
ธนาคารขอสอบ 
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  ช้ันปที่  3  หญิง 

ขอสอบชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อให นศท.ไดทดสอบความรูความสามารถทั้งกอนเรียนและหลังเรียน หากมีขอสงสัยใหติดตอ 
 กองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลังสํารอง  โทร.๐๒-๒๗๖-๒๑๔๔ , www.ruksadindan.com 
จงเลือกขอท่ีถูกท่ีสุดเพียง  1  ขอ 
วิชา  การอานแผนที่และการใชเข็มทิศ 
๑.  อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรที่ใชกับพกิัด UTM เชน 
 ก.  Z – RTSD                             ข.  L  ๗๐๑๗             ค.  ๔๗ P              ง.  QP 
๒.  เลขอักษรประจําเขตกรดิโซนที่ใชกับพิกัดกรดิ  UTM เชน 
 ก.  ๔๘๓๗  II                        ข.  ๔๗ N              ค.  L ๗๐๑๗              ง.  K – RTSD 
๓.  เสนกริดบนแผนที่  มาตราสวน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  เมื่อหมูเสนกริดตัดกนัจะเกิดเปนสี่เหล่ียม  เรียกวา 
 ก.  ส่ีเหล่ียมผืนผา ข.  ส่ีเหล่ียมดานเทา 
 ค.  ส่ีเหล่ียมจตัุรัสกริด ง.  ส่ีเหล่ียมมมุฉาก 
๔.  การอานพกิัดกริด  UTM  ดวยเสนกริดตัง้และกริดนอนอานดังนี ้
 ก.  อานไปทางขวาแลวลงลาง ข.  อานไปทางขวาแลวข้ึนบน 
 ค.  อานไปทางซายแลวลงลาง ง.  อานไปทางซายแลวลงลาง 
๕.  ระบบกริด  UTM ที่ใชทําแผนที่โลกจะใชระหวางละตจิูด 
 ก.  ๘๐  องศาใต – ๘๔  องศาเหนือ ข.  ๘๐  องศาเหนือ – ๘๔  องศาใต 
 ค.  ๘๐  องศาใต – ๘๐ องศาเหนือ ง. ๘๔  องศาเหนือ – ๘๔  องศาใต 
๖.  ระบบกริด  UTM  แบงตามลองติจูดระหวาง 
 ก.  ๑๘๐  องศาตะวนัออก – ๑๘๐  องศาตะวันตก  
 ข.  ๙๐  องศาตะวันออก – ๙๐  องศาตะวนัตก 
 ค.  ๙๐ องศาตะวันออก – ๑๘๐  องศาตะวนัตก 
 ง.  ๑๘๐ องศาตะวนัออก – ๙๐  องศาตะวันตก 
๗.  ในแตละกริดโซนจะกําหนดแบงตามความกวางและความยาวไวดังนี ้
 ก.  กวาง  ๖ องศา  ยาว  ๘  องศา ข.  กวาง ๘  องศา  ยาว  ๖ องศา 
 ค.  กวาง  ๑๐  องศา  ยาว  ๖ องศา ง.  กวาง ๖  องศา  ยาว  ๑๐  องศา 
๘.  หากอานพกิัดเปนตังเลข  6  ตัว  ใกลเคยีงระยะใด 
 ก.  ๑๐ เมตร ข.  ๑๐๐  เมตร 
 ค.  ๑,๐๐๐  เมตร ง.  ๑๐,๐๐๐  เมตร 
๙.  หากอานพกิัดอยูในระยะ  ๑๐  เมตร  จะอานตวัเลขดงันี้ 
 ก.  ๔  ตวั ข. ๖  ตัว 
 ค. ๘  ตัว ง. ๑๐  ตัว 
 



 ๒
 
๑๐.  การอานพิกัดใหทราบถึงกริดโซนจัตุรัสแสนเมตรและพิกดั  4  ตัว  ดังนี ้
 ก.  Q ๔๖๗๙๘๔ ข.  QP  ๔๖๗๙๘๔ 
 ค.  ๔๗ P QP  ๔๖๗๙๓๘ ง.  P  ๔๖๗๙๘๔ 
๑๑.  เสนชั้นความสูง  แบงออกเปนกี่ประเภท 
 ก.  ๓  ประเภท ข.  ๔ ประเภท 
 ค.  ๕  ประเภท ง.  ๖  ประเภท 
๑๒.  เสนชั้นความสูงที่มีสีน้ําตาลเขมและมีเลขบอกอยูหมายถึง 
 ก.  เสนหลัก ข.  เสนรอง 
 ค.  เสนแทรก ง. เสนดีเพรสชั่น 
๑๓.  เสนชั้นความสูงในที่เล็กที่สุดและมกีากบาทกับตวัเลข  หมายถึง 
 ก.  สันเขา ข.  หุบเขา 
 ค.  ยอดเขา ง.  คอเขา 
๑๔.  เสนชั้นความสูงจะมีชวงตางหางกันดงันี้ 
 ก.  ๑๐  เมตร ข.  ๑๕   เมตร 
 ค. ๒๐  เมตร ง. ๓๐  เมตร 
๑๕.  พื้นเอยีงซึ่งทํามุมกับพื้นระดับ  หมายถึง 
 ก.  หุบเขา ข.  รองเขา 
 ค.  สันเขา ง.  ลาด 
๑๖.  ทิศทางหลักมีอยู  ๓  ทศิทาง  ดังนี ้
 ก.  ทิศเหนือจริง ข.  ทิศเหนือกริด 
 ค.  ทิศเหนือแมเหล็ก ง.  ถูกทุกขอ 
๑๗.  ทิศเหนือที่อยูบนแผนทีด่วยเสนกริดตัง้เรียกวา 
 ก.  ทิศเหนือจริง ข.  ทิศเหนือกริด 
 ค.  ทิศเหนือแมเหล็ก  ง.  ทิศเหนือ 
๑๘.  การเดินดวยเข็มทิศในเวลากลางวนัเมื่อผานเครื่องกีดขวางจะปฏบิัติดังนี ้
 ก.  หักขวา + ๙๐  องศา , หักซาย  +  ๙๐  องศา 
 ข.  หักขวา + ๙๐ องศา , หักซาย – ๙๐องศา 
 ค.  หักขวา + ๑๘๐ องศา , หกัซาย – ๑๘๐ องศา 
 ง.  หักขวา –๑๘๐ องศา , หักซาย – ๑๘๐ องศา 
 
 
 
 



 ๓
๑๙.  มุมภาคทศิเหนือกลับหรือมุมตรงกันขามมี หลักเกณฑการติดคาดังนี ้
 ก.  มุมเกิน ๑๘๐  องศา  เอา  ๑๘๐  องศา ไปลบ      
                   มุมไมเกิน  ๑๘๐  องศา  เอา ๑๘๐  องศา  ไปบวก 
 ข.  มุมเกิน  ๑๘๐  องศา  เอา ๙๐  องศา  ไปลบ    

       มุมไมเกิน๑๘๐ องศา  เอา  ๙๐  องศา ไปบวก 
 ค.  มุมเกิน  ๑๘๐  องศา  เอาไปลบออกจาก ๓๖๐  องศา 
                   มุมไมเกิน  ๑๘๐  องศา  เอา  ๓๖๐  องศา ไปบวก 
 ง.  มุมเกิน  ๑๘๐  องศา  เอาไปลบออกจาก  ๒๗๐  องศา 
                   มุมไมเกิน ๑๘๐  องศา  เอา  ๒๗๐ องศา  ไปบวก 
๒๐.  การวางแผนที่ใหถูกทิศโดยใชเข็มทิศจะตองวางเขมทิศบน ผท.  ดังนี้ 
 ก.  เอาขอบดานตรงทับเสนกริดนอนบน  ผท. 
 ข.  เอาขอบดานตรงทับเสนกริดตั้งบน  ผท. 
 ค.  เอาหัวลูกศรทับเสนกริดนอนบน ผท. 
 ง.  เอาขีดพรายน้ําทับเสนกริดนอนบน ผท. 
๒๑.  การใชแผนวัดมุม P ๖๗  บริเวณสวนโคงจะบอกคาของมุมอยูดงันี้  คือ 
 ก.  วงนอก  ๐ – ๑๘๐  องศา , วงใน ๑๘๐  องศา –๓๖๐  องศา 
 ข.  วงนอก ๐ – ๙๐ องศา , วงใน  ๙๐ องศา – ๑๘๐  องศา 
 ค.  วงใน  ๐– ๑๘๐  องศา , วงนอก ๑๘๐  องศา – ๓๖๐  องศา 
 ง.  วงใน  ๐ – ๙๐  องศา , วงนอก  ๙๐ องศา –๑๘๐  องศา 
๒๒.  การกําหนดจุดที่อยูตนเองลงบนแผนที่  โดยใชเข็มทิศดวยวิธีการเล็งสกัดกลับ  มีขอหนึ่งใหเลือกจุดเดน
เพื่อวัดมุมจะใชกี่จุด 
 ก.  ๑  จุด ข.  ๒  จุด 
 ค.  ๓  จุด ง.  ๔  จุด 
๒๓.  การแปลงคาเปนมุมกลบัหรือตรงกันขาม  ถามุม  ๒๗๕  องศา  มุมกลับ คือ 
 ก.  ๓๗๕ องศา ข. ๑๐๕  องศา    
 ค.  ๘๕  องศา ง.  ๙๕  องศา 
๒๔.  การเล็งสกัดกลับประกอบแนวจะใชจุดเดนเพยีงจดุเดียวแตตองอาศัยแนวอะไร 
 ก.  แนวลําน้ํา ข.  แนวถนน 
 ค.  แนวทางรถไฟ ง.  ถูกทุกขอ 
 
 
 
 
 



 ๔
วิชา  แบบธรรมเนียมทหาร  
๒๕.  ขอใดไมใชสิทธิของ  นศท.ช้ันปที่  ๓ 
 ก.  การขอยกเวนไมเรียกเขากองประจําการในยามปกต ิ
 ข.  การดําเนินการขึ้นทะเบยีนกองประจําการแลวนําปลดเปนกองหนุน 
 ค.  การไดหนงัสือรับรองวิทยฐานะ 
 ง.  การเรียนฟรีตามเหลาตาง ๆในหนวยทหาร 
๒๖.  เหลาของทหารกองหนุนมีทั้งหมดกีเ่หลา 
 ก.  ๑๕  เหลา ข.  ๑๖  เหลา 
 ค.  ๑๗  เหลา ง.  ๑๘  เหลา 
๒๗.  กองทัพบก ( ทบ. ) แบงการปกครองพื้นที่ทหารตรมระดับหนวยเปนกี่หนวย 
 ก.  ๑  หนวย ข.  ๒  หนวย    
 ค.  ๓  หนวย ง.  ๔  หนวย 
๒๘.  กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี  สังกัดอยูหนวยงานใด 
 ก.  จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ข.  จังหวดัทหารบกสมุทรปราการ 
 ค.  จังหวดัทหารบกที่  ๑ ง.  จังหวดัทหารบกที่  ๑๑ 
๒๙.  กองทัพภาคที่  ๑ อยู  ณ  จังหวัดใด 
 ก.  กรุงเทพมหานคร ข.  ฉะเชิงเทรา 
 ค.  สกลนคร ง.  ยโสธร 
๓๐.  กองทัพภาคที่  ๒  ตั้งอยู  ณ  จังหวัดใด 
 ก.  นครราชสีมา ข.  เพชรบุรี 
 ค.  กาญจนบุรี ง.  ชลบุรี 
๓๑.  กองทัพภาคที่  ๓  ตั้งอยู  ณ  จงัหวัดใด 
 ก.  ตรัง ข.  ยะลา 
 ค.  สมุทรสาคร ง.  พิษณุโลก 
๓๒.  กองทัพภาคที่  ๔  ตั้งอยู  ณ  จงัหวัดใด 
 ก.  เพชรบุรี ข.  แพร 
 ค.  นครศรีธรรมราช ง.  เชียงราย 
๓๓.  เหตุใด  จทบ.ท.ส.  ( อ.ทุงสง )  ถึงตองแยกตวัออกมาจากจังหวดันครศรธีรรมราช 
 ก.  เปนสวนหนึ่งของจังหวัด ข.  จํานวนทหารกองเกินเยอะ 
 ค.  ตองการความเปนอิสระ ง.  ตองการความแตกตางจากที่อ่ืน 
๓๔.  มณฑลทหารบก  เปนหนวายขึ้นตรงตอที่ใด 
 ก.  โรงเรียนรักษาดินแดน ข.  กองทัพภาค 
 ค.  สัสดีจังหวดั ง.  สัสดีอําเภอ  
 



 ๕
๓๕.  มณฑลทหารบกมีผูใดเปนผูบังคับบัญชา 
 ก.  แมทัพภาค ข.  ผูบังคับหมวด 
 ค.  ผูบังคับบัญชากองพัน ง.  ผูบังคับบัญชาหนวย 
๓๖.  มณฑลทหารบกที่  ๑๑  ตั้งอยูที่จังหวดัใด 
 ก.  กรุงเทพมหานคร ข.  อยุธยา 
 ค.  ปทุมธานี ง.  นนทบุรี 
๓๗.  มณฑลทหารบกที่  ๒๒  ตั้งอยูที่จังหวัดใด 
 ก.  นครราชสีมา ข.  อุบลราชธานี 
 ค.  ขอนแกน ง.  ชัยภูม ิ
๓๘.  มณฑลทหารบกที่  ๓๓  ตั้งอยูที่จังหวดัใด 
 ก.  ปตตาน ี ข.  ยะลา 
 ค.  เชียงใหม ง.  ลําปาง 
๓๙.  “ คายกําแพงเพชรอัครโยธิน”  สังกัดอยูกองทัพภาคที่เทาไร 
 ก.  ๑ ข.  ๒     
 ค.  ๓ ง.  ๔ 
๔๐.  “ คายพหลโยธิน”  ตั้งอยูจังหวัดใด 
 ก.  กรุงเทพฯ ข.  ลพบุรี 
 ค.  สิงหบุรี ง.  อยุธยา 
๔๑.  คายสมเด็จพระนั่งเกลา  ตั้งอยูในจังหวัดใด 
 ก.  ฉะเชิงเทรา ข.  กรุงเทพฯ 
 ค.  เพชรบุรี ง.  ลพบุรี 
๔๒.  คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ตั้งอยูในจังหวัดใด 
 ก.  พิษณุโลก ข.  ตราด 
 ค.  ตาก ง.  เพชรบุรี 
๔๓.  คายวภิาวดีรังสิต  ตั้งอยู  ณ  จงัหวัดใด 
 ก.  กรุงเทพฯ ข.  สุราษฎรธานี 
 ค.  ปราจีนบุรี ง.  สิงหบุรี 
๔๔.  คายสิรินธร  ตั้งอยู  ณ  จังหวดัใด 
 ก.  กรุงเทพฯ ข.  ปทุมธานี 
 ค.  สมุทรสาคร ง.  ปตตานี 
๔๕.  ในแบบธรรมเนียมประเพณีทหารเรอื  เมื่อตองมีการสละเรือใหญ  ผูใดจะเปนผูลงเรือคนสุดทาย 
 ก.  กะลาส ี ข.  สตรีและเดก็ 
 ค.  ผูบังคับการเรือ ง.  ลูกเรือทั้งหมด 
 



 ๖
๔๖.  ขอใดใหคําจํากัดความ “ การแสดงการเคารพ”  ไดชัดเจนมากที่สุด 
 ก.  แบบธรรมเนียมที่แสดงใหรูวาเปนพวกเดียวกัน 
 ข.  เปนเครื่องบํารุงความสามัคคี 
 ค.  เปนเครื่องแสดงวินยัในหมูทหาร 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๔๗.  เมื่อ  นศท.อยูในอาคารและผูบังคับบัญชา  การแสดงการเคารพจะทําไดในลักษณะใด  จึงจะถกูตองตาม
แบบธรรมเนียมทหาร 
 ก.  ยืนตรงพรอมกับกลาว  “สวัสดีครับ – คะ”    ข.  ทําวันทยาหัตถ 
 ค.  ยกมือไหว กลาว “ สวัสดีครับ – คะ”    ง.  เดินผานไปเฉย ๆ 
๔๘.  เมื่อใดที่ทหารไมตองแสดงการเคารพ 
 ก.  เมื่อเจอผูบงัคับบัญชา ข.  เมื่อเห็นธงชัยเฉลิมพลผาน 
 ค.  เมื่อไดยินเพลงชาติ ง.  เมื่อมีหนาที่ตองประจําขบวนหรือพิธีใด ๆ 

