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จงเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียง ๑ ขอ
วิชา การอานแผนที่และการใชเข็มทิศ
๑. แผนที่ใหขา วสารอยางถูกตองแตเกีย่ วกับเรื่อง
ก. ระยะทาง , ที่ต่ํา , ความสูง , ภูมิสําคัญ
ข. ขาศึก , กําลังพล
ค. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ง. ลมฟา , อากาศ
๒. สีที่ใชบนแผนที่ มี ๕ สี คือ
ก. ดํา , แดง , เขียว ,เหลือง , น้ําตาล
ข. ดํา , แดง , ขาว , เขียว , มวง
ค. ดํา , แดง , เขียว , น้ําเงิน , เหลือง
ง. ดํา , แดง , น้ําเงิน , เขียว , น้ําตาล
๓. ชื่อระวางของแผนที่ มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ จะปรากฎอยุบริเวณใดบนแผนที่
ก. มุมขวาบน
ข. กึ่งกลางดานบนและดานซาย
ค. มุมซายบน
ง. กึ่งกลางดานลางและบนซาย
๔. หมายเลขระวางของแผนที่ มาตราสวน ๑ : ๕๐,๐๐๐ มีประโยชน คือ
ก. ใชตอตามสารบัญระวางติดตอ
ข. ใหทราบวามีกี่แผน
ค. บอกใหรูถงึ สถานที่ของแผนที่
ง. เพื่อขยายเปนมาตราอื่นตอไป
๕. มาตราสวนเสนบรรทัดใชวัดระยะบนแผนที่ มีหนวยวัด คือ
ข. ไมล , เมตร , หลา , เซนติเมตร
ก. ไมล , เมตร , กิโลเมตร , หลา
ค. ไมล , เมตร , หลา , ไมลทะเล
ง. ไมล , เมตร , หลา , ฟุต
๖. การวัดระยะบนแผนที่ เพื่อทราบระยะในภูมิประเทศมีหนวยวัดเปน
ก. ไมล
ข. เมตร
ค. หลา
ง. ไมลทะเล
๗. การระวังรักษาแผนที่ หากจําเปนตองทําลาย ผท.วิธีที่ดีที่สุด คือ
ก. ฉีกใหละเอียด
ข. ฝงดิน
ค. สงคืน
ง. เผา
๘. เสนกริดหมายถึง
ก. หมูเสนที่ลากติดกัน
ข. หมูเสนตรงที่ลากติดกัน
ค. เสนกริดตั้งและเสนกริดนอน
ง. เสนรุงและเสนวง
๙. หมูเสนกริดที่ลากตัดกันเกิดเปนรูปสี่เหลี่ยมเรียกวา
ก. สี่เหลี่ยมดานเทา
ข. สี่เหลี่ยมดานเทา
ค. สามเหลี่ยมผืนผา
ง. สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสกริด

๒

๑๐. ทั้งกริดตัง้ และกริดนอนจะมีตวั เลขกํากับอยู คือ
ก. เลขหนึ่งตัว
ข. เลขสองตัว
ค. เลขสามตัว
ง. เลขสี่ตัว
๑๑. การกําหนดจุดที่ตั้งในจัตุรัสกริดของจุดใดจุดหนึ่งจะใชวิธีอานพิกดั คือ
ก. อานไปทางขวาแลวลงลาง
ข. อานไปทางซายแลวลงลาง
ค. อานไปทางขวาแลวขึ้นบน
ง. อานไปทางซายแลวขึ้นบน
๑๒. การอานพิกัดกริด UTM ถาอานใกลเคียงระยะ 1,000 เมตร อานได คือ
ก. อานเปนตัวเลขได ๔ ตัว
ข. อานเปนตัวเลขได ๖ ตัว
ค. อานเปนตัวเลขได ๘ ตัว
ง. อานเปนตัวเลขได๑๐ ตัว
๑๓. การอานพิกัดกริด UTM ถาอานใกลเคียงระยะ 100 เมตร อานได คือ
ก. อานเปนตัวเลขได ๔ ตัว
ข. อานเปนตัวเลขได ๖ ตัว
ค. อานเปนตัวเลขได ๘ ตัว
ง. อานเปนตัวเลขได ๑๐ ตัว
๑๔. การอานพิกัดกริด UTM ถาอานใกลเคียงระยะ 10 เมตร อานได คือ
ก. อานเปนตัวเลขได ๔ ตัว
ข. อานเปนตัวเลขได ๖ ตัว
ค. อานเปนตัวเลขได ๘ ตัว
ง. อานเปนตัวเลขได ๑๐ ตัว
๑๕. การใชอกั ษรประจําจัตรุ ัสแสนเมตร ตัวอยาง เชน
ก. ๔๗ P
ข. NRP
ค. PQ
ง. QQ๔
๑๖. การใชเลขอักษรประจําเขตกริดโซน เชน
ก. ๔๘ P
ข. NRP
ค. PQ
ง. QQ ๔
๑๗. การเขียนพิกัดที่สมบูรณ ตัวอยาง เชน
ก. ๔๘P ๔๙๕๐
ข. QP ๔๙๕๐
ค. QPR ๔๙๕๐
ง. 48 P QP ๔๙๕๐
๑๘. ขอใดกลาวถึง หมายเลขระวางของแผนที่ มาตราสวน 1 : 50,000
ก. ๒ – RTSD
ข. L –๗๐๑๗
ค. ๔๗ P QR
ง. ๔๘๓๗II
๑๙. ขอกลาวถึง เลขลําดับชุดของ ผท.มาตราสวน 1 : 50,000
ก. ๒ – RTSD
ข. L – ๗๐๑๗
ค. ๔๗ P QR
ง. ๔๘๓๗ II
๒๐. ปกติสีที่ใชแทนสัญลักษณสวนที่มนุษยสรางขึ้นไดแก
ก. สีดํา
ข. สีแดง
ค. สีเขียว
ง. สีน้ําเงิน

๓

๒๑. เข็มทิศเลนเซติกมีสวนประกอบสําคัญกี่สวน
ก. สองสวน
ข. สามสวน
ค. สี่สวน
ง. หาสวน
๒๒. สวนประกอบสําคัญของเข็มทิศเลนเซติก คือ
ก. ฝาตลับ , ตัวเรือน , กานเล็ง
ข. ฝาตลับ , ตัวเรือน , ครอบหนาปด
ค. ฝาตลับ , ตัวเรือน , หวงถือ
ง. ฝาตลับ , ตัวเรือน , แผนลูกศร
๒๓. ที่ฝาตลับเข็มทิศเลนเซติกมีสวนประกอบสําคัญ คือ
ก. เสนเล็ง
ข. ดรรชนีสีดํา
ค. ขีดพรายน้าํ
ง. หัวลูกศร
๒๔. ครอบหนาปดเข็มทิศที่กรอบครอบหนาปดหมุนตัง้ เข็มทิศในเวลากลางคืนได ๑ คลิ๊กจะเทากับ
ก. ๒ องศา
ข. ๓ องศา
ค. ๔ องศา
ง. ๕ องศา
๒๕. ที่แผนหัวลูกศรเข็มทิศจะบอกคาของมุมอยู คือ
ก. องศา , ลิบดา
ข. องศา , ฟลิบดา
ค. องศา , มิลเลียม
ง. ลิบดา , ฟลิบดา
๒๖. จํานวนองศาที่แผนหัวลูกศรเริ่มตั้งแต – ถึง องศา
ก. ๐ องศา – ๙๐ องศา
ข. ๐ องศา – ๑๘๐ องศา
ค. ๐ องศา – ๒๗๐ องศา
ง. ๐ องศา – ๓๖๐ องศา
๒๗. จํานวนมิลเลียมที่แผนหัวลูกศร เริ่มตั้งแต – ถึง มิลเลียม
ก. ๐ – ๑,๐๐๐ มิลเลียม
ข. ๐ – ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ค. ๐ – ๔,๘๐๐ มิลเลียม
ง. ๐ – ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๒๘. ที่กานเล็งมีสวนสําคัญ คือ
ก. ชองบากกานเล็ง , แวนขยาย
ข. เสนเล็ง
ค. ดรรชนีสีดํา
ง. ขีดพรายน้ํา
๒๙. การจับถือเข็มทิศ ถาจับยกขึ้นเล็งหมายถึง
ก. การเล็งเรงดวน
ข. การเล็งปราณีต
ค. การเล็งละเอียด
ง. การเล็งผาน
๓๐. การจับถือแบบไมตองยกขึ้นเล็ง หมายถึง
ก. การเล็งเรงดวน
ข. การเล็งปราณีต
ง. การเล็งผาน
ค. การเล็งละเอียด
๓๑. การทําใหแผนหัวลูกศรลอยตัวเปนอิสระจะตองยกกานเล็งขึ้นประมาณ
ก. ๑๕ องศา
ข. ๔๕ องศา
ค. ๙๐ องศา
ง. ๑๘๐ องศา

