
ธนาคารข้อสอบ  
หลกัสูตรการฝึกนักศึกษาวชิาทหาร ช้ันปีที ่ 4  หญงิ 

จงเลอืกข้อทีถู่กทีสุ่ดเพยีง  1  ข้อ 
วชิา  แผนทีก่ารอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ   
1.  ทุก ๆ จตุัรัสบนแผนท่ีมาตราส่วน  1 : 50000  จะมีระยะห่างกนัก่ีเมตร 
 ก.  10  เมตร ข.  100  เมตร 
 ค.  1000  เมตร ง.  10000  เมตร 
2.  การแบ่งกริดโซนระบบยทีูเอม็จะใชท้  าแบ่ง  ผท.โลกระหวา่งละติจูดใต ้– เหนือ  คือ 
 ก.  6  องศาใต ้– 8  องศาเหนือ ข.  80  องศาใต ้– 84  องศาเหนือ 
 ค.  8  องศาใต ้– 6  องศาเหนือ ง.  80  องศาเหนือ – 84  องศาใต ้
3.  การแบ่งกริดโซนระบบยทีูเอม็จะใชท้  าแบบ  ผท.โลกระหวา่งลองจิจูดตะวนัตกกบัตะวนัออก  คือ 
 ก.  90  องศาตะวนัตก – 180  องศาตะวนัออก 
 ข.  180  องศาตะวนัตก – 360  องศาตะวนัออก 
 ค.  180  องศาตะวนัตก – 90  องศาตะวนัออก 
 ง.  180  องศาตะวนัตก – 180  องศาตะวนัออก 
4.  การแบ่งโซนในระบบยทีูเอม็จะแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีโซน 
 ก.  40  โซน ข.  60  โซน 
 ค.  80  โซน ง.  120  โซน 
5.  แต่ละกริดโซนมีความกวา้งและความยาวก่ีองศา 
 ก.  3  องศา x 5  องศา ข.  5  องศา x 15  องศา 
 ค.  6  องศา x 8  องศา ง.  8  องศา x 10  องศา 
6.  การก าหนดเลขอกัษรประจ ากริดโซนเพื่อไม่ใหซ้ ้ ากนัเลยอกัษรประจ ากริดโซนตวัอยา่งเช่น 
 ก.  47 P ข.  PQ 
 ค.  5143  II ง.  Z RTSD 
7.  อกัษรประจ าจตุัรัสแสนเมตรบน  ผท.มาตราส่วน  1 : 50000  ตวัอยา่งเช่น 
 ก.  L  7018 ข.  NR 
 ค.  Z RTSD ง.  48  N 
8.  การอ่านพกิดักริดทางทหารในระบบยทีูเอม็จะอ่านดงัน้ี 
 ก.  อ่านไปทางขวาแลว้ข้ึนบน ข.  อ่านไปทางซา้ยแลว้ข้ึนบน 
 ค.  อ่านไปทางขวาแลว้ลงล่าง ง.  อ่านไปทางซา้ยแลว้ลงล่าง 
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9.  การอ่านพกิดักริดทางทหารในระบบยทีูเอม็  ถา้อ่านพิกดัเป็นตวัเลข  4  ตวั  จะใกลเ้คียงระยะก่ีเมตร 
 ก.  10  เมตร ข.  100  เมตร 
 ค.  1000  เมตร ง.  10000  เมตร 
10.  การอ่านพกิดักริดทางทหารในระบบยทีูเอม็  ถา้อ่านพิกดัเป็นตวัเลข  6  ตวั  จะใกลเ้คียงระยะก่ีเมตร 
 ก.  10000  เมตร ข.  1000  เมตร 
 ค.  100  เมตร ง.  10  เมตร 
11.  การอ่านพกิดักริดทางทหารในระบบยทีูเอม็  ถา้อ่านพิกดัเป็นตวัเลข  8  ตวั  จะใกลเ้คียงระยะก่ีเมตร 
 ก.  100  เมตร ข.  10  เมตร 
 ค.  1000  เมตร ง.  10000  เมตร 
12.  เส้นท่ีลากรอบโลกจากตะวนัตกไปตะวนัออกรอบโลก  คือเส้น 
 ก.  เส้นอีเควเตอร์ ข.  เส้นเมอริเดียน 
 ค.  เส้นละติจูดตะวนัออก ง.  เส้นละติจูดตะวนัตก 
13.  เสน้ท่ีลากจากขั้วโลกเหนือมายงัขั้วโลกใตร้อบโลกคือเส้น 
 ก.  เส้นลองจิจูดเหนือ ข.  เส้นลองจิจูดใต ้
 ค.  เส้นอีเควเตอร์ ง.  เส้นเมอริเดียน 
14.  เสน้เมอริเดียนอ่านกลางตดักบัเสน้อีเควเตอร์โดยท ามุมฉากกนัและกนัจุดตดัน้ีเรียกวา่ 
 ก.  จุดศูนยก์ าเนิด ข.  จุดก าหนดอกัษรโซน 
 ค.  จุดท่ีอยูข่องโซน ง.  จุดก าหนดเลขโซน 
15.  ความสูงบน  ผท.ท่ีถูกก าหนดไวด้ว้ยเสน้ชั้นความสูงนั้นจะเทียบกบัระดบัอะไร 
 ก.  จากเสน้ชั้นท่ีต ่าท่ีสุด ข.  จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง 
 ค.  จากพื้นระดบัของภูเขา ง.  จากการก าหนดเสน้ 0 ม. 
16.  เสน้ชั้นความสูงมีก่ีประเภท 
 ก.  5  ประเภท ข.  6  ประเภท 
 ค.  8  ประเภท ง.  10  ประเภท 
17.  เสน้ชั้นความสูงหลกัมีลกัษณะดงัน้ี 
 ก.  เป็นเสน้สีน ้ าตาลบาง ๆ   

ข.  เป็นเสน้สีน ้ าตาลหนามีเลขก ากบั เช่น  100 , 200 ม. 
ค.  เป็นเสน้สีน ้ าตาลมาบรรจบกนั   
ง.  เป็นเสน้สีน ้ าตาลตดักนั 

18.  เสน้ท่ีแสดงความต ่า  คือเสน้ชั้น 
 ก.  เสน้ชั้นความสูงหลกั ข.  เสน้ชั้นความสูงรอง 
 ค.  เสน้ชั้นความสูงแทรก ง.  เสน้ชั้นควาวสูงดีเพรสชัน่ 
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19.  ค่าความห่างของเสน้ชั้นความสูงจะเขียนแสดงบริเวณใด 
 ก.  ท่ีเสน้ชั้นความสูงทุก ๆ เสน้ ข.  ท่ีเสน้ชั้นความสูงแทรก 
 ค.  ท่ีเสน้ชั้นความสูงหลกั ง.  ไม่มีขอ้ใดถูกเลย 
20.  เสน้ชั้นความสูงท่ีมาบรรจบกนัหลาย ๆ วง  วงในท่ีเลก็ท่ีสุด  มีกากบาทอยูต่รงกลางและตวัเลขแสดง
ความสูงหมายถึง 
 ก.  สันเขา ข.  คอเขา 
 ค.  ยอดเขา ง.  ลาด 
21.  การเดินทางดว้ยเขม็ทิศขอ้ควรระวงัเขม็ทิศควรอยูห่่างสายไฟฟ้าแรงสูงก่ีเมตร 
 ก.  10  เมตร ข.  18  เมตร 
 ค.  45  เมตร ง.  55  เมตร 
22.  เขม็ทิศมีส่วนประกอบส าคญั  3  ส่วน  คือ 
 ก.  ฝาตลบั  ตวัเรือน  ห่วงถือ ข.  ฝาตลบั  หนา้ปัด  แผน่ลูกศร 
 ค.  ฝาตลบั  ตวัเรือน  กา้นเลง็ ง.  ฝาตลบั  ตวัเรือน  หนา้ปัด 
23.  การตั้งเขม็ทิศในเวลากลางคืนเม่ือไม่มีแสงสวา่งตอ้งตั้ง  3  อยา่งตรงกนั  คือ 
 ก.  ดรรชนีสีด า  ลูกศร  เส้นเลง็ ข.  ดรรชนีสีด า  พรายน ้า  ลูกศร 
 ค.  ดรรชนีสีด า  ช่องเลง็  เสน้เลง็ ง.  ดรรชนีสีด า  เสน้เลง็  พรายน ้า 
24.  การตั้งเขม็ทิศในเวลากลางคืนท่ีครอบหนา้ปัดอนับนหมุดคล๊ิกได ้ 1  คล๊ิก  เท่ากบัก่ีองศา 
 ก.  3  องศา ข.  2  องศา 
 ค.  1  องศา ง.  5  องศา 
25.  การแปลงค่ามุมกลบัหรือเปล่ียนเป็นมุมตรงขา้มจะปฏิบติัหรือคิดดงัน้ี 
 ก.  เอา  90  องศา  บวกหรือลบ ข.  เอา  180  องศา  บวกหรือลบ 
 ค.  เอา  270  องศา  บวกหรือลบ ง.  เอา  360  องศา  บวกหรือลบ 
26.  การใชเ้คร่ืองวดัมุม  P – 67  ช่วยในการวดัมุมภาคทิศเหนือบริเวณส่วนโคง้ของ  P – 67  บอกค่าของมุม
ไว ้ คือ 
 ก.  วงใน  0  องศา – 180  องศา , วงนอก  180  องศา – 360  องศา 

ข.   วงใน  0  องศา – 90  องศา , วงนอก  90  องศา – 180  องศา 
ค. วงใน  180  องศา – 360  องศา , วงนอก  0  องศา – 180  องศา 
ง. วงใน  90  องศา – 180  องศา , วงนอก  0  องศา – 90  องศา 

27.  หากวดัมุมภาคทิศเหนือได ้ 135  องศา  มุมกลบัหรือตรงกนัขา้ม  คือ 
 ก.  315  องศา ข.  45  องศา 
 ค.  351  องศา ง.  54  องศา 
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28.  เคร่ืองหมายมูลฐาน  หน่วยทหาร  คือ 
 ก.  วงกลม ข.  สามเหล่ียม 
 ค.  สีเหล่ียมจตุัรัส ง.  ส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
29.  สีท่ีใชเ้ขียนเคร่ืองหมายทหาร  มีก่ีสี 
 ก.  2  สี ข.  3  สี 
 ค.  4  สี ง.  5  สี 
30.  สีท่ีใชเ้ขียนหน่วยทหารฝ่ายขา้ศึกจะใชสี้อะไร 
 ก.  ด า ข.  แดง 
 ค.  น ้ าตาล ง.  น ้ าเงิน 
31.  สีท่ีใชเ้ขียนหน่วยทหารฝ่ายเดียวกนั  คือ 
 ก.  น ้ าเงิน ข.  เหลือง 
 ค.  เขียว ง.  แดง 
32.  เคร่ืองหมายทางการช่างของฝ่ายเราและฝ่ายขา้ศึก  จะใชสี้อะไร 
 ก.  น ้ าเงิน ข.  เขียว 
 ค.  เหลือง ง.  แดง 
33.  การแสดงขนาดของหน่วยทหารถา้เป็นระดบักองพนัมีลกัษณะ 
 ก.   ข. 
 ค. ง.                      
34.  การแสดงต าบลจ่ายส่ิงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ต าบลจ่าย สป. 3 จะเขียนไดด้งัน้ี 
  ก.                ข.             
 ค.     ง.  
35.  การผสมเคร่ืองหมายของหน่วยทหาร เช่น                  ๒  
 ก.  หมวดทหารราบท่ี 2 ข.  กองร้อยทหารราบท่ี  2 
 ค.  กองพนัทหารราบท่ี 2 ง.  กรมทหารราบท่ี  2 
36.  เคร่ืองหมายกองพลทหารราบท่ี  9  เขียนได ้ คือ    
 ก.                ๙ ข.                  ๙  
 ค.                ๙ ง.                   ๙ 
37.  เคร่ืองหมายต่อไปน้ีหมายถึง   ๒             ๓/๒ 
 ก.  มว.เสนารักษท่ี์  2  ร้อย  3  พนั  2 
 ข.  มว.ส่ือสารท่ี  2  ร้อย  3  พนั  2 
 ค.  มว.ทหารราบท่ี  2  ร้อย  3  พนั  2 
 ง.  มว.ทหารมา้ท่ี  2  ร้อย  3  พนั  2 
 

xx 

xxxx 

xx 
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38.  การแสดงเคร่ืองหมาย  หมู่ ตอน มว.  คือ 
 ก. ข.    X  XX  XXX 
 ค.     I    II   III ง.      XXXX 
39.  เคร่ืองหมายหน่วยทหารขนส่ง  คือ 
 ก.                  ข. 
 ค. ง. 
40.  พื้นท่ีวางก าลงัของกองบินในอนาคตเขียนไดด้งัน้ี 
 ก.    ข. 
 ค. ง. 
41.  จุดประสานการปฏิบติัมกัจะเขียนดงัน้ี 
 ก.   ข. 
 ค. ง. 
42.  เคร่ืองยงิลูกระเบิด  ขนาดกลางเขียนไดด้งัน้ี 
 ก.    ข.      
 ค.    ง.      
43.  การผสมเคร่ืองหมาย  กองพนัทหารมา้ท่ี  2  กรมทหารมา้ท่ี  4  เขียนไดด้งัน้ี 
 ก.  ๒             ๔ ข.   ๒             ๔ 
 ค.  ๔             ๒ ง.    ๒             ๔ 
44.  ต  าบลจ่ายน ้าของกองพล  เขียนได ้ คือ 
 ก.   ข. 
 ค.   ง.     
45.  เคร่ืองหมายกบัระเบิด  แสดงไดด้งัน้ี 
 ก.        ข.          
 ค. ง. 
46.  เคร่ืองหมายต่อไปน้ี  คือ 
 ก.  ขบวนรถสายพาน ข.  ขบวนรถไฟ 
 ค.  ขบวนรถถงั  ง.  ขบวนสัมภาระ 
47.  สีท่ีใชก้บัเคร่ืองหมายบนแผนท่ีมี  5  สี  คือ 
 ก.  แดง  ด า  น ้าเงิน  น ้ าตาล  เขียว ข.  แดง  ด า  เหลือง  ฟ้า  น ้ าตาล 
 ค.  แดง  ด า  เขียว  น ้ าเงิน  เหลือง ง.  แดง  ด า  น ้าตาล  เหลือง  เขียว 
48.  สญัลกัษณ์วดัมีโบสถ ์ เขียนไดด้งัน้ี 
 ก.      ข. 
 ค.      ง. 

 * 
 

 * 
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วชิา  แบบธรรมเนียมทหาร 
49.  มาตรา  4  ในพระราชกฤษฎีกา  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  2503  มีก่ีส่วน 
 ก.  5  ส่วน ข.  10  ส่วน   
 ค.  15  ส่วน ง.  19  ส่วน 
50.  ขอ้ใดต่อไป  คือหน่วยงาน  ราชการของกองบญัชาการทหารสูงสุด 
 ก.  กรมการส่ือสารทหาร ข.  กรมกิจการพลเรือนทหาร 
 ค.  กรมการเงินทหาร ง.  ถูกทุกขอ้ 
51.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีของกรมส่งก าลงับ ารุงทหาร 
 ก.  ประสานงานดา้นการส่งก าลงับ ารุงกบัเหล่าทพั 
 ข.  ท าการเกษตรเพื่อส่งใหก้บักองทพั 
 ค.  ทางงบประมาณสนบัสนุน  บก.สูงสุด 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
52.  การทูตฝ่ายทหารของกองบญัชาการทหารสูงสุด  คือหนา้ท่ีของหน่วยงานใด 
 ก.  กรมกิจการพลเรือนทหาร ข.  กรมการทูตทหาร 
 ค.  กรมข่าวทหาร ง.  ถูกทุกขอ้ 
5.  ปฏิบติัการใดคือหนา้ท่ีของกองบญัชาการทหารพฒันา 
 ก.  การวิจยัทางยทุธศาสตร์และการศึกษาในระดบัสูง 
 ข.  การฝึกศึกษาและวิทยาการทางทหารของ  บก.ทส. 
 ค.  การป้องกนัการแทรกซึมบ่อนท าลายความมัน่คงของชาติ 
 ง.  ข่าวกรองและการต่อตา้นการข่าวกรอง 
53.  จากค าตอบขอ้ท่ี  5  ขอ้ใด  คือค าขยายความของหนา้ท่ีของค าตอบท่ีถูกตอ้งจากขอ้ 5 
 ก.  การประสานวิทยาการทางดา้นความมัน่คงแห่งชาติ 
 ข.  ด าเนินงานเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาวิชาการทหาร 
 ค.  การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมจิตวิทยาของประเทศในถ่ินทุรกนัดาร 
 ง.  ด าเนินการฝึกศึกษาดา้นการข่าวกรอง 
54.  กองทพับกแบ่งส่วนราชการออกเป็นก่ีส่วน 
 ก.  30 ข.  32     
 ค.  35 ง.  36 
55.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ส่วนราชการกองทพับก 
 ก.  กรมก าลงัพลทหารบก ข.   กรมการคลงัทหารบก 
 ค.  กรมส่งก าลงับ ารุงทหารบก ง.  กรมสารบรรณทหารบก 
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56.  ขอ้ใดต่อไปน้ีคือหนา้ท่ีของกรมข่าวทหารบก 
 ก.  ก าหนดความตอ้งการและก ากบัการเก่ียวกบัการแลกส่วนแผนท่ีทหาร 
 ข.  รายงานข่าวประจ าวนัของ  กสร. 
 ค.  หาข่าวใหก้บั  ททบ.5 
 ง.  ก ากบัข่าวสารก่อนส่งผา่นไปยงัประชาชน 
57.  ขอ้ใดต่อไปน้ีคือเป็นหนา้ท่ีของกรมยทุธการทหารบก 
 ก.  ด าเนินงานประวติัศาสตร์และพิพิธภณัฑท์หารบก 
 ข.  ควบคุมกิจการการศึกษาของกองทพับก 
 ค.  อ  านวยการ  วางแผน  ประสานงาน  และก ากบัการวจิยัของกองทพับก 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
58.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ท่ีของส านกังานปลดับญัชีกองทพับก 
 ก.  ควบคุมการวางแผนของกองทพับก 
 ข.  ก าหนดหลกันิยมในการบริหารงานในกองทพับก 
 ค.  อ  านวยการศึกษา  ในกิจการปลดับญัชี 
 ง.  หาเงินกูใ้หก้องทพับก 
59.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีของจเรทหารบก 