 
วิชา กําลังพลสํารอง  
๔๙.  กําลังสํารองหมายถึงกาํลังที่ไมใชกําลังประจําการที่เตรียมไวในยามสงครามมีอะไรบาง  ? 
 ก. กําลังกึ่งทหาร ข.  กลุมพลังมวลชนที่ไดจัดตั้งแลว 
 ค.  กลุมพลังมวลชนอื่น ๆ ง.  ถูกทุกขอ       
๕๐.  กําลังกึ่งทหารไดแก.- 
 ก. กลุมลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.)  ข.  กลุมไทยอาสาปองกันชาติ (ทส.ปช.)   
  ค. หนวยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง.  ทหารกองเกิน     
๕๑.  กลุมพลังมวลชนอื่น ๆ ไดแก.- 
 ก. กลุมลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.) ข.  กลุมไทยอาสาปองกันชาติ (ทส.ปช.)   
 ค. หนวยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง.  ทหารกองเกิน      
๕๒.  กลุมพลังมวลชนที่ไดมีการจัดตั้งแลวไดแก.- 
 ก. กลุมลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.) ข.  กลุมไทยอาสาปองกันชาติ (ทส.ปช.)   
 ค. หนวยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง.  ทหารกองเกิน       
๕๓.  กําลังพลสํารองไดแก.- 
 ก. กลุมลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.) ข.  กลุมไทยอาสาปองกันชาติ (ทส.ปช.)   
 ค. หนวยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง.  ทหารกองเกิน      
๕๔.  กําลังพลสํารองหลักประเภท ส.ต.กองประจําการและพลทหารไดมาจากไหน  ? 
 ก.  พลทหารทีรั่บราชการครบกําหนดแลวปลดเปนทหารกองหนุน 
 ข.  นักศึกษาวชิาทหาร (นศท.)        
 ค. หนวยกองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดน 
 ง.  กลุมกองหนุนเพื่อความมัน่คงของชาติ        
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๕๕.  กําลังพลสํารองหลักประเภท นายทหารสัญญา บัตร และนายทหารประทวนไดมาจากไหน  ? 
 ก.  พลทหารทีรั่บราชการครบกําหนดแลวปลดเปนทหารกองหนุน 
 ข.  นักศึกษาวชิาทหาร (นศท.)        
 ค. หนวยกองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดน 
 ง.  กลุมกองหนุนเพื่อความมัน่คงของชาติ        
๕๖.  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (พลทหารที่รับราชการครบตามกําหนดแลวปลดเปนกองหนุน) จะอยูใน 
ช้ันกองหนุนตาง ๆ รวม ๓ ช้ัน อยางไร  ? จึงจะปลดเปนพนราชการประเภทที่ ๑ 
 ก.  ช้ันที่ ๑ จํานวน ๑๐ ป ช้ันที่ ๒ จํานวน ๗ ป และชั้นที่ ๓ จํานวน  ๖ ป 
 ข.  ช้ันที่ ๑ จํานวน ๗ ป ช้ันที่ ๒ จํานวน ๖ ป และชั้นที่ ๓ จํานวน  ๑๐ ป 
 ค.  ช้ันที่ ๑ จํานวน ๖ ป ช้ันที่ ๒ จํานวน ๗ ป และชั้นที ่๓ จํานวน  ๑๐ ป 
 ง.  รวม ๓ ช้ัน เปนเวลา  ๒๓  ป    
๕๗.  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หมายถึงใคร  ? 
 ก.  ทหารกองประจําการที่ตองโทษจําคุกรวมกันเกินกวา ๑ ปขึ้นไป    
 ข. ทหารกองประจําการที่กระทําใหเสื่อมเสียแกทางราชการและถูกปลด 
  ค.  ทหารกองเกินที่ไมถูกคัดเลือกเขาเปนทหาร (จับสลากไมไดใบแดง)     
 ง.  ถูกทุกขอ        
๕๘.  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีอายุไมเกนิ ๕๐ ปคือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นยศอะไร ? 
 ก.  รอยตรี - รอยเอก ข.  พันตรี - พันโท   
 ค.  พันเอก - พนัเอกพิเศษ ง.  นายพล ขึ้นไป    
๕๙.  นายทหารกองหนุนชัน้ผูบังคับบัญชา(นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน)หนวยใดเปน 
เจาหนาทีด่ําเนนิงานและรับผิดชอบการฝก  ?  
 ก.  หนวยฝก นศท.จทบ. ข.  ศูนยฝก นศท.มทบ. 
 ค.  รร.รด.ศสร. ง.  ถูกทุกขอ        
๖๐. ระบบกําลังสํารองเดิมประเทศไทยใชระบบ  ๓ : ๓ : ๔ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๔ อยากทราบวาปจจุบนั 
ประเทศไทยเราใชระบบกําลังสํารองอะไร ? และเริ่มใชเมือ่ไร  ?  
 ก.  ระบบ  ๓ : ๓ : ๔  อีกและใชเมื่อ  ป พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ข.  ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓  ใชกอน พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ค.  ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓  เร่ิมใชเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ง.  ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓   เร่ิมใชเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙       
๖๑. ระบบกําลังสํารองที่ใชอยูปจจุบนัมีหนวยทหารใหการสนับสนุนคือ.- 
 ก. หนวยกําลังประจําการ     ข.  หนวยในระบบกําลังสํารอง   
 ค. หนวยที่ทําหนาที่สนับสนุนกําลังพลประจําการเสริม ง.ถูกทุกขอ     
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๖๒.  นสศ.(หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ) เปน หนวยทหารใหการสนับสนนุกําลังพลสํารองประเภท
ใด  ? 
 ก. หนวยกําลังประจําการ     ข.  หนวยในระบบกําลังสํารอง   
 ค. หนวยที่ทําหนาที่สนับสนุนกําลังพลประจําการเสริม ง.หนวยทางยทุธวิธี                   
๖๓.  กําลังสํารองในระบบ  ๑: ๑ : ๑ : ๓  แบงเปน  ๔  ประเภทอะไรบาง  ? 
 ก.  กําลังพลสํารองขั้นตน, กาํลังพลสํารองชั้นประทวน, กําลังพลสํารองชั้นสัญญาบัตรและ  
                   กําลังพลสํารองทั่วไป 
 ข.  กําลังพลสํารองขั้นตน, กาํลังพลสํารองประเภทที่ ๑, กําลังพลสํารองประเภทที่ ๒ และ 
            กําลังพลสํารองทั่วไป 
 ค.  กําลังพลสํารองขั้นตน, กาํลังพลสํารองพรอมรบ, กําลังพลสํารองเตรียมพรอม และ 
                    กําลังพลสํารองทั่วไป 
 ง.  กําลังพลสํารองขั้นตน, ประเภทที่ ๑, ช้ันสัญญาบัตร และกําลังพลสํารองทั่วไป   
๖๔.  กําลังสํารองตามระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓  ประกอบดวยระบบยอย ๕ ระบบคือ.- ระบบการผลิต,  ระบบ 
การควบคุม, ระบบการเรียกพลและระดมพล, ระบบการฝกศึกษา  และระบบการบรรจุและการใช อยากทราบ
วา 
กําลังพลสํารองหลักประเภทนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตรตามระบบการผลิตกําลังพลสํารอง 
ไดมาจากไหน  ? 
 ก.  นายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
 ข.   จากอาสาสมัคร 
 ค.  จากกองหนุนที่ไดอบรมการเลื่อนยศและเลื่อนฐานะมาแลว 
 ง.  จากนักศกึษาวิชาทหาร  (นศท.)        
๖๕.  ในระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง หนวยใดรับผิดชอบและดําเนินการในการควบคุมกําลังพลสํารอง
ตามระบบ    ๑ : ๑ : ๑ : ๓ 
 ก.  หนวยรับการบรรจุ ข.  หนวยในระบบกําลังสํารอง 
 ค.  หนวยสัสดีตาง ๆ ง.  หนวย  มทบ.  และ  จทบ.        
๖๖.  ในระบบการเรียกพลและระดมพล การเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารและศึกษาอบรมตามตําแหนงหนาที่  
  ( ฝก ชกท.) ใชเรียกกําลังพลสํารองประเภทใด  ? 
 ก. กําลังพลสํารองขั้นตน ข. กําลังพลสํารองพรอมรบ 
 ค.กําลังพลสํารองเตรียมพรอม ง. กําลังพลสํารองทั่วไป ๓ รุนป     
๖๗.   กําลังพลสํารองประเภทเตรียมพรอมจะถูกเรยีกพลเพื่อพัฒนาสัมพันธ หรือทดสอบความพรอมรบ 
จํานวนไมเกินกี่วัน  ? 
 ก.  ๘๐   ช่ัวโมง ข.   ๑๐   วัน 
 ค.    ๓   วัน ง.      ๑   วัน            
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๖๘.  กําลังพลสํารองประเภททั่วไป ๓ รุนปจะถูกเรยีก พลเพื่อฝกวิชาทหารจํานวนไมเกินกีว่ัน  ? 
 ก.  ๘๐   ช่ัวโมง ข.   ๑๐   วัน 
 ค.    ๓   วัน ง.      ๑   วัน             
๖๙.  การเตรียมพลมีความมุงหมายอยางไร  ? 
 ก.  ทดสอบการเรียก, ตรวจสอบบัญชี และตรวจรางกาย 
 ข.  ทดสอบและตรวจสอบขนาดของเครื่องแตงกาย อบรมและบรรยายเรื่องที่พลทหารควรทราบ 
 ค.  ฝกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหมีความชาํนาญในการเรียกพล 
 ง.  ถูกทุกขอ         
๗๐.  ในการเตรียมพล  การเรยีกพลเพื่อฝกวชิาทหาร คือการเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารในยาม
ปกติมีกําหนดไมเกิน  กี่วนั   ? 
 ก.  ๑๐   วัน ข.   ๖๐   วัน 
 ค.  ๓๐   วัน ง.   ๘๐   ช่ัวโมง          
๗๑.  ในการเตรียมพล  การเรยีกพลเพื่อทดลองความพรั่งพรอม คือการเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการ
ทหารในยามปกติและยามสถานการณคับขนัมีกําหนดไมเกิน  กีว่ัน   ? 
 ก.  ๑๐   วัน ข.   ๖๐   วัน 
 ค.  ๓๐   วัน ง.   ๘๐   ช่ัวโมง          
๗๒.  ผูมีอํานาจสั่งการในการเรียกพลเพื่อฝกวิชาทหารคอืใคร  ? 
 ก.  ผบ.ทบ. ข.  ผบ.มทบ. / ผบ.จทบ. 
 ค.  ผบ.ศฝ. / ผบ.นฝ. ง.  พ.ร.ก.โดยมี รมว.กห.เปนผูดําเนินการ 
๗๓.  ผูมีอํานาจสั่งระดมพลคือใคร  ? 
 ก.  ผบ.ทบ. ข.  ผบ.มทบ. / ผบ.จทบ. 
 ค.  ผบ.ศฝ. / ผบ.นฝ. ง.  พ.ร.ก.โดยมี รมว.กห.เปนผูดําเนินการ 
๗๔.  การเรียกกําลังพลสํารองเขารับราชการทหารเปนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 
ซ่ึงกําหนดใหกระทรวงกลาโหมเปนผูจัดเตรียมและอํานวยการ กระทรวงมหาดไทยเปนผูดําเนินการเรียกและ
สงพลเขารับราชการทหารตามความประสงคของกระทรวงกลาโหม  การเรียกพลดังกลาวกระทําไดกี่วิธี  ? 
 ก.   ๓   วิธี ข.   ๔   วิธี 
 ค.   ๕    วิธี ง.    ๖   วิธี      
๗๕.  ในเรื่องสิทธิกําลังพลสํารอง อยากทราบวา กําลังพลสํารองไดรับคาพาหนะเหมาจาย  อยางไร  ? 
 ก.  พ.ต. - พ.ท. ไดรับ  ๓๗๐  บาท ข.  ร.ต. - ร.อ. ไดรับ   ๓๕๐  บาท 
 ค.  จ.ส.อ.ลงมา ไดรับ  ๒๓๐  บาท ง.  ไมมีขอใดถูก     
๗๖.  ในเรื่องหนาที่กําลังพลสํารอง อยากทราบวานายทหารสัญญาบัตรยายภมูิลําเนาจะตองรายงานตอ 
ผูใด  ?  ในเวลาไมเกินเทาใด  ? 
 ก.  ผบ.จทบ.ตนสังกัด  ไมเกนิ  ๑๕  วนั ข.  ผบ.มทบ. ไมเกิน  ๑๕  วนั 
 ค.  รายงาน  รมว. กห. ไมเกนิ  ๓๐  วัน ง.   ผบ.ทบ.  ไมเกิน  ๓๐   วนั 



 ๑๐
 

วิชาการขาวเบื้องตน 
๗๗. วงรอบขาวกรองแบงออกเปนกี่ขัน้ตอน  
 ก.  ๓   ขั้นตอน ข.  ๔  ขั้นตอน 
 ค.  ๕   ขั้นตอน ง.  ๖   ขั้นตอน 
๗๘. กรรมวิธีในการดําเนินการเกี่ยวกับขาวสารใหเปนขาวกรองทางทหารเรียกวาอะไร  
 ก.  ขาวทางทหาร ข.  ช้ันความลับ 
 ค.  วงรอบขาวสาร ง.  การขาวกรอง 
๗๙.  การแสวหาผลประโยชน จากแหลงขาวของเจาหนาที่หมายถึงขอใด  

ก. การรวบรวมขาวสาร ข. วงรอบขาวกรอง 
 ค.   การดําเนนิกรรมวิธี ง.   การกระจายและการใช 
๘๐.  การจัดระเบียบขาวสารที่ไดรับจากรายงานและเหตุการณเรียกวาอะไร  

ก. ประเมินผล ข.  การวิเคราะห 
ข. การตีความ ง.  การบันทึก 

๘๑.   การการพิจารณาเหตุผลจากสมมติฐานหมายถึงขอใด  
ก.   ประเมินผล ข.  การอนุมาน 
ค.   การสนธิ  ง.  การตีความ 

๘๒.  ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเร่ิมใช  พ.ศ.ใด  
ก.   พ.ศ. ๒๕๒๐ ข. พ.ศ. ๒๕๑๙  
ค.   พ.ศ. ๒๕๑๘ ง. พ.ศ. ๒๕๑๗  

๘๓.  การารักษาความปลอดภัยฝายทหารขึน้อยูกับสังกดัใด  
ก.   สํานักนายกรัฐมนตร ี ข. กระทรวงกลาโหม 
ค.   กองทัพบก ง. ถูกทุกขอ 

๘๔.  สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีเปนองคการรักษาความปลอดภยัฝายใด  
ก.   ฝายตํารวจ ข. ฝายพลเรือน 
ค.   ฝายทหาร ง. ถูกทุกขอ 

๘๕.  หวัหนาสวนราชการทีข่ึ้นตรงตอปลัดกระทรวง ผบ.สูงสุด ,ผบ.ทบ. และผบ.ทร. อยูในขั้นชัน้ความลับใด  
ก.   ลับที่สุด ข. ลับมาก 
ค.   ลับ ง. ถูกทุกขอ 

๘๖.  ขอใดไมใชประเภทของการรักษาความปลอดภัย  
ก.   การรกัษาความปลอดภยัเกีย่วกับบุคคล ข. การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับเอกสาร 
ค.  การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับสถานที่ ง. การรักษาความปลอดภยัฝายพลเรือน 

 
 



 ๑๑
 
๘๗. ขาวกรองเปนผลผลิตมาจากอะไร  

ก. เปนผลผลิตที่ไดมาจากประชาชน และพลเรือน 
ข. เปนผลผลิตที่ไดมาจากการรวบรวม การประเมินคา การวิเคราะห การตีความจากขาวสาร 
ค. เปนผลผลิตที่ไดมาจากประชาชน พลเรือน และนกัศึกษา 
ง. ที่กลาวมาไมมขีอใดถูก 

๘๘. วงรอบขาวกรองแบงออกเปนกี่ขัน้ตอน  
 ก.  ๔ ขั้นตอน ข.  ๕ ขั้นตอน 
 ค.  ๖  ขั้นตอน ง.  ๗  ขั้นตอน 
๘๙. ขั้นดําเนนิกรรมวิธีในวงรอบขาวกรองประกอบดวยการดําเนินการในเรื่องใด  

ก. การบันทึก ข.  การประเมนิคา 
 ค.   การตีความ ง.  ถูกทุกขอ 
๙๐. ขาวกรองเปนผลผลิตมาจากอะไร  

ก. เปนผลผลิตที่ไดมาจากประชาชน และพลเรือน 
ข. เปนผลผลิตที่ไดมาจากการรวบรวม การประเมินคา การวิเคราะห การตีความจากขาวสาร 
ค. เปนผลผลิตที่ไดมาจากประชาชน พลเรือน และนกัศึกษา 
ง. ที่กลาวมาไมมขีอใดถูก 

๙๑. กรรมวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับขาวสารใหเปนขาวกรองทางทหารเรียกวาอะไร  
ก. การรวบรวมขาวสาร ข.  การดําเนินกรรมวิธีขาวสาร 

 ค.   การวางแผนรวบรวมขาวสาร ง.  วงรอบขาวกรอง 
๙๒. วงรอบขาวกรองแบงออกเปนกี่ขัน้ตอน ? 
 ก.  ๔ ขั้นตอน ข.  ๕ ขั้นตอน 
 ค.  ๖  ข้ันตอน ง.  ๗  ขั้นตอน 
๙๓. พื้นที่อิทธิพล คือ ? 