๔

๓๒. การอานคาของมุมเปนองศาหรือมิลเลียมนั้นจะ ดูจาก
ก. เสนเล็ง
ข. ขีดพรายน้าํ
ค. เสนดรรชนีคงที่สีดํา
ง. ชองบากที่กานเล็ง
๓๓. การเล็งเข็มทิศในเวลากลางคืนตองตั้ง ๓ อยางตรงกัน คือ
ก. ดรรชนีสีดาํ , เสนเล็ง , หัวลูกศร
ข. ดรรชนีสีดํา , ขีดพรายน้ํา , หัวลูกศร
ค. ดรรชนีสีดํา , มุมภาคทิศ , หัวลูกศร
ง. ดรรชนีสีดํา , ขีดพรายน้ํา , มุมภาคทิศ
๓๔. การเดินดวยเข็มทิศเมือ่ ผานเครื่องกีดขวางมาโดยหักมุมแก ในเวลากลางวันปฏิบัติดังนี้
ก. หักขวา + ๑๕ องศา , หักซาย –๑๕ องศา
ข. หักขวา + ๔๕ องศา , หักซาย –๔๕ องศา
ง. หักขวา + ๑๘๐ องศา , หักซาย – ๑๘๐ องศา
ค. หักขวา + ๙๐ องศา , หักซาย –๙๐ องศา
๓๕. การเดินทางดวยเข็มทิศเมื่อผานเครื่องกีดขวางโดยหักมุมฉากในเวลากลางคืนปฏิบัติดังนี้
ก. หักขวาขีดพรายน้ําทับ E ซายทับ W
ข. หักขวาขีดพรายน้ําทับ W ซายทับ E
ค. หักขวาขีดพรายน้ําทับ N ซายทับ S
ง. หักขวาขีดพรายน้ําทับ S ซายทับ N
๓๖. การวางแผนที่ใหถูกทิศโดยใชเข็มทิศจะวางเข็มทิศดังนี้
ก. ใชขอบเข็มทิศดานตรงทับเสนกริดนอน
ข. ใชขอบเข็มทิศดานตรงทับเสนกริดตั้ง
ค. ใชหัวลูกศรทับเสนกริดนอน
ง. ใชหัวลูกศรทับเสนกริดตั้ง
๓๗. เข็มทิศควรอยูหางสิ่งตาง ๆ ดังนี้ เชน สายไฟฟาแรงสูง
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๕ เมตร
ค. ๔๕ เมตร
ง. ๕๕ เมตร
๓๘. เข็มทิศควรอยูหางปนใหญสนาม , รถยนต , รถถัง ดังนี้
ก. ๒ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๘ เมตร
ง. ๕๕ เมตร
๓๙. เข็มทิศควรอยูหางสายโทรศัพท , สายโทรเลขและลวดสนาม ดังนี้
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๕ เมตร
ง. ๒๐ เมตร
๔๐. เข็มทิศควรอยูหางปนกล ดังนี้
ก. ๑ เมตร
ข. ๒ เมตร
ค. ๓ เมตร
ง. ๔ เมตร
๔๑. เข็มทิศควรอยูหางหมวกเหล็กหรือปนเล็ก
ก. ๐.๕ เมตร
ข. ๑ เมตร
ค. ๒ เมตร
ง. ๕ เมตร
๔๒. การเดินทางดวยเข็มทิศเมื่อทรายระยะเปนจํานวนเมตร แลวจะปฏิบัติกอนเคลื่อนที่ คือ
ก. แปลงคาระยะทางเปนกาว
ข. กะระยะดวยสายตา
ค. คํานวณตามระยะกริด
ง. พิจารณาตามภูมิประเทศ