ก.  สืบสวน  สอบสวน  และพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละการร้องเรียน  ท่ีเก่ียวกบัราชการของ 
 ทหาร  หรือขา้ราชการของกองทพับก 
 ข.  ควบคุมสืบสวน  และพิจารณาเร่ืองราวร้องทุกข ์ ของทหารราบ 
 ค.  มีหนา้ท่ีจบักมุผูก้ระท าผดิในกองทพับก 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
60.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีของกรมสารบรรณทหารบก 
 ก.    ท าการควบคุมทางดา้นการเงินของกองทพับก 
 ข.  ด าเนินการจดัก าลงัพล  กฎหมายการฝึกและการศึกษาวิชาการเหล่าทหารสารบรรณ 
 ค.  เตรียมอาวธุใหก้บัเหล่าทหารมา้ 
 ง.  เตรียมเอกสารใหก้บักองบญัชาการทหารสูงสุด 
61.  หนา้ท่ีของกรมการทหารช่างคือขอ้ใด 
 ก.  คิดคน้ประดิษฐ ์ อาวธุเพือ่ใชใ้นกองทพับก 
 ข.  ด าเนินการเก่ียวกบัการก่อสร้างรวมทั้งซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ค.  ซ่อมอาวธุและอุปกรณ์ทางดา้นทหารช่าง 
 ง.  ขอ้ ข. และ ขอ้ ค. ถูก 
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62.  ขอ้ใดไม่ใช่หน่วยงานของส่วนราชการกองทพับก 
 ก.  กรมยทุธโยธาทหารบก ข.  กรมสรรพาวธุทหารบก 
 ค.  กองบญัชาการทหารการรบทหารบก ง.  กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 
63.  กองทพัเรือมีส่วนราชการก่ีส่วน 
 ก.  35 ข.  34   
 ค.  33 ง.  32 
64.  ขอ้ใดคือส่วนราชการของกองทพัเรือ 
 ก.  กรมอู่ทหารเรือ ข.  กรมการขนส่งทหารเรือ 
 ค.  กรมก าลงัพลทหารเรือ ง.  ถูกทุกขอ้ 
65.  ขอ้ใดคือหนา้ท่ีกรมยทุธการทหารเรือ 
 ก.  วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  ก ากบัเก่ียวกบัยทุธการ 
 ข.  วางแผนบญัชาการเคร่ืองบิน  F – 18 
 ค.  วางแผนการจดัซ่ึงเรือของกองทพัเรือ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
66.  ส่วนราชการกองทพัอากาศมีก่ีส่วน 
 ก.  17 ข.  18   
 ค.  19 ง.  20 
67.  ขอ้ใดบอกถึงหน่วยงานของกองทพับก 
 ก.  กรมจเรทหารอากาศ ข.  กองบญัชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 
 ค.  กรมสวสัดิการทหารอากาศ ง.  ถูกทุกขอ้ 
68.  หนา้ท่ีของกองบญัชาการสนบัสนุนทหารอากาศ  คือขอ้ใด 
 ก.  มีหนา้ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการส่งก าลงับ ารุงทั้งปวงตามท่ีกองทพัอากาศก าหนด 
 ข.  มีหนา้ท่ีส่งก างงับ ารุงใหก้บักองทพัเรือ  เม่ือยามขบัขนั 
 ค.  ไม่มีหนา้ท่ีในการขนส่งใหก้บักองทพัอากาศในยามคบัขนั 
 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
69.  สถานการณ์ฉุกเฉินมีความหมายตามขอ้ใด 
 ก.  สถานการณ์ไม่ปกติ ข.  สถานการณ์ไฟไหมป่้าสงวน 
 ค.  สถานการณ์ท่ีเป็นภยัต่อความมัน่คงของชาติ ง.  สถานการณ์  3  จงัหวดั  ชายแดนภาคใต ้
70.  รัฐมนตรีรักษาการณ์มีอ านาจตามขอ้ใด  ตาม  พ.ร.บ.  ฉุกเฉิน 
 ก.  ประกาศหา้มมิใหก้ารชุมนุมมัว่สุมกนั ข.  กกัขงับุคคลใดกไ็ด ้
 ค.  สัง่ฆ่าไดโ้ดยปราศจากเหตุผล ง.  ปลดนายกรัฐมนตรี 
 
 



 ๙ 

71.  ทหารมีอ านาจอะไรบา้งเม่ือประกาศกฎอยัการศึก 
 ก.  ตรวจคน้ตามมาตรา ฯ 
 ข.  เกณฑพ์ลเมืองและขบวนยานพาหนะตามมาตรา  10 
 ค.  การท าสารหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีตามมาตรา  14 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
72.  ขอ้ใดคือขอ้ควรปฏิบติัของประชาชนในยามสงครามหรือยามฉุกเฉิน 
 ก.  สมคัรเขา้รับราชการทหาร 
 ข.  ใหค้วามร่วมมือกบัทางราชการ 
 ค.  เสียสละทรัพยสิ์นสมบติัส่วนตวัสนบัสนุนรัฐบาล 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

วชิา  ครูทหาร/ผู้น า  
73.  ผลลพัธ์ของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  คืออะไร 
 ก.  ผลการเรียนของนกัเรียน ข.  ระดบัความรู้ของนกัเรียน 
 ค.  การเรียนในแต่ละบทเรียน ง.  ความขยนัของนกัเรียน 
74.  ขอ้ใดจดัเป็นนิยามของการเรียนในวิชาทหาร 

ก. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  อนัเป็นผลเน่ืองมาจากร่างกาย  จิตใจใหส้นองเร็วต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ข. การสนองต่อส่ิงเร้าประสาท  อนัก่อใหเ้กิดการตอบสนองสู่การรับรู้และทศันคติใหม่ ๆ 
ค. การน าไปสู่ความรู้  ทกัษะ  และทศันะคติท่ีดีต่อส่ิงเร้าประสาทต่าง ๆ 
ง. การใชเ้คร่ืองช่วยฝึก , แบบฝึกหดั , การสาธิต 

75.  ประเภทการเรียนของนกัเรียน  แบ่งได ้ ๓  ประเภทดงัน้ี 
 ก.  ความรู้ , ความเช่ียวชาญ , ความขยนั ข.  ความรู้ , ความเขา้ใจ , ความเช่ียวชาญ 
 ค.  ความรู้ , ทกัษะ , ทศันะคติ ง.   ความรู้ , ทกัษะ , อุดมการณ์ 
76.  สภาพจิตใจอนัหมายถึงการเห็นคุณค่า  อุดมคติ  ความฝักใฝ่และค่านิยม  โดยแสดงออกเป็นพฤติกรรม
อยา่งหน่ึงอยา่งใด  เป็นบทนิยามของประเภทการเรียนชนิดใด 
 ก.  ความรู้ ข.  ความเขา้ใจ   
 ค.  วินยั ง.  ทศันคติ 
77.  กระบวนการสอนแบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท  อะไรบา้ง 

ก. การสอน , การเรียน , การสอบ 
ข. การสอน , การวิเคราะห์ , การประมวลผล 
ค. การสอน , ผูส้อน , ผูเ้รียน 
ง. การสอน , การปฏิบติั , การประเมินผล 
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78.  “ การฟังการอธิบาย และมีการสาธิตตวัอยา่ง กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียน”  จดัอยูใ่นกระบวนการใดใน
การเรียน – การสอน 
 ก.  การสอน ข.  การปฏิบติั   

ค.  การสอบ ง.  กิจกรรมนนัทนาการ 
79.  “ การซกัถาม  การสาธิต  การหาขอ้บกพร่องและการแกไ้ขของผูรั้บการสอน”  จดัอยูใ่นกระบวนการใด
ในการเรียน – การสอน 
 ก.  การสอน ข.  การปฏิบติั 
 ค.  การสอบวดัผล ง.  การสอบภาคปฏิบติั  
80.  หลกัการสอนมีทั้งหมดก่ีประการ 
 ก.  ๕ ข.  ๖   
 ค.  ๗ ง.  ๑๐ 
81.  จุดมุ่งหมายในการเรียนมีความส าคญัอยา่งไร 

ก. เพื่อใหน้กัเรียนไดท้ราบวา่จะเรียนเร่ืองใด 
ข. ดูความเหมาะสมกบันกัเรียน 
ค. เพื่อสามารถทราบหวัขอ้ในการสอน – เรียนได ้
ง. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติัไดดี้ 

82.  การเรียนสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได ้ จ าตอ้งมีการประเมินผล  หลกัส าคญัในหวัใจของการ
ประเมินผล  คือส่ิงใด 
 ก.  การบนัทึก ข.  การจ า   

ค.  การใหค้วามรู้เพิ่มเติม ง.  การสังเกต 
83.  การสนองตอบมีดว้ยกนัหลายวิธี  ขอ้ใดไม่เขา้อยูใ่นการสนองตอบ 
 ก.  การสังเกต ข.  การบนัทึก 
 ค.  การท่อง ง.  การประเมินผล 
84.  ประโยชน์ของการถามมีดว้ยกนัหลายประการ  ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก.  ประเมินระดบัการสอน ข.  ประเมินครูอาจารย ์
 ค.  เร้าใหคิ้ด ง.  จูงใจการเรียน – สอน 
85.  ค าถามประเภทใดควรหลีกเล่ียงในการใชถ้ามนกัเรียนในหอ้งเรียน 
 ก.  ค าถามท่ีตอบวา่  ใช่  หรือ  ไม่ใช่ ข.  ค าถามท่ีท าใหน้กัเรียนต่ืนตวัเสมอ 
 ค.  ค าถามท่ีใชถ้อ้ยค าและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย ง.  ค าถามท่ีเนน้ถามมุ่งเพียงประเดน็เดียว 
86.  ขอ้ใดถือเป็นประโยชน์ของอุปกรณ์การสอน 
 ก.  ผา่นประสาทหลายทาง ข.  เพิ่มความสนใจ 
 ค.  ประหยดัเวลา ง.  เพิ่มสมรรถภาพการเรียนรู้ 
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87.  คุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีดี  มีหลายประการ  ขอ้ใดไม่เขา้พวก 
 ก.  มีความเหมาะสม ข.  ดึงดูดความสนใจ 
 ค.  สะดวกและทนทาน ง.  ทนัสมยัและราคาแพง 
88.  หลกัการใดๆของผูน้ าเปรียบไดก้บัส่ิงใด  ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 
 ก.  หลกัการปฏิบติังาน ข.  คติประจ าใจ 
 ค.  แนวทางการปฏิบติังาน ง.  ศีลธรรมประจ าใจ 
89.  ขอ้ใดเป็นผลร้ายท่ีมารถกระทบกระเทือนต่อสมรรถภาพของหน่วยงานและความเป็นผูน้ าไดม้ากท่ีสุด 
 ก.  ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ข.  ขีดความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา 
 ค.  ขีดความสามารถของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ง.  ปัญหาดา้นการเงิน 
90.  กรรมวิธีในการแกปั้ญหาความเป็นผูน้ า  มีก่ีประเภท  อะไรบา้ง 
 ก.  ๒  ประเภท  คือ  วินยัและขวญั 
 ข.  ๓  ประเภท  คือ  การรับรู้ปัญหา , ประมาณสถานการณ์ , ปฏิบติัการ 
 ค.  ๓  ประเภท  คือ  วินยั , ขวญั , การปฏิบติัการ 
 ง.  ๔  ประเภท  คือ  วินยั , ประมาณการณ์ , ปฏิบติัการ , ประมวลผล 
91.  ขอ้ใดบ่งช้ีถึงความเป็นผูน้ าไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 ก.  ขวญั , วินยั , ขีดความสามารถ ข.  วินยั , สภาวะในปัจจุบนั , ขวญั 
 ค.  ความรักหมู่คณะ , วินยั , ก าลงัใจ ง.  ก าลงัใจ , วินยั , การปฏิบติัการ 
92.  ในขั้นตอนการประมาณการณ์ก่อนจะแกปั้ญหา  จะตอ้งตีความใหแ้น่นอนเสียก่อนถามวา่ขั้นตอนการ
ตีความนั้นมีก่ีขอ้  อะไรบา้ง 
 ก.  ๒  ขอ้  ใคร , อะไร ข.  ๓  ขอ้  ผูเ้ก่ียวขอ้ง , เหตุการณ์ , ปัญหา 
 ค.  ๓  ขอ้  ใคร , อะไร , ท่ีไหน ง.  ๔  ขอ้  ใคร , อะไร , ท่ีไหน , อยา่งไร 
93.  ในการพิจารณาถึงสาเหตุ  ตอ้งพิจารณาวา่ท าไมจึงเกิดปัญหานั้นในกรณีหากเราไม่สามารถหาขอ้เทจ็จริง
ได ้ ควรท าอยา่งไร 

ก. พิจารณาอีกรอบ  เพื่อหาขอ้เทจ็จริงใหไ้ด ้
ข. สืบหาขอ้เทจ็จริงโดยตรวจสอบสภาวะการณ์ 
ค. ตอ้งหาสมมุติฐานท่ีสมเหตุสมผลข้ึนแทน 
ง. พิจารณาไตร่ตรองอยา่งรอบคอบเพื่อสืบหาสาเหตุโดยอาศยัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

94.  ในการประเมินค่าขอ้แกปั้ญหา  ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดน้ั้น  หลงัจากเราพิจารณาปัญหาแลว้คารกระท าส่ิง
ใดต่อไป 

ก. พิจารณาการแกไ้ขขอ้ปัญหาดงักล่าวนั้น ๆ 
ข. ยกเลิกขอ้แกปั้ญหาท่ีไม่ใช ้
ค. แกไ้ขขอ้ปัญหาดงักล่าวนั้น ๆ  
ง. ค านึงถึงผลดีและผลเสียรวมถึงผลกระทบท่ีตามมาดว้ย 



 ๑๒ 

95.  ในการเปรียบเทียบขอ้ดี – เสีย ในการแกปั้ญหา  ควรท าส่ิงใดเป็นอนัดบัแรก 
ก. ตดัสินใจอยา่งเฉียบพลนัและเดด็ขาด 
ข. น าขอ้ดีแต่ละขอ้มาเปรียบเทียบอีกคร้ัง 
ค. ควบคุมจิตใจใหย้ติุธรรมท่ีสุด 
ง. ตรึกตรองอยา่งรอบคอบก่อนลงมือกระท า 

96.  การเลือกขอ้แกปั้ญหาวธีิการใดเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด 
ก. เลือกขอ้แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
ข. พิจารณาผลไดผ้ลเสียอยา่งรอบคอบ 
ค. น าขอ้แกปั้ญหามาผสมผสานกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ง. ตดัสินใจอยา่งแน่วแน่และเดด็ขาด 

97.  หลงัจากน าเอาขอ้แกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดมาปฏิบติัแลว้  เราควรกระท าการใดต่อไป 
 ก.  ตรวจสอบและประเมินผล ข.  ปฏิบติัต่อเน่ืองตลอดเวลา 
 ค.  ก ากบัดูแลและตรวจสอบผลงาน ง.   หาขอ้แกไ้ขขอ้บกพร่องจุดอ่ืนต่อไป 
98.  ขอ้ใดเป็นขอ้ท่ีผลกัดนั  ผูน้ าธรรมดาใหเ้ป็นผูน้ าท่ีมีช่ือเสียง 

ก. ขีดความสามารถในการเลือกปฏิบติัและปฏิบติัตามหนทางปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเขม้แขง็ 
ข. คุณลกัษณะของความเป็นผูน้ า 
ค. หลกัคุณธรรมของผูน้ านั้น ๆ 
ง. ความสามรถของการบงัคบับญัชาตลอดจนการก ากบัดูแลในดา้นต่าง ๆ 

99.  ในการคดัเลือก  ผูบ้งัคบัหน่วยรองทางทหาร  ขั้นตอนใดจดัเป็นขั้นตอนแรกในการคดัเลือก 
 ก.  บนัทึกและประวติัต่าง ๆ ข.  การสัมภาษณ์ 
 ค.  การสงัเกตุการณ์ต่าง ๆ  ง.  การเสนอแนะ 
100.  เกณฑใ์นการพิจารณาและบ่งช้ีถึงภูมิหลงัของบุคคลแต่ละบุคคล  สามารถพิจารณาไดจ้ากส่ิงใดเป็น
ส าคญัท่ีสุดเป็นล าดบัแรก 

ก. ความสามารถในการท างานท่ีเคยแสดงใหเ้ห็น 
ข. ประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมา 
ค. ความอาวโุสของอายรุาชการ 
ง. การศึกษาในทางทหารและพลเรือน 

101.  ขอ้ใดจดัเป็นตวัการบ่อนท าลายความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด 
 ก.  อคติทางใจ ข.  สถาบนั 
 ค.  ความสนิทสนม ง.  การถือยศถืออยา่ง 
 
 



 ๑๓ 

102.  ในกรณีหากท่านเป็นผูบ้งัคบับญัชา  ยา้ยเขา้ไปท างานในหน่วยใหม่  ท่านคิดวา่ส่ิงใดท่ีจะท าให ้ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายอมรับท่านได ้ ท่านจะอาศยัหรือใชห้ลกัการในขอ้ใดท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมท่ีสุด 
 ก.  สร้างความประทบัใจคร้ังแรก ข.  สงัเกตและรวบรวมขอ้มูลก่อน 
 ค.  ท าการประเมินค่าหน่วยงาน ง.  หาทางในการพฒันา 
103.  ในหลกัการน าของผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จนั้น  ขอ้ท่ีวา่ “ ใหค้นของท่านรู้ส่ิงท่ีควรรู้”  หมายถึงขอ้ใด 

ก. รับฟังปัญหาทุกข ์– สุข และแกไ้ขปัญหาให ้
ข. ก่อนเปิดเผยความลบัควรพิจารณาใหร้อบคอบ 
ค. พิจารณาเพื่อใหเ้กิดผลเสียนอ้ยท่ีสุด 
ง. ปฏิบติัตามความมุ่งหมายเป็นหลกั 

104.  การบงัคบับญัชาการท่ีดีและมีประสิทธิภาพประกอบดว้ยส่ิงใดบา้ง 
ก. ขวญั , วินยั , ความสามคัคี , ความรัก 
ข. ขวญั , วินยั , ความรัก , สมรรถภาพ 
ค. ขวญั , วินยั , การก ากบัดูแล , ค าสัง่ 
ง. ค าสัง่ , การปฏิบติั , ความสามารถ , วินยั 

วชิา  ฝ่ายอ านวยการ   
105.  ฝ่ายอ านวยการแบ่งไดอ้อกเป็นก่ีประเภท 
 ก.  ๒  ประเภท ข.  ๓  ประเภท   
 ค.  ๔  ประเภท ง.  ๕  ประเภท 
106.  นายทหารฝ่ายก าลงัพล ( ฝอ. ๑ )  เป็นฝ่ายอ านวยการประเภทใด 
 ก.  นายทหารติดต่อ ข.  ฝ่ายอ านวยการพิเศษ 
 ค.  ฝ่ายอ านวยการและประสานงาน ง.  ฝ่ายอ านวยการประจ าตวั 
107.  หนา้ท่ีหลกัของฝ่ายอ านวยการ 

ก. การใหข่้าวสาร , ประมาณการ , เสนอแนะ 
ข. วางแผน , ประสานงาน , ก ากบัดูแล 
ค. การใหข้อ้เสนอแนะ , ก ากบัดูแล 
ง. การท าแผนและค าสัง่ , ก ากบัดูแล 

108.  หนา้ท่ีโดยทัว่ไปของฝ่ายอ านวยการจะตอ้งปฏิบติัมีก่ีประการ 
 ก.  ๓  ประการ ข.  ๔  ประการ   
 ค.  ๕  ประการ ง.  ๖  ประการ 
 
 