ก. พื้นที่ปฎิบัติการขาวกรองที่หนวยไดรับมอบ 
ข. พื้นที่ที่มีอันตราย และมีขาศกึยึดครองอยู 
ค. พื้นที่ที่ ขศ.ยึดครองอยู และมีการรักษาความปลอดภัยเปนอยางด ี

 ง.    พื้นที่สวนหนึ่งของเขตปฎิบัติที่ไดรับมอบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝายตรงขาม 
๙๔. วงรอบขาวกรองมีกี่ขั้น ? 
 ก.   ๑    ขั้น ข.   ๒   ขั้น 
 ค.   ๓    ขั้น ง.    ๔    ขั้น 
๙๕. ขั้นดําเนนิกรรมวิธีในวงรอบขาวกรองประกอบดวยการดําเนินการในเรื่องใด ? 

ก. การบันทึก ข.  การประเมนิคา 
 ค.   การตีความ ง.  ถูกทุกขอ 



 ๑๒
 
๙๖. การตีความประกอบดวยงาน ๓ สวน ยกเวนขอใด ? 

ก. การวิเคราะห ข.  การสังเคราะห 
 ค.   การสนธิ ง.   การอนุมาน 
 
วิชา  ครูทหาร  
๙๗.ในกรรมวธีิของการศึกษานั้น  การเรียนจะใหไดผลดีตองเรียนผานประสาทหลายๆ ทาง  ประสาทที่ตอง
เรียนผานนัน้คอืประสาททางใดบาง ? 
 ก. จักษุประสาท,โสตประสาท,มโนประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท 
 ข. จกัษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท,กายประสาท / 
 ค. จักษุประสาท,จิตรประสาท,นาสิกประสาท,กายประสาท 
 ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,สัมผัสประสาท,กายประสาท 
๙๘. การใชระบบการสอนนัน้  ในการสอนหมายถึงวิธีดาํเนินการสอนในแบบตางๆ ซ่ึงมีอยูหลายวธีิ อยาก
ทราบวาวิธีการสอนแบบตางๆ ที่กลาวนั้นมีแบบใดบาง ? 
 ก.  แบงเปนกลุม,ใหนักเรยีนมีสวนรวม,ครูบรรยาย 
 ข. อธิบายใหฟง,บทบาทสมมุติ,นําเสนอหนาชั้นเรียน 

 ค. สอนโดยวธีิบรรยาย,สอนเชิงประชุม,สอนโดยการแสดงใหดู / 
 ง. สอนหนาชัน้เรียน,มอบหมายงานเดีย่ว,มอบงานเปนกลุม 
๙๙. การใชระบบการสอน ในขั้นการตรวจสอบ เปนการปฏิบัติการทดสอบผลการเรียนของผูรับการสอน  ใน
การตรวจสอบนั้นมีวิธีการตรวจสอบไดดังนี้ ? 
 ก.  ทดสอบดวยปากเปลา,ทดสอบการปฏิบัติ,ทดสอบดวยขอเขียน / 

ข. การสัมภาษณ,ดูลักษณะทาทาง,ดูการปฏิบัติ 
 ค.   ทดสอบดวยปากเปลา,ทดสอบการปฏิบัติ,ทดสอบดวยขอเขยีนและการแสดง 

ง. ถูกทุกขอ 
๑๐๐. ในหลักเบื้องตนของการสอนนั้นจะเปนเครื่องนําทางใหครูเลือกใชวิธีการสอน,อุบายและเทคนิคในการ
สอน มีหลักดงันี้ ? 

ก. เราความสนใจ,บอกความมุงหมาย,เรียนดวยการปฏิบัต ิ
ข. อารมณ,ไหวพริบ,ประสบการณ,ความตองการเรียน 
ค. เรียนดวยความสมจริง,เชื่อมพื้นความรูเดมิ,รูจักใชคุณคานําไปใชไดถูกตอง 
ง. ขอ ก.และขอ ค.ถูก / 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓
๑๐๑. ลักษณะของครูที่ดีมีลักษณะอยางไร ? 

 ก.  มีความรูด,ีรูเทคนิคการสอน,มีบุคลิกด,ีมีความเปนผูนาํ,มีจิตใจเปนครู / 
 ข. สนใจนักเรียน,สนใจบทเรียน,สนใจปญหา,มีความเปนธรรม,เปนตัวอยางทีด่ ี
  ค. รูเกินกวาเรือ่งที่จะสอน,รูกรรมวิธีการสอน,เปนผูนํา,รูเร่ืองที่จะสอนอยางกวางขวาง 
  ง. ขอ ข.และ ค.ถูก 
๑๐๒. การที่จะเปนครูที่ดีไดครูจะตองปรับปรุงตัวอยูตลอดเวลา  วิธีการที่จะปรับปรุงตัวเองใหเปนครูที่ดีได
นั้นมีวิธีการปรับปรุงตัวดังนี ้? 
    ก.รูจักเทคนิควิธีการสอนดวยการคนควา และสังเกตการสอนของครูคนอื่น 
  ข.วิเคราะหตนเองและเพงเล็งปจจัย เพื่อหาขอแกไขขอบกพรองและเสริมขอดีที่มีอยู 
  ค.ขอใหครูคนอื่นติชมหรือวจิารณคนหาขอบกพรองเพื่อแกไขและปรบัปรุงตลอดเวลา 
 ง.ถูกทุกขอ / 
๑๐๓. ครูที่ดีจะตองมลัีกษณะดีมีการปรับปรุงตนเองเสมอซึ่งจะมีขอแนะนําสําหรับครูไวดังนี้ ? 
   ก.ตองมีความรูในบทเรียนตลอดทั้งบทเรียน 
   ข.อยาใชวาจาสามหาวหรือหยาบโลนอยาพูดกระทบกระเทียบเยาะเยย 
   ค.อยาพูดยกตนขมทานและตองมีความอดทนทั้งรางกายและจิตรใจ 
   ง.ถูกทุกกขอ / 
๑๐๔. ในการเตรยีมแผนบทเรียนหลังจากประมาณสถานการณสอน และตกลงใจวาจะสอนเรื่องอะไรแลวครู
จะตองปฏิบัตอิยางไรตอไป ? 
   ก.วางความมุงหมายไวในใจ,รวบรวมสิ่งอุปกรณที่จําเปน,ทําแผนบทเรียน 
   ข.วางความมุงหมายใหแนนอน,สอบตารางการฝก,ทําแผนบทเรียน 
  ค.ซอมสอนและแกไขแผนบทเรียน,สํารวจการเตรียมงานหรือสอนครั้งสุดทาย 
 ง.ขอ ก.และ ค. ถูก / 
๑๐๕. ในการเตรยีมตัวของครูนั้นการทําบทเรียนเปนเรื่องสําคัญ บทเรียนทีด่ีในหวัขอเร่ืองนั้นควรทําอยางไร  
   ก.บทเรียนหนึง่เปนสวนของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   ข.บทเรียนหนึง่เปนหนวยสอนหนวยหนึ่ง 
   ค.เร่ืองที่จะสอนทุกเรื่องบทเรียนตองแยกเปนหลายบทบทเรียน 
   ง.ถูกทุกขอ / 
๑๐๖.ในเรื่องการเตรียมตัวของครูนั้นกอนจะเริ่มทําการเรียนการสอนนั้นครูจะตองทราบความรูพื้นฐานเดิม
ของผูรับการสอนดวยการทดสอบกอนการเรียนดวยการทําแบบทดสอบ  ในสวนของครูทหารนั้น ครูจะทราบ
ความรูพื้นเดิมของทหารไดจากสิ่งได ? 
   ก. ครอบครัว,ปญหาสวนตวั,การเขารวมกิจกรรม,การแสดงความคิดเหน็ 
   ข. ลักษณะทาทาง,ภูมิลําเนา,รายงานประจําตวั,ผลการปฏิบัติงาน,ประวัตสิวนตัว 
   ค. รายการประจําตัว,ผลการศึกษาในโรงเรียน,เวลารับราชการ,ตําแหนงปจจุบัน / 
   ง. ขอ ก. และ ข. ถูก 



 ๑๔
 
วิชา  การตดิตอสื่อสาร 
๑๐๗.เครื่องวทิยุสองเครื่องจะติดตอกันไดจะตองทําอยางไร 
 ก.ยี่หอเดียวกนั,ปรุงคลื่นเหมือนกัน  
 ข.ผลิตจากบริษัทเดียวกัน,ปรุงคลื่นเหมือนกัน 
 ค.การปรุงคลื่นเหมือนกัน,ความถี่เดียวกนั 
 ง.ผลิตจากบริษัทเดียวกัน,ความถี่เดียวกนั,อยูในระยะการติดตอของเครื่อง 
๑๐๘.ชุดวิทยุ AN/PRC  -๗๗ เมื่อใชเสาอากาศสั้นจะติดตอไดไกลเทาใด 
 ก. ๓   ก.ม.   ข. ๕  ก.ม. 
 ค. ๘  ก.ม. ง. ๑๕  ก.ม. 
๑๐๙.ชุดวิทยAุN/PRC-๗๗เปนวิทยใุชงานแบบใด 
 ก.แบบหิว้ไปมา ข. สะพายหลัง 
 ค.ติดตั้งบนยานพาหนะ ง. ถูกทุกขอ 
๑๑๐.สายโทรศัพทสนาม WD-๑/TT ทนแรงดึงไดกี่ปอนด 
 ก.๑๐๐  ปอนด ข.๒๐๐  ปอนด    
 ค.๓๐๐  ปอนด ง.๔๐๐  ปอนด 
๑๑๑.วิทยุ  PRC – ๖๒๔ สามารถตั้งความถี่ลวงหนาไดกี่ชอง 
 ก.๑๐  ชอง ข.๒๐  ชอง     
 ค.๕  ชอง ง.๖๒๔  ชอง 
๑๑๒.วิทยPุRC-๖๒๔  ใชงานในหนวยระดบัใด 
 ก. มว..,หมู ข. กองพัน     
 ค.กองทัพ ง. กองพล 
๑๑๔.วิทยAุN/PRC-๗๗และPRC –๖๒๔มกีารปรุงคลื่นแบบใด 
 ก.AM ข. FM     
 ค.CW ง. SSB 
๑๑๕.ภารกิจทีใ่ชในการสื่อสารประเภทสายไดแกขอใด 
 ก.ใชในการควบคุมทางยุทธวิธี ข.ใชในการควบคุมการยิง 
 ค.ใชในการควบคุมทางธุรการ ง.ถูกทุกขอ 
๑๑๖.โทรศัพท   TA-๑/PT  วงจรปากพูดใชไฟเล้ียงกี่โวลต 
 ก.  ๓  โวลต ข.ไมมีไฟเลี้ยง    
 ค.  ๘๐  โวลต ง. ๕ โวลต 
๑๑๗.ขอดีของวิทยุ  ไดแกขอใด 
 ก.ติดตั้งไดรวดเร็วกวาอุปกรณส่ือสารทางสาย 
 ข.ติดตอไดในขณะเคลื่อนที ่



 ๑๕
 ค.ปฏิบัติการไดหลายลักษณะ 
 ง.ถูกทุกขอ 
๑๑๘.สายโทรศัพทสนาม  WD  - ๑/TT  ประกอบดวยลวดทองแดงและลวดเหล็กอยางละกี่เสน 
 ก.ทองแดง  ๔  เหล็ก  ๓ ข. ทองแดง  ๔  เหล็ก  ๓   
 ค. ทองแดง  ๔  เหล็ก  ๓ ง. ทองแดง  ๔  เหล็ก  ๓  
๑๑๙.ระยะการติดตอ  (วางแผน )ของวิทยุ  PRC  -๖๒๔  กีก่ิโลเมตร 
 ก.  ๑๐  กิโลเมตร ข. ๕-๘  กิโลเมตร    
 ค. ๑๕–๒๐  กโิลกรัม ง. ๒๐  กิโลเมตรขึ้นไป 
๑๒๐.แหลงพลังงานหรือแบตเตอรี่ของวิทยAุN/PRC  -๗๗ คือขอใด 
 ก.BA  - ๓๐ ข.BA  -  ๗๗     
 ค.BA  -  ๓๘๖ ง.BA  -  PRC – ๗๗  
๑๒๑.วิธีการสื่อสารที่มีความปลอดภัยนอยที่สุด 
 ก.พลนําสาร ข.ทัศนสัญญาณ    
 ค.วิทย ุ ง.โทรศัพท 
๑๒๒.วิทย ุ AN/PRC  -๗๗  มีจํานวนชองความถี่  กี่ชอง 
 ก.๑๒๐  ชอง ข.๒๙๐  ชอง    
 ค.๙๒๐  ชอง ง.๑๓๒๐  ชอง 
๑๒๓.ภารกิจที่ใชงานเครื่องสื่อสารประเภทสายไดแก 
 ก.ใชในการควบคุมทางยุทธวิธี ข.ใชในการควบคุมการยิง 
 ค.ใชในการตดิตอทางธุรการ ง.ถูกทุกขอ 
 
วิชา  นิวเคลียร  ชีวะ  เคมี 
๑๒๔.  อาวุธนิวเคลียร  เดิมเรียกวาอะไร 
 ก.  อะตอม ข.  อาวุธทําลายลาง 
 ค.  ปรมาณู ง.  อาวุธเคมี 
๑๒๕.  ประเทศใดนําระเบิดนิวเคลียร  มาใชเปนครั้งแรก 
 ก.  เยอรมัน ข.  ญ่ีปุน 
 ค.  ฝร่ังเศส ง.  สหรัฐอเมริกา 
๑๒๖.  สงครามโลกครั้งที่  2  เกิดขึ้นเมื่อ  พ.ศ.ใด 
 ก.  พ.ศ.  2485 ข.  พ.ศ.  2486 
 ค.  พ.ศ.  2488 ง.  พ.ศ.  2487 
๑๒๗.  ผลอันตรายของอาวธุนิวเคลียรมีกีป่ระการ 
 ก.  3  ประการ ข.  4  ประการ 
 ค.  2  ประการ ง.  5  ประการ 



 ๑๖
๑๒๘.  ผลจากแรงระเบิดของนิวเคลียรคือขอใดถูก 
 ก.  แรงอัดทําใหอวยัวะภายในถูกบีบจนฉีกขาด 
 ข.  เกิดความรอนสูง 
 ค.  ทําใหตาพรา  
 ง.  ทําใหจอตาไหม 
๑๒๙.  หนวยวัดรังสี  เรียกวาอะไร 
 ก.  เกรด ข.  เกรย 
 ค.  เมตริกตัน ง.  เซนต 
๑๓๐.  รังสีนิวเคลียรเร่ิมแรกทําอันตรายในหวงกีว่ินาท ี
 ก.  ๖๐  วินาท ี ข. ๔๐  วินาท ี
 ค.  ๕๐  วินาท ี ง. ๓๐  วินาท ี
๑๓๑.  ขนาดอาวุธของนิวเคลียรมีกี่หนวย 
 ก.  ๒ หนวย ข.  ๓  หนวย 
 ค.  ๔  หนวย ง. ๕  หนวย 
๑๓๒.  ขนาดของอาวุธนิวเคลียร  กิโลตันเทียบกับพลังงานการระเบิดของทีเอ็นที  เทาใด 
 ก. ๑๐๐๐  เมตริกตัน ข.  ๒๐๐๐  เมตริกตัน 
 ค.  ๓๐๐๐ เมตริกตัน ง.  ๔๐๐๐ เมตริกตัน 
๑๓๓.  อาวุธชีวะ  หมายถึงขอใด 
 ก.  ประดิษฐกรรมที่สงแพรหรือกระจายสารชีวะและสัตวพาหะ 
 ข.  อาวุธทําลายลาง 
 ค.  อาวุธที่มนุษยสรางขึ้น 
 ง.  ไมมีขอใดถูก 
๑๓๔.  ระบบอาวุธชีวะ  มีองคประกอบกีส่วน 
 ก. ๒  สวน ข. ๓  สวน 
 ค.  ๔  สวน ง.  ๕  สวน 
๑๓๕.  ยุทธปจจัย  คืออะไรบาง 
 ก.  กระสุน ข.  ลูกระเบิด 
 ค.  ขีปนาวุธ ง.  ถูกทุกขอ 
๑๓๖.  เปาหมายการโจมตีดวยอาวุธชีวะ  คือขอใด 
 ก.  มนุษย ข.  สัตว 
 ค.  พืช ง.  ถูกทั้ง ๓  ขอ 
๑๓๗.  ประเภทของสารชีวะ  มีกี่ประเภท 
 ก.  ๓  ประเภท ข.  ๔  ประเภท 
 ค.  ๒  ประเภท ง.  ๕  ประเภท 



 ๑๗
๑๓๘.  ทางที่สารชีวะเขาสูรางกายทางใดบาง 
 ก.  ทางระบบทางเดินลมหายใจ ข.  ระบบทางเดินอาหาร 
 ค.  ทางผิวหนงั ง.  ถูกทุกขอ 
๑๓๙.  ทางที่สารชีวะเขาที่มคีวามลอแหลมมากที่สุด  คือขอใด 
 ก.  ทางเดินลมหายใจ ข.  ทางเดินอาหาร 
 ค.  ผิวหนัง ง.  ถูกทุกขอ 
๑๔๐.  การใชอาวุธชีวะสามารถนําเขาสูเปาหมายไดกีว่ิธี 
 ก.  ๒  วธีิ ข. ๓  วิธี 
 ค.  ๔  วิธี ง.  ไมมีขอใดถูก 
๑๔๑.  วิธีหลักของการใชอาวุธชีวะ  คือขอใด 
 ก.  การปลอยกระจายสารชีวะเปนแอโรซอล ข.  การกอวินาศกรรม 
 ค.  การกอการราย ง.  ไมมีขอใดถูก 
๑๔๒.  อาวุธเคมี  หมายถึงขอใด 
 ก.  ประดิษฐกรรมที่ใชสงแพรสารเคมี ข.  อาวุธสังหาร 
 ค.  อาวธุอันตราย ง.  ไมมีขอใดถูก 
๑๔๓.  อาวุธเคมีนํามาใชในสงครามใด 
 ก.  สงครามโลกครั้งที่  ๑ ข.  สงครามโลกครั้งที่  ๒ 
 ค.  สงครามอินโดจีน ง.  สงครามเกาหลี 
๑๔๔.  ชาติแรกที่นําอาวุธเคมีมาใชคือชาติใด 
 ก.  เยอรมัน ข.  เบลเยี่ยม 
 ค.  สหรัฐอเมริกา ง.  ญ่ีปุน 
๑๔๕.  สารเคมีชนิดใดทีน่ํามาใชคร้ังแรก 
 ก.  สารประสาท ข.  แกสคลอรีน 
 ค.  สารน้ําตาไหล ง.  สารพุพอง 
๑๔๖.  สวนประกอบของอาวุธเคมีมีกี่สวน 
 ก.  ๓  สวน ข.  ๔  สวน 
 ค.  ๒  สวน ง.  ๕  สวน 
๑๔๗.  สารที่ใชในสงคราม  แบงออกเปนกีป่ระเภท 
 ก.  ๔  ประเภท ข. ๓  ประเภท 
 ค.  ๒  ประเภท ง.  ๕  ประเภท 
๑๔๘.  สารสังหารมีสารใดบาง 
 ก.  สารประสาท ข.  สารพุพอง 
 ค.  สารโลหิต ง.  ถูกทั้ง  ๓  ขอ 
 



 ๑๘
๑๔๙.  ขอใดคืออาการที่ไดรับสารประสาร 
 ก.  น้ํามูกใสไหลมาก  แนอก  หมดสต ิ ข.  เจ็บปวดทนัทีที่สัมผัส 
 ค.  เวลาไอมีของเหลวออกมา ง.  ไมมีขอใดถูก 
๑๕๐.  สารชนิดใดที่ใชปราบจลาจล 
 ก.  ทอกซิล ข.  สารน้ําตาไหล 
 ค.  สารสําลัก ง.  สารอาเจียน 
๑๕๑.  ทางที่สารเขาสูรางกายที่มีความลอแหลมที่สุด  คือทางใด 
 ก.  ลมหายใจ ข.  ทางผิวหนงั 
 ค.  ทางเดินอาหาร ง.  นัยนตา 
๑๕๒.  สารคงทนคือลักษณะใด 
 ก.  เปนของเหลวระเหยยาก ข.  เปนแกส 
 ค.  เปนไอ ง.  ถูกทั้ง ๓ขอ 
๑๕๓.  พื้นที่อันตรายจากสารเคมีคือพื้นที่ใด 
 ก.  พื้นที่เปอนพิษ ข.  พื้นที่สีแดง 
 ค.  พื้นที่สีเหลือง ง.  ถูกทั้ง  ๓ ขอ 
๑๕๔.  หนาทีป่องกัน  นชค.  คือใคร 
 ก.  ผบ.หมวด ข.  ผบ.รอย 
 ค.  ผบ.หมู ง.  ทหารบก 
๑๕๕.  ส่ิงที่ทหารตองนําติดตัวทุกคนในสงคราม  นชค.  คือส่ิงใด 
 ก.  หนากาก ข.  น้ํา 
 ค.  อาวุธ ง.  ถูกทุกขอ 
 
วิชา  ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
๑๕๖.ขอใดกลาวถูกตอง  เกีย่วกับการทํางานของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 
      ก. การเลื่อนลํากลองออกและเขา   ข. การถอยหลังของลํากลองปน 
 ค. ทํางานดวยแกส ง.  ทํางานดวยสวนเคลื่อนที ่
๑๕๗.  ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มขีนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ซ่ึงตรงกับคําตอบขอใด 
 ก. .๓๓๒ นิว้   ข. .๒๒๓ นิว้   
 ค. .๒๓๒ นิว้   ง. ผิดทุกขอ 
๑๕๘. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ปอนกระสุนดวยซองกระสุน  ชนิดซองสั้นและซองยาว  ทั้ง ๒ แบบ บรรจุกระสุนไดกี่นัด 
 ก. ๒๐ และ ๒๕ นัด   ข. ๒๐ และ ๓๐ นัด   
 ค. ๒๐ และ ๔๐ นัด   ง. ๓๐ และ ๔๐ นัด 
 
 



 ๑๙
 
๑๕๙. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนอาวุธที่ยิงดวยการประทับบา  ถาตองการใหเกดิความแมนยําเมื่อยิงในหลุมบุคคล  
จะตองปฏิบัตอิยางไร 
 ก. ติดกลองเล็ง   ข. สวมขาทราย   
 ค. วางพาดขอบหนาตาง  ง.วางบนขอนไม 
๑๖๐. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ เมือ่ไมสวมซองกระสุนและสายสะพายปน  มีน้ําหนกัเทาไร 
 ก. ๕.๖ ปอนด   ข. ๗.๖ ปอนด   
 ค. ๖.๗ ปอนด   ง. ๖.๕ ปอนด 
๑๖๑. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑     มีเครื่องเล็ง คือ  ศูนยหนาและศูนยหลัง         ขอใดกลาวถูกดตอง เกีย่วกับเครื่องเล็ง
ของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
             ก. ศูนยหนาปรับทางทิศได                          ข. ศูนยหนาปรับทางทิศและทางระยะได 
             ค.ศูนยหนาปรับทางระยะได                        ง. ศูนยหลังปรบัทางระยะได 
๑๖๒.ในเวลา ๑ นาที  ทหารสามารถยิงปน ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ โดยไมหวงัผลตอเปาหมายไดกี่นัด 
 ก. ๖๐๐–๗๐๐ นัด/นาที  ข. ๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที   
 ค. ๔๐๐–๕๐๐ นัด/นาที  ง.๕๐๐–๖๐๐ นัด/นาที 
๑๖๓. วัตถุประสงคของการเรียนอาวุธศึกษาเพื่อยิงปนใหถูกเปาหมาย              การที่ยงิปนใหถูกเปาหมาย
จะตองมีองคประกอบอยางไร 
 ก. ทายิงด ี   ข. การเล็งดี   
 ค. การลั่นไกด ี   ง. ถูกทุกขอ 
๑๖๔. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีระยะยิง ๒ ระยะ  คือระยะยิงไกลสุด และระยะยิงหวังผล    ขอใดกลาวถูกตอง
เกี่ยวกับระยะยิงไกลสุดของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
 ก.  ๒,๕๖๓ เมตร   ข. ๓,๖๕๒ เมตร   
 ค. ๒,๖๕๓ เมตร   ง. ๓,๕๖๓ เมตร 
๑๖๕. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ใชกระสุนขนาด ๕.๕๖ มม.X ๔๕ มม.อยาก
ทราบวากระสนุที่ใชยิงมกีี่ชนิด 
 ก.  ๒ ชนดิ   ข. ๓ ชนิด   
 ค. ๔ ชนิด   ง. ๕ ชนิด 
๑๖๖. ขอใดกลาวถูกตองเกีย่วกับระยะยิงหวังผลของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
 ก. ๔๖๐ เมตร   ข.  ๕๐๐ เมตร   
 ค. ๓๖๐ เมตร   ง. ๔๐๐ เมตร 
๑๖๗. ในการเรียนอาวุธศึกษาจะตองเรียนรูเร่ืองการถอดประกอบอาวุธ  การถอดประกอบปกติเปนหนาที่ของ
ผูใด 
 ก. ผูใชอาวุธ   ข. พลทหาร   
 ค.  เจาหนาที่อาวุธ   ง. ขอ ก และ ข ถูก 



 ๒๐
๑๖๘. การถอดประกอบ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความมุง หมายเพื่อศึกษา,แกไขเหตุติดขัด และทําความสะอาด
อาวุธ แบงเปนกี่ประเภท 
 ก. ๑ ประเภท   ข. ๒ ประเภท   
 ค. ๓ ประเภท   ง. ๔ ประเภท 
๑๖๙. ศูนยหนา ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑     สามารถปรับทางระยะได โดยปรบัเปน คลิก        เมื่อปรับศูนยหนา ๑ 
คลิกมีคา เทาไร    
 ก.  ๒.๕ ซม.   ข. ๒.๔ ซม.   
 ค.๒.๘ ซม.   ง. ๓ ซม. 
๑๗๐. ศูนยหลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนแบบ ศูนยกระดก  มี ๒ ชองเล็ง  ถาผูใชเล็งดวยชองเล็งเล็ก ใชเล็ง
ยิงระยะเทาไร 
 ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร   ข. ๐–๓๐๐ เมตร   
 ค.๓๐๐–๕๐๐ เมตร   ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 
๑๗๑.  ศูนยหลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ถาผูยิงใชชองเล็งรูใหญ  ใชเล็งยิงระยะเทาไร 
 ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร   ข. ๐–๓๐๐ เมตร   
 ค. ๓๐๐–๕๐๐ เมตร    ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 
๑๗๒. ศูนยหลัง ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางทิศได  ถาปรับ  ๑ คลิก  จะมีคาเทาไร 
 ก. ๒.๕ ซม.   ข. ๒.๔ ซม.   
 ค. ๒.๘  ซม.   ง. ๓ ซม. 
๑๗๓. การจับถืออาวุธ จะตองระลึกเสมอวา มีกระสุนอยูในรังเพลิง ๑ นัดเสมอ  ผูใชจะตองตรวจความ
ปลอดภัยอาวุธเสียกอน  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการตรวจอาวุธ 
 ก. ถอดซองกระสุนปนออก  ข. เปดลูกเลื่อนคางไว   
 ค. ตรวจดูในรงัเพลิง   ง. ถูกทุกขอ 
๑๗๔. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนอาวุธประจํากายที่มีน้ําหนกัเบา   อยากทราบวาปนเมื่อบรรจุกระสุน ๒๐ นัด 
พรอมสายสะพาย หนักเทาไร 
 ก.  ๖.๕ ปอนด   ข. ๗.๖ ปอนด   
 ค. ๖.๗ ปอนด   ง.๕.๖ ปอนด 
๑๗๕. การบํารุงรักษาและทาํความสะอาดปน  มีวัตถุประสงคเมื่อนําไปใชแลว ขออยาใหปนเกดิเหตุติดขัด  
และเมื่อทําการยิงขอใหถูกเปาหมาย  สําหรับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีสวนสําคัญที่จะตองทําความสะอาด คืออะไร 
 ก.ภายในลํากลองปน   ข.ชุดโครงนําลูกเลื่อน   
 ค. สวนภายนอกปน   ง. ขอ ก และ ข ถูก 
วิชา  ลักษณะการรบโดยทั่วไป 
๑๗๖.   ลักษณะการรบโดยทัว่ไป  แบงเปนกี่ลักษณะ 
 ก.   ๒   ลักษณะ ข.   ๓   ลักษณะ 
 ค.   ๔   ลักษณะ ง.   ๕   ลักษณะ 



 ๒๑
๑๗๗.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย  หางจาก ที่หมายประมาณเทาไร 
 ก.   ๑๐๐ - ๑๒๐   เมตร ข.   ๑๐๐ - ๑๕๐   เมตร 
 ค.   ๑๐๐ - ๑๘๐   เมตร ง.   ๑๐๐ - ๒๐๐   เมตร 
๑๗๘.   จากแนวออกตีถึงทีห่มายระยะหางประมาณเทาไร 
 ก.   ๑๐๐ - ๑๕๐   เมตร ข.   ๒๐๐ - ๑,๓๐๐   เมตร 
 ค.   ๓๐๐ - ๑,๐๐๐   เมตร ง.   ๔๐๐ - ๒,๐๐๐   เมตร 
๑๗๙.   การรบดวยวิธีรุกมวีัตถุประสงคเพื่อ 
 ก.   เพื่อแยงยดึพื้นที่ หรือทีม่ั่นขาศึกยดึครองอยู   ข.   ผลักดันการเขาตีของขาศึก 
 ค.   รักษาพื้นที่ไมใหขาศึกเขามายึด    ง.   ถูกทุกขอ 
๑๘๐.   ความมุงหมายของการรบดวยวิธีรุก  
 ก.   เพื่อทําลายกําลังรบของขาศึก 
 ข.   เพื่อหยังทราบการวางกําลังของขาศึก 
 ค.   เพื่อดึงดดูความสนใจของขาศึกจากพืน้ที่อ่ืน ๆ  
 ง.   ถูกทุกขอ 
๑๘๑.   จากที่รวมพลถึงฐานออกตีระยะทางการเดินไมควรเกินเทาไร 
 ก.   ๑   ช่ัวโมง ข.   ๒   ช่ัวโมง 
 ค.   ๓   ช่ัวโมง ง.   ๔   ช่ัวโมง 
๑๘๒.   การตะลุมบอนเปนการปฏิบัติการตอจากการผานพื้นที่ใด 
 ก.   ฐานออกต ี ข.   แนวออกต ี
 ค.   ที่รวมพล ง.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
 ๑๘๓.   ความมุงหมายของการรบดวยวิธีรับ  คือ 