๕

๔๓. ปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอการเคลื่อนที่ดวยเข็มทิศ คือ
ก. ลม , ลาด
ข. ทราย , โคลน , กรวด
ค. หิมะ , ฝน , น้ําแข็ง
ง. ถูกทุกขอ
๔๔. การแบงมุมองศาบนแผนลูกศร แบงดังนี้
ก. ขีดละ ๓ องศา
ข. ขีดละ ๕ องศา
ค. ขีดละ ๑๐ องศา
ง. ขีดละ ๑๕ องศา
๔๕. การแบงมุมมิลเลียมบนแผนลูกศรแบงดังนี้
ก. ขีดละ ๕ มิลเลียม
ข. ขีดละ ๑๐ มิลเลียม
ค. ขีดละ ๑๕ มิลเลียม
ง. ขีดละ ๒๐ มิลเลียม
๔๖. ที่ขอบดานตรงของเข็มทิศมีมาตราสวนเสนบรรทัด คือ
ก. ๑ : ๕,๐๐๐
ข. ๑ : ๕๐,๐๐๐
ง. ๑ : ๕,๐๐๐,๐๐๐
ค. ๑ : ๕๐๐,๐๐๐
๔๗. การเล็งมีชองบาก กานเล็งจะทําหนาที่ ดังนี้
ก. ศูนยหนา
ข. ศูนยหลัง
ค. ชองเล็งหนา
ง. ชองเล็งหลัง
๔๘. ที่ฝาตลับมีเสนเล็ง จะทําหนาทีด่ ังนี้
ก. ศูนยหนา
ข. ศูนยหลัง
ง. เสนเล็งหลัง
ค. เสนเล็งหนา
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๔๙. ทหารสวนหนึ่ง ที่ผูบังคับบัญชาการจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาบุคคลสําคัญของประเทศ สถานที่และสิ่งของตาง
ๆ ของทางราชการ อยากทราบวา เปนหนาที่ของสวนใดในหนวยทหาร
ก. พลฯขับ
ข. กองรักษาการณ
ค. นายทหารเวร
ง. นายทหารเวรผูใหญ
๕๐. กองรักษาการณแบงออกเปนกี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๑๐ ประเภท
ง. ๑๑ ประเภท
๕๑. ผูมีอํานาจสูงสุดในการรักษาการณภายใน คือใคร
ก. ผบ.กองรักษาการณ
ข. ผูชวย ผบ.กองรักษาการณ
ค. นายยาม
ง. นายเวร
๕๒. ผูมีอํานาจตรวจระเบียบรักษาการณได คือผูใด
ก. นายยาม
ข. นายทหารที่ไดรับมอบหมาย
ค. พลทหาร
ง. ทหารยาม
๕๓. ขอใดบอกขอแตกตางระหวาง “ เวร” กับ “ ยาม” ไดอยางถูกตองที่สุด
ก. ยามถือปน
ข. เวรมีแตดาบ