 ๑๔ 

109.  ในระดบักองพนัจะจดัแผนกฝ่ายอ านวยการ  ออกเป็น  ๔  แผนก  ส าหรับงานดา้นกิจการพลเรือนจะให้
ใครท าหนา้ท่ีในสายงานน้ี 
 ก.  รอง  ผบ.พนั ข.  ฝอ. ๓   
 ค.  ฝอ. ๒ ง.  นายทหารยานยนต ์
110.  ผูค้วบคุมก ากบัดูแลฝ่ายอ านวยการทุกแผนกในระดบักองพนั  คือ 
 ก.  รอง  ผบ.พนั ข.  ฝอ.  ๓   
 ค.  ฝอ.  ๒ ง.  เสนาธิการ 
111.  ความรับผดิชอบของฝ่ายอ านวยการประสานงานของ  ฝอ. ๒  คือ 
 ก.  การรักษายอดก าลงัพล ข.  การผลิตข่าวกรอง , การต่อตา้นข่าวกรอง 
 ค.  การบริการและการขนส่ง ง.  การจดั , การฝึก , การยทุธ 
112.  ความรับผดิชอบหลกัของ ฝอ.๑  ในฐานะฝ่ายอ านวยการประสานงาน  คือ 
 ก.  การบริการทางการแพทย ์ ข.  การยทุธ 
 ค.  การรักษาวนิยั , กฎ , ขอ้บงัคบั และค าสัง่ ง.  การส่งก าลงั 
113.  นายแพทยใ์นฐานะฝ่ายอ านวยการพเิศษ  มีหนา้ท่ี 

ก. การรักษาพยาบาลผูป่้วยทางอายรุกรรมทัว่ไปในหน่วย 
ข. อ านวยการในเร่ืองการซ่อมบ ารุงเคร่ืองส่ือสาร 
ค. อบรมทหารเก่ียวกบัศาสนา 
ง. ใหค้  าแนะน าทางเทคนิคเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงเคร่ืองส่ือสาร 

114.  อนุศาสนาจารยใ์นฐานะฝ่ายอ านวยการพิเศษมีหนา้ท่ี 
ก. เป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายของ  ผบ.ชา 
ข. ตอ้นรับและสมัภาษณ์ผูท่ี้จะเขา้พบ  ผบ.ชา 
ค. เยีย่มเยยีนผูเ้จบ็ป่วยและนกัโทษทหาร 
ง. ท าและแกไ้ขแผนท่ีทหาร 

115.  อยากทราบวา่  ผูบ้งัคบัหมวดเสนารักษ ์( กองพนั )  จดัเป็นฝ่ายอ านวยการประเภทใด 
 ก.  นายทหารติดต่อ ข.  ฝ่ายอ านวยการพิเศษ 
 ค.  ฝ่ายอ านวยการประสานงาน ง.  นายทหารคนสนิท 
116.  อ านาจการสัง่และตกลงใจอยูท่ี่ผูใ้ด 
 ก.  ฝ่ายอ านายการ ข.  ผูบ้งัคบัหน่วย 
 ค.  เสนาธิการ ง.  ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
117.  เร่ืองเก่ียวกบัขา้ศึก  ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศเป็นหนา้ท่ีฝ่ายใด 
 ก.  ฝอ.๑ ข.  ฝอ.๒ 
 ค.  ฝอ.๓ ง.  ฝอ.๔ 
 



 ๑๕ 

118.  ฝ่ายเสนาธิการร่วม  คือฝ่ายเสนาธิการในระดบัใด 
 ก.  กองพนั ข.  กรม 
 ค.  หน่วยใดกไ็ด ้ ง.  กองทพัสนามข้ึนไป 
119.  การจดัระเบียบส านกังานในหน่วย ( กรม )  เป็นหนา้ท่ีของฝ่ายอ านวยการใด 
 ก.  ฝอ.๑ ข.  ฝอ.๒   
 ค.  ฝอ.๓ ง.  ฝอ.๔ 
120.  ฝ่ายอ านวยการหน่วยระดบักองพลข้ึนไป  จะบรรจุฝ่ายอ านวยการเป็นฝ่ายใด 
 ก.  ฝ่ายเสนาธิการ ข.  ส่งก าลงับ ารุง 
 ค.  สนบัสนุนการรบ ง.  ผดิทุกขอ้ 
121.  หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการในหน่วยระดบักองพล  คือ 
 ก.  สธ.๑ ข.  สธ.๒   
 ค.  สธ.๓ ง.  สธ.  ๔ 
122.  นายทหารท่ีมีหนา้ท่ีเสนอแนะ  ผบช.  เพื่อท่ีจะให ้ ผบช.ในระดบักองพนัและกรม  ไดข้อ้ตกลงใจ
เรียกวา่ 
 ก.  สธ. ข.  ฝอ.    
 ค.  ฝยก. ง.  ถูกทุกขอ้ 
123.  นายทหารคนสนิทใชต้วัยอ่วา่อะไร 
 ก.  ดส. ข.  ทส.    
 ค.  ทษ. ง.  ถูกทุกขอ้ 
124.  ลกัษณะพึงประสงคข์องแผนกฝ่ายอ านวยการ  มีวา่อยา่งไร 
 ก.  สามารถท างานในหนา้ท่ีไดท้ั้งหมด ข.  อ่อนตวั 
 ค.  ท างานได ้ ๒๔  ชัว่โมง ง.  ถูกทุกขอ้ 
125.  หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการระดบักองพนั  คือ 
 ก.  ผบ.พนั ข.  รอง  ผบ.พนั 
 ค.  ฝอ. ๑ ง.  ฝอ.  ๓ 
126.  นายทหารคนสนิท  ( ทส. ) เป็น 
 ก.  ฝ่ายอ านวยการประสานงาน ข.  ฝ่ายอ านวยการพิเศษ 
 ค.  ฝ่ายอ านวยการประจ าตวั ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
127.  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนในหน่วยระดบักองพล  คือ 
 ก.  สธ. ๕ ข.  ฝอ. ๒ 
 ค.  สธ. ๓ ง.  สธ. ๔ 
 
 



 ๑๖ 

128.  นายทหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมและแจกจ่าย  สป.ต่าง ๆ ไดแ้ก่  ฝอ. ใด 
 ก.  ฝอ. ๑ ข.  ฝอ. ๒   
 ค.  ฝอ.  ๓ ง.  ฝอ. ๔ 

วชิา  การตดิต่อส่ือสาร 
129.  สมยัก่อนการส่ือสารจะจดัหน่วยทหารส่ือสารของกองทพัใชเ้คร่ืองมืออะไร 
 ก. เคร่ืองสแกน ข. เคร่ืองสัญญา 
 ค. เคร่ืองโทรเลข ง. เคร่ืองวิทย ุ
130. หน่วยทหารใดเป็นผูป้ฏิบติัการใชเ้คร่ืองสัญญา 
 ก. ทหารส่ือสาร ข. ทหารราบ 
 ค. ทหารช่าง ง. ทหารมา้ 
131. เคร่ืองส่งสญัญาระยะใกล ้ไดแ้ก่อะไร 
 ก. แผน่เกลด็สญัญาณ ข. ไฟสัญญาณ 
 ค. แถบสญัญาณ ง. แผน่สญัญาณ 
132. สีเมด็มะปราง คือสีอะไร 
 ก. สีแดง ข. สีเหลือง 
 ค. สีม่วง ง. สีเขียว 
133. บุคคลใดเป็นผูบ้งัคบักองทหารส่ือสาร และร้ังต าแหน่งผูบ้งัคบัการโรงเรียนทหารส่ือสาร 
 ก. นายทองกอ้น ข. นายมะปราง 
 ค. นายไชยศรี ง. นายทองสุข 
134. ใครเป็นบิดาผูก่้อตั้งเหล่าทหารส่ือสาร 
 ก. พนัเอกหลวงก าจดั ฯ ข. พลตรี ไสว ฯ 
 ค. พลเอกกรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ง. พลเอกหลวงรณสาร ปรีชา ฯ 
135. ใครเป็นเจา้กรมทหารส่ือสาร คนแรก 
 ก. พลตรีหลวงก าจดัปัจจามิตร ข. พลตรี ไสว  แสนยากร 
 ค. พลเอกหลวงธนสาร ปรีชา ฯ ง. พลโทแรนดอลฟ์ ดีไฟท ์
136. ในระดบักองพล จะมีหน่วยส่ือสารขนาดใด 
 ก. พนั ส. ข. กรม ส. 
 ค. มว.ส. ง. ตอน ส. 
137. กรมทหารส่ือสารท่ี ๑  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเพือ่สนบัสนุนการส่ือสารกบัใคร 
 ก.กระทรวงกลาโหม ข. การบญัชาการทหารสูงสุด 
 ค. กรมการทหารส่ือสาร ง. กองทพับก 
 



 ๑๗ 

138. กรมทหารส่ือสารท่ี ๑  ตั้งอยูท่ี่ใด 
 ก. ค่ายสุรสีห์ ข. ค่ายก าแพงเพชรอคัรโยธิน 
 ค. ค่ายภานุรังษี ง. ค่ายธนะรัชต ์
139. มชัฌิมการส่ือสารท่ีใชส้ญัญาณ เรียกวา่อะไร 
 ก. การคมนาคม ข. การโทรคมนาคม 
 ง. การไปรษณีย ์ ง. การสญัญาณ 
140. มชัฌิมของการส่ือสารแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 
 ก. เสียง, การไปรษณีย,์ สัตวน์ าสาร, การไปรษณีย ์
 ข. ทศันะ, พลน าสาร, สัตวน์ าสาร, การไปรษณีย ์
 ค. พลน าสาร, สัตวน์ าสาร, การไปรษณีย,์ การโทรคมนาคม 
 ง. พลน าสาร, สัตวน์ าสาร, การไปรษณีย,์ การคมนาคม 
141. มชัฌิมการส่ือสารท่ีใชไ้ฟฟ้า ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
 ก. โทรทศัน์ -  วิทย ุ ข. โทรพิมพ ์– ทางสาย 
 ค. วิทยขุนาดเลก็ – โทรเลข ง. ทางสาย – วิทย ุ
142. มชัฌิมการส่ือสารท่ีมีความปลอดภยัมากท่ีสุด 
 ก. พลน าสาร ข. สตัวน์ าสาร 
 ค. การไปรษณีย ์ ง. การโทรคมนาคม 
143. นกพิราบสามารถบินส่งข่าวไดก่ี้ไมล ์
 ก. 40 ไมล ์ ข. 30 ไมล ์
 ค. 45 ไมล ์ ง. 35 ไมล ์
144. มชัฌิมการส่ือสารท่ีใหค้วามปลอดภยันอ้ยท่ีสุด 
 ก. โทรศพัท ์ ข. วิทย ุ
 ค. โทรพิมพ ์ ง. โทรเลข 
145. วิทยสุามารถส่งขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วประมาณเท่าใด 
 ก. 240 – 9,000 ตวัอกัษร ข. 250 – 9,000 ตวัอกัษร 
 ค. 245 – 9,000 ตวัอกัษร ง. 255 – 9,000 ตวัอกัษร 
146. ระบบ  VSAT Network  ถูกน าไปใชง้านระบบส่ือสารประเภทใด 
 ก. ดาวเทียม ข. สถานีโทรทศัน์ 
 ค. คอมพิวเตอร์ ง. สถานีวิทย ุ
147. ขอ้ใดมิไดอ้ยูใ่นหน่วยตามผงัการจดัหน่วยของ มว.ส. พนั.ร. 
 ก. บก.มว. ข. ตอนวิทย ุ
 ค. ตอนโทรพิมพ ์ ง. ตอนทางสาย 
 



 ๑๘ 

148. วิธีส่งข่าวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและปลอดภยัท่ีสุด คือขอ้ใด 
 ก. พลน าสาร ข. โทรศพัท ์
 ค. สตัวน์ าสาร ง. โทรคมนาคม 
149. สัตวน์ าสาร คืออะไร 
 ก. น าพิราบ – เหยีย่ว ข. นกพิราบ – สุนขั 
 ค. นกอินทรี – นกพิราบ ง. นกพิราบ – สุกร 
150. ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นการส่ือสารประเภทโทรคมนาคม 
 ก. เสียงสญัญาณ ข. ทศันะสญัญาณ 
 ค. การไปรษณีย ์ ง. โทรศพัท ์
151. ระบบการส่ือสารท่ีใชเ้วลาในการติดตั้งมากท่ีสุดคือขอ้ใด 
 ก. วิทย ุ ข. โทรเลข 
 ค. ไปรษณีย ์ ง. โทรศพัท ์
152. กองพนัทหารราบ เจา้หนา้ท่ีส่ือสารของหน่วยเป็นทหารเหล่าใด 
 ก. เหล่าทหารส่ือสาร ข. เหล่าทหารช่าง 
 ค. เหล่าทหารมา้ ง. เหล่าทหารราบ 

วชิา  นิวเคลยีร์  ชีวะ  เคมี 
153.  สญัญาณค าพดูเตือนภยั  เม่ือถูกโจมตีดว้ยอาวธุเคมี  ใชต้ะโกนค าวา่ 
 ก.  เคมีระเบิด ข.  อะตอมกระจาย 
 ค.  แก๊ส ง.  นิวเคลียร์ 
154.  ระดบัการท าลายลา้งพิษ  มี  2  ระดบั  คืออะไร 
 ก.  เร่งด่วนและปราณีต ข.  กองร้อย / กองพนั 
 ค.  กลาง / สูง ง.  หมู่ / หมวด 
155.  เม่ืออาวธุนิวเคลียร์ระเบิด  และทหารอยูใ่นท่ีโล่งแจง้ 
 ก.  นอนคว ่า ข.  ขดุหลุมฝังตวั 
 ค.  วิ่งเขา้หาท่ีก าบงัใกลท่ี้สุด ง.  ขดุหลุมฝังตวั 
156.  ตวัท าลายลา้งพิษตามธรรมชาติ  ไดแ้ก่อะไร 
 ก.  น ้ ายาส าเร็จรูป ข.  ดิน  น ้ า  ลม  ไฟ 
 ค.  หน่วยทหารขนาดเลก็ ง.  ถูกทุกขอ้ 
157.  อาวธุนิวเคลียร์  ไดแ้ก่ 
 ก.  น ้ ามนั ข.  กระสุนปืนใหญ่ 
 ค.  ปืนฉีดไฟ ง.  กระสุนปืนเลก็ 
 



 ๑๙ 

158.  รังสีนิวเคลียร์  เร่ิมแรกท่ีปล่อยออกมาภายในก่ีวินาที 
 ก.  15  วินาที ข.  30  วินาที 
 ค.  45  วินาที ง.  60  วนิาที 
159.  หลกัพื้นฐานของการป้องกนั  นชค.  มีอยูก่ี่ประการ 
 ก.  2  ประการ ข.  3  ประการ 
 ค.  4  ประการ ง.  5  ประการ 
160.  การท าลายลา้งพิษระดบับุคคลมี  2  ประการ  อะไรบา้ง 
 ก.  ฉุกเฉิน  บางส่วน ข.  เร่งด่วน  ปราณีต 
 ค.  เร่งด่วน  บางส่วน ง.  ถูกทุกขอ้ 
161.  การปฐมพยาบาลตนเอง  การฉีดยาอโทรปีน  1  หลอด  ภายในเวลาเท่าใด 
 ก.  5  นาที ข.  4  นาที 
 ค.  ภายใน  2  นาที ง.  ภายในไม่เกิน  1  นาที 
162.  การป้องกนัใบหนา้  นยัน์ตา  ระบบทางเดินหายใจ  จ าเป็นตอ้งใชอ้ะไร 
 ก.  หนา้กากป้องกนัเคมี – ชีวะ ข.  ยาแกพ้ิษ 
 ค.  ยาป้องกนั ง.  ผดิทุกขอ้ 
163.  ยาป้องกนัและยาแกพ้ษิ  จะเกบ็ไวท่ี้ใด 
 ก.  รถยนต ์ ข.  หลุมบุคคล 
 ค.  ยามหนา้กากป้องกนั ง.  ผดิทุกขอ้ 
164.  จากขอ้ 9.  การใชย้าอโทรปีน  จะตอ้งไม่เกินก่ีหลอด 
 ก.  1  หลอด ข.  2  หลอด 
 ค.  3  หลอด ง.  4  หลอด 
165.  ความมุ่งประสงคใ์นการป้องกนั  นชค.  คือขอ้ใด 
 ก.  ก าลงัพลอยูร่อด ข.  หน่วยอยูร่อด 
 ค.  ขอ้ ก. และขอ้ ข. ถูก ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
166.  การป้องกนัร่างกายเป็นการป้องกนัทางกายภาพ  จะใชอ้ะไรเป็นหลกั 
 ก.  หลุมบุคคล ข.  ยทุธภณัฑป้์องกนัตน 
 ค.  ท่ีมัน่ดดัแปลง ง.  ผดิทุกขอ้ 
167.  ภาวะ  นชค.  คือภาวะท่ีเกิดจากการใชห้รือการมีอาวธุ  นชค.ในสนามรบ 
 ก.  ( NBC  CONDITION ) ข.  APC 
 ค.  ( TOA ) ง.  OK 
168.  การท่ีหา้มใหผู้ป่้วยมีอาวธุ  และไฟแช็ก  อยูก่บัตวั  คือขอ้ใด 
 ก.  สารออกฤทธ์ิทางจิต ข.  สารส าลกั 
 ค.  สารโลหิต ง.  ผดิทุกขอ้ 



 ๒๐ 

169.  การใหผู้ป่้วยดมยาเอมิล  ไนไตรด ์ คือการปฐมพยาบาลส าหรับผูป่้วยใด 
 ก.  สารส าลกั ข.  สารโลหิต 
 ค.  สารพุพอง ง.  ถูกทุกขอ้ 
170.  จากขอ้  17.  การใชเ้อมิลไนไตรต ์ ตอ้งไม่เกินก่ีหลอด 
 ก.  5  หลอด ข.  6  หลอด 
 ค.  7  หลอด ง.  8  หลอด 
171.  จากขอ้  18.  การใชต้อ้งห่างกนัระยะเวลาเท่าใด 
 ก.  3 – 5  นาที ข.  4 – 5  นาที 
 ค.  6 – 10  นาที ง.  ถูกทุกขอ้ 
172.  การหยดุกระท าทุกอยา่ง  นัง่พกัในท่านัง่พิง  เป็นการปฐมพยาบาลผูป่้วยใด 
 ก.  สารส าลกั ข.  สารโลหิต 
 ค.  สารพุพอง ง.  ผดิทุกขอ้ 

วชิา  ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 
173.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  เก่ียวกบัการท างานของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 
 ก. การเล่ือนล ากลอ้งออกและเขา้  ข. การถอยหลงัของล ากลอ้งปืน 
 ค. ท างานดว้ยแก๊ส ง.  ท างานดว้ยส่วนเคล่ือนท่ี 
174.  ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกวา้งปากล ากลอ้ง ๕.๕๖ มม. ซ่ึงตรงกบัค าตอบขอ้ใด 
 ก. ขนาด  .๓๓๒ น้ิว ข. ขนาด  .๒๒๓ น้ิว  
 ค. ขนาด  .๒๓๒ น้ิว ง. ผดิทุกขอ้ 
175. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ ป้อนกระสุนดว้ยซองกระสุน  ชนิดซองสั้นและซองยาว  ทั้ง ๒ แบบ บรรจุกระสุนได้
ก่ีนดั 
 ก. ๒๐ และ ๒๕ นดั ข. ๒๐ และ ๓๐ นดั  
 ค. ๒๐ และ ๔๐ นดั ง. ๓๐ และ ๔๐ นดั 
176. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ เป็นอาวธุท่ียงิดว้ยการประทบับ่า  ถา้ตอ้งการใหเ้กิดความแม่นย  าเม่ือยงิในหลุมบุคคล  
จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. ติดกลอ้งเลง็ ข. สวมขาทราย  
 ค. วางพาดขอบหนา้ต่าง ง.วางบนขอนไม ้
177. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ เม่ือไม่สวมซองกระสุนและสายสะพายปืน  มีน ้ าหนกัเท่าไร 
 ก. ๕.๖ ปอนด ์ ข. ๗.๖ ปอนด ์  
 ค. ๖.๗ ปอนด ์ ง. ๖.๕ ปอนด ์
 



 ๒๑ 

178. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑     มีเคร่ืองเลง็ คือ  ศูนยห์นา้และศูนยห์ลงั ขอ้ใดกล่าวถูกดตอ้ง เก่ียวกบัเคร่ืองเลง็ของ 
ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 
 ก. ศูนยห์นา้ปรับทางทิศได ้ ข. ศูนยห์นา้ปรับทางทิศและทางระยะได ้
 ค.ศูนยห์นา้ปรับทางระยะได ้ ง. ศูนยห์ลงัปรับทางระยะได ้
179.ในเวลา ๑ นาที  ทหารสามารถยงิปืน ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ โดยไม่หวงัผลต่อเป้าหมายไดก่ี้นดั 
 ก. ๖๐๐–๗๐๐ นดั/นาที ข. ๗๐๐–๘๐๐ นดั/นาที  
 ค. ๔๐๐–๕๐๐ นดั/นาที ง.๕๐๐–๖๐๐ นดั/นาที 
180. วตัถุประสงคข์องการเรียนอาวธุศึกษาเพื่อยงิปืนใหถ้กูเป้าหมาย การท่ียงิปืนใหถู้กเป้าหมายจะตอ้งมี
องคป์ระกอบอยา่งไร 
 ก. ท่ายงิดี ข. การเลง็ดี  
 ค. การลัน่ไกดี ง. ถูกทุกขอ้ 
181. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ มีระยะยงิ ๒ ระยะ  คือระยะยงิไกลสุด และระยะยงิหวงัผล    ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง
เก่ียวกบัระยะยงิไกลสุดของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 
 ก.  ๒,๕๖๓ เมตร ข. ๓,๖๕๒ เมตร  
 ค. ๒,๖๕๓ เมตร ง. ๓,๕๖๓ เมตร 
182. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกวา้งปากล ากลอ้ง ๕.๕๖ มม. ใชก้ระสุนขนาด ๕.๕๖ มม.X ๔๕ มม.อยาก
ทราบวา่กระสุนท่ีใชย้งิมีก่ีชนิด 
 ก.  ๒ ชนิด ข. ๓ ชนิด  
 ค. ๔ ชนิด ง. ๕ ชนิด 
183. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัระยะยงิหวงัผลของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 
 ก. ๔๖๐ เมตร ข.  ๕๐๐ เมตร  
 ค. ๓๖๐ เมตร ง. ๔๐๐ เมตร 
184. ในการเรียนอาวธุศึกษาจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองการถอดประกอบอาวธุ  การถอดประกอบปกติเป็นหนา้ท่ีของ 
 ก. ผูใ้ชอ้าวธุ ข. พลทหาร  
 ค.  เจา้หนา้ท่ีอาวธุ ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 
185. การถอดประกอบ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา,แกไ้ขเหตุติดขดั และท าความสะอาด
อาวธุ แบ่งเป็นก่ีประเภท 
 ก. ๑ ประเภท ข. ๒ ประเภท  
 ค. ๓ ประเภท ง. ๔ ประเภท 
186. ศูนยห์นา้ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑     สามารถปรับทางระยะได ้โดยปรับเป็น คล๊ิก        เม่ือปรับศูนยห์นา้ ๑ 
คล๊ิกมีค่า เท่าไร    
 ก.  ๒.๕ ซม. ข. ๒.๔ ซม.  
 ค.๒.๘ ซม. ง. ๓ ซม. 



 ๒๒ 

187. ศูนยห์ลงัของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ เป็นแบบ ศูนยก์ระดก  มี ๒ ช่องเลง็  ถา้ผูใ้ชเ้ลง็ดว้ยช่องเลง็เลก็ ใชเ้ลง็
ยงิระยะเท่าไร 
 ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร ข. ๐–๓๐๐ เมตร  
 ค.๓๐๐–๕๐๐ เมตร ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 
188.  ศูนยห์ลงัของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ ถา้ผูย้งิใชช่้องเลง็รูใหญ่  ใชเ้ลง็ยงิระยะเท่าไร 
 ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร ข. ๐–๓๐๐ เมตร  
 ค. ๓๐๐–๕๐๐ เมตร  ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 
189. ศูนยห์ลงั ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางทิศได ้ ถา้ปรับ  ๑ คล๊ิก  จะมีค่าเท่าไร 
 ก. ๒.๕ ซม. ข. ๒.๔ ซม.  
 ค. ๒.๘  ซม. ง. ๓ ซม. 
190. การจบัถืออาวธุ จะตอ้งระลึกเสมอวา่ มีกระสุนอยูใ่นรังเพลิง ๑ นดัเสมอ  ผูใ้ชจ้ะตอ้งตรวจความ
ปลอดภยัอาวธุเสียก่อน  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการตรวจอาวธุ 
 ก. ถอดซองกระสุนปืนออก ข. เปิดลูกเล่ือนคา้งไว ้  
 ค. ตรวจดูในรังเพลิง ง. ถูกทุกขอ้ 
191. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ เป็นอาวธุประจ ากายท่ีมีน ้ าหนกัเบา   อยากทราบวา่ปืนเม่ือบรรจุกระสุน ๒๐ นดั 
พร้อมสายสะพาย หนกัเท่าไร 
 ก.  ๖.๕ ปอนด ์ ข. ๗.๖ ปอนด ์  
 ค. ๖.๗ ปอนด ์ ง.๕.๖ ปอนด ์
192. การบ ารุงรักษาและท าความสะอาดปืน  มีวตัถุประสงคเ์ม่ือน าไปใชแ้ลว้ ขออยา่ใหปื้นเกิดเหตุติดขดั  
และเม่ือท าการยงิขอใหถู้กเป้าหมาย  ส าหรับ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ มีส่วนส าคญัท่ีจะตอ้งท าความสะอาด คือ 
 ก.ภายในล ากลอ้งปืน ข.ชุดโครงน าลูกเล่ือน  
 ค. ส่วนภายนอกปืน ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 

 
วชิา ปืนพก ๘๖ 
193. ปืนพก ๘๖ จดัเป็นอาวธุประจ ากาย ท่ีมีน ้ าหนกัเบา ใชง่้าย คล่องตวั  มีกวา้งปากล ากลอ้งเท่าไร 
 ก.  ๑๑ มม. ข.  ๙ มม.  
 ค.  ๖ มม. ง.  ๔๕ น้ิว  
194. ปืนพก ๘๖ ท าการยงิเป็นก่ึงอตัโนมติั หรือยงิทีละนดั โดยผูใ้ชอ้าวธุเม่ือเหน่ียวไกปืนแลว้ตอ้งปล่อยไก
เสียก่อนจึงยงิกระสุนนดัต่อไปได ้   ป้อนกระสุนดว้ยอะไร 
           ก. สายกระสุน                    ข. ซองกระสุน                       
 ค. ดว้ยมือ                                  ง. คล๊ิปกระสุน 
 



 ๒๓ 

195. ปืนพก  ๘๖  ท าการยงิเป็นก่ึงอตัโนมติั เป็นอาวธุประจ ากายของพลยงิอาวธุประจ าหน่วย  ป้อนกระสุน
ดว้ยซองกระสุนซ่ึงบรรจุได ้ ก่ีนดั 
 ก.  ๑๐ นดั ข.  ๙ นดั  
 ค.  ๗ นดั ง.  ๑๕ 
196. เป้าท่ีใชท้  าการยงิปืนพก  มี เป้าหุ่นคนท่ีเรียกวา่  เป้าหุ่น ข   คือ เป้าอะไร 
 ก.  นอน ข. นัง่  
 ค. ยนื ง. ไม่มีขอ้ถูก 
197. ปืนพก ๘๖  ท่ีศึกษาในชั้นปีท่ี ๔ เพื่อท าการฝึกการใชอ้าวธุประจ ากายในชั้นปีท่ี ๕ ซ่ึงมีอยูห่ลายแบบ  
ปืนพก ๘๖ มีก่ี แบบ  
 ก.  ๔ แบบ ข.  ๓ แบบ  
 ค.  ๒ แบบ ง.  ๑ แบบ 
198.  ขอ้ท่ีแตกต่างกนัของปืนพก ๘๖   ทั้ง ๒ แบบคือแบบเก่า และแบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อใหค้ล่องตวัในการ 
ใชง้าน  มีก่ีประการ 
           ก.  ๓  ประการ                   ข.  ๔  ประการ                        
 ค.  ๕  ประการ                          ง.  ๖  ประการ 
199. ปืนพก ๘๖ เป็นอาวธุประจ ากายและใชป้้องกนัตวัในระยะใกล ้และป้องกนัตวัพลยงิอาวธุประจ าหน่วย  
ท างานดว้ยอะไร 
 ก.  ดว้ยแก๊ส       ข.ดว้ยการถอยหลงัของส่วนเคล่ือนท่ี   
 ค.ดว้ยการสะทอ้นถอยหลงัของล ากลอ้ง ง.  ดว้ยลกูเล่ือน 
200.  ปืนพก ๘๖    ป้อนกระสุนดว้ยซองกระสุน  ท าการยงิก่ึงอตัโนมติั มีระยะยงิหวงัผลในระยะใกล ้ มี
ระยะยงิไกลสุดเท่าไร 
 ก.  ๑,๐๐๐ เมตร ข.  ๑,๕๐๐ เมตร  
 ค.  ๒,๐๐๐ เมตร ง. ๒,๕๐๐ เมตร 
201.  ปืนพก ๘๖    ป้อนกระสุนดว้ยซองกระสุน  ท าการยงิก่ึงอตัโนมติั  หรือยงิทีละนดั มีระยะยงิหวงัผล
เท่าไร 
 ก.  ๑๐๐ เมตร ข.  ๘๐   เมตร  
 ค.  ๕๐ เมตร ง. ๑๕ เมตร 
202.  ปืนพก ๘๖ เป็นเป็นอาวธุท่ีมีขนาดน ้าหนกัเบา ส าหรับป้องกนัตวัของพลยงิอาวธุประจ าหน่วยต่างๆ ปืน
พก ๘๖ เป็นอาวธุประจ ากายของต าแหน่งอะไร 
 ก.  พลยงิ ค. เอม็ ๒๐๓ ข. พลยงิผูช่้วย ค.๘๑  
 ค.  พลยงิผูช่้วย ปก.เอม็ ๖๐ ง.  พลยงิ ปก.เอม็ ๖๐ 
 
 



 ๒๔ 

 
203. ปืนพก  ๘๖ สามารถบรรจุกระสุนได ้๗ นดั   มีน ้ าหนกัตวัปืนบรรจุกระสุนเตม็ซอง หนกัเท่าไร 
 ก.  ๒.๕ กก. ข.   ๒.๔๓๗ ปอนด ์  
 ค.  ๑.๘  กก. ง.  ๓.๔๓๗ ปอนด ์
204. ปืนพก ๘๖ มีระยะยงิหวงัผลในระยะใกลแ้ละใชท่้ายนืยงิเป็นหลกั และท่ายงิท านองรบเท่าท่ีจ าเป็นใน
การต่อสูป้้องกนัตวัมีกระสุนอยู ่ก่ีชนิด 
           ก.  ๔  ชนิด                         ข.  ๕  ชนิด                              
 ค.  ๖  ชนิด                              ง.  ๗  ชนิด 
205.ปืนพก ๘๖ ในจ านวนกระสุนท่ีใชย้งิ มีอยูห่ลายชนิด  มีกระสุนอยูช่นิดหน่ึงของปืนพก ๘๖  คือช่ืออะไร 
 ก.  ลูกปราย ข.  ระเบิดเจาะเกราะ  
 ค.  สังหาร ง.  ส่องแสง 
206. ช่ือกระสุนของปืนพก ๘๖ท่ีใชท้  าการยงิต่อสูป้้องกนัตวั  ช่ือต่อไปน้ี  ขอ้ใดผดิ 
           ก. ธรรมดา                         ข. ส่องวิถี                                 
 ค. ส่องแสง                               ง. ซอ้มรบ 
207. ปืนพก ๘๖ มีอตัราการยงิสูงสุดไม่หวงัผลต่อเป้าหมายท่ีท าการยงิ มีอตัราการยงิสูงสุดเท่าไร 
 ก.  ๑๕–๑๘ นดั/นาที ข.  ๑๒–๑๕ นดั/นาที  
 ค. ๒๑–๒๘ นดั/นาที ง.  ๑๘–๒๑ นดั/นาที 
208. ปืนพก ๘๖  มีอตัราการยงิต่อเน่ืองท่ียงิแลว้ล ากลอ้งไม่ร้อนและหวงัผลต่อเป้าหมายท่ีท าการยงิใน
ระยะใกล ้มีอตัราการยงิต่อเน่ือง เท่าไร 
 ก.  ๕ นดั/นาที ข.  ๑๐ นดั/นาที  
 ค. ๑๒-๑๕ นดั/นาที ง.  ๙ นดั/นาที 
209.  ปืนพก ๘๖  ถอดประกอบเพื่อท าความสะอาดในหนา้ท่ีของผูใ้ชอ้าวธุและหนา้ท่ีของช่างอาวธุประจ า
หน่วย  ไดก่ี้ช้ินส่วน 
 ก.  ๕  ช้ินส่วน ข.  ๖ ช้ินส่วน  
 ค.  ๔  ช้ินส่วน ง.  ๙ ช้ินส่วน 
210. ปืนพก ๘๖  เพื่อความปลอดภยัในการใชง้านทั้งผูใ้ชแ้ละไม่ไดใ้ช ้  มีการตรวจระบบนิรภยัปืนอยู ่๔
ประการ  มีช่ือการตรวจระบบนิรภยัปืนพก ๘๖  อยูป่ระการหน่ึงคืออะไร 
 ก.  หา้มนกปืน ข. หา้มนกปืนช่วย  
 ค.  หา้มไกช่วย ง.  เหลก็ปลดหา้มไก 
211. เป้า ปืนพก  ท่ีท าการฝึกยงิมีทั้งแบบเป้าหุ่นคนและเป้าปืนพกบนัทึกผล  แบบเป้าหุ่นคนมี ๓ ชนิด  เป้ายงิ
บนัทึกผลท่ีมีแตม้ ๕,๖,๗,๘ วงด า ๙,๑๐,๑๐X    คือเป้าชนิดใด 
 ก.  ปพ. ก ข.  ปพ. ข  
 ค.  ปพ. ค ง.  ปพ. ง 



 ๒๕ 

212. ปืนพก ๘๖  มีการท างานของเคร่ืองกลไกอยู ่๘ ขั้นตอน ซ่ึงท างานเหมือนระบบปืนเลก็ยาว  มีช่ือท่ี
ถูกตอ้งอยูข่ ั้นตอนหน่ึง  คือช่ืออะไร 
 ก.  ถอดกลอน ข.  ข้ึนกลอน  
 ค.  ปลดกลอน ง.  ปลดลงกลอน 
213. ปืนพก ๘๖ แบบ ๑๙๑๑ A๑ เป็นแบบท่ีพฒันาข้ึนเพือ่ใหเ้กิดความคล่องตวัในการใชง้าน   มีความ
แตกต่างจากปืนพก ๘๖ แบบ๑๙๑๑ อยา่งไร 
           ก. มีล ากลอ้งยาวกวา่          ข.  มีดา้มปืนใหญ่กวา่              
 ค.  มีหางหา้มไกช่วยยาวกวา่     ง. ท าการยงิแม่นย  ากวา่ 
214. การตรวจสอบเคร่ืองนิรภยัของปืนพกมีอยูห่ลายวิธี  ผูใ้ชต้อ้งตรวจสอบปืนพกก่อนใชง้าน   เคร่ืองนิรภยั
ของปืนพก ๘๖ มีอะไรบา้ง 
             ก.  หา้มไก                     ข.  หา้มไกช่วย                            
 ค. การข้ึนนกขั้นท่ี ๑(คร่ึงเดียว)     ง.  ถูกทุกขอ้ 
215.  การฝึกใชปื้นพก ๘๖ มีขั้นตอนการฝึกอยู ่๙ ขั้นตอน   ขั้นตอนการ “เลิกบรรจุ” ส่ิงท่ีตอ้งท าล าดบัแรก
คืออะไร 
             ก.  หา้มไก                     ข. ปลดซองกระสุน                     
 ค. เปิดรังเพลิง                           ง.  วางปืน 
216.  การใชปื้นพกก่อนใชต้อ้งตรวจสอบระบบนิรภยัก่อน  ถา้ปืนพก ๘๖ ตรวจพบวา่เคร่ืองนิรภยัไม่อยูใ่น
สภาพปกติ ควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  รายงานใหน้ายสิบช่างอาวธุทราบทนัที ข.   รายงานต่อ  ผบ. หมวด  ทราบทนัท่ี 
 ค.  รายงานต่อ  ผบ.  ร้อย  ทราบทนัที  ง.   ถูกทั้งขอ้ ข.  และขอ้ ค. 
217. กระสุนปืนพก ๘๖ มีอยูห่ลายชนิด   มีอยูช่นิดหน่ึงช่ือวา่กระสุนลูกปราย  มีประโยชน์ในการใชอ้ยา่งไร 
 ก.  ใชฝึ้กยงิ ข. ใชย้งิขา้ศึก  
 ค. ใชใ้นการล่าสตัว ์ ง. ไม่มีขอ้ถูก 
218. กระสุนของอาวธุประจ ากาย มีหลายชนิดข้ึนอยูก่บัการใชง้านและมีแถบสีท่ีหวักระสุนเพื่อบอกชนิด
กระสุนใหเ้หมาะแก่การใชง้าน  กระสุนปืนพก ท่ีมีแถบสีแดงท่ีหวักระสุน   ช่ือวา่อะไร 
 ก. กระสุนจริง ข.กระสุนลูกปราย  
 ค. กระสุนซอ้มรบ ง.  กระสุนส่องวิถี 
219. ปืนพก ๘๖  มีน ้ าหนกั ๑.๑๐๓ กก.  ตวัซองกระสุนบรรจุกระสุนเตม็ซอง  หนกัเท่าไร 
 ก. ๐.๐๕๐๑ กก. ข. ๒.๔๓๗ ปอนด ์  
 ค.  ๐.๒๑๗๘ กก. ง. ไม่มีขอ้ถูก 
220.  ท่ายงิของปืนเลก็ยาวปกติมี ๕ ท่ายงิ  ท่ายงิปืนพกปกติ มีก่ีท่ายงิ 
 ก. ท่ายงิเดียว ข. ๒ ท่ายงิ   
 ค. ๓ ท่ายงิ ๔.  ๔ ท่ายงิ  



 ๒๖ 

221. ท่ายงิปืนพก ๘๖ เพือ่ฝึกไวใ้ชป้้องกนัตวัผูใ้ชอ้าวธุประจ ากาย  ท่ายงิตามท านองรบของปืนพก ๘๖ มีก่ีท่ายงิ 
 ก. ๓ ท่ายงิ ข. ๒ ท่ายงิ  
 ค. ท่ายงิเดียว ง. ไม่มีขอ้ถูก 
222. ปืนพก ๘๖  กองทพัไดน้ ามาใชป้ระจ าการ เป็นอาวธุประจ ากายของพลรบ ท่ีมีต าแหน่งพลยงิอาวธุ
ประจ าหน่วย มีความยาวทั้งกระบอก เท่าไร 
 ก. ๒๑๑.๕๐ มม. ข. ๑๒๘ มม. 
 ค. ๒๑๕.๕๐ มม. ง. ๒๑๗.๕๐ มม. 
223. ปืนพก ๘๖  จดัเป็นอาวธุประจ ากาย     ภายในล ากลอ้งมีเกลียวเวียนซา้ย     จ  านวนเกลียวภายในล ากลอ้ง
มีเกลียวเวยีนซา้ยก่ีเกลียว 
 ก. ๔ เกลียว ข. ๖ เกลียว  
 ค. ๘ เกลียว ง.ไม่มีขอ้ถูก 
224. การใชศ้นูยท์  าการเลง็เป้าหมาย  ปืนพก ๘๖ มีวิธีการเลง็ปืนใน การจัดศูนย์พอด ีอยา่งไร 
 ก.ใหย้อดศูนยห์นา้เลง็ก่ึงกลางเป้าหมาย    
 ข. ใหย้อดศูนยห์นา้อยูก่ึ่งกลางศูนยบ์ากรูปตวัย ู
 ค.ใหย้อดศูนยห์นา้อยูก่ึ่งกลางรูวงกลมศูนยห์ลงั    
 ง. ขอ้ ค. ถูก 

วชิา  การจัดหน่วยในระดับหน่วยระดับหมวด 
225.   อะไรท่ีไม่ใช่ภารกิจของทหารราบ 
 ก.   เขา้ประชิดขา้ศึก ข.   จบัท าลายขา้ศึก 
 ค.   ซกัถามเชลยศึก ง.   ผลกัดนัการเขา้ตี 
226.   กรมทหารราบประกอบดว้ยก่ีกองพนั 
 ก.   ๒   กองพนัทหารราบ ข.   ๓   กองพนัทหารราบ 
 ค.   ๔   กองพนัทหารราบ ง.   ๕   กองพนัทหารราบ 
227.   ขีดความสามารถของกองพนัทหารราบ  คือ 
 ก.   สามารถจดัใหมี้ฐานยงิ  และด าเนินกลยทุธได ้  
 ข.   สามารถรบไดทุ้กสภาพลมฟ้าอากาศ 
 ค.   สามารถรบไดทุ้กรูปแบบ    
 ง.   สามารถรบไดต้ามล าพงั 
 
 
 
 



 ๒๗ 

 
228.   ทหารราบ  หมายถึง 

ก. เหล่าทหารท่ีสามารถรบไดท้ั้งในน ้า 
ข. เหล่าทหารท่ีสามารถใชก้ารกระโดดร่มมาท าการรบได ้
ค. เหล่าทหารท่ีมีหนา้ท่ีท าการรบทางพื้นดิน 
ง. เหล่าทหารท่ีมีการสูญเสียมากท่ีสุด 

229.   ทหารราบ  จะเร่ิมท าการรบตั้งแต่เวลาใด 
 ก.   ท าต่อจากเหล่าทหารมา้ ข.   ท าต่อจากเหล่าทหารปืนใหญ่ 
 ค.   เร่ิมตั้งแต่ตน้ ง.   เวลาใดกไ็ด ้
230.   กองทพับกถือวา่ทหารเหล่าใดในกองทพับกเป็นเหล่าหลกัในการรบ 
 ก.   เหล่าทหารราบ ข.   เหล่าทหารมา้ 
 ค.   เหล่าทหารปืนใหญ่ ง.   เหล่าทหารช่าง 
231.   ขอ้ใดคือ  คุณลกัษณะของทหารราบโดยทัว่ไปของทหารราบ 
 ก.   หาคนง่าย  ฝึกท าหนา้ท่ีไดเ้ร็ว ข.   ใชก้ารเคล่ือนท่ีดว้ยเทา้เป็นหลกั 
 ค.   ค่าใชจ่้าย และค่าบ ารุงไม่แพง ง.   ปฏิบติัการรบไดต้ามล าพงั 
232.   ขอ้ใดคือ คุณลกัษณะของทหารราบโดยทัว่ไปของทหารราบ 
 ก.   จดัก าลงัง่าย ข.   ใชอ้าวธุยงิฟัน และแทงไดดี้ 
 ค.   ปฏิบติัการรบไดต้ามล าพงั ง.   หาคนง่าย  
233.   ขอ้ใดคือ  คุณลกัษณะของทหารราบเป็นบุคคล 
 ก.   ใชก้ารเคล่ือนท่ีดว้ยเทา้เป็นหลกั ข.   มีสถิติการสูญเสียมากท่ีสุด 
 ค.   จดัก าลงัง่าย ง.   หาคนง่าย  ฝึกท าหนา้ท่ีไดเ้ร็ว 
234.   ขอ้ใดคือ  คุณลกัษณะของทหารราบเป็นบุคคล 
 ก.   วิธีรบของทหารราบฝึกสอนง่าย ข.   จดัหาอุปกรณ์ในการรบไดง่้าย 
 ค.   อุปกรณ์การรบไม่แพง ง.   ค่าใชจ่้ายค่าบ ารุงไม่แพง 
235.   ขอ้ใดคือ  คุณลกัษณะของทหารราบเป็นหน่วย 
 ก.   มีสถิติการสูญเสียมากท่ีสุด ข.   ปฏิบติัการรบไดต้ามล าพงั 
 ค.   รวมเป็นหน่วยไดง่้าย ง.   หาคนง่าย  ฝึกท าหนา้ท่ีไดเ้ร็ว 
236.   ขอ้ใดคือ  คุณลกัษณะของทหารราบเป็นหน่วย 

ก. เป็นเหล่าหลกัของกองทพั    
ข. เคล่ือนท่ีดว้ยเทา้ไดร้ะยะจ ากดั  ๓ - ๔  กม. ต่อ ชม. 
ค. ท าการรบไดทุ้กภูมิประเทศ 
ง. ใชอ้าวธุยงิ ฟัน และแทงไดดี้ 
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237.   ขอ้ใดคือ  ขีดความสามรถของทหารราบ 
 ก.   ปฏิบติัการรบไดต่้อเน่ืองเป็นเวลานาน ข.   ความเร็วในการเคล่ือนท่ี 
 ค.   ปฏิบติัการบริเวณลุ่มน ้าไดดี้ ง.   การเคล่ือนท่ีทางน ้าไดดี้ 
238.   ขอ้ใดคือ  ขีดความสามารถของทหารราบ 
 ก.   การป้องกนัอาวธุนิวเคลียร์ได ้ ข.   สามารถในการรบประชิด 
 ค.   ความเร็วในการเคล่ือนท่ี ง.   การเคล่ือนท่ีทางอากาศได ้
239.   ขอ้ใดคือ  ขีดจ ากดัของทหารราบ 
 ก.   การสนบัสนุน และพฒันากระท าไดย้าก ข.   การรบประชิดกระท าไดย้าก 
 ค.   ความเร็วในการเคล่ือนท่ีจ ากดั ง.   การควบคุม และประชากรท าไดย้าก 
240.   ค ากล่าวใดต่อไปน้ีเป็นค ากล่าวท่ีถูกตอ้ง 
 ก.   สามกองพนั ต่อ หน่ึงกรมทหารกอง ข.   หน่ึงกรมทหารราบมีสามกองพนัทหารราบ 
 ค.   ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 
241.   ขอ้ใดไม่ใช่ขีดความสามารถของกองพนัทหารราบ 

ก. สามารถจดัใหมี้ฐานยงิ  และด าเนินกลยทุธได ้
ข. สามารถใชก้ารยงิ  และการเคล่ือนท่ีเขา้ประชิดท าลายขา้ศึก 
ค. ความสามารถยดึ  และรักษาภูมิประเทศได ้
ง. ความสามารถท าการป้องกนัต่อสูร้ถถงัไดอ้ยา่งดีเพราะมีก าลงัหน่ึงกองพนั 

242.   ขอ้ใดเป็นอตัราการจดัของกองพนัทหารราบ 
ก. สองกองร้อยสนบัสนุนทางการรบ  สามกองร้อยอาวธุเบา 
ข. กองบงัคบัการ  และกองร้อยสนบัสนุนการรบ , กองร้อยสนบัสนุนทางการช่วยรบ  และสาม

กองร้อยอาวธุเบา 
ค. สองกองร้อยอาวธุเบา  สองกองร้อยสนบัสนุนทางการช่วยรบ 
ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

243.   ภารกิจหลกัของกองพนัทหารรบ  มีก่ีภารกิจ 
 ก.   ๑   ภารกิจ ข.   ๒   ภารกิจ 
 ค.   ๓   ภารกิจ ง.   ๔   ภารกิจ 
244.   เขา้ประชิดขา้ศึกโดยใชอ้  านาจการยงิ  และการด าเนินกลยทุธเพือ่จบั  หรือท าลายขา้ศึกเป็นภารกิจของ
การรบประเภทใด 
 ก.   การเขา้ตี ข.   การตั้งรับ 
 ค.   การสงครามพิเศษ ง.   ภารกิจถอย 
245.   กองบงัคบัการ  และกองร้อยสนบัสนุนการรบ  มีการแบ่งมอบใหก่ี้กองร้อยต่อหน่ึงกองพนั 
 ก.   หน่ึงกองร้อยต่อหน่ึงกองพนั ข.   สองกองร้อยต่อหน่ึงกองพนั 
 ค.   สามกองร้อยต่อหน่ึงกองพนั ง.   ถูกทุกขอ้ 
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246.   ขีดความสามารถของกองบงัคบัการกองร้อยสนบัสนุนการรบ  คืออะไร 
ก. บงัคบับญัชา  ควบคุม  วางแผน  และก ากบัดูแล และการปฏิบติัการของหน่วยในอตัรา  และท่ีมา 

สมทบ 
ข. ท าการลาดตระเวนทางพื้นดิน 
ค. ใหก้ารสนบัสนุนดว้ยการต่อสูร้ถถงัดว้ยการยงิของเคร่ืองยงิระเบิด 
ง. ถูกทุกขอ้ 

247.   ขอ้ใดคือ  ขีดความสามารถของกองบงัคบัการกองร้อยสนบัสนุนการรบ 
ก. จดัใหมี้การสนบัสนุนการติดต่อส่ือสาร 
ข. จดัใหมี้การสนบัสนุนทางการช่าง  และสงครามทุ่นระเบิด 
ค. สามารถจดัใหมี้ฐานยงิ  และด าเนินกลยทุธได ้
ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. 

248.   ขอ้ใดไม่ใช่ภารกิจของ  กองร้อยสนบัสนุนการช่วยรบ 
ก. จดัเจา้หนา้ท่ีก าลงัพล  และเจา้หนา้ท่ีส่งก าลงัใหก้บักองบงัคบัการกองพนัทหารราบ 
ข. ปฏิบติัซ่อมบ ารุงขั้นหน่วย  ใหก้ารสนบัสนุนทางส่งก าลงั 
ค. ตั้งด าเนินงานท่ีพยาบาลกองพนั  และรักษาพยาบาลทหารเจบ็ป่วยชัว่คราวรวมทั้งการส่งกลบั 

ไปขา้งหลงั 
ง.     สามารถท าการป้องกนัต่อสูร้ถถงัไดล้กัษณะจ ากดั 

249.   ค ากล่าวใดต่อไปน้ีท่ี นศท.เห็นวา่เป็นค ากล่าวท่ีไม่ถูกตอ้ง  ของกองร้อยสนบัสนุนการช่วยรบ ( สสช. ) 
ก. รับ และจ่ายอุปกรณ์ของกองพนั 
ข. ปฏิบติัการซ่อมบ ารุงขั้นหน่วยของกองพนั 
ค. ปฏิบติั และควบคุมต าบลจ่ายส่ิงอุปกรณ์ ณ. ท่ีตั้งขบวนสมัภาระของกองพนั 
ง. ถูกทุกขอ้ 

250.   ภารกิจหลกัของกองร้อยอาวธุเบา  มีก่ีภารกิจ 
 ก.   ๑   ภารกิจ ข.   ๒   ภารกิจ 
 ค.   ๓   ภารกิจ ง.   ๔   ภารกิจ 
251.   การแบ่งมอบกองร้อยอาวธุเบามีก่ีกองร้อยในหน่ึงกองพนั 
 ก.   หน่ึงกองร้อยต่อหน่ึงกองพนั ข.   สองกองร้อยต่อหน่ึงกองพนั 
 ค.   สามกองร้อยต่อหน่ึงกองพนั ง.   ส่ีกองร้อยต่อหน่ึงกองพนั 
252.   หมวดเคร่ืองยงิลูกระเบิด  ๘๘  ขนาด  ๖๐  มม.  ประกอบดว้ยหมู่ ค.๘๘  ก่ีหมู่  ค.๖๐ 
 ก.   ๒   หมู่ ข.   ๓   หมู่ 
 ค.   ๔   หมู่ ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 
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253.   ผูบ้งัคบักองร้อยอาวธุเบา  มียศอะไร 
 ก.   ร้อยตรี ข.   ร้อยโท 
 ค.   ร้อยเอก ง.   พนัตรี 
254.   ผูบ้งัคบัหมวดปืนเลก็  มียศอะไร 
 ก.   จ่าพิเศษ ข.   ร้อยตรี 
 ค.   ร้อยโท ง.   ร้อยเอก 
255.   ขอ้ใดคือ  คุณลกัษณะโดยทัว่ไปของทหารราบเคล่ือนท่ีดว้ยเทา้ไดร้ะยะจ ากดั 
 ก.   ๓ - ๔  กม. ต่อ ชม. ข.   ๔ - ๕  กม. ต่อ ชม. 
 ค.   ๕ - ๖  กม. ต่อ ชม. ง.   ๖ - ๗  กม. ต่อ ชม. 
256.   หน่ึงหมวดปืนเลก็มีก าลงัพลเท่าไร 
 ก.   ๔๗   นาย ข.   ๔๘   นาย 
 ค.   ๔๙   นาย ง.   ๕๐   นาย 

วชิา การสงครามพเิศษ 
257. ภารกิจหลกัของหน่วยรบพิเศษมีก่ีประการ 

ก.  ๕  ประการ ข.  ๖  ประการ 
ค.  ๗  ประการ ง.   ๘  ประการ 

258.  ขอ้ใดไม่ใช่ การปฏิบติัการพิเศษ 
ก.  การปฏิบติัการทหารตามแบบ ข. การปฏิบติัการทหารไม่ตามแบบ 
ค.  ภารกิจและบทบาทของหน่วยรบพิเศษ    ง. ภารกิจและบทบาทของหน่วยปฏิบติัการพิเศษ 

259.  เทคนิคในการปฏิบติัการพิเศษ วิธีการใชค้วามมีอิสระขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายเดียวกนั และข่าวกรอง
ในการปฏิบติัการรวมทั้ง 
 ก.  ก าลงัเจา้หนา้ท่ี ข.  ก าลงัต ารวจ 
 ค.  ก าลงัอาสาสมคัร ง.  ก าลงัชาวพื้นเมือง 
260.  กิจกรรมหลกัของการปฏิบติัการพิเศษ 
 ก. สงครามนอกแบบ  
 ข. การปฏิบติัการจิตวิทยา 
 ค. การป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ     
 ง. ถูกทุกขอ้ 
261. การป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.) เป็นการปฏิบติัการโดยเปิดเผยตอ้งอาศยัพลงั
อ านาจใด 
 ก.  พลงัอ านาจทางทหาร ข.  พลงัอ านาจอาสาสมคัร 
 ค.  พลงัอ านาจประชาชน ง.  พลงัอ านาจผสม 
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262.  ภารกิจของหน่วยรบพิเศษในการป้องกนัภายในใหก้บัมิตรประเทศ คือการใหค้  าแนะน าการช่วยเหลือ
ก าลงัทหารและก่ึงทหาร และอีกประการหน่ึงไดแ้ก่ 
 ก.  ประสานประโยชน์ระหวา่งประเทศ  
 ข.  การจดัตั้งการฝึกอบรม 

ค. การข่าวสารทางยทุธศาสตร์  
ง. การข่าวดา้นการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสงัคม 

263. การกระท าเพื่อมุ่งท าลายความเขม้แขง็ทางทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองของชาตินั้น  
เรียกวา่ 
 ก.  สงครามกองโจร ข.  การเลด็ลอดหลบหนี 
 ค.  การบ่อนท าลาย ง.  การก่อวินาศกรรม 
264. สงครามกองโจรประกอบดว้ยการปฏิบติัการทางทหารและก่ึงทหาร ก าลงัประชาชนท่ีมีอิทธิพลใน
ทอ้งถ่ินซ่ึงอยูใ่นดินแดนของใคร 
 ก.  ดินแดนท่ีฝ่ายเรายดึครอง ข.  ดินแดนพื้นท่ีส่วนหนา้ 
 ค.  ดินแดนท่ีฝ่ายขา้ศึกยดึครอง ง.   ดินแดนพื้นท่ีส่วนหลงั 
265. ขอ้ใดไม่ใช่ ลกัษณะของสงครามนอกแบบ 
 ก.  สงครามกองโจร ข.  การบ่อนท าลาย 
 ค.  การก่อวินาศกรรม ง.  การคน้ควา้และกูภ้ยั 
266. การกระท าเพื่อท าอนัตรายหรือขดัขวางการป้องกนัชาติดว้ยการก่อใหเ้กิดความเสียหายสถานท่ีตั้ง หรือ
ส่ิงอ านวยความสะดวกรวมทั้งทรัพยากรมนุษยเ์รียกวา่ 
 ก.  การบ่อนท าลาย ข.  การก่อวินาศกรรม 
 ค.  สงครามกองโจร ง.  การก่อการร้าย 
267.  กิจกรรมท่ีช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีทางทหาร และบุคคลซ่ึงไดรั้บการคดัเลือกแลว้ใหส้ามารถเคล่ือนยา้ยออก
จากดินแดนท่ีถูกขา้ศึกยดึครองไปยงัพื้นท่ีภายใตก้ารควบคุมของฝ่ายเรา  เรียกวา่ 
 ก.  การเลด็ลอด-หลบหนี ข.  การบ่อนท าลาย 
 ค.  การปฏิบติัการลบั ง.  ไม่มีขอ้ถูก 
268. การปฏิบติัการโดยตรงเป็นการปฏิบติังานในระยะสั้นๆ ในเร่ืองใดบา้ง 

ก. การตีโฉบฉวย, ซุ่มโจมตี ข.  การวางทุ่นระเบิด 
ค.  ขอ้  ก. และขอ้  ข.  ถูก ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

269.  การลาดตระเวนพิเศษเป็นการปฏิบติัโดยหน่วยใด 
 ก.  หน่วยปฏิบติัการพิเศษ ข.  หน่วยรบพเิศษ 
 ค.  หน่วยงานในพื้นท่ี ง.  ถูกทุกขอ้ 
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270.  ขอ้ใดเป็นภารกิจสนบัสนุนการต่อตา้นและปราบปรามการก่อการร้าย 
 ก.  การกูภ้ยัช่วยเหลือตวัประกนั  
 ข. การเกบ็กู ้สป. ส าคญัจากองคก์รการก่อการร้าย 
 ค.  การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของผูก่้อการร้าย      
 ง.  ถูกทุกขอ้ 
271.  สงครามนอกแบบเป็นการปฏิบติัการของก าลงัทหารและก่ึงทหารในขอบข่ายงานท่ีกวา้งขวางมกัจะใช้
เวลา 
        ก.  ระยะเวลาสั้น ข.  ระยะเวลานาน 
 ค.  ตามความเหมาะสม ง. ตามเหตุการณ์และสถานการณ์ 
272.  เทคนิคในการปฏิบติัการพิเศษวิธีการใชค้วามมีอิสระขาดการสนบัสนุนจากฝ่ายเดียวกนัและการข่าว
กรองในการปฏิบติัการรวมทั้ง 
 ก.  ก าลงัเจา้หนา้ท่ี ข.  ก าลงัต ารวจ 
 ค.  ก าลงัชาวพื้นเมือง ง.  ก าลงัอาสาสมคัร 
273.  ภารกิจของหน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ คืออะไร  