ก. รอโอกาสที่จะกลับมาเปนฝายรุก   
ข.   ขัดขวางขาศึกที่จะเขามาสูพื้นที่สําคัญ 

 ค.   ลดขีดความสามารถในการรบดวยวิธีรุกของขาศึก 
 ง.   ถูกทุกขอ 
๑๘๔.   แบบของการตั้งรับ  มีกี่แบบ 
 ก.   ๑   แบบ ข.   ๒   แบบ 
 ค.   ๓   แบบ ง.   ๔   แบบ    
๑๘๕.   การตั้งรับแบบเคลื่อนที่ตองมีหนวยทหารขนาดใด 
 ก.   กองพล ข.   กรม 
 ค.   กองรอย ง.   หมวด 
๑๘๖.   แนวความคิดในการตั้งรับ  แบงพื้นที่ออกเปนสวนสําคัญ ๆ จากขางหนามาขางหลังตามลําดบั  เปนกี่สวน 
 ก.   ๑   สวน ข.   ๒   สวน 
 ค.   ๓   สวน ง.   ๔   สวน 



 ๒๒
๑๘๗.   แนวขอบหนาพื้นทีก่ารรบหางจาก  แนวกอง รักษาดานรบ  เทาไร 
ก.   ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐   เมตร ข.   ๑,๐๐๐ - ๒,๒๐๐   เมตร 
 ค.   ๑,๐๐๐ - ๒,๔๐๐   เมตร ง.   ๑,๐๐๐ - ๒,๖๐๐   เมตร 
๑๘๘.   แนวขอบหนาพื้นทีก่ารรบหางจาก  แนวกองรักษาดานทั่วไป  เทาไร 
 ก.   ๘ - ๑๐   กิโลเมตร ข.   ๘ - ๑๖   กโิลเมตร 
 ค.   ๙ - ๑๐   กโิลเมตร ง.   ๙ - ๑๖   กิโลเมตร 
๑๘๙.   การเตรียมการตั้งรับขอใดถูก 
 ก.   การปฏิบัติในที่รวมพล ข.   การเคลื่อนยายหนวยเขาประจําแนวตัง้รับ 
 ค.   การสั่งการ ง.   ถูกทุกขอ 
๑๙๐.   ขอใดเปนประเภทของการรนถอย 
 ก.   การถอนตวั ข.   การรบหนวงเวลา 
 ค.   การถอย ง.   ถูกทุกขอ 
๑๙๑.   การทาํสงครามเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ  หรือชัยชนะจากสงครามดวยการรบดวยวิธีรุก  จาํเปนตองมี
กําลังมากกวาฝายตั้งรับอยางนอยที่สุดกี่เทา 
 ก.   ๑   เทา ข.   ๒   เทา 
 ค.   ๓   เทา ง.   ๔   เทา 
วิชา  บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน 
๑๙๒.   ขอใด  คือลักษณะภมูิประเทศตามธรรมชาติ 
 ก.   ทางเกวียน ข.   คันดิน 
 ค.   สระ ง.   ลําธาร 
๑๙๓.   ขอใด  คือลักษณะภูมปิระเทศที่มนษุยสรางขึ้น 
 ก.   สระ ข.   บึง 
 ค.   ลําน้ํา ง.   ลําหวย 
๑๙๔.   ลักษณะภูมิอากาศใด  ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติการ 
 ก.   อากาศรอน ข.   มีหมอก 
 ค.   อากาศหนาว ง.   ถูกทุกขอ 
๑๙๕.   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป  แบงออกเปนกี่ประเภท 
 ก.   ๒   ประเภท ข.   ๓   ประเภท 
 ค.   ๔   ประเภท ง.   ๕   ประเภท 
๑๙๖.   การซอนพรางตนเอง  ปฏิบัติอยางไร 
 ก.   หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหว ข.   ทําตัวใหต่าํเมื่อตรวจการณ 
 ค.   อยูใหพนเสนขอบฟา ง.   ถูกทุกขอ 
๑๙๗.   ที่ตรวจการณช่ัวคราว  และที่ตั้งยิง  ขอใดผิด 

ก. ตรวจการณ  และยิงจากดานบนของวัตถุ 



 ๒๓
ข. ทําตัวใหต่ําทีสุ่ดเมื่อตรวจการณ  และ การยิง 
ค. เลือกฉากหลังที่ดีกอนที่ตรวจการณเหนือวตัถุใด ๆ 
ง. ไมมีขอใดถูก 

๑๙๘.   ขอใดผิด  ในการรักษาวินยั  การพรางที่วางตัว 
 ก.   หาวัสดุธรรมชาติบริเวณหางไกล ข.   ใชวัสดุพอสมควรแกความจําเปน 
 ค.   ใชใบไม  ใบหญากลบดนิที่เหลือ ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๙๙.   การพรางใบหนาดวยสี   สีใดพรางไดกับทหารทุกสีผิว  ในภูมิประเทศที่เปนหมิะ 
 ก.   สีดิน ข.   สีเหลือง 
 ค.   สีขาว ง.   สีดิน กับ สีขาว 
 
วิชา  บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน 
๒๐๐.   เมื่อขาศึกยิงพลุสองสวาง  แสงสวางเกิดขึ้นบริเวณนั้นทหารจะปฏิบัติอยางไร 
 ก.   วิ่งออกจากพื้นที่ทันท ี ข.   ยืนอยูเฉย ๆ ไมเคลื่อนไหว 
 ค.   รีบหมอบลงทันที ง.   ไมมีขอใดถูก 
๒๐๑.   ขอใด  คือหลักการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน 
 ก.   รีบเคลื่อนที่ใหใกลขาศึกโดยเร็ว ข.   เคลื่อนที่อยางเงียบ ๆ ระยะส้ัน ๆ 
 ค.   ฝนตกควรหยุดพักการเคลื่อนที่ ง.   เคลื่อนที่ในปาทึบใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
๒๐๒.   เมื่อเขาใกลลวดหนาม  จะตองปฏบิัติอยางไร 
 ก.   ทําตัวใหต่าํ ข.   ตรวจดูทุนระเบิด 
 ค.   ตรวจดูเครือ่งเตือนภยั ง.   ถูกทุกขอ 
๒๐๓.   การลอดลวดหนาม  ขอใดไมควรปฏิบัติ 
 ก.   ยกลวดหนามที่ต่ําที่สุดขึ้น ข.   ใชมือคลําขางหนาไปเรือ่ย ๆ 
 ค.   กระตุกลวดหนามดูกอน ง.   ไมมีขอใดถูก 
๒๐๔.   เมื่อพบลําธารจะปฏิบัติอยางไร 
 ก.   เลือกลําธารที่สามารถดําน้ําได ข.   ขามลําธารไปแลวเปนพืน้ที่โลงแจง 
 ค.   ขามลําธารอยางรวดเรว็  และเงียบ ง.   ไมมีขอใดถูก 
๒๐๕.   การระวังปองกันในเวลากลางคืน  ขอใดถูก 
 ก.   ตองรูสัญญาณผาน ข.   ผลัดเปลี่ยนการอยูยาม 
 ค.   อยาทําการยิง  หรือทําใหเกิดแสง ง.   ถูกทุกขอ 
๒๐๖.   การเตรียมการยิงในเวลากลางคืน  คือ 
 ก.   การเตรยีมการยิงกอนมดื ข.   การเตรียมการยิงในขณะมืด 
 ค.   ทั้งกอนมดื  และในขณะมืด ง.   ไมมีขอใดถูก 
 
 



 ๒๔
 
วิชา  รูปขบวนทําการรบ 
๒๐๗.   หมู ปล.  มีกําลังพลทั้งหมด  ๑๑  นาย  มีกี่ชุดยิง 
 ก.   ๑   ชุดยิง ข.   ๒   ชุดยิง 
 ค.   ๓   ชุดยิง ง.   ๔   ชุดยิง 
๒๐๘.   แตละชุดยิงมีกําลังพลเทาใด 
 ก.   ๕   นาย ข.   ๖   นาย 
 ค.   ๗   นาย ง.   ๘   นาย 
๒๐๙.   ผบ.หมู ปล.  มียศอะไร 
 ก.   สิบตรี ข.   สิบเอก 
 ค.   จาสิบเอก ง.   จาสิบเอก (พิเศษ) 
๒๑๐.   พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด  อาวุธที่ใช  คือ 
 ก.   อาร พี จี  ๒ ข.   อาร พี จี  ๗ 
 ค.   จรวดขนาด  ๗๓  มม. ง.   ค. ๔๐ มม.  ( เอ็ม  ๒๐๓ ) 
๒๑๑.   หัวหนาชุดยิง ก.  และหวัหนาชดุยงิ ข.  มียศอะไร 
 ก.   สิบตรี ข.   สิบโท 
 ค.   สิบเอก ง.   จาสิบเอก 
๒๑๒.   พลปนเล็ก  ในหมู ปล.  มีอาวุธประจํากาย  คือ 
 ก.   ปพ. ๘๖ ข.   ปก.เอ็ม  ๖๐ 
 ค.   ปลยบ.  ๘๘ ง.   ปลย.เอ็ม  ๑๖ 
๒๑๓.   ภารกจิของ  หมู ปล.  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ มว.ปล.  ปฏิบัติตามคําสั่งของ  ผบ.มว.  ภารกิจหลัก คือ 
 ก.   การเขาต ี ข.   การตั้งรับ 
 ค.   การลาดตระเวน และการซุมโจมตี ง.   ถูกทั้งขอ  ก. และ ข. 
๒๑๔.   รูปขบวนทําการรบของหมู ปล. มี  ๒  รูปขบวน  คือ 
 ก.   รูปขบวนหมูแถวตอน , รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน 

ข. รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน , รูปขบวนแถวเดี่ยว 
ค. รูปขบวนหมูแถวตอน , รูปขบวนหมูแถวเดี่ยว 
ง. รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน , รูปขบวนเคียงกัน 

๒๑๕.   รูปขบวนขั้นตนของ หมู  ที่ใชในการเคลื่อนที่  คือ 
 ก.   รูปขบวนหมูแถวเดี่ยว ข.   รูปขบวนหมูแถวตอน 
 ค.   รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน ง.   รูปขบวนหมูสามเหลี่ยมแหลมหลัง 
๒๑๖.   ขอดี  ของรูปขบวนหมูแถวตอน  คือ 

ก. สะดวกในการควบคุม , มีการระวังปองกันรอบตัว 
ข. อํานาจการยิงสูงสุดทางปกทั้งสองขาง 



 ๒๕
ค. เคลื่อนที่ไดเร็ว 
ง. ถูกทุกขอ 

๒๑๗.   โอกาสที่ใชรูปขบวนหมูแถวหนากระดาน  คือ 
 ก.   การลาดตระเวน ข.   การเขาโจมตี  และขามทีโ่ลงระยะสั้น ๆ 
 ค.   การเคลื่อนที่ระยะสั้น ๆ ง.   การถอนตัว 
๒๑๘.   การปฏิบัติของ ผบ.หมู ในการเปลี่ยนรูปขบวนทั้ง  ๒  รูปขบวน  กระทําได  ๓  วิธี  คือ 

ก. ส่ังการทางวิทย ุ
ข. ส่ังการทางโทรศัพท 
ค. ส่ังการทางสัญญาณปนปากกา 
ง. ส่ังการดวยวาจา , ทาสัญญาณ , ใชเสียงสัญญาณ 

๒๑๙.   เมื่อ ผบ.หมู ส่ังการเปลี่ยนรูปขบวน  หัวหนาชดุยิง ก. และ ข.  มักจะไปอยูขางหนา  ผบ.หมู  ทั้งซาย  
และขวา  หางจาก  ผบ.หมู ประมาณเทาใด 
 ก.   ๑๐   เมตร ข.   ๑๕   เมตร 
 ค.   ๒๐   เมตร ง.   ๒๕   เมตร 
๒๒๐.   ในบางสถานการณจาํกัดเมื่ออยูใกลขาศึก  ไมสามารถใชเสียงสั่งการบังคับบัญชาไดจะใชวิธีใด  ส่ัง
การแทนเสียงสัญญาณ 
 ก.   ใชธงสัญญาณ ข.   ใชสัญญาณเสียงสัตวแทน 
 ค.   ใชสัญญาณแขน  และมอื ง.    ถูกทุกขอ 
๒๒๑.   ทาสัญญาณยกแขนตรงไปทางเหนือศีรษะ  หันฝามือไปขางหนา  แลวโบกมอืหมุนเปนวงกลมจาก
ขวาไปซาย  หมายความวา 
 ก.   มาหาขาพเจา ข.   รวมพล  หรือรวมกําลัง 
 ค.   ขาเจาไมเขาใจคําสั่ง ง.   ไมมีขอใดถูก 
๒๒๒.   ยกอาวุธประจํากายชูขึ้นไปขางหนาบนเหนือศรีษะดวยแขนขางเดียว  ในลักษณะแขนเหยียดตรง  
และถืออาวุธใหขนานกับพืน้ดินชี้ปากกระบอกปน  ไปในทิศทางขาศกึ  หมายความวา 
 ก.   ติดดาบ ข.   เตรียมปฏิบัติการ 
 ค.   พบขาศึก ง.   กระจายกําลัง 
 
วิชา  การเดิน / การพัก / การระวังปองกัน 
๒๒๓.   การเคลื่อนยายหนวยทหารแบงออกเปน  ๒  ประเภท 

ก. การเคลื่อนยายทางธุรการ , การเคลื่อนยายระยะไกล 
ข. การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี , การเคลื่อนยายระยะใกล 
ค. การเคลื่อนยายทางธุรการ , การเคลื่อนยายทางยุทะวิธี 
ง. การเคลื่อนยายระยะไกล , การเคลื่อนยายระยะใกล 

 



 ๒๖
 

๒๒๔.   การเคลื่อนยายทางธุรการ  คือ 
ก. เปนการเคลื่อนยายโดยไมเกี่ยวกับการรบ 
ข. เปนการเคลื่อนยายนอกเขตยุทธบริเวณ 
ค. เปนการเคลื่อนยายจากที่ตั้งปกติไปยังสนามฝก 
ง. ถูกทุกขอ 

๒๒๕.   การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี  คือ 
 ก.   เปนการเคลื่อนยายเพื่อเขาตีขาศึก    ข.   การเคลื่อนยายในโอกาสทําการรนถอย 
 ค.   เปนการเคลื่อนยายกําลังเขาสูพื้นที่ปฏิบัติการ ง.   ถูกทุกขอ 
๒๒๖.   การเคลื่อนยายแบงออกเปน  ๒  ลักษณะ  คือ 

ก. การเคลื่อนยายทางธุรการ , การเคลื่อนยายระยะไกล 
ข. การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี , การเคลื่อนยายระยะใกล 
ค. การเคลื่อนยายทางธุรการ , การเคลื่อนยายทางยุทะวิธี 
ง. การเคลื่อนยายระยะไกล , การเคลื่อนยายระยะใกล 

๒๒๗.  การพกัแรม  คือ 
 ก.   การที่หนวยทหารออกไปจากที่ตั้งปกติ  ข.   ไปพักคางคืนที่ไมใชที่ตัง้ปกติ 
 ค.   การดําเนนิชีวิตประจําวนัคงปฏิบัติเชนเดียวกนั ง.   ถูกทุกขอ 
๒๒๘.   การพกัแรมในสนาม  คือ 

ก. การพักในภูมปิระเทศที่ไมใชอาคารบานเรือน  
ข. ปา , ทุงนา , เชงิเขา 
ค. กางเต็นทกระโจมนอนอยางมีระเบียบ  และมีการซอนพรางดี 
ง. ถูกทุกขอ 

๒๒๙.   การระวังปองกันในเวลาพัก  คือ 
ก. การวางอํานาจการยิงรอบตัว 
ข. การจัดเวรยามรักษาการณ 
ค. หมูตรวจ  เปนหนาที่ระวังปองกันจัดไดทั้งภายในเขต  และภายนอกเขต 
ง. ถูกทุกขอ 

๒๓๐.   การพกัแรมในหมูบาน  คือ 
ก. การพักแรมรวมกับประชาชนบานหลังเดยีวกัน 
ข. อยูรวมกับประชาชนในทองถ่ิน 
ค. อาศัยอาคารที่เปนสาธารณะสมบัติของหมูบาน  เชน  ศาลาวัด  หอประชุมโรงเรียน 
ง. ถูกทุกขอ 

 



 ๒๗
วิชาเหลาทหารราบ 
๒๓๑.   กองทัพบกถือวาทหารราบเปนทหารเหลาอะไรในการปฏิบัติการรบ 
 ก.   เหลารองในการรบ ข.   เหลาหลักในการรบ 
 ค.   เหลาชวยรบ ง.   เหลาสนับสนุนการรบ 
๒๓๒.   ทหารราบมีขีดความสามารถในการรบแบบใดบาง 
 ก.   รบไดเฉพาะบนบก ข.   รบไดเฉพาะในน้ํา 
 ค.   รบไดทุกสภาพดินฟาอากาศ ง.   รบไดเฉพาะหนาหนาว 
๒๓๓.   ทหารราบสามารถทําการเดิน  ๑  ช่ัวโมง  จะไดระยะทางประมาณ  เทาใด 
 ก.   ๒ – ๓   กม. ข.   ๓ – ๔   กม. 
 ค.   ๕          กม. ง.   ๑๐         กม. 
 ๒๓๔.   ขีดความสามารถของทหารราบในการปฏิบัติการรบ  ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด 
 ก.   ปฏิบัติการรบไดอยางตอเนื่องเปนเวลานาน    ข.   ปฏิบัติการรบไดทุกรูปแบบ 
 ค.   สามารถควบคุมพื้นที่  และประชากร    ง.   ถูกทุกขอ 
๒๓๕.   ขีดจํากัดของทหารราบในการปฏบิัติการรบ  ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด 

ก. ความเร็วในการเคลื่อนที่จํากดั    
ข. การปฏิบัติการบริเวณลุมน้ํา – พื้นน้ําจํากัด 
ค. การเคลื่อนที่ทางน้ํา – ทางอากาศมีจํากดั  
ง.   ถูกทุกขอ 

๒๓๖.   ในการเขาตี  เขาประชิดขาศึก  ทําลาย หรือจับเปนเชลย  และเขายึดภูมปิระเทศสําคัญ  เปนภารกิจของ
ทหารเหลาใด 
 ก.   ทหารมา ข.   ทหารราบ 
 ค.   ทหารปนใหญ ง.   ทหารชาง 
๒๓๗.   ในการปฏิบัติการรบทหารราบตองไดรับการสนับสนุนทางการชวยรบจากทหารเลาใด 
 ก.   เหลาทหารมายานเกราะ ข.   เหลาทหารปนใหญ 
 ค.   เหลาทหารชาง ง.   ถูกทุกขอ 
๒๓๘.   ในการปฏิบัติการรบทหารราบตองอาศัยเหลาทหารการสนบัสนุนทางการชวยรบ  เพื่ออํานวยความ
สะดวกทางการสงกําลังบํารุง  อยากทราบวาไดแกทหารเหลาใด 
ก.   เหลาทหารชาง ข.   เหลาทหารขนสง 
ค.   เหลาทหารสรรพวุธ ง.   ถูกทุกขอ 
 
วิชาเหลาทหารมา 
๒๓๙.   พระยาวชิระปราการ    เปน พระยศของพระมหากษัตริยพระองคใด 
 ก.   พระนเรศรวมหาราช ข.   พระเจาตากสินมหาราช 
 ค.   พระนารายณมหาราช ง.   พระเจาอูทอง 



 ๒๘
๒๔๐.   รบเปนปกแผน  ปฏิบัติการเปนอิสระ  เปน 
 ก.   บทบาทของทหารมา ข.   ภารกิจของทหารมา 
 ค.   คุณลักษณะของทหารมา ง.   ขีดความสามารถของทหารมา 
๒๔๑.   การจดัหนวยทหารมาในปจจุบนัระดับกองพลมี  ๒  กองพล  หนวยระดับกรมกี่กรม 
 ก.   ๓   กรม ข.   ๔   กรม 
 ค.   ๕   กรม ง.   ๖   กรม 
๒๔๒.   หนวยระดับกองพลทหารมามี  ๒  กองพล  กองพลทหารมาที่  ๒  รักษาพระองค  มีที่ตั้งอยูที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร  สวนกองพลทหารมาที่  ๑  มีที่ตั้งอยูทีจ่ังหวดัใด 
 ก.   สระบุรี ข.   ขอนแกน 
 ค.   เพชรบูรณ ง.   นาน 
๒๔๓.   ทหารมามาตราฐานในกองทัพบกมี  ๓  ประเภท 
        ก.  ทหารมารถถัง , ทหารมาบรรทุกยานเกราะ , ทหารมาลาดตระเวน 

จ. ทหารมาบรรทุกยานเกราะ , ทหารมาลาดตระเวน , ทหารมาอากาศ 
ฉ. ทหารมาขี่มา , ทหารมารถถัง , ทหารมาบรรทุกยานเกราะ 
ช. ทหารมาลาดตระเวน , ทหารมารถถัง , ทหารมาตาง  

๒๔๔.   ทหารมาขี่มาปจจุบนักองทัพบกไดอนุรักษไว  ๑  กองพัน  คอื 
 ก.   ม.พัน.๑ รอ. ข.   ม.พัน. ๓ รอ. 
 ค.   ม.พัน. ๒๒ ง.   ม.พัน. ๒๙ รอ. 
๒๔๕.   รถถัง  เอ็ม. ๔๘ เอ ๕  มีพลประจาํรถถังจํานวนกี่นาย 
 ก.   ๒   นาย ข.   ๓   นาย 
 ค.   ๔   นาย ง.   ๕   นาย 
๒๔๖.   อจย. ๑๗ - ๑๗  คือ  อัตราการจัดยทุโธปกรณในหนวยทหารมาระดับใด 
 ก.   หมวดรถถัง ข.   กองรอยรถถัง 
 ค.   กองพันรถถัง ง.   กรมรถถัง 
 
วิชาเหลาทหารปนใหญ 
๒๔๗. ภารกิจของทหารปนใหญสนาม คอื การยิงสนับสนุนแกหนวย ดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่อง แมนยํา 
ทันเวลา     ดวยการยิงตดัรอนกําลัง การยิงทําลาย และประสานการยิงสนับสนุนอาวธุยิงทั้งปวง  กจิที่สําคัญ
ของทหารปนใหญมีสองอยางคือ   
 ก.การยิงสนับสนุนและการประสานการยงิ   ข. การยิงตัดรอนกําลัง , การยิงทําลาย 
 ค. การประสานการยิง  , การยิงขม ง. การยิงทําลาย ,การยิงเตรียม 
๒๔๘. ขอใดไมใชขีดความสามารถของทหารปนใหญสนาม 
 ก.  สามารถยิงสนับสนุนไดทุกสภาพลมฟาอากาศ 
 ข. สามารถรวมอํานาจการยงิไดอยางรวดเร็ว 



 ๒๙
  ค. เพิ่มความลึกใหกับสนามรบ 
  ง. ปนใหญทกุชนิดสามารถยิงนิวเคลียร , เคมี – ชีวะได 
๒๔๙. เครื่องหมายทางทหารของหนวยทหารปนใหญเปนรูปอะไร  
 ก.                                  ข.  

 

 ค.                               ง. 
๒๕๐. พันธกิจของทหารปนใหญที่กลาวถึงการเพิ่มความลึกในสนามรบคือ  
     ก. การยิงกองรอยในแนวหนา ข. ทําการยิง ป. ขาศึก 
     ค. การยิงหนวยดําเนนิกลยุทธของขาศึก        ง. การยงิ ผตน. ขาศึก  
๒๕๑. ขอใดไมใชภารกจิของทหารปนใหญ   

ซ. ยิงสนับสนุนแกหนวยดําเนนิกลยุทธอยางตอเนื่อง แมนยํา ทันเวลา  
ฌ. ยิงทําลาย ยิงตดัรอนกําลังและยิงขมดวยปนใหญประเภทลํากลอง / อาวุธสง 
ญ. ประสานการยงิสนับสนุนของอาวุธยิงทั้งปวง 
ฎ. เขายึดพืน้ที่และทําลายขาศึก 

๒๕๒. ขอใดคือขีดจํากัดของทหารปนใหญสนาม 
      ก.  สามารถยิงสนับสนุนไดทุกสภาพลมฟาอากาศ 
      ข. สามารถรวมอํานาจการยิงไดอยางรวดเร็ว 
      ค. ปองกันตนเองทางพื้นดินและทางอากาศไดอยางจํากัด 
      ง. ปนใหญทุกชนิดสามารถยิงนิวเคลียร , เคมี – ชีวะได 
๒๕๓. ภารกิจของทหารปนใหญสนาม คอื การยิงสนับสนุนแกหนวย ดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่อง 
  แมนยํา ทนัเวลา  คําวาตอเนือ่งทานเขาใจวาอยางไร    
   ก. การยิงสนบัสนุนไดตลอดเวลา   ข. การยิงสนับสนุนอยางทันทวงท ี
   ค. การยิงสนบัสนุนที่แมนยํา ง. การยิงสนับสนุนอยางแมนยําและเร็ว 
 ๒๕๔. ขอใดไมใชขีดจํากัดของทหารปนใหญสนาม 
       ก. ปองกันตนเองทั้งทางพื้นดินและทางอากาศไดอยางจํากัด 
       ข. การยิง ป. เปนจุดออนใหขาศกึตรวจจับที่ตั้งได 
        ค. การยิงเปาหมายเปนจดุและเปาหมายเคลื่อนที่ไดอยางจํากดั 

 ง. สองสวางสนามรบไดนอย 
 
วิชาทหารชาง 
๒๕๕.   ภารกจิเฉพาะของหนวยทหารชาง  คือ 
 ก.   เครื่องกีดขวาง ข.   ส่ิงอํานวยความสะดวก ณ.สถานีปลายทาง 
 ค.   การทําลายดวยดนิระเบดิ ง.   ถูกทุกขอ 



 ๓๐
๒๕๖.   การสนับสนุนเมื่อหนวยทหารชางปฏิบัติงาน ชางใหหนวยอ่ืน  แตไมขึ้นการบังคับบัญชา  เรียกวาเปน 
 ก.   การสนับสนุนโดยตรง ข.   การสนับสนุนทั่วไป 
 ค.   การสนับสนุนชั่วคราว ง.   ขอ ก. และ ข. ถูก 
๒๕๗.   กองพันทหารชางสนามของกองพล  นอกจากจะมีกองบังคับการกองพัน  และกองรอยบังคับการ  และบริการ
ยังมีกองรอยทหารชางสนามอีกกี่กองรอย 
 ก.   ๒   กองรอย ข.   ๓   กองรอย 
 ค.   ๔   กองรอย ง.   ๕   กองรอย 
๒๕๘.   ผูบังคับบัญชาที่สูงที่สุดภายในหมู  คือ 
 ก.   ผูบังคับกองพัน ข.   ผูบังคับกองรอย 
 ค.   ผูบังคับหมวด ง.   ผูบังคับหมู 
๒๕๙.   การมอบหมายงานใหกับกองรอยทหารชางสนาม  แบงออกเปนประเภทอะไร 
 ก.   ประเภทพืน้ที่ ข.   ประเภทงาน 
 ค.   ประเภทพืน้ที่  และประเภทงาน ง.   ไมมีขอใดถูก 
๒๖๐.   ผูบังคับหมวดทหารชางสนามอัตราบรรจุ  คือช้ันยศอะไร 
 ก.   รอยตรี ข.   รอยโท 
 ค.   รอยเอก ง.   จ. (พิเศษ) 
๒๖๑.   ภารกจิมูลฐานของหนวยทหารชางในยุทธบริเวณ  คือ 

ก. การเพิ่มพูนสมรรถภาพในการใหกับกําลังของกองทัพ 
ข. การกอสรางหรือการทําลาย 
ค. การอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายใหกับกําลังฝายเดียวกนั 
ง. ถูกทุกขอ 

๒๖๒.   การใชทหารชาง  ตองยึดหลักใดบางที่วา 
ก.  ใชหนวยทหารชางตองยดึหลักวางานนัน้ตองการความชํานาญทางเทคนิค  และเครื่องมือพิเศษ 
ข.  การใชหนวยทหารชางเขาปฏิบัติการรบเฉพาะในกรณฉีุกเฉินอยางยิง่จริง ๆ 
ค.  ขาศึกเจาะแนว  หรือโอบปกโดยกระทันหัน 
ง.  ถูกทุกขอ 

 
วิชา  เศรษฐกิจพอเพียง   
๒๖๓.  เศรษฐกจิที่สามารถอุมชูตัวเองได  โดยไมตองเดอืดรอน  หมายถึงขอใด 
 ก.  เศรษฐกจิค้าํชู ข.  เศรษฐกิจพอเพียง 
 ค.  เศรษฐกิจตวัเอง ง.  ผิดทุกขอ 
๒๖๔.  หลักการพึ่งตนเอง  มีอยูดวยกนัทัง้หมดกี่ประการ 
 ก.  ๓  ประการ ข.  ๔  ประการ    
 ค.  ๕  ประการ ง.  ๖   ประการ 



 ๓๑
๒๖๕.  EM  เปนคํายอของคําวา  อะไร 
 ก.  EFFECTIVE  MICROORGANISMS ข.  EAR  MILO 

 ค.  ENG  MODEL ง.  EAT  MONO 
๒๖๖.  หญาแฝก  มีอยู  ๒  สายพันธ  ไดแก  พันธุอะไรบาง 
 ก.  หญาแฝกดอน , หญาแฝกคํา ข.  หญาแฝกดอน , หญาแฝกหอม 
 ค.  หญาแฝกคาํ , หญาแฝกแดง ง.  ถูกทุกขอ 
๒๖๗.  วิธีที่นิยมกันมากที่สุด  ในการขยายพันธุหญาแฝก  คือวิธีใด 
 ก.  ใชทอนลําตน ข.  ใชลําตน 
 ค.  ใชหนอ ง.  ใชราก 
๒๖๘.  จากขอที่  ๕  มีวิธีการขยายพนัธุไดกีว่ิธี 
 ก.  ๒  วิธี ข.  ๓  วิธี   
 ค.  ๔  วิธี ง.  ๕  วิธี 
๒๖๙.  นายทหารที่มีสวนสาํคัญในการนําจุลินทรีย  มาเผยแพรสูเกษตรกรไทย  คือผูใด 
 ก.  พ.อ.พิเชษฐ   วิสัยจร ข.  พ.อ.เชษฐ   วิสัยจอน 
 ค.  พ.อ.พิเชษฐ   วิสัยจัง ง.  ผิดทุกขอ 
๒๗๐.  หัวเชื้อจุลินทรียสามารถเก็บรักษาไดนาน  ประมาณเทาใด 
 ก.  ๓ - ๖  เดือน ข.  ๖  เดือน 
 ค.  ๑  ป ง.  ๒  ป 
๒๗๑.  การหมักยอดผัก  วัชพืช  ผักผลไม  โดยมีสวนประกอบของกรดอินทรีย  อยากทราบวา  เปนกรรมวิธี
การทําอะไร 
 ก.  การทําสารชีวภาพ ข.  การทําสารมูลสัตว 
 ค.  การทําน้ําผลไม ง.  ผิดทุกขอ 
๒๗๒.  หนวยทหารที่ประสบความสําเร็จในการนําจุลินทรีย  มาใชในภาคเกษตร  คือหนวยใด 
 ก.  จทบ.สระแกว ข.  จทบ.รอยเอ็ด 
 ค.  จทบ.เพชรบุรี ง.  จทบ.สระบุรี 
๒๗๓.  วิธีเพาะชําในถุงพลาสติก  มีขั้นตอนสําคัญอยูกี่ขั้นตอน 
 ก.  ๓  ขั้นตอน ข.  ๔  ขั้นตอน 
 ค.  ๕  ขั้นตอน ง.  ๖  ขั้นตอน 
๒๗๔.  การแยกหนอหญาแฝก  เพื่อนําไปเพาะชํา  อยูในขั้นตอนใด 
 ก.  ขั้นตอนที่  ๑ ข.  ขั้นตอนที่  ๒ 
 ค.  ขั้นตอนที่  ๓ ง.  ขั้นตอนที่  ๔ 
๒๗๕.  ในหญาแฝกยาวประมาณเทาใด 
 ก.  ๑๐ - ๒๐  ซ.ม. ข.  ๓๕ - ๘๐  ซ.ม. 
 ค.  ๑  เมตร ง.  ๒  เมตร 