๖

ค. เวรตองรายงานยามไมตองรายงาน
ง. ถูกทุกขอ
๕๔. “ ขอบเขตแหงพฤติกรรมอันนิยมเฉพาะกาลเทศะของบุคคลซึ่งไดแก ขนบธรรมเนียม ระเบียบ จารีต
ประเพณี อันถูกตองตามนิยมแหงเวลาและสถานที่” จากคํากลาวนีเ้ ปนนิยามในเรื่องใด
ก. วินยั ทหาร
ข. แบบธรรมเนียมทหาร
ค. มารยาททหาร
ง. กองรักษาการณ
๕๕. ขอใดอธิบาย “ จรรยามารยาท” ไดชดั เจนและถูกตองที่สุด
ก. ลักษณะอาการที่แสดงออกภายนอก ตอกฎระเบียบ ธรรมเนียม และความประพฤติตอบุคคล
เวลา และสถานที่
ข. การเปนผูมีสติ รูสึกตัวตลอดเวลา
ค. การเปนผูมีวินัยดี
ง. ลักษณะการแตงกายเรียบรอย
๕๖. ขอใดคือผลรายของการขาดวินยั ในหมูทหาร
ก. ควบคุมงาย
ข. สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดี
ค. เกิดความสามัคคี
ง. กลายเปนกองโจร เนื่องจากบัญชาการกันไมได
๕๗. ขอใดบงชี้ไดวา ทหารในหนวยนั้น ๆ ขาดวินัย
ก. มีจํานวนผูถ ูกลงโทษมาก
ข. จํานวนทหารที่หนีมาก
ค. มีจํานวนผูต องการยายหนวยมาก
ง. ถูกทุกขอ
๕๘. วินยั ทหาร คืออะไร ขอใดอธิบายไดชัดเจนที่สุด
ก. การรับโทษทัณฑสถานใดสถานหนึ่ง
ข. มีการหนีทหารจํานวนมาก
ค. สิ่งที่ทหารจะตองประพฤติ ตามแบบธรรมเนียนทหาร
ง. ถูกทุกขอ
๕๙. ขอใดคือตัวอยางของการกระทําผิดวินัยทหาร
ก. พลทหาร ซื่อตรง ทหารความเคารพ ร.อ. ซื่อยิ่ง
ข. จาเตือนใจ หลักเลี่ยง ละเลยตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ค. ร.ต.สมนึก ปฏิบัติหนาทีต่ ามคําสั่งผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด
ง. นศท.ปลื้มใจ แตงกายถูกระเบียบ
๖๐. ทัณฑที่จะลงโทษ แกผกู ระทําความผิดตอวินยั ทหารแบงเปนกี่ชนิด
ก. ๕ ชนิด
ข. ๖ ชนิด
ค. ๗ ชนิด
ง. ๘ ชนิด
๖๑. “ ผูกระทําความผิดมีความผิด อันควรรับโทษสถานหนึ่งสถานใด มีเหตุอันควรปราณี” คือลักษณะการ
ลงทัณฑชนิดใด
ก. จําขัง
ข. กัก
ง. ภาคทัณฑ
ค. ทัณฑกรรม

๗

วิชาการขาวเบื้องตน
๖๒. ขาวสารทางทหารหมายถึง
ก. ขาวสารที่ไดจากประชาชน และนักศึกษา
ข. ขาวสารที่ไดจากหมูนกั ศึกษา
ค. เอกสารภาพถาย สภาพวัตถุ แผนที่ การตรวจการณ
ง. ขาวที่ไดจากแหลงชุมชนทั่วไป
๖๓. ขาวกรองทางทหาร หมายถึง
ก. การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห ประเมินคาเกี่ยวกับ ขศ.
ข. ขาวกรองทางการขนสง และโทรคมนาคม
ค. ขาวกรองภูมิศาสตรทางทหาร
ง. ขาวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปจจัยประชาชน
๖๔. มาตรการตอตานขาวกรองมีกี่ประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๖๕. ขาวที่ ผบช.ตองการสําหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื่องของ ขศ.,ลมฟาอากาศ,และภูมิประเทศ เปนขาว
กรองประเภทใด
ก. ขาวสารทางทหาร
ข. ขาวกรองทางทหาร
ค. ขาวกรองการรบ
ง. ขาวกรองทางยุทธศาสตร
๖๖. หลักการรายงานประกอบดวยขอใด
ก. รวดเร็ว,ถูกตอง,สมบูรณ
ข. ความแนนอน,ถูกตอง
ค. การรายงานดวยวาจา,โทรศัพท
ง. รวดเร็ว,เชือ่ ถือได
๖๗. ขาวกรองที่เกี่ยวของกับขีดความสามารถ,จุดออน และหนทางปฎิบัติของตางชาติ คือขาวกรองชนิดใด
ก. ขาวสารทางทหาร
ข. ขาวกรองทางทหาร
ค. ขