. คน
ค. สิ่งแวดลอม

ข. การออกกําลังกาย
ง. การงดสูบบุหรี่
ข. การใชยาสมุนไพร
ง. การเปาน้ํามนต
ข. การใชยาสมุนไพร
ง. การฟนฟูสมรรถภาพรางกาย
ข. สิ่งที่ทําใหเกิดโรค
ง. เทคโนโลยี

๔๔
385. ขอใดไมใชสุขศาสตรสวนบุคคล
ก. สิ่งที่ทุกคนปฏิบัติเปนประจําจนเปนนิสยั
ข. ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังขับถาย
ค. สรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงานเพื่อประโยชนในภายหนา
ง. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน
386. ขอใดไมใชเปนประโยชนของการออกกําลังกาย
ก. ชวยปองกัน รักษาและฟนฟูสภาพโรคทั้งทางกายและจิตใจ
ข. ชวยใหอวัยวะตาง ๆ เจริญเติบโตอยางเหมาะสม
ค. ชวยใหระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือด ทํางานดีขึ้น
ง. ปองกันอุบตั ิภัยดวยการไมประมาท
387. ขอใดไมใชเปนการปฏิบัติตน ของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ก. เลือกวิธีและระยะเวลาใหเหมาะสม
ข. ควรเริ่มตนดวยปริมาณและวิธีงาย ๆ กอนแลวคอยๆ เพิ่มมากขึ้น
ค. ระหวางการออกําลังกายควรทําจิตใจใหปลอดโปรง
ง. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน
388. การออกําลังกายที่ดีควรทําติดตอกันอยางนอย กี่นาที
ก. 10 นาที
ข. 30 นาที
ค. 50 นาที
ง. 60 นาที

389. การออกําลังกายที่ดีอยางนอยตองทําสัปดาหละกี่ครั้ง
ก. 2 – 3 ครั้ง
ข. 3 – 4 ครั้ง
ค. 3 – 5 ครั้ง
ง. 4 - 6 ครั้ง
390. การออกกําลังกายทีห่ นักพอ จะทําใหหัวใจเตนอยางไร
ก. นอยลง
ข. พอดี
ค. เร็วขึ้น
ง. ชา ๆ
391. ขอใดไมใชการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ก. การเดินเร็ว
ข. ปกจี้จัมท
ค. การวิ่งเหยาะ ๆ
ง. การถีบจักรยาน
392. ขอใดเปนแนวทางของสุขบัญญัติของชาติ ที่ทําใหมีสขุ ภาพที่ดี
ก. ดูและรักษารางกายและของใชใหสะอาด
ข. มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม

๔๕
ค. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และสําสอนทางเพศ
ง. ลางมือกอนการขับถาย และหลังกินอาหาร
393. หลักการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ คือขอใด
ก. ไมหนักมาก ไมเร็วมาก
ข. ไมมีการกลั้นหายใจ
ค. หลีกเลี่ยงการเหวีย่ ง การกระแทกอยางรุนแรง ง. ไดทุกรูปแบบ
394. ผูที่มีโรคประจําตัวหรือมีอายุสงู กวา 40 ป กอนออกกําลังกายควรทําอยางไร ไมเปนอันตราย
ก. คํานวณการออกกําลังกาย
ข. ปรึกษาแพทยกอน
ค. ออกกําลังกายตามเพื่อนประเภทเดียวกัน
ง. ออกกําลังกายไดเลยไมเปนอันตราย
394. การออกกําลังกายควรเปนเวลาเดียวกันทุกวัน อยางสม่ําเสมอเพราะอะไร
ก. สามารถฟนตัวและปรับตัวไดดีกวา
ข. ใหรางกายแข็งแรง
ค. เกิดความเคยชิน
ง. มีเวลาวางในชวงเดียวกันทุกวัน
396. การออกกําลังกายที่ใชความเร็ว กอนเลิกไมควรใชความเร็วเต็มที่เพราะอะไร
ก. ทําใหรางกายทุกสวนทํางานหนักเกินไป
ข. ทําใหปอดฟอกเลือดอยางรวดเร็ว
ค. ทําใหหวั ใจทํางานหนักเกินไป
ง. ทําใหรางกายเมื่อยลา
397. อาการที่แสดงวาควรหยุยออกกําลังกาย
ก. เวียนศีรษะ คลื่นไส หนามืด เปนลม แนนหนาอก ข. สภาพรางกายพรอมทุกสวน
ค. พักผอนเพียงพอ
ง. สุขภาพแข็งแรง
398. ภายหลังการออกกําลังกาย ไมควรทําอยางไร
ก. สูบบุหรี่ ดืม่ สุรา
ข. พักผอนใหเพียงพอ
ค. นั่งพักใหหายเหนื่อย
ง. เปลี่ยนอิริยาบทแบบสบาย ๆ เชน ฟงเพลง
399. ขอใดไมใชโรคติดตอระบบทางเดินหายใจ
ข. ไขหวัดใหญ วัณโรคปอด
ก. ไขหวัด ปอดปวม
ค. ไขกาฬหลังแอน
ง. ตับอักเสบ
400. ขอใดไมใชผูที่อยูใกลชดิ อาจติดโรคโดยหายใจเอาเชื้อที่ออกมาเขาไปในรางกาย
ก. คลุกคลีใกลชิดกับผูปวย
ข. เชื้อโรคออกมาพรอมกับลมหายใจ น้ําลาย เสมหะ
ค. การเดินสวนทางกัน
ง. การไอจาม
401. โรคระบบทางเดินหายใจสวนใหญเกิดจากการตอดเชื้อในฤดูใด
ก. ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง
ข. ฤดูหนาว ฤดูฝน
ค. ฤดูรอน ฤดูหนาว
ง. ฤดูรอน ฤดูใบไมผลิ
402. ขอใดไมใชโรคติดตอระบบทางเดินอาหาร

๔๖
ก. ไขกาฬหลังแอน
ข. อุจจาระรวงอยางรุนแรง
ค. อหิวาตกโรค
ง. ตับอักเสบ
403. ขอใดไมใชสาเหตุโรคติดตอระบบทางเดินอาหาร
ก. การบริโภคอาหารหรือน้าํ ที่มีเชื้อโรคเจือปน ข. แมลงวันเปนสื่อนําเชื้อโรคมาสูอาหาร
ค. มือของผูบริโภคสกปรก
ง. รับประทางอาหารที่ปรุงสุกใหม ๆ
404. โรคติดตอระบบทางเดินอาหาร มักเกิดในฤดูใด
ข. ฤดูรอน
ก. ฤดูฝน
ค. ฤดูใบไมผลิ
ง. ฤดูหนาว
405. ในหนวยทหารเมื่อพบทหารปวย เปนโรคระบบทางเดินอาหารอยางผิดปกติ ขอใดไมถูกตอง
ก. รีบสอบสวนหาสาเหตุ
ข. รายงานผูบังคับบัญชา
ค. ดําเนินการแกไขทันที
ง. สังเกตุอาการของทหารปวย
406. สิ่งที่ควรกระทําอยางยิ่งเพื่อปองกัน โรคติดตอระบบทางเดินอาหารคือขอใด
ก. งดสูบบุหรี่ สุรา การพนัน สารเสพติดและการสําสอนทางเพศ
ข. ลางมือทุกครั้งกอนรับประทานอาหารและหลังถายอุจาระ
ค. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม ๆ รสชาติไมจัดจนเกินไป
ง. ตรวจสุขภาพเปนประจําและออกกําลังกายใหสม่ําเสมอ
407. สุขศาสตรสวนบุคคลไมไดเนนทางดานรางกายอยางเดียวตองคํานึงถึงดานอื่นๆดวยขอใดไมใช
ก. จิตใจ สิ่งแวดลอม
ข. ขาวของเครื่องใช
ค. รับประทานอาหาร การพักผอน
ง. ยารักษาโรค
408. โรคติดตอระบบทางเดินอาหาร เปนโรคติดตออันตรายที่ตองแจงความหรือไม
ก. ไมอันตราย ไมตองแจงความ
ข. อันตราย ตองรีบแจงความโดยดวน
ค. อันตราย ไมตองรีบแจงความ
ง. ไมอันตราย แตตองรีบทําการรักษาพยาบาล
409. อหิวาตกโรคหรือโรคทองรวงอยางรุนแรง เกิดจากเชื้ออะไร
ข. เชื้อไวรัส
ก. เชื้อแบคทีเรีย
ค. เชื้อรา
ง . ปาราสิต
410. ขอใดไมใชอาการของอหิวาตกโรคทองรวงอยางรุนแรง
ก. ระบาดไดอยางรวดเร็ว
ข. รุนแรง ช็อก
ค. ตาย
ง. ปวดศรีษะ
411. ขอใดไมใชวิธีการปฏิบตั ิเมื่อมีผูปวยเปนโรคอหิวาตกโรคในหนวยทหาร
ก. รีบนําสงโรงพยาบาล รายงานผูบังคับบัญชาโดยดวน
ข. ทําสายเชื้อโรค แหลงโรค