ก. วางแผนอ านวยการ,ก ากบัการ และปฎิบติัเก่ียวกบัการปฎิบติัการพิเศษ 
ข. วางแผนอ านวยการ,ประสานงาน, ก ากบัการปฎิบติัการเก่ียวกบัการปฎิบติัการพิเศษ 
ค. ถูกทั้งขอ้ ก. และ ข. 
ง. ไม่มีขอ้ถูก 

274.  ขีดความสามารถของหน่วยรบพิเศษเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง  
 ก.  การปฎิบติัการรบ       

ข.  การข่าวกรอง  
ค.  เป็นท่ีปรึกษาและแนะน าในการด าเนินการสงครามนอกแบบ  

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
275. กองพนัทหารส่ือสารท่ี ๓๕  เป็นหน่วยข้ึนตรงต่อหน่วยใด  
 ก.  หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ ข.  กองพลรบพิเศษ 
 ข.  กรมรบพิเศษ ง.  กองพนัรบพิเศษ 
276.  หน่วยงานท่ีมีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการฝึกศึกษาเก่ียวกบัการปฏิบติัการพิเศษ  คือ 
 ก.  ศูนยก์ารก าลงัส ารอง ข.  ศูนยส์งครามพิเศษ 
 ค.  โรงเรียนรักษาดินแดน ง.  โรงเรียนการก าลงัส ารอง 
277. หน่วยงานใดเป็นหน่วยข้ึนตรง และสนบัสนุนภารกิจของกองทพัภาคต่างๆ 
 ก.  กองร้อยปฏิบติัการข่าว ข. กองร้อยปฏิบติัการจิตวิทยา 
 ค.  กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล ง.  ถูกทุกขอ้ 
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278. หน่วยงานใดท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัการส่ือสารแก่หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ  คือ 
 ก.  ส.พนั ร.๑ ข. กองพนัทหารส่ือสารท่ี 35 
 ค.  ส.๑ ง.  ถูกทุกขอ้ 
279.  กองร้อยปฏิบติัการพิเศษ ( ฉก.๙๐)  จดัอยู ่ รพศ.  ใด 
 ก.  รพศ.๑ ข.  รพศ.๓ 
 ค.   รพศ. ๔ ง.   รพศ. ๕ 
280.  กองร้อยรบพิเศษมีชุดปฏิบติัการก่ีชุด 
 ก.   ๓   ชุด ข.   ๔   ชุด 
 ค.   ๕   ชุด ง.   ๖   ชุด 
281.  หน่วยงานใดในกองทพับกรับผดิชอบในการปฏิบติัการสงครามนอกแบบ 
 ก.  หน่วยบญัชาการก าลงัส ารอง ข.  หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ 
 ค.  หน่วยบญัชาการทหารพฒันา ง.  หน่วยบญัชาการป้องกนัภยัทางอากาศ 
282.  แนวความคิดในการใชส้งครามพิเศษของไทยมีอะไรบา้ง 
 ก.  สงครามนอกแบบ ข.  การป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
 ค.  สงครามจิตวิทยา ง.  ถูกทุกขอ้ 
283.  หน่วยใดท่ีมีการจดัการฝึกและยทุโธปกรณ์พิเศษเพือ่ด าเนินกิจกรรมปฏิบติัการพิเศษ 
 ก.  หน่วยปฏิบติัการพิเศษ ข.  หน่วยปฏิบติัการจิตวิทยา 
 ค.  หน่วยรบพเิศษ ง.  หน่วยรบทางยทุธวิธี 
284.  กองพลาธิการ  สกจ.  มีหนา้ท่ี 
 ก.  สนบัสนุนการยทุธ์ส่งทางอากาศ ข.  ส่งก าลงัยทุโธปกรณ์ส่ิงอุปกรณ์จากทางอากาศ 
 ค.  จดัตั้งและด าเนินงานดา้นการคลงั สาย พธ. ง.  ถูกทุกขอ้ 
285.  หน่วยงานใดฝากการบงัคบับญัชาไวก้บักองทพัภาคต่างๆ 
 ก.  กองร้อยปฏิบติัการจิตวิทยา ข.  กองพนัปฏิบติัการจิตวิทยา 
 ค.  ถูกทั้ง  ก. และ  ข. ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
286.  ถา้ก าลงัพลมีความประสงคจ์ะเขา้รับการฝึกหลกัสูตรเก่ียวกบัสงครามพิเศษจะตอ้งไปยงัหน่วยใด 
 ก.  ศูนยส์งครามพิเศษ ข.  ศูนยก์ารทหารราบ 
 ค.  ศูนยก์ารทหารมา้ ง.  ศูนยก์ารก าลงัส ารอง 
287.  ภารกิจของกองพนัปฏิบติัการข่าวมีอะไรบา้ง 
 ก.  ปฏิบติัการดา้นข่าวกรอง ข.  การต่อตา้นข่าวกรอง 
 ค.  ถูกทั้งขอ้  ก. และ  ข. ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
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288.  ขอ้ใดไม่ใช่ภารกิจของกองพนัปฏิบติัการจิตวิทยา 
 ก.  ท าการแพร่ภาพทางโทรทศัน์ ข.  ผลิตส่ิงโฆษณา 
 ค.  กระจายเสียงทางสถานีวิทย ุ ง.  ปฏิบติัการดา้นข่าวกรอง 

วชิา  อุดมการณ์ความรักชาต ิ
289. “  จินตนาการท่ีถือวา่เป็นมาตรฐานท่ีดี  ความดีงามและความจริงทางใดทางหน่ึงท่ีมนุษยถื์อเป็น
เป้าหมายแห่งชีวิต”  ตามบทความน้ีเป็นนิยามของส่ิงใด 
 ก.  อุดมการณ์ ข.  อุดมคติ 
 ค.  แรงจูงใจ ง.  ความเช่ือส่วนบุคคล 
290. วิชารัฐศาสตร์ในปัจจุบนัไดย้อมรับนบัถือความส าคญัของอุดมการณ์มากในส านกัการศึกษาในแนว
พฤติกรรมและทดสอบกบัสภาพความเป็นจริงไวว้า่อยา่งไร 

ก. อุดมการณ์เป็นเพียงส่ิงยดึถือเพื่อปฏิบติัเท่านั้น 
ข. อุดมการณ์คือส่ิงท่ีก าหนดทศันะและความประพฤติของมนุษย ์
ค. อุดมการณ์ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความคิดและแนวปฏิบติัของมนุษย ์
ง. อุดมการณ์เป็นความยดึถือและพฤติกรรมท่ีมีความแน่นอน  มีความเก่ียวพนัทางการเมือง 

291.  อุดมการณ์  เกิดมาจากส่ิงใด 
 ก.  ความคิดและจิตใตส้ านึกของมนุษย ์ ข.  ความศรัทธาและความเช่ือมัน่ 
 ค.  ขนบธรรมเนียมประเพณี ง.  มรดกทางความคิดจากรุ่นสู่รุ่น 
292.  อุดมการณ์ในสงัคมหน่ึงอาจไม่เหมือนกบัในอีกสงัคมหน่ึง  ส่ิงท่ีท าใหแ้ตกต่างกนัในสงัคมคืออะไร 
 ก.  ความยดึมัน่และศรัทธาต่างกนั ข.  หลกัการต่างกนั 
 ค.  ประชากรจ านวนไม่เท่ากนั ง.  ภูมิอากาศท่ีต่างกนั 
293.  การก่อตวัของอุดมการณ์เกิดข้ึนได ้ ๒  ทาง  คืออะไรบา้ง 

ก. เกิดจากการอบรม  ถ่ายทอด , ควบคุมการถ่ายทอดตามความเช่ือของสงัคม 
ข. ปากต่อปากบอกเล่ากนัมา , ในต าราทัว่ไป 
ค. การถ่ายทอดโดยส่ือ , ในต าราโดยทัว่ไป 
ง. ทางศาสนา  และการบอกเล่าต่อกนัไป 

294. อุดมการณ์ทางศาสนา  เกิดจากส่ิงใดเป็นส าคญั 
 ก.  ระบบความคิดของศาสดา    
 ข.  ระบบความเช่ือของศาสดา 
 ค.  ระบบความคิดและระบบความเช่ือของศาสดา  
 ง.  ระบบการคิดและฐานะทางสังคม 
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295.  อุดมการณ์ทางการเมือง  เกิดจากส่ิงใดเป็นส าคญั 
 ก.  ความคิดของนกัทฤษฎี ข.  ความเช่ือของนกัทฤษฎี 
 ค.  ความเช่ือและความคิดของนกัทฤษฎี ง.  ความเช่ือและความรู้ของนกัทฤษฎี 
296.  ลกัษณะในการแพร่ขยายทางอุดมการณ์ในสมยัปัจจุบนัในรูปแบบการปกครองแบบเผดจ็การ  เป็นไป
ในลกัษณะใด 
 ก.  ปลูกฝังทางการเรียน ข.  การบีบบงัคบั 
 ค.  ปลูกฝังทางความคิด ง.  การพดูคุยและสนทนา 
297. การแพร่ขยายอุดมการณ์ในสมยัโบราณสามารถท าไดโ้ดยวิธีใด 
 ก.  สัง่สอน ข.  บีบบงัคบั 
 ค.  การปลูกฝังทางความคิด ง.  การใชส่ื้อ 
298. นกัคิดท่ีเผยแพร่หลกัอุดมการณ์ในสมยัโบราณท่ีมีช่ือเสียงท่ีใชห้ลกัการสัง่สอน , พดูคุยสนทนา  เป็นท่ี
รู้จกัท่ีสุดคือผูใ้ด 
 ก.  ฟาสซีสต ์ ข.  พระพทุธเจา้ 
 ค.  ฮิตเลอร์ ง.  เด  ทอ๊ดเดวิลล ์
299.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะอุดมการณ์ 
 ก.  เป็นความเช่ือ ความศรัทธาในสังคม ข.  เป็นแรงดลใจใหย้ดึถือ 
 ค.  เปล่ียนแปลงไม่ได ้ ง.  เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดก าลงัใจ 
300.  วฒันธรรมของบุคคลในสงัคม  เช่น  ภาษา , วฒันธรรม , ความเช่ือ ฯลฯ  อยูใ่นอุดมการณ์ดา้นใด 
 ก.  อุดมการณ์ทางสงัคม ข.  อุดมการณ์ทางศาสนา 
 ค.  อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ ง.  อุดมการณ์ความเช่ือ 
301.  อุดมการณ์ใดเหมาะสมท่ีจะน ามาปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความสุขความเจริญและกา้วหนา้ทางสงัคมมากท่ีสุด 
 ก.  การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเช่ือ ข.  การเมือง , ความเช่ือ , ศาสนา 
 ค.  การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเช่ือต่างๆอ่ืนๆ ง.  การเมือง , การปกครอง , อ่ืนๆ  
302.  นอกจากความศรัทธาตามความเช่ือแลว้  ยงัมีอีกปัจจยัหน่ึงจึงจะเป็นอุดมการณ์ส่ิงนั้นคืออะไร  
 ก.  ขอ้คิดคติธรรม ข.  เงินทุน 
 ค.  การปฏิบติั ง.  ความมีอ านาจ 
303.  หากใชอุ้ดมการณ์ไปทางท่ีผดิ  ยอ่มเกิดผลกระทบข้ึนขอ้ใดเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุดและ
ร้ายแรงท่ีสุด 
 ก.  การแตกแยกในสงัคม ข.  โตเ้ถียง 
 ค.  การขาดความสามคัคี ง.  การทานอ านาจซ่ึงกนัและกนั 
304.  ส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมต่าง ๆ นั้นส่ิงใดเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด 
 ก.  ร่างกาย ข.  วาจา  
 ค.  เงินตรา ง.  จิตใจ 



 ๓๖ 

305.  การสร้างเสริมคุณธรรม  เป็นส่ิงจ าเป็นอนัดบัแรกในการปลูกฝังอุดมการณ์ทางจิตใจในขั้นแรกส่ิงท่ี
จ าเป็นในการปลูกฝังในเบ้ืองตน้  มีส่ิงใดบา้ง 

ก. ความขยนั , อดทน , ซ่ือสัตย ์, สามคัคี , เสียสละ และยติุธรรม 
ข. ความรอบรู้ , ความเช่ือ , ศาสนา , ธรรมเนียม , อิสระภาพ 
ค. ขยนั , อดทน , ศาสนา , การเมือง , อิสระภาพ 
ง. ซ่ือสัตย ์, สามคัคี , เสียสละ , ยติุธรรม , ขนบธรรมเนียม 

306.  คุณธรรม  ๔  ประการตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  ในพระราช
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษตัริยอ์ธิราชเจา้  ในโอกาสเฉลิมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ  ๒๐๐  ปี  
มีอะไรบา้ง 

ก. การรักษาสจัจะ , ข่มใจตนเอง , อดทนอดกลั้น , ละความชัว่ 
ข. บ ารุงชาติ ,  ศาสนา , กษตัริย ์, เคารพต่อกฎหมาย 
ค. เคารพชาติ , ศาสน ์, กษตัริย ์, เคารพต่อจารีตประเพณี 
ง. เป็นคนดีของสังคม , บ ารุงชาติ , ศาสน ์, กษตัริย ์, ละความชัว่ 

307.  ส่ิงท่ีเป็นหลกัในความประพฤติ  ท่ีวางไวเ้พื่อควบคุมหมู่คณะใหมี้ความเรียบร้อย  มีความประพฤติดี
งามคืออะไร 
 ก.  กฎหมาย ข.  รัฐธรรมนูญ   
 ค.  พระราชบญัญติั ง.  วีนยั 
308.  จุดรวมอนัยิง่ใหญ่ของประชาชนเพื่อใหเ้ราค านึงถึงประโยชน์ไดเ้สียร่วมกนัและระลึกเสมอวา่เราเป็น
ชนชาติไทย  คือส่ิงใด 
 ก.  พระมหากษตัริย ์ ข.  ศาสนา   
 ค.  ประชาชน ง.  ชาติ 
309.  ศูนยร์วมพลงัประชาชนทั้งชาติ  ศูนยร์วมแห่งความสามคัคีและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวของชาติส่ิง
นั้นคืออะไร 
 ก.  พระมหากษตัริย ์ ข.  ศาสนา   
 ค.  ประชาชน ง.  ชาติ 
310.  เป็นส่ิงท่ีเป็นความส าคญัของจิตใจ  เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจและท่ีพึ่งทางใจแต่ละคนส่ิงนั้นคืออะไร 
 ก.  พระมหากษตัริย ์ ข.  ศาสนา   
 ค.  กฎหมาย ง.  อุดมการณ์ 
311.  ลกัษณะนิสัยของคนไทย  คือมีเลือดนกัสู ้ ใฝ่สันติ  รักสงบและรักษาเอกราช  เคร่ืองมือ  ท่ีใชเ้สริม
ก าลงัใจในการต่อสู ้ คืออะไร 
 ก.  จิตใจท่ียดึมัน่ ข.  ความซาบซ้ึงท่ีมีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา กษตัริย ์
 ค.  ส่ือทุกชนิด ง.  ความสามคัคี 
 



 ๓๗ 

312.  สถาบนัในขอ้ใดเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเผยแพร่อุดมการณ์  เป็นอนัดบัแรก 
 ก.  สถาบนัการเมือง ข.  สถาบนัการปกครอง 
 ค.  สถาบนัการศึกษา ง.  สถาบนัครอบครัว 

วชิา  การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกนั 
313. ในการเลือกท่ีตั้งหน่วย  เพื่อปฏิบติัภารกิจในสงครามหรือนอกท่ีตั้งปกติจะเป็นหนา้ท่ีในความ
รับผดิชอบของใคร 
 ก.  นายทหารเหล่าแพทย ์ ข.  ผูบ้งัคบัหน่วยทหารนั้น ๆ 
 ค.  รองผูบ้งัคบัหน่วยนั้น ๆ ง.  นายทหารส่งก าลงับ ารุง 
314.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะท่ีควรเลือกเป็นท่ีตั้งหน่วยทหาร 
 ก.  ดูลกัษณะสุขาภิบาล ข.  สะดวกในเร่ืองน ้าสว้ม 
 ค.  เป็นท่ีลาดชนั ง.  ใหค้วามสุขสบายแก่ทหาร 
315.  ลกัษณะท่ีตั้งหน่วยทหารท่ีพึงปรารถนา  คือขอ้ใด 
 ก.  ท่ีลุ่ม  ล าธารแหง้แลง้ ข.  ดินเหนียว  ท่ีลาดชนั 
 ค.  มีฝุ่ นละออง ง.  มีตน้ไมช่้วยกนัแดดลม 
316.  การใชน้ ้าจากแม่น ้าล าธาร  ควรแบ่งเขตจากตน้น ้าไปหาปลายน ้า  เรียงตามล าดบัอยา่งไรบา้ง 
 ก.  คนด่ืมและประกอบอาหาร – ลา้งยานพาหนะ – สตัวกิ์น – ซกัเส้ือผา้ 
 ข.  คนด่ืมและประกอบอาหาร –  สตัวกิ์น –  ซกัเส้ือผา้ – ลา้งยานพาหนะ 
 ค.  สตัวกิ์น –  คนด่ืมและประกอบอาหาร –  ซกัเส้ือผา้ –  ลา้งยานพาหนะ 
 ง.  สตัวกิ์น –  ลา้งยานพาหนะ –  คนด่ืมและประกอบอาหาร –  ซกัเส้ือผา้ 
317.  หลกัการสร้างส้วมในสนาม  ควรอยูห่่างจากโรงเล้ียงและโรงประกอบอาหาร  ระยะเท่าใด 
 ก.  อยา่งนอ้ย  300  ฟุต ข.  อยา่งนอ้ย  200  ฟุต 
 ค.  อยา่งนอ้ย  100  ฟุต ง.  อยา่งนอ้ย  50  ฟุต 
318.  หลกัการสร้างสว้มในสนาม  ควรอยูห่่างจากท่ีพกัและแหล่งน ้าระยะทางเท่าใด 
 ก.  อยา่งนอ้ย  400  ฟุต ข.  อยา่งนอ้ย  300  ฟุต 
 ค.  อยา่งนอ้ย  200  ฟุต ง.  อยา่งนอ้ย  100  ฟุต 
319. หลกัการปฏิบติัในการสร้างสว้ม  ควรมีจ านวนเท่าใดของก าลงัพล 
 ก.  ร้องละ  6 ข.  ร้อยละ  7 
 ค.  ร้อยละ  8 ง.  ร้อยละ  9 
320. การสร้างสว้มในสนาม  เช่น  พกัประจ าชัว่โมง  และพกัแรม  ไม่เกิน  1  สปัดาห์  ควรใชส้ว้มชนิดใด 
 ก.  สว้มร่อง ข.  สว้มหลุมบุคคล 
 ค.  สว้มหลุมลึก ง.  ส้วมหลุมยกระดบั 
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321.  ถา้หากพกัแรมเกิน  1  สปัดาห์  ใหใ้ชส้ว้มชนิดใด 
 ก.  ส้วมหลุมบุคคล ข.  สว้มหลุมลึก 
 ค.  สว้มร่อง ง.  ส้วมหนา้กวา้ง 
322.  การใชเ้ทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิทางปาก  ไม่สมควรใชก้บัผูใ้ด 
 ก.  ผูใ้หญ่ ข.  ผูป่้วยรู้สึกตวัดี 
 ค.  ทารกและเดก็เลก็ ง.  ถูกทุกขอ้ 
323.  การใชเ้ทอร์โมมิเตอร์วดัผูป่้วย  มีจุดประสงคเ์พื่ออะไร 
 ก.  ดูระดบัความร้อนของร่างกาย ข.  ดูจ  านวนความร้อนของร่างกาย 
 ค.  ดูระดบัความร้อนภายในปาก ง.  ดูระดบัความร้อนบริเวณใตรั้กแร้ 
324.  ขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคข์องการนบัชีพจร 
 ก.  สังเกตอตัราการเตน้ของหวัใจ     