 ๓๒
๒๗๖.  การขยายพันธุดวยหนอในแปลงขนสดใหญ  เหมาะสําหรับเกษตรกรประเภทใด 
 ก.  เกษตรกรรายยอย ข.  เกษตรกรรายใหญ 
 ค.  เกษตรกรทัว่ไป ง.  ผิดทุกขอ 

๒๗๗.  เมื่อหญาแฝกมีอายุ  ๔ - ๕  เดือน  จะไดหญาแฝกกอละเทาไร 
 ก.  ๑๐  ตน ข.  ๓๐  ตน    
 ค.  ๕๐  ตน ง.  ผิดทุกขอ 
๒๗๘.  ฤดูกาลที่เหมาะสมสําหรับการขยายพันธุ  อยูในหวงใด 
 ก.  มิ.ย. – ส.ค. ข.  ม.ค. – มี.ค. 
 ค.  เม.ย. – มิ.ย. ง.  ผิดทุกขอ 
 
วิชา  ความมัน่คงของชาติ   
๒๗๙.  ความหมายของบางเมืองหรือแวนแควน  ประกอบดวยองคประกอบ  ๔  ประการคือ 
 ก.  ประเทศ ข.  ประชากร 
 ค.  รัฐบาล ง.  ถูกทุกขอ 
๒๘๐.  คําวา “ ชาติ”  มีองคประกอบสําคัญ  อยูทั้งหมดกี่ประการ 
 ก.  ๒  ประการ ข.  ๔  ประการ 
 ค.  ๕  ประการ ง.  ผิดทุกขอ 
๒๘๑.  อํานาจสูงสุดเหนือดนิแดนทีม่ีการปกครองอยางเปนระเบียบ  มรีะบบคืออํานาจใด 
 ก.  อํานาจจริง ข.  อํานาจอธิปไตย 
 ค.  อํานาจแพง ง.  อํานาจลวง 
๒๘๒.  องคประกอบของพลังอํานาจของชาติ  มีอยูกี่ดาน 
 ก.  ๓  ดาน ข.  ๔  ดาน 
 ค.  ๕  ดาน ง.  ๖  ดาน 
๒๘๓.  รัฐบาลมีเสถียรภาพบริหารประเทศดวยความราบรื่น  อยูในพลังอํานาจดานใด 
 ก.  ดานการทหาร ข.  ดานการเมอืง 
 ค.  ดานสังคมจิตวิทยา ง.  ดายวิทยาศาสตร 
๒๘๔.  ประชาชนมีการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพชวีิตที่ดี  อยูในพลังอํานาจดานใด 
  ก.  ดานการทหาร ข.  ดานการเมอืง 
 ค.  ดานสังคมจิตวิทยา ง.  ถูกทุกขอ 
๒๘๕.  ประชาชนกินดีอยูดี  มีรายไดพอสมควร  อยูในพลังอํานาจดานใด 
 ก.  ดานเศรษฐกิจ ข.  ดานการเมอืง 
 ค.  ดานสังคมวิทยา ง.  ดานวิทยาศาสตร 
๒๘๖.  ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมเหมาะสมและปลอดภัย  อยูในพลังดานใด 
 ก.  ดานการเมอืง ข.  ดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 



 ๓๓
 ค.  ดานสังคมวิทยา ง.  ถูกทุกขอ 
๒๘๗.  ปญหาดานการเมืองภายในประเทศ  มีอยูดวยกนักี่ขอ 
 ก.  ๑  ขอ ข.  ๒  ขอ 
 ค.  ๓  ขอ ง.  ๔  ขอ 
๒๘๘.  ปญหาผูอพยพล้ีภยั  เปนปญหาดานการเมืองใด 
 ก.  ดานการเมอืงระหวางประเทศ ข.  ดานการเมอืงภายในประเทศ 
 ค.  ดานการเมอืงทั่วไป ง.  ดานการเมอืงเฉพาะ 
๒๘๙.  ถาเสถียรภาพการเมอืงไมมั่นคง  เปนปญหาดานการเมืองใด 
 ก.  ดานการเมอืงระหวางประเทศ ข.  ดานการเมอืงภายในประเทศ 
 ค.  ดานการเมอืงเฉพาะ ง.  ผิดทุกขอ 
๒๙๐.  การแพรระบาดของยาเสพติด  เปนปญหาดานใด 
 ก.  ดานวิทยาศาสตร ข.  ดานการทหาร 
 ค.  ดานการเมอืง ง.  ดานสังคมจิตวิทยา 
๒๙๑.  ความจดัแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ  เปนปญหาดานใด 
 ก.  ดานวิทยาศาสตร ข.  ดานการทหาร 
 ค.  ดานเศรษฐกิจ ง.  ดานการเมอืง 
๒๙๒.  แนวทางแกไขปญหาความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ  ไดแกขอใด 
 ก.  ปรับปรุงระบบราชการ ข.  แกไขปญหาความยากจน 
 ค.  กระจายอํานาจ ง.  ปฏิรูปการเมือง 
๒๙๓.  การปฏิรูปการเมือง  อยูในแนวทางแกไขปญหาความมั่นคงขอใด 
 ก.  ดานการเมอืงในประเทศ ข.  ดานเศรษฐกิจ 
 ค.  ดานสังคมจิตวิทยา ง.  ถูกทุกขอ 
๒๙๔.  การปลูกฝงอุดมการณความรักชาต ิ อยูในแนวทางแกไขปญหาความมั่นคงดานใด 
 ก.  ดานเศรษฐกิจ ข.  ดานสังคมจิตวิทยา 

ค.  ดานการเมอืง ง.  ผิดทุกขอ 
 
วิชา  การพฒันาสังคมและชมุชน  
๒๙๕  ความหมายของความมั่นคงของชาติที่ใชอยูในปจจบุัน  หมายถึง 
 ก.  ความอยูรอดปลอดภัยของชาติ  การรักษาความมั่นคง 
 ข.  ความเจริญกาวหนาของชาติ  การพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 ค.  ดานการเมอืง  เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๒๙๖.  หัวใจของความมั่นคงของชาติ  แบงออกสวนใหญ ๆ ไดกี่สวน 
 ก.  ๒  สวน ข.  ๓  สวน 



 ๓๔
 ค.  ๔  สวน ง.  ๕  สวน 
๒๙๗.  คําขวัญใหมที่พูดกนัในปจจุบัน  คือ 
 ก.  ไทยชวยไทย ข.  ไทยรูจักไทย 
 ค.  วิกฤติเศรษฐกิจแตกแยก ง.  ไทยรักไทย 
๒๙๘.  ความสามัคคี  แบงออกไดกี่ลักษณะ 
 ก. ๓  ลักษณะ ข. ๔  ลักษณะ 
 ค.  ๕  ลักษณะ ง.  ๖  ลักษณะ 
๒๙๙.  ความสามัคคี  อาจวิเคราะหได  ๓  ลักษณะ  คือ 
 ก.  ตัวบุคคล   
 ข.  ระบบ 
 ค.  มีความหวงัรวมกันทีจ่ะทําใหสังคมไปสูอนาคต 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๓๐๐.  ความหมายของความสามัคคี  คือ 
 ก.  ระบบ  
 ข.  ตัวบุคคล 
 ค.  การที่ทุกคนพรอมที่จะเสียสละ  ปกปองรักษาสิ่งเดยีวกันถาสิ่งนัน้ถูกทาทาย 
 ง.  ไมมีขอถูก 
๓๐๑.  ศูนยกลางของความสามัคคี  คือ 
 ก.  ความสําคัญของความสามัคคี ข.  ตัวบุคคล 
 ค.  ระบบ ง.  การใชความรุนแรง 
๓๐๒.  การหาสิ่งปกปองรักษารวมกนัวิธีหนึ่ง  คือ 
 ก.  ระบบ ข.  ความสามัคคี 
 ค.  ตัวบุคคล ง.  ระบอบประชาธิปไตย 
๓๐๓.  การสรางความสามัคคีของคนในชาติ  แบงหวัขอใหญ ๆ ไดกี่ขอ 
 ก.  ๓  หัวขอ ข. ๔  หัวขอ 
 ค.  ๕  หัวขอ ง.  ๖  หัวขอ 
๓๐๔.  ความสําคัญของความสามัคคี  อาจกลาวไดวาความสามัคคีเปน 
 ก.  ตนทุนทางสังคม ข.  ระบอบประชาธิปไตย  
 ค.  ตัวบุคคล ง.  ถูกทุกขอ 
๓๐๕.  อุปสรรคของการสรางความสามัคคี  คือ 
 ก.  เศรษฐกจิ ข.  ระบบ 
 ค.  ผูนํา ง.  การใชความรุนแรง 
๓๐๖.  คุณคารวมกันนี้มีช่ือเรียกกนัตาง ๆ นานา  ช่ือที่นิยมเรียกกนั  คือ 
 ก.  ตัวบุคคล ข.  ความไมเปนธรรม 



 ๓๕
 
 ค.  ประชาธิปไตย ง.  ระบบ 
๓๐๗.  การอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมมีกี่วิธี 
 ก.  ๑  วิธี ข.  ๒  วิธี 
 ค.  ๓  วิธี ง.  ๔  วิธี 
๓๐๘.  ชาติที่มั่นคง  คือ 
 ก.  ชาติที่มีความสามัคคี    
 ข.  เศรษฐกิจพอเพียง 
 ค.  ชาติที่ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกติกาเขาใจในคณุคายอมรับกติกา 
 ง.  ผิดทุกขอ 
๓๐๙.  แนวทางการยุติความขัดแยงโดยสันติวิธี  แบงออกเปนกีว่ิธี 
 ก. ๓  วิธี ข.  ๔  วิธี 
 ค.  ๕ วิธี ง. ๖  วิธี 
๓๑๐.  ในทัศนะที่ถูกตองการจัดการ  คือ 
 ก.  การแปรเปลี่ยนสถานการณใหเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
 ข.  ประชาธิปไตย 
 ค.  ชาติที่มคีวามสามัคคี 
 ง.  ตัวบุคคล 
๓๑๑.  การแปรรูปแบบของความขัดแยงอาจทําไดหลายลักษณะ  เชน 
 ก.  ความคิดไมตรงกันในสงัคม ข.  ความสามัคคี 
 ค.  ศาสนา ง.  ระบบ 
๓๑๒.  สันติวิธีในความหมาแบบที่  ๒  คือ 
 ก.  ระบบ  
 ข.  ประชาธิปไตย 
 ค.  วิธีการจัดความขัดแยงในสังคมที่เกิดขึ้น 
 ง.  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับสังคมไทย 
๓๑๓.  รัฐมีหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยของสังคม  คือ 
 ก.  ทําอยางไรเมื่อเผชิญหนากับสิ่งที่เกิดขึน้ใหความยุติธรรม 
 ข.  ไมเขาขางหนึ่งขางใด 
 ค.  ดูแลความสงบสุขของสังคม 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๓๑๔.  ความสามัคคีของคนในชาติอาจเกดิขึ้นจากทั้ง  ๓  รูปแบบ  คือ 
 ก.  จากการมีผูนํา    
 ข.  จากการมีระบบ 



 ๓๖
 ค.  จากการมีความปรารถนาในอนาคต รวมกัน 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๓๑๕.  กลุมคนในสังคมมีความเหน็ตางกนั  จะทําใหสังคมนั้น 
 ก.  มีความแตกแยกกนั 
 ข.  มีความสามัคคีกัน 
 ค.  สังคมนั้นจะตางคนตางอยู 
 ง.  ผิดทุกขอ 
๓๑๖.  คุณคาของโลกตะวันตกหรือโลกตะวันออก  คุณคานั้น  คือ 
 ก.  การอยูรวมกันโดยไมฆากันตายเมื่อมีความเหน็ตางกนั 
 ข.  มีความรักสามัคคีกัน 
 ค.  สังคมนั้นตางคนตางอยู 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๓๑๗.  วิธีการตอสูเพื่อเปลี่ยนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  คือ 
 ก.  ไมเคารพกฎหมาย 
 ข.  ทําผิดกฎหมายทําใหสังคมวุนวายโดยการเดินขบวน 
 ค.  แตกแยกความสามัคคี 
 ง.  ผิดทุกขอ 
วิชา  การปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน 
๓๑๘.  ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการทําแผล 
 ก.  ใหแผลสะอาดหายเร็ว ข.  ปองกันการติดเชื้อ 
 ค.  ปองกันอันตรายที่เกิดขึน้กับบาดแผล ง.  ชวยพยุงไมใหบาดแผลเคลื่อนไหว 
๓๑๙.  ขอใดไมใชวิธีทําความสะอาดแผล 
 ก.  ลางมือใหสะอาดกอนทาํแผล 
 ข.  ทําความสะอาดรอบ ๆ บาดแผลดวย  Alcohol  โดยวนรอบบาดแผลทิศทางเดียว 
 ค.  เอาน้ําเปลาลางแผลแลวใชกระดาษทิชชูปดไว 
 ง.  ฟอกแผล  ลางแผล  ใสยา  ปดแผล 
๓๒๐.  ขอใดไมใชการปฐมพยาบาลผูที่มีบาดแผล 
 ก.  ใหความอบอุนแกรางกายเพื่อปองกนัการช็อก 
 ข.  อยาใหสวนที่เปนบาดแผลเคลื่อนไหว 
 ค.  ทําการหามเลือด 
 ง.  ไมตองทําการปฐมพยาบาล  รอจนกวาถึงมือแพทย 
๓๒๑.  ขอใดเปนประโยชนของผาปดแผล  และผาพันแผล 
 ก.  ปองกันหลาย ๆ อยาง เชน  เชื้อโรค  หามเลือด  ผิดรูปราง 
 ข.  ไมตองใชผาปดแผลหรือผาพันแผล  จะทําใหมองไมเห็นบาดแผล 