๔๗
ค. กําจัดแหลงเพาะพันธุแมลงวันดวยน้ํายาหรือสารเคมี
ง. ใหน้ําเกลือแลวสังเกตุอาการ
412. โรคติดตอนําโดยแมลง เชน โรคมาลาเรีย ยุงชนิดใด
ก. ยุงลาย
ข. ยุงกนปลอง
ค. ยุงดํา
ง. ยังรําคาญ
413. พื้นที่ที่พบวามีเชื้อมาลาเรียแพรระบาดสูง มักเปนพื้นที่อยางไร
ก. ชายทะเล
ข. ชายน้ํา
ค. ปาเขา
ง. ที่ราบ
414. ขอใดไมใชสาเหตุของการระบาดโรคมาลาเรีย
ก. เชื้อจะเจริญเขาสูตอมน้ําลายยุง
ข. เชื้อจะเจริญเติบโตในเซลลผิวหนังและเม็ดเลือดขาว
ค. เมื่อยุงที่มีเชื้อโรค จะปลอยเขาสูคน
ง. เกิดอาการตาง ๆ ได เชน มีไขสูง หนาวสั่น
415. โรคมาลาเรียมักพบมากในฤดูใด
ก. ฤดูฝน
ข. ฤดูรอน
ค. ฤดูหนาว
ง. ฤดูแลง
416. ขอใดไมใชลักษณะอาการของโรคไขมาลาเรีย
ก. ไมคอยสบาย อยู 2 – 3 วันตอมามีไข
ข. หนาวสั่น ปวดศรีษะ
ค. ปวดเมื่อตามรางกาย คลื่นไส อาเจียน
ง. ซึม กระสับกระสาย พูดจาไมรูเรื่อง
417. ขอใดไมใชภาวะแทรกซอนรางกายของโรคไขมาลาเรีย
ก. มาลาเรียขึน้ สมอง
ข. น้ําตาลในเลือดต่ํา เหลืองซีด
ค. อาการทั่ว ๆ ไปปกติ
ง. ปสสาวะ ไตวาย ปอดบวม
418. ขอใดไมใชวิธีการปองกันโรคมาลาเรีย
ก. ปองกันไมใหยุงกัด
ข. ควบคุมแหลงเพาะพันธุย งุ
ค. กําจัดลูกน้าํ
ง. ไปเที่ยวตามปาเขาลําเนาไพร
419. การปองกันวิธีใดไดผลดีที่สุด
ข. ควบคุมแหลงเพาะพันธุย งุ
ก. ปองกันไมใหยุงกัด
ค. กําจัดลูกน้าํ
ง. ฉีดยาสรางภูมิคุมกันโรค
420. โรคติดตอนําโดยแมลง เชน โรคไขเลือดออก ยุงชนิดใดเปนพาหะของโรค
ก. ยุงกนปลอง
ข. ยุงลาย
ค. ยุงรําคาญ
ง. ยุงดํา
421. มีไขสูง เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดทอง เลือดกําเดาไหล และมีจดุ เลือดเล็ก ๆ ตามผิวหนัง ควรสงสัยเปน
โรคอะไร
ก. โรคไขเลือดออก
ข. โรคไขมาลาเรีย