ข.  สงัเกตความสม ่าเสมอการเตน้ของหวัใจ 
ค.  สงัเกตประมาณเลือกท่ีไหลออกจากหวัใจ 
ง.  สงัเกตระดบัความร้อนของร่างกาย 

325.  การปฏิบติัราชการของหน่วยระหวา่งท่ีตั้งปกติกบัในสนาม  สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ อาทิ  ภูมิอากาศ  
แหล่งน ้า  พาหะน าโรค  จะเป็นอยา่งไรบา้ง 
 ก.  ท่ีตั้งปกติ  ดีกวา่  ในสนาม ข.  ท่ีตั้งปกติ  เลวกวา่  ในสนาม 
 ค.  ท่ีตั้งปกติ  พอดีกนักบั  ในสนาม ง.  ท่ีตั้งปกติ  เลวพอกนักบั  ในสานม 
326.  แนวทางการออกปฏิบติัราชการในสนาม  ตอ้งมีการเตรียมการดา้นต่าง ๆ  เช่น  การเวชกรรมป้องกนั  
การสุขาภิบาล  พื้นท่ี  การเจบ็ป่วย  หรือไม่ 
 ก.  แกไ้ขเฉพาะพื้นท่ี ข.  ไม่ตอ้งเตรียมการ 
 ค.  มีการเตรียมการท่ีดี ง.  จบภารกิจแลว้น าปัญหามาแกไ้ข 
327.  การปฏิบติัราชการเม่ืออยูใ่นสนาม  สภาพส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นอยา่งไรบา้ง 
 ก.  คงท่ี ข.  เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 
 ค.  ไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย ง.  สภาพส่ิงแวดลอ้มสมบูรณ์ดี 
328.  หลุมท้ิงของในบริเวณท่ีพกั  ควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  ฝังหรือเผาทุกวนั ข.  รวบรวมกองไวเ้ป็นท่ีเป็นทาง 
 ค.  ฝังหรือเผาอาทิตยล์ะคร้ัง ง.  น าไปท้ิงท่ีอ่ืน 
329.  ขอ้ใดไม่เป็นวนิยัการใชน้ ้ าของทหาร  เม่ือออกปฏิบติัหนา้ท่ี 
 ก.  เติมน ้าใหเ้ตม็กระติกคร้ังแรกคร้ังเดียว ข.  น ้ าในกระติกหมดจึงค่อยเติม 
 ค.  เติมน ้าใหเ้ตม็กระติกอยูเ่สมอ ง.  น าน ้ าด่ืมส่วนตวัไปทานเอง 
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330.  เม่ือเขา้ท่ีพกัแลว้ตอ้งสร้างส้วม  เพราะอาจเป็นเหตุใหเ้กิดส่ิงท่ีเป็นอนัตรายได ้
 ก.  โรคติดต่ออยา่งร้ายแรง ข.  เกิดกล่ินเหมน็ 
 ค.  เกิดแมลงวนั ง.  เกิดความสกปรก 
331.  ขอ้ใดเป็นหลกัปฏิบติัในการสร้างส้วม 
 ก.  อยูเ่หนือลม ข.  อยูใ่ตล้ม 
 ค.  อยูบ่ริเวณเดียวกบัท่ีพกั ง.  อยูบ่ริเวณเดียวกบัโรงเลียง 
332.  การสร้างส้วมควรขดุลงไปในดินท่ีมีลกัษณะใด 
 ก.  ดินเหนียว ข.  ดินร่วนปนทราย 
 ค.  ดินลูกรัง ง.  ดินปนหิน 
333.  ในการพกัประจ าชัว่โมง  และพกันาน  ทหารควรถ่ายปัสสาวะท่ีใด 
 ก.  ตามใจชอบ ข.  ตามป่า 
 ค.  ในส้วม ง.  กั้นปัสสาวะ 
334.  ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของโรคติดต่อ 
 ก.  โรคท่ีติดต่อจากบุคคลหน่ึงมายงัอีกบุคคลหน่ึง 
 ข.  โรคท่ีติดต่อจากสตัวม์าสู่คน 
 ค.  โรคท่ีติดต่อมาจากความใกลชิ้ด 
 ง.  โรคท่ีติดต่อจากส่ิงของเคร่ืองใชม้าสู่คน 
335.  การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ  ควรกวดขนัการปฏิบติัเก่ียวกบัส่ิงใดอยา่งเคร่งครัด 
 ก.  สุขศาสตร์ส่วนบุคคล ข.  การเวชกรรมป้องกนั 
 ค.  การรักษาพยาบาล ง.  การควบคุมโรค 
336.  ขอ้ใดไม่ใช่การตรวจสุขาภิบาลในบริเวณท่ีพกัใหเ้รียบร้อยก่อนท่ีจะเคล่ือนยา้ย 
 ก.  กลบส้วม ข.  กลบหลุมท้ิงส่ิงปฏิกลู 
 ค.  เขียนป้ายบอกไวใ้หช้ดัเจน ง.  กองส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย 
337.  ขอ้ใดไม่ใช่การบริการอาหารและน ้าใหก้บัทหารในการเคล่ือนยา้ย 
 ก.  กินอาหารและด่ืมน ้าประทว้งความหิว ข.  มีจ  านวนเพียงพอแก่ความตอ้งการ 
 ค.  เขียนป้ายบอกไวใ้หช้ดัเจน ง.  กองส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ ใหเ้รียบร้อย 
338.  วิธีใดไดผ้ลใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิของร่างกายท่ีแทจ้ริง 
 ก.  ทางปาก ข.  ทางรักแร้ 
 ค.  ทางขอ้พบั ง.  ทางทวารหนกั 
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339.  วิธีท าความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์หลงัการใชค้วรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  เช็ดจากปลายเทอร์โมมิเตอร์ข้ึนมาขา้งบน 
 ข.  เช็ดจากขา้งบนลงไปสุดปลายเทอร์โมมิเตอร์ 
 ค.  เช็ดรอบ ๆ เทอร์โมมิเตอร์ 
 ง.  ไม่ตอ้งเช็ดเทอร์โมมิเตอร์ 
340.  บนัทึกผลท่ีวดัไดใ้นแผน่บนัทึกสญัญาณชีพของผูป่้วยดว้ยหมึกสีอะไร 
 ก.  อุณหภูมิและการหายใจสีแดง  ชีพจรสีแดง 
 ข.  อุณหภูมิและการหายใจสีเขียว  ชีพจรสีเขียว 
 ค.  อุณหภูมิและการหายใจสีน ้าเงิน  ชีพจรสีน ้าเงิน 
 ง.  อุณหภูมิและการหายใจสีน ้าเงิน  ชีพจรสีแดง 
341.  วิธีทางท่ีใชว้ดัอุณหภูมิของร่างกาย  ท่ีตอ้งการวดันานกวา่คือทางใด 
 ก.  ทางปาก ข.  ทางรักแร้ 
 ค.  ทางทวารหนกั ง.  ทางขอ้พบั 
342.  ปรอทท่ีใชก้บัผูป่้วยแลว้ไม่วา่จะวดัทางใดกต็าม  ภายหลงัการใชต้อ้งปฏิบติัส่ิงใดก่อน 
 ก.  ลา้งดว้ยสบู่และน ้าสะอาด 
 ข.  เช็ดดว้ยสบู่ฆ่าเช้ือและน ้าสะอาด 
 ค.  แช่น ้ ายาฆ่าเช้ือแลว้น าไปลา้งดว้ยสบู่และน ้าสะอาด 
 ง.  เช็ดดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือและส าลีแหง้ 
343.  วิธีนบัชีพจรไม่ควรใชน้ิ้วมือใด  วางลงบนต าแหน่งท่ีจบัชีพจร 
 ก.  น้ิวหวัแม่มือ ข.  น้ิวช้ี 
 ค.  น้ิวนาง ง.  น้ิวกอ้ย 
344.  อุณหภูมิของร่างกายคนปกติ  ก่ีองศาเซลเซียส 
 ก.  36.8  องศาเซลเซียส ข.  37  องศาเซลเซียส 
 ค.  37.2  องศาเซลเซียส ง.  37.5  องศาเซลเซียส 
345.  ชีพจรของผูป่้วยปกติ  อตัราการเตน้ก่ีคร้ังต่อนาที 
 ก.  50 – 70  คร้ังต่อนาที ข.  60 – 70  คร้ังต่อนาที 
 ค.  60 – 80  คร้ังต่อนาที ง.  60 – 90  คร้ังต่อนาที 
346.  ขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคข์องการนบัการหายใจ 
 ก.  เพื่อสังเกตลกัษณะการหายใจ ข.  อตัราการหายใจต่อ  1  นาที 
 ค.  ปริมาณเลือดท่ีไหลออกจากหวัใจ ง.  เพื่อสังเกตความผดิปกติต่าง ๆ เก่ียวกบัการหายใจ 
347.  วิธีการนบัการหายใจใชห้ลกัการโดยวิธีใด 
 ก.  หายใจเขา้  1  คร้ัง  นบัเป็น  1  คร้ัง 
 ข.  หายใจออก  1  คร้ัง  นบัเป็น  1  คร้ัง 
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 ค.  หายใจเขา้  1  คร้ัง  หายใจออก  1  คร้ัง  นบัเป็นการหายใจ  1  คร้ัง 
 ง.  หายใจเขา้  1  คร้ัง  หายใจออก  1  คร้ัง  นบัเป็นการหายใจ  2  คร้ัง 
348.  อตัราการหายใจของคนปกติ  ประมาณก่ีคร้ังต่อนาที 
 ก.  16 – 20  คร้ังต่อนาที ข.  17 – 20  คร้ังต่อนาที 
 ค.  18 – 20  คร้ังต่อนาที ง.  19 – 20  คร้ังต่อนาที 
349.  ขอ้ใดไม่ใช่น ้ ายาท่ีสามารถใชท้ าความสะอาดบาดแผล 
 ก.  น ้ าเกลือลา้งแผล ข.  ทิงเจอร์เมธาดนั 
 ค.  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ ง.  แอลกอฮอล ์
350.  การวดัอุณหภูมิผูป่้วยทางทวารหนกัผลท่ีไดจ้ะสูงกวา่วดัทางปากประมาณก่ีองศาเซลเซียส 
 ก.  0.3  องศาเซลเซียส ข.  0.5  องศาเซลเซียส 
 ค.  0.7  องศาเซลเซียส ง.  1  องศาเซลเซียส 
351.  ขอ้ความใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการวดัอุณหภูมิของร่างกาย 
 ก.  การวดัอุณหภูมิผูป่้วยทางปาก  ไม่ควรใชก้บัผูป่้วยเป็นแผลในปาก 
 ข.  การวดัอุณหภูมิผูป่้วยทางทวารหนกั  เหมาะส าหรับทารกและเดก็เลก็ 
 ค.   การวดัอุณหภูมิผูป่้วยทางรักแร้  เหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีหมดสติ 
 ง.  การวดัอุณหภูมิผูป่้วยทางปาก  สามารถใชไ้ดข้ณะผูป่้วยสูดดมออกซิเจน 
352.  ขอ้ความใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการสร้างสว้ม 
 ก.  การสร้างสว้มไม่ควรขดุสว้มลึกถึงระดบัน ้าใตดิ้น 
 ข.  การสร้างส้วมไม่ควรขดุสว้มในท่ีดินเหนียว 
 ค.  สร้างสว้มอยูต่รงขา้มโรงเล้ียง  และอยูเ่หนือลมของท่ีพกั 
 ง.  ขดุร่องระบายน ้าไวร้อบสว้ม  และอยา่ระบายไปสู่แหล่งน ้า 
353.  การวดัอุณหภูมิทางปาก  ควรสอดปลายกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ไวท่ี้ใด 
 ก.  บนล้ินผูป่้วย ข.  ใตล้ิ้นผูป่้วย 
 ค.  ขา้ง ๆ กระพุง้แกม้ผูป่้วย ง.  ริมฝีปากผูป่้วย 
354.  การวดัอุณหภูมิทางทวารหนกั  ใหส้อดปลายเทอร์โมมิเตอร์เขา้ในทวารหนกัของผูป่้วยลึกประมาณ
เท่าใด 
 ก.  หน่ึงถึงหน่ึงเศษหน่ึงส่วนสองน้ิว ข.  สองถึงสองเศษหน่ึงส่วนสองน้ิว 
 ค.  สามถึงสามเศษหน่ึงส่วนสองน้ิว ง.  ส่ีถึงส่ีเศษหน่ึงส่วนสองน้ิว 
355.  เทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิทางปาก  ทางรักแร้  และทางทวารหนกั  วิธีการเกบ็ควรท าอยา่งไร 
 ก.  เกบ็รวมกนัทั้งหมดเพื่อสะดวกในการใช ้
 ข.  แยกออกจากกนัทั้งหมด 
 ค.  เทอร์โมมิเตอร์ทางปากแยกออก  ทางรักแร้และทางทวารหนกัรวมกนั 
 ง.  เทอร์โมมิเตอร์ทางทวารหนกัแยกออก  ทางปากและทางรักแร้รวมกนั 
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356.  เม่ือมีไขจ้ะสามารถท าใหอุ้ณหภูมิของร่างกายลดไดห้ลายทาง  ขอ้ใดไม่ใช่ 
 ก.  ทางผวิหนงั ข.  ทางการหายใจและการน าความร้อน 
 ค.  ทางกระดูก ง.  การขบัถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะ 
357.   ขอ้ใดเป็นน ้าท่ีใชใ้นการเช็ดตวัลดไขก้รณีผูป่้วยท่ีมีไขสู้งมาก  อาจเกิดอาการชกัไดง่้าย 
 ก.  น ้ าธรรมดา ข.  น ้ าผสมแอลกอฮอล ์
 ค.  น ้ าเยน็ ง.  น ้ าอุ่น 
358.  ขอ้ใดเป็นน ้าท่ีใชใ้นการเช็ดตวัลดไขก้รณีผูป่้วยท่ีเป็นเดก็หรือผูท่ี้มีไขร่้วมกบัอาการหนาวสัน่ 
 ก.  น ้ าธรรมดา ข.  น ้ าเยน็ 
 ค.  น ้ าผสมแอลกอฮอล ์ ง.  น ้ าอุ่น 
359.  หลงัจากการเช็ดตวัเพื่อลดไขแ้ลว้  ควรตรวจเช็ดผูป่้วยอีกคร้ังหรือไม่ 
 ก.  ควรใหผู้ป่้วยนอนหลบัพกัผอ่นเลย 
 ข.  ควรเปิดเพลงเบา ๆ เพื่อผอ่นคลายอารมณ์ 
 ค.  ควรวดัอุณหภูมิของร่างกายวา่มีไขล้ดลงหรือไม่ 
 ง.  ควรใหผู้ป่้วยดูโทรทศัน์เพื่อรับทราบข่าวสารต่าง ๆ 
360.  ขอ้ใดไม่ใช่น ้ ายาท่ีท าความสะอาดบาดแผล 
 ก.  น ้ าเกลือลา้งแผล ข.  น ้ ามนัมะกอก 
 ค.  ด่างทบัทิม ง.  พีวีดีน 
361.  ขอ้ใดไม่ใช่จุดประสงคข์องการท าความสะอาดบาดแผล 
 ก.  เพื่อใหบ้าดแผลสะอาดและหายเร็ว 
 ข.  เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 
 ค.  เพื่อป้องกนับาดแผลถูกกระทบกระเทือน 
 ง.  เพื่อป้องกนับาดแผลเคล่ือนไหว 
362.  การท าความสะอาดบาดแผล  ตอ้งปฏิบติัส่ิงใดก่อน 
 ก.  เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปท่ีเตียงผูป่้วย 
 ข.  อธิบายใหผู้ป่้วยทราบเพือ่ขอความร่วมมือ 
 ค.  ท าความสะอาดบาดแผลใหผู้ป่้วย 
 ง.  กั้นฮากใหเ้รียบร้อยจดัท่าใหส้บายและเหมาะสม 
363.  ขอ้ใดไม่ใช่การพิจารณาเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็ 
 ก.  ความรวดเร็ว ข.  ความปลอดภยั 
 ค.  ท่าท่ีท่ีเหมาะสม ง.  ความสะดวกสบาย 
364.  ขอ้ใดส าคญัท่ีสุดไม่ควรเคล่ือนยา้ยบุคคลท่ีป่วยหรือบาดเจบ็อยา่งรุนแรง 
 ก.  มีอนัตรายเร่งด่วนต่อชีวิต ข.  มีบาดแผลท่ีเกิดข้ึน 
 ค.  มีอาการเจบ็ป่วยท่ีมากข้ึน ง.  มีเลือดออกมาจากบาดแผล 
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365.  ถา้หากไม่มีอนัตรายเร่งด่วนต่อชีวิต  หรือไม่สามารถหาผูท่ี้ช านาญกวา่ไดพ้ร้อมดงันั้นส่ิงท่ีดีกวา่คือ
อะไร 
 ก.  ปล่อยผูป่้วยเจบ็ไว ้
 ข.  อยา่รบกวนผูเ้จบ็ป่วย 
 ค.  ช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลเฉพาะจุดท่ีมีการบาดเจบ็ 
 ง.  ทั้งขอ้ ก. ข. ค. ถูก 
366.  ถา้ชีวิตของผูป่้วยเจบ็ก าลงัเส่ียงอนัตรายจากไฟไหม ้ การพงัทลายหรือแก๊สพิษ  ควรเคล่ือนยา้ยโดยเร็ว
ท่ีสุด  โดยเฉพาะกรณีใด 
 ก.  ผูป่้วยเจบ็อยา่งแรง ข.  ผูป่้วยเจบ็หมดสติ 
 ค.  ผูป่้วยเจบ็ส าลกัควนั ง.  ผูป่้วยเจบ็ร้องใหเ้สียใจ 
367.  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็โดยใชผู้ช่้วยเหลือมากกวา่หน่ึงคน 
 ก.  ท่าประสานมือ ข.  ใชเ้กา้อ้ีใชผ้า้ห่ม 
 ค.  ใชเ้ปลหาม ง.  ใชก้ารลาก 
368.  การใชว้ธีิการต่าง ๆ ในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็  ท่ีใชผู้ช่้วยเหลือหน่ึงคนหรือมากกวา่  ข้ึนอยูก่บัส่ิงใด 
 ก.  ลกัษณะและความรุนแรงของผูป่้วยเจบ็ 
 ข.  จ  านวนของผูช่้วยเหลือและเคร่ืองมือท่ีพอหาได ้
 ค.  ระยะทางและความขรุขระของหนทาง 
 ง.  ถูกทั้งขอ้  ก. ข. ค. 
369.  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็โดยใชผู้ช่้วยเหลือหน่ึงคน 
 ก.  อุม้แบก ข.  พยงุเดิน 
 ค.  อุม้ประสานแคร่ ง.  อุม้ลากดว้ยคอ 
370.  ขอ้ใดเป็นความหมายของการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็ 
 ก.  เป็นการน าผูบ้าดเจบ็ออกจากสถานท่ีมีอนัตรายไปสู่ท่ีปลอดภยั 
 ข.  เป็นการน าผูบ้าดเจบ็ออกจากสถานท่ีปลอดภยัไปสู่ท่ีอนัตราย 
 ค.  เป็นการน าผูบ้าดเจบ็ออกจากสถานท่ีมีอนัตรายไปสู่ท่ีอนัตราย 
 ง.  เป็นการช่วยผูบ้าดเจบ็ใหมี้อาการดีข้ึน 
 