 ๓๗
 ค.  ผาพันแผลจะทําใหแนน  อาการเจ็บปวด มากขึ้น 
 ง.  ผาปดแผล  ผาพันแผล  ไมชวยใหเกิดความอบอุนแกบาดแผล 
๓๒๒.  ความหมายของบาดแผลปด( Closed  Wounds )   
 ก.  แผลที่ไมมกีารเปดออกมาสูผิวหนังภายนอก 
 ข.  เกิดจากแรงกระแทกของแข็งที่ไมมีคม  จึงไมมีบาดแผลขึ้น 
 ค.  มีอาการ  ฟก  ชํ้า  ดํา  เขียว 
 ง.  มีการฉีกขาดของผิวหนัง 
๓๒๓.  ความหมายของบาดแผลเปด ( Open  Wounds )   
 ก.  บาดแผลทีผิ่วหนังแยกออกจากกนัทําใหมองเห็นเนื้อเยื่อภายใน 
 ข.  บาดแผลไมมีการเปดออกมาสูผิวหนังภายนอก 
 ค.  เกิดจากถูกแรงกระแทก  ไมมีเลือดตกยางออก 
 ง.  มีอาการเขียวชํ้า  บวมแดง 
๓๒๔.  แผลที่มีอวัยวะออกมาภายนอกรางกายไมควรปฏิบัติเชนใด 
 ก.  อยาพยายามแตะตองหรือเอาอวัยวะนัน้กลับเขาไปในรางกาย 
 ข.  ใหผูปวยนอนราบและใหความอบอุนแกรางกายเพื่อปองกันอาการชอ็ก 
 ค.  ใชถุงพลาสติกติดปดอวยัวะที่ออกมาภายนอกหรือใชผาสะอาดชุบน้ําปดไว 
 ง.  หยิบจับอวยัวะนั้นกลับเขาไปในรางกาย  เพื่อการอุจาดตา   
๓๒๕.  การชวยเหลือผูที่มีวตัถุแปลกปลอม  เสียบหรือแทงเขาไปในอวัยวะไมควรปฏิบัติอยางไร 
 ก.  หามเลือดโดยกดเสนเลือดแดงบริเวณนัน้ 
 ข.  ดูอาการช็อก 
 ค.  เคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยความระมัดระวัง 
 ง.  ดึงวัตถุนั้นออกจากบาดแผล 
๓๒๖.  การที่มีเลือดออกภายนอกกับเลือดออกภายใน  อะไรเปนอันตรายมากกวากนั 
 ก.  เลือดออกภายนอกมีอันตรายมากกวาเลือดออกภายใน 
 ข.  เลือดออกภายในมีอันตรายมากกวาเลือดออกภายนอก 
 ค.  ทั้งสองชนิดมีอันตรายมากกวา 
 ง.  ทั้งสองชนิด  ไมมีอันตราย 
๓๒๗.  ขอใดไมใชหลักการพิจารณาผูที่มีเลือดออก 
 ก.  จํานวนเลือดที่ออก 
 ข.  ระดับความมีสติของผูบาดเจ็บ 
 ค.  ความดันโลหิตลดลง  ชีพจรเตนเบาเรว็ 
 ง.  ผูบาดเจ็บนอนหลับสบาย 
 
 



 ๓๘
 
 
๓๒๘.  การฉีกขาดของเสนเลือดแดง  เลือดที่ออกมาลักษณะอยางไร 
 ก.  สีดําคล้ํา  มากพอประมาณ 
 ข.  สีแดงสด  พุงตามจังหวะการเตนของหวัใจ 
 ค.  สีแดงสด  ออกมาเล็กนอย 
 ง.  สีดําคล้ําคอย ๆ ซึมออกมา 
๓๒๙.  ขอใดไมใชการปฐมพยาบาลผูที่มีเลือดออก 
 ก.  การฉีกขาดของเสนเลือดฝอย  เอาผาสะอาดกดบาดแผลอยางเดียว 
 ข.  การฉีกขาดของเสนเลือดดํา  เอาผาสะอาดกดบาดแผลยกสวนนั้นใหสูงขึ้น 
 ค.  การฉีกขาดของเสนเลือดแดง  ตองใชสายรัดหามเลือด  ผาสะอาด ๆ กดบาดแผลยกสวนนั้นให
สูงขึ้น  รีบนําสงโรงพยาบาล 
 ง.  ไมตองทําการปฐมพยาบาล  รับนําสงโรงพยาบาลทันที 
๓๓๐.  เมื่อเกดิบาดแผลฟกช้ําดําเขียว  ควรทําการปฐมพยาบาลอยางไร 
 ก.  ใชน้ํารอนประคบบริเวณบาดแผลกอน 
 ข.  ใชน้ําเยน็ประคบบริเวณบาดแผลเพื่อลดอาการปวดบวม 
 ค.  รับประทางยาแกปวด  แกอักเสบกอน 
 ง.  ไปพบแพทย 
๓๓๑.  ผูปวยที่มีอาการรุนแรง  ชีพจรเบาเร็ว ช็อก หมดสติ  ควรใหนอนลักษณะอยางไร 
 ก.  นอนหงายราบมือชิดลําตัว ข.  นอนตะแคงขาเหยยีดตรง 
 ค.  นอนหงายยกปลายเทาสงูขึ้น ง.  นอนตะแคงตัวงอ 
๓๓๒.  การที่สวนประกอบของกระดูกแตกออกจากกันอยางสิ้นเชิง  หรือยังมีสวนที่ติดอยูบางเมอืกระดูกหัก  
ขอใดไมเกีย่วของ 
 ก.  เนื้อเยื่อรอบ ๆ กระดูก ข.  เสนเลือด  เสนประสาท 
 ค.  ปอด ง.  เสนเอ็น 
๓๓๓.  กระดกูหักแบบใดมอัีนตรายมากกวา  กอใหเกดิการติดเชื้อ 
 ก.  กระดกูหกัแบบธรรมดา  หรือแบบปด  ข.  กระดูกหักมีบาดแผล  หรือแบบเปด 
 ค.  กระดูกหักแบบเปดและแบบปด ไมมีอันตราย ง.  ขอเคลื่อน ขอเคล็ด 
๓๓๔.  ขอใดไมใชขอบงชีห้รืออาการแสดงของกระดกูหัก 
 ก.  สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะสวนที่หกัได  ข.  ผิดรูปไปจากปกติของกระดูก 
 ค.  ผิวหนังฉีก  มีเลือดออก  มีบาดแผล  ง.  กดเจ็บ  บวมแดง  อักเสบ 
๓๓๕.  ผูที่มีบาดแผลเลือดออกมากและกระดูกทีห่ักแลว  ควรทําการปฐมพยาบาลอยางไร 
 ก.  รีบถอดรองเทาหุมขอออก  ยกปลายเทาสูง 
 ข.  ไมตองถอดรองเทาหุมขอออก  ใชสายรัดหามเลือด  หาอุปกรณมาดามเทาไว 



 ๓๙
 ค.  บอกใหผูปวยทําจติใจใหสบาย  ไมเปน อะไรมาก 
 ง.  รีบไปพบแพทยทําการเอกซเรย 
๓๓๖.  ขอใดไมใชการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บกระดูกคอหัก 
 ก.  ใหอยูในทานอนหงาย  ยกไหลสอดผาเช็ดตัวที่มวนไวใตคอ 
 ข.  ใชของแข็งวางขาง ๆ ศรีษะ  และคอทั้ง ๒  ขาง  เพื่อปองกันการเคลื่อนไหว 
 ค.  ตรวจดูศรีษะหรือคอของผูบาดเจ็บ  โดยการงอ  ยก  หมุน 
 ง.  ผูกเครื่องประคองคอแสวงเครื่องดวยแถบผายาว ๆ 
๓๓๗.  ขอใดไมใชเหตุสงเสริมที่ทําใหกระดูกหัก 
 ก.  เพศ  ผูชายที่มีโอกาสมากกวาเนื่องจากการประกอบอาชีพ 
 ข.  อายุ  ผูสูงอายุกระดูกจะเปราะบางกวาผูที่มีอายุนอย 
 ค.  ตําแหนงของกระดูก  เชน  แขน  ขา  จะหักงาย 
 ง.  ความอวน  ความผอม  ของรางกาย 
วิชา  การบรรเทาสาธารณภยั   
๓๓๘.  การสนัดาป  คืออะไร 
 ก.  ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการรวมตัวของเชื้อเพลิงกับออกซิเจน 
 ข.  ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการเคมีกับเชื่อเพลิง 
 ค.  ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการรวมตัวของเคมแีละออกซิเจน 
 ง.  ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการกระจายตัวเชื้อเพลิงและออกซิเจน 
๓๓๙.  เชื้อเพลิงหมายถึงขอใด 
 ก.  ของแข็งทีม่ีไฟติด ข.  ส่ิวที่ติดไฟและไฟลุกไหม 
 ค.  ส่ิงที่ติดไฟและเกดิการลกุไหม ง.  ส่ิงของที่ไมติดไฟ 
๓๔๐.  ขอใดไมใชองคประกอบของไฟ 
 ก.  เชื้อเพลิง ข.  ความรอน 
 ค.  คารบอนไดออกไซด ง.  ออกซิเจน 
๓๔๑.  ขอใดเปนวิธีการกําจดัองคประกอบของไฟ 
 ก.  ทําใหเย็นตวัลง ( การลดอุณหภูมิ ) ข.  กําจัดไฮโดรคารบอน 
 ค.  ดารเพิ่มอุณหภูม ิ ง.  ไมมีขอใดถูก 
๓๔๒.  ประเภทของไฟมีกี่ประเภท 
 ก.  ๔  ประเภท ข.  ๕  ประเภท 
 ค.  ๖  ประเภท ง.  ๗  ประเภท 
๓๔๓.  สัญลักษณ   C  หมายถึงอะไร 
 ก.  ไฟที่เกิดขึน้กับโลหะที่ตดิไฟได ข.  ไฟที่เกิดกบัอุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไหลอยู 
 ค.  ไฟที่เกิดขึน้กับเชื้อเพลิงเหลว ง.  ไฟที่เกิดกบัวัตถุเชื้อเพลิง 
 



 ๔๐
 
๓๔๔.  ไฟที่เกิดกับโลหะทีต่ิดไฟไดใชอะไรในการดับไฟ 
 ก.  G - ๑ ข.  Met – L - X 
 ค.  LPG ง.  ถูก ก.และ ข. 
๓๔๕.  ทุกขอเปนคุณสมบัตขิองเครื่องดับเพลิงแบบยกเคลื่อนที่ได  ยกเวนขอใด 
 ก.  ราคาถูกใชงานไดหลายครั้ง ข.  เหมาะสมกับประเภทของไฟที่เกดิขึ้น 
 ค.  ติดตั้งในทีส่ะดวกหยิบใชงานไดทันท ี ง.  ตรวจสอบถูกตองอยางสม่ําเสมอ 
๓๔๖.    ที่มีสวนแกรไฟตมคีุณสมบัติอยางไร 
 ก.  ส่ือความรอนจะใหโลหะติดไฟเยน็ตัวลง ข.  ตัดปฏิกิริยาลูกโซของเปลวไฟ 
 ค.  ตัดอากาศในการลุกไหม ง.  ผิดหมด 
๓๔๗.  การดับเพลิงขั้นตน  คือ 
 ก.  การดับเพลงิเสียแตในโอกาสแรกที่เร่ิมขึ้นทันท ี
 ข.  การดับเพลงิโดยใชน้ําดับกอน 
 ค.  การใชผาหมชุบน้ําดับไฟกอน 
 ง.  การดับเพลงิโดยวิธีใชเครื่องดับเพลิงแบบสารเคมี 
๓๔๘.  เครื่องดับเพลิงสําหรับดับเพลิงขั้นตน  แบงออกเปนกี่ชนิด 
 ก.  ๙  ชนิด ข.  ๑๐  ชนิด 
 ค.  ๓  ชนิด ง.  ๖ ชนิด 
๓๔๙.  เครื่องดับเพลิงชนิด  กรด – โซดา  ( soda  acid  )  มีตัวยาบรรจภุายในอะไรบาง 
 ก.  กรดกํามะถัน  โซเดียมคารบอนเนต 
 ข.  กรดกํามะถัน  กรดอะมีโนเซนเซติกส 
 ค.  กรดกํามะถัน  โซเดียมคลอไรด 
 ง.  กรดกํามะถนั  กรดฟอสฟอรัส 
๓๕๐.  เครื่องดับเพลิงชนิด  กรด – โซดา (soda  acid  )  ใชดับเพลิงประเภทใด 
 ก.  อุปกรณไฟฟา ข.  สารเคมี 
 ค.  โลหะ ง.  วัตถุเชื้อเพลิง 
๓๕๑.  ผลในการฉีดเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดกรด  มีคณุสมบัติอยางไร 
 ก.  ๑  แกลลอน  ระยะฉีด  ๒๐  ฟุต  ใชเวลา  ๔๐  วินาท ี
 ข.  ๑ แกลลอน  ระยะฉีด ๒๕  ฟุต  ใชเวลา  ๔๕ วนิาท ี
 ค.  ๑ แกลลอน  ระยะฉีด  ๓๐  ฟุต  ใชเวลา  ๕๐ วินาท ี
 ง.  ๑  แกลลอน  ระยะฉีด  ๓๕ ฟุต  ใชเวลา  ๕๕  วินาที 
๓๕๒.  เครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซ ( โฟม )  ทีแกซคารบอนไดออกไซดบรรจุเปนกีเ่ทาของปริมาตรเดิม 
 ก.  ๓ – ๕  เทา ข. ๕ – ๑๐ เทา 
 ค. ๗ – ๑๒  เทา ง.  ๑๒ – ๑๕  เทา 



 ๔๑
๓๕๓.  น้ํายาฟองกาซมีผลในการดับเพลิงที่เกิดจาก อะไร 
 ก.  อุปกรณไฟฟา ข.  น้ํามัน  เชื้อเพลิง  หรือเชือ้เพลิงเหลว 
 ค.  จากอาคารบานเรือน ง.  ไดทุกขอทีก่ลาวมา 
๓๕๔.  ส่ิงภายในเครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซหรือโฟม  ประกอบดวยอะไรผสมกับอะไร 
 ก.  อะลูมิเนยีมซัลเฟต  ผสม  น้ําอุน 
 ข.  โซเดียมซัลเฟต  ผสม  กาซคารบอนไดออกไซด 
 ค.  อะลูมิเนียมซัลเฟต  ผสม  โซเดียมคารบอนเนต 
 ง.  อะลูมิเนียม  ไฮดรอกไซด  ผสม  น้ําอุน 
๓๕๕.  ขอใดไมใชตัวยาที่ทาํใหน้ํายาดับเพลิงยึดเหนี่ยวและเปนฟอง 
 ก.  น้ํามันเตอรกีแดง ข.  น้ํามันสน 
 ค.  น้ําคั้นรากไม ง.  สารที่ทําใหเปนฟองคลายฟองสบู 
๒๕๖.  น้ํายาจะพุงออกจากถงัไดโดยแรงดนัจากอะไร 
 ก.  แรงดันอากาศ ข.  แรงดันกาซออกซิเจน 
 ค.  แรงดันกาซคารบอนไดออกไซด ง.  ไมมีขอถูก 
๓๕๗.  ขอใดไมใชผลดีของเครื่องดับเพลิงแบบฟองกาซหรือโฟม 
 ก.  คลุมทับผิวหนาเชื้อเพลิง  โดยวิธีแยกออกซิเจน 
 ข.  เมื่อถูกน้ํายาครอบทับแลวจะลุกไหมขึน้อีก 
 ค.  ฟองน้ํายาแผบนผิวหนาเชือ้เพลิง  ครอบทับเชื้อเพลิงแนบสนิท 
 ง.  ใชดับเพลิงไดทุกชนดิ 
๓๕๘.  ขอใดไมใชผลเสียของเครื่องดบัเพลิงแบบฟองกาซหรือโฟม 
 ก.  บํารุงรักษายากกวาเครื่องดับเพลิงแบบอื่น ๆ 
 ข.  ฟองกาซเปรอะเปอนเสื้อผา 
 ค.  ฟองกาซไมไดผลกับเชื้อเพลิงเหลวบางชนิด  เชน  อีเทอร  แอลกอฮอล  เปนตน 
 ง.  เปนสื่อไฟฟาสามารถตัดไฟจากอุปกรณที่มีกระแสไฟฟาได 
๓๕๙.  เมื่อความหนาแนนอากาศเทียบกับ  ๑  กาซคารบอนไดออกไซด  มีความหนาแนนกี่เทา 
 ก.  ๐.๕  เทา ข.  ๑.๕  เทา 
 ค.  ๒.๕  เทา ง.  ๕ เทา 
๓๖๐.  เครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดเหลว  ( สะสมความดัน ) กาซคารบอนไดออกไซดสามารถพุง
ออกไปเปนรัศมีกี่ฟุต 
 ก.  ๑  ฟุต ข.  ๓  ฟุต 
 ค. ๕  ฟุต ง. ๑๐  ฟุต 
๓๖๑.  หากฉีดเครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดเหลว  ( สะสมความดัน )  ในที่รับอากาศจะมีผลอยางไร 
 ก.  เชื้อเพลิงจะดับทันท ี
 ข.  กาซคารบอนไดออกไซดไมทําใหเชื้อเพลิงดับ 



 ๔๒
 ค.  กาซคารบอนไดออกไซดกระจายใน อากาศเปนอันตราย 
 ง.  กาซคารบอนไดออกไซดเขาแทนที่อากาศหายใจ  ทําใหไมมีอากาศหายใจ 

 
...................... 