๔๘
ค. โรคเทาชาง
ง. โรคไขจับสั่น
422. ขอใดไมใชวิธีการลดหรือทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลาย
ก. ปดภาชนะใหมิดชิดไมใหยุงมาวางไข
ข. ใสเกลือหรือน้ําสมสายชู
ค. ไมใหมแี หลงน้ําขัง
ง. ทิ้งวัตถุที่เปนที่ขังน้ํา
423. ขอใดไมใชอาการของโรคไขเลือดออก ที่มีความรุนแรง
ข. ซึม กระสับกระสาย
ก. ไขลดลงอยางรวดเร็ว
ค. เบื่ออาหาร ถายอุจจาระดํา อาเจียนเปนเลือด ง. นอนหลับพักผอนไดดี
424. ขอใดไมใชโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ก. หนองใน ฝมะมวง
ข. ปวดทอง
ค. ซิฟริส
ง. เอดส
425. ขอใดไมใชเปนวิธีการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ก. ใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง
ข. ถายปสสาวะทันทีหลังรวมเพศ
ค. ฟอกสบูและลางอวัยวะเพศใหสะอาด
ง. เปลี่ยนคูนอนบอย ๆ
426. ผูที่ชอบเที่ยวหญิงบริการหรือเปลี่ยนคูนอน ควรแนะนําอยางไร
ก. เจาะเลือดตรวจปละ 1 ครั้ง
ข. ตรวจทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ
ค. เจาะเลือดเพื่อตรวจทุก ๆ 3 เดือน และกอนแตงงาน
ง. ใหเลือกทีห่ ญิงสวย สาว สะอาด รูปรางดี
427. วิธีการรักษาพยาบาล เพื่อชวยเหลือผูปวยหรือผูบาดเจ็บ โดยกระทันหันใหพน ขีดอันตราย หรือลด
อันตรายกอนนําผูปวยหรือผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล หมายถึงอะไร
ก. การปฐมพยาบาล
ข. การปจจุบนั พยาบาล
ค. การรักษาพยาบาล
ง. วิธีการรักษาพยาบาล
428. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล
ก. ชวยชีวิต
ข. ปองกันสภาพไมใหเลวลง
ง. สามารถใหคําแนะนําได
ค. กลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว
429. ขอใดเปนคุณสมบัติของผูปฐมพยาบาล
ก. ไมมีความละเอียดละออ
ข. มีความรู รอบคอบ รวดเร็ว ตัดสินใจถูกตอง แนะนําได
ค. สังเกตุลักษณะอาการไมเปน
ง. กลัว ประหมา ตกใจงาย
430. ขอใดไมจัดเปนหลักทัว่ ๆ ไปในการปฐมพยาบาล
ข. ใหนอนในทาที่เหมาะสม
ก. ตองรีบชวยเหลือทันที

๔๙
ค. ใหมีคนมุงดูเพื่อกําลังใจในการปฐมพยาบาล ง. อยาเคลื่อนยายเกินความจําเปน
431. ขอใดไมใชความหมายของคําวาโรคติดตอ
ก. โรคติดตอจากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
ข. สามารถติดตอกันไดจากความใกลชิด
ค. นําเชื้อโรคจากสัตวมาสูคน
ง. เปนการรักษาพยาบาลเพือ่ ใหหายเจ็บปวย
432. เมื่อพบผูปวยหรือผูบาดเจ็บ จําเปนหรือไมที่ตองทําการปฐมพยาบาล
ก. จําเปนทุกราย
ข. ใหคําแนะนําอยางเดียว
ค. ไมจําเปน
ง. ใหไปรักษาพยาบาล
---------------------------