371.  ขอ้ใดไม่ใช่สถานการณ์ท่ีตอ้งการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็ 
 ก.  อนัตรายจากการหายใจขดั ข.  อนัตรายจากความเสียใจ 
 ค.  อนัตรายจากตึกถล่มท้ิงทบั ง.  อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 
372.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัทัว่ ๆ ไปในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็ 
 ก.  หลีกเล่ียงท่ีจะรบกวนผูป่้วยเจบ็ ข.  หา้มเลือด 
 ค.  ใหส่้วนท่ีบาดเจบ็เคล่ือนไหวมากท่ีสุด ง.  ตรวจดูบริเวณท่ีบาดเจบ็ 
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373. ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็ 
 ก.  อุม้เด่ียว  ผูช่้วยเหลือ  1  คน ข.  อุม้คู่  ผูช่้วยเหลือ  2  คน 
 ค.  อุม้ดว้ยคนมากกวา่  2  คน ง.  อุม้ดว้ยคนมากกวา่  10  คนข้ึนไป 
374.  การใชเ้ปลหามเพื่อเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ท่ีมีลกัษณะใด 
 ก.  ป่วยหรือบาดเจบ็เลก็นอ้ย ข.  ป่วยหรือบาดเจบ็ขนาดหนกั 
 ค.  ช่วยเหลือตนเองไดดี้ ง.  ไม่มีการป่วยหรือบาดเจบ็ 
375.  การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็  ส่ิงแรกท่ีจะตอ้งพิจารณาคือ 
 ก.  ความปลอดภยัของผูป่้วยเจบ็ ข.  ความตอ้งการของผูป่้วยเจบ็ 
 ค.  ความรวดเร็วในการเคล่ือนยา้ย ง.  ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย 
376.  เปลหามท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจบ็  ควรมีคุณลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  ความสวยงาม ข.  ความใหญ่โต 
 ค.  ความแขง็แรงมีคุณภาพ ง.  ราคาแพง 
377.  เปลหามชนิดพบัได ้ คุณสมบติัแบบมาตรฐานเป็นอยา่งไร 
 ก.  น ้ าหนกัมาก ข.  น ้ าหนกัเบา 
 ค.  ไม่มีน ้ าหนกัเลย ง.  ควรใหมี้น ้าหนกัมากและใหญ่โต 
378.  เปลหามชนิดต่าง ๆ เช่น  แแบพบัได ้ แบบไมส้อดผา้ใบ  ก่อนการใชจ้ริงตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  ใหผู้ป่้วยเจบ็นอนเลย ข.  ใชหิ้นกอ้นใหญ่โยนใส่เปลหาม 
 ค.  ใชเ้คร่ืองมือดึงใหเ้ตม็ท่ี ง.  ควรทดสอบนอนก่อนใหผู้ป่้วยเจบ็ไข ้
379.  ผูแ้บกหามจ านวน  3  คน  ควรอยูด่า้นใดของผูป่้วยเจบ็ 
 ก.  ดา้นซา้ยมือ ข.  ดา้นขวามือ 
 ค.  ตรงกลางของผูป่้วยเจบ็ ง.  ดา้นใดกไ็ดข้อใหย้กผูป่้วยเจบ็ข้ึน 
380.  ผูแ้บกหามทุกคนควรคุกเข่าดา้นใด 
 ก.  คุกเข่าดา้นขวา ข.  คุดเข่าดา้นซา้ย 
 ค.  ทั้ง  2  ขา้ง ง.  ไม่ตอ้งคุดเข่า 
381.  การยกหรือวางผูป่้วยเจบ็จ าเป็นหรือไม่ตอ้งมีหวัหนา้สัง่การ 
 ก.  จ าเป็น ข.  ไม่จ าเป็น 
 ค.  ต่างช่วยกนัสัง่การ ง.  ควรมีหวัหนา้สัง่การหลายคน 
382.  การเคล่ือนยา้ยเปลหามผูเ้ป็นหวัหนา้ควรอยูท่างดา้นใดของผูป่้วยเจบ็ 
 ก.  ล าตวัของผูป่้วยเจบ็ ข.  ขาของผูป่้วยเจบ็ 
 ค.  ศีรษะของผูป่้วยเจบ็ ง.  ปลายเทา้ของผูป่้วยเจบ็ 
383.  ผูแ้บกหามควรผา่นการฝึกฝนมาหรือไม่ 
 ก.  ควรผา่นการฝึกฝนมาอยา่งนอ้ย  1  คน ข.  ควรผา่นการฝึกฝนมาอยา่งนอ้ย  2  คน 
 ค.  ควรผา่นการฝึกฝนมาทุกคน ง.  ถูกทั้งขอ้  ก. ข. ค. 
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384.  ผูป่้วยเจบ็ท่ีไม่ไดมี้อาการช็อก  ควรใหน้อนในลกัษณะใด 
 ก.  ศีรษะอยูต่  ่ากวา่เทา้ ข.  ศีรษะอยูสู่งกวา่เทา้ 
 ค.  นอนตะแคง ง.  นอนคว ่า 
385.  เม่ือมีค าสัง่เดินผูแ้บกหามใหเ้ดินออกไปในลกัษณะใด 
 ก.  เดินถอยหลงั ข.  ผูแ้บกหามดา้นหนา้เดินซา้ย 
 ค.  พร้อม ๆ กนัไปขา้งหนา้ ง.  ผูแ้บกหามดา้นหลงัเดินขวา 
386.  ถา้เป็นการเดินทางผา่นระยะสั้น ๆ ท่ีขรุขระมาก  ผูแ้บกหามทั้ง  4  คน  ควรยนืในลกัษณะอยา่งไร 
 ก.  หนัหนา้เขา้หากนั ข.  หนัหลงัใหผู้ป่้วยเจบ็ 
 ค.  ผูแ้บกหามดา้นหนา้หนัหลงัเขา้ ง.  ผูแ้บกหามดา้นหลงัหนัหลงัออก 
387.  ขอ้ใดไม่ใช่การยกเปลหามขา้มก าแพง 
 ก.  ลดเปลหามลงดา้นหนา้ก าแพง 
 ข.  ยกชั้นวางบนก าแพงพาดออกมาเลก็นอ้ย 
 ค.  ผูห้ามสองคนหนา้ควรจะผลดักนัขา้มก าแพง 
 ง.  เอาเปลหามวางบนก าแพงผูห้ามส่ีคนขา้มก าแพงมา 
388.  ขอ้ใดไม่ใช่การเคล่ือนยา้ยเปลหามจากพื้นท่ีระดบัหน่ึงไปสู่พื้นท่ีอีกระดบัหน่ึง 
 ก.  ผูห้ามเปลทุกคนควรยนืดา้นขา้งของเปลหาม 
 ข.  ผูห้ามคนหน่ึงจะยนืข้ึนอยูบ่นเนินคนอ่ืน ๆ ช่วยเล่ือนเปลตามมา 
 ค.  ยกเปลหามวางบนพื้นท่ีต่างระดบัแลว้ผูแ้บกหามทั้งหมดตามข้ึนไป 
 ง.  ผูห้ามดา้นหลงัยนืตามข้ึนมาบนเนิน  แลว้ยกเปลต่อไปตามปกติ 
389.  ขอ้ใดไม่ใช่การเคล่ือนยา้ยเปลหามดว้ยผูแ้บกหาม  4  คน 
 ก.  ผูแ้บกหามทั้งหมดนัง่ยอง ๆแลว้ค่อยยกข้ึน 
 ข.  ผูแ้บกหามทั้งหมดวางเปลแลว้เดินจากไป 
 ค.  กา้วเป็นจงัหวะเพื่อเล่ียงการเดินท่ีจะใหเ้ปลหามโคลงเคลง 
 ง.  วางเปลหามลงบนพื้นอยา่งพร้อมเพรียงกนั 
390.  ขอ้ใดไม่ใช่การยกเปลขา้มพื้นขรุขระ 
 ก.  ควรใชผู้แ้บกหาม  จ านวน  4  คน  ช่วยกนัหามเปล 
 ข.  ใชเ้ชือกหรือผา้พนัผูป่้วยเจบ็อยา่งแน่นหนาก่อนท่ีจะหามไป 
 ค.  ควรใชเ้ปลหามแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 
 ง.  ผูแ้บกหามอยูค่นละมุมดา้น  เพราะผูป่้วยเจบ็ถูกรัดตึงแลว้ 
391.  วิธีการอุม้เด่ียวเหมาะส าหรับระยะทางแบบใด 
 ก.  ระยะไกล ๆ ข.  ระยะทางใกล ้ๆ 
 ค.  ระยะ  5  เมตร ง.  ระยะ  10  เมตร 
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392.  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการพยงุเดิน 
 ก.  มีบาดเจบ็ท่ีขา้งขอขา้งใดขา้งหน่ึง ข.  ผูบ้าดเจบ็รู้สึกตวั  พอท่ีจะช่วยตวัเองไดบ้า้ง 
 ค.  เหมาะส าหรับผูป่้วยเจบ็หมดสติ ง.  ผูบ้าดเจบ็มีอาการหนา้มืด  เป็นลม 

วชิา  การบรรเทาสาธารณภัย 
393.  พระราชบญัญติัป้องกนัและอคัคีภยั  พ.ศ.  2495  ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ีเท่าไร  และเป็นท่ีเท่าไรในรัชกาล
ปัจจุบนั 
 ก.  วนัท่ี  12  สิงหาคม  2495  เป็นปีท่ี  8  ในรัชกาลปัจจุบนั 
 ข.  วนัท่ี  12  สิงหาคม  2495  เป็นปีท่ี  7  ในรัชกาลปัจจุบนั 
 ค.  วนัท่ี  25  มกราคม  2496  เป็นปีท่ี  9  ในรัชกาลปัจจุบนั 
 ง.  วนัท่ี  31  พฤษภาคม  2496  เป็นปีท่ี  6  ในรัชกาลปัจจุบนั 
394.  มาตราท่ีก าหนดพระราชบญัญติัมีทั้งหมดก่ีมาตรา  ( ฉบบัเดิมท่ียงัไม่แกไ้ข ) 
 ก.  15  มาตรา ข.  19  มาตรา 
 ค.  30  มาตรา ง.  32  มาตรา 
395.  ในมาตรา  5 “ รัฐมนตรี”  หมายความวา่อยา่งไร 
 ก.  “ รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 ข.  “ รัฐมนตรี”  หมายความวา่  ผูรั้กษาต าแหน่งในการน้ี 
 ค. “ รัฐมนตรี”  หมายความวา่  ผูด้  าเนินการแทนพระมหากษตัริย ์
 ง.  “ รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีรักษาการแทนพระมหากษตัริย ์
396.  พระมหากษตัริยอ์งคใ์ดทรงโปรดเกลา้ใหป้ระกาศวา่เป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 
 ก.  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
 ข.  พระบาทสมเดจ็ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 ค.  พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
 ง.  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
397.  ในมาตรา  29  ผูใ้ดท่ีละเลยไม่ปฏิบติัตามมาตรา  17  มีความผดิใด 
 ก.  ทั้งจ  าทั้งปรับ  
 ข.  จ  าคุกไม่เกิน  1  ปี  ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 ค.  ปรับไม่เกิน  500  บาท  
 ง.  จ  าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
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398.  ค  าวา่ “ เจา้พนกังานดบัเพลิง”  หมายความวา่อยา่งไร 
 ก.  บุคคลซ่ึงมีหนา้ท่ีดบัเพลิงตามบทแห่งพระราชบญัญติั 
 ข.  ผูดู้แลในดา้นเพลิงไหมต้ามบทแห่งพระราชบญัญติั 
 ค.  บุคคลซ่ึงไดรั้บอ านาจขจดัเพลิงตามบทพระราชบญัญติั 
 ง.  บุคคลซ่ึงเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหมี้อ านาจหนา้ท่ีดบัเพลิงตามบทแห่งพระราชบญัญติั 
399.  พระราชบญัญติัการป้องกนัอคัคีภยัจดัอยูใ่นหมวดใด 

ก.  หมวด  3 ข.  หมวด  1 
ค.  หมวด  5 ง.  หมวด  2 

400.  บทพระราชบญัญติัมาตรา  6  ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงใดรักษาการตามพระราชบญัญติั 
 ก.  กระทรวงกลาโหม ข.  กระทรวงยติุธรรม 
 ค.  กระทรวงวฒันธรรม ง.  กระทรวงมหาดไทย 
401.  มาตรา  18  ไดก้ าหนดวา่ผูใ้ดตอ้งเป็นผูแ้จง้ต่อเจา้ของหรือผูป้กครองอาคาร 
 ก.  ผูท้  าใหเ้กิดเพลิงไหม ้ ข.  ผูดู้แลอาคารหรือเจา้ของอาคาร 
 ค.  ผูท่ี้ดบัเพลิง ง.  ผูพ้บเพลิงเร่ิมไหม ้
402.  ผูท่ี้มีหนา้ท่ีแนะน าการปฏิบติัแก่เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินและอ านาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบันายตรวจ 
 ก.  รัฐมนตรี ข.  เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง 
 ค.  นายตรวจพิเศษ ง.  ต ารวจสายตรวจ 
403.  มาตรา  4  ไดท้รงโปรดเกลา้ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัจดัการดบัเพลิงไหมใ้น  ร.ศ. ใด 
 ก.  ร.ศ.  117 ข.  ร.ศ.  115 
 ค.  ร.ศ.  112 ง.  ร.ศ.  120 
404.  พระราชบญัญติัป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  พ.ศ.  2495  น้ีไดบ้งัคบัใชต้ั้งแต่วนัใด 
 ก.  วนัท่ี  15  ต.๕.  2495    

ข.  วนัท่ีมีพระบรมราชโองการ  
 ค.  วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง.  วนัท่ีไดรั้บพระราชบญัญติัจากพระมหากษตัริย ์
405.  ใครเป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งเทศมนตรี 
 ก.  นายตรวจ ข.  ปลดัอ าเภอ 
 ค.  รัฐมนตรี ง.  เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน 
406.  เม่ือเกิดอคัคีภยัใครเป็นผูต้อ้งมีสติมากท่ีสุด 
 ก.  เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง ข.  ผูดู้แลอาคาร 
 ค.  ผูป้ระสบเหตุ ง.  เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
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407.  มาตราใดท่ีมีความผดิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน  50  บาท 
 ก.  มาตรา  9 ข.  มาตรา  25 
 ค.  มาตรา  3 ง.  มาตรา  30   
408.  จงเรียงล าดบัหมวดพระราชบญัญติัใหต้รงกบั  ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การป้องกนัอคัคีภยั 2.  บทเบด็เตลด็ 
 3.  บทก าหนดโทษ 4.  การระงบัอคัคีภยั 
 ก.  4 3 2 1  ข.  1 4 2 3  
 ค.  3 2 1 4  ง.  1 3 4 2  
409.  “ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  ถือวา่เป็นเจา้พนกังานตามกฎหมายลกัษณะอาญา”  ขอ้ความ
น้ีอยูใ่นมาตราใด 
 ก.  มาตรา  18 ข.  มาตรา  29 
 ค.  มาตรา  25 ง.  มาตรา  32 
410.  บุคคลท่ีลงช่ือรับสนองบรมราชโองการพระราชบญัญติัป้องกนัและระงบัอคัคีภยัน้ี  คือใคร 
 ก.  นายอนนัท ์ ปัณยาวรชุณ ข.  จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
 ค.  นายกฯ  ทกัษิณ  ชินวตัร ง.  นาย  เทพ  หสัดิน  ณ  อยธุยา 
411.  ผูท่ี้ขดัขืนไม่ยอมใหน้ายตรวจ  เขา้ไปในอาคารตามความมาตรา  10  มีความเห็นผดิตอ้งระวางโทษปรับ
จ านวนเท่าใด 
 ก.  500  บาท ข.  10000  บาท 
 ค.  200  บาท ง.  1000  บาท 
412.  เพื่อประโยชน์มิใหเ้พลิงลุกลามต่อไป  ใครเป็นผูมี้อ  านาจในการสัง่  ร้ือ  ถอน  ท าลายอาคาร  ในเพียง
บางส่วน 
 ก.  พนกังานดบัเพลิง ข.  เจา้ของอาคาร 
 ค.  เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ง.  ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
413.  เม่ือเกิดเพลิงไหมก้รณีใดท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารก่อนท าการดบัเพลิง ( 
ในกรณีท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีตั้งแต่ชั้นตรีข้ึนไป) 
 ก.  เม่ืออาคารเกิดยบุตวั 
 ข.  เม่ือตอ้งการเขา้ไปในอาคารใกลเ้คียงท่ีเกิดเหตุอคัคีภยั 
 ค.  เม่ือตอ้งการน ้าหรืออุปกรณ์ดบัเพลิงจากอาคารสถานท่ีใกลเ้คียง 
 ง.  เม่ือมีวตัถุไฟหรือวตัถุระเบิดใกลก้บัท่ีเกิดเหตุอคัคีภยั 
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414.  เม่ือดบัเพลิงลงแลว้เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน  มีหนา้ท่ีท าอยา่งไรต่อผูป้ระสบอคัคีภยั 
 ก.  จดัสถานท่ีพกัอาศยั  รักษาความเรียบร้อย 
 ข.  ด าเนินคดีกบับุคคลท่ีท าใหเ้กิดเพลิงไหม ้
 ค.  ปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ 
 ง.  ช่วยเหลือในดา้นจดัตั้งมูลนิธิใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั 
415.  มาตรา  13  เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินมีอ านาจและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัใครตามในมาตรา  9  และ  10  
 ก.  นายตรวจ ข.  รัฐมนตรี 
 ค.  นายหนา้ ง.  ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 
416.  ช่ือเตม็ ๆ ของพระราชบญัญติัน้ี  คืออะไร 
 ก.  พระราชบญัญติัป้องกนัอคัคีภยั พงศ.  2495     
 ข.  พระราชบญัญติัป้องกนัระงบัอคัคีภยั  พ.ศ.  2495 
 ค.  พระราชบญัญติัเทศบาลและสุขาภิบาล  พ.ศ.  2549 
 ง.  พระราชบญัญติัป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  พ.ศ.  2495 
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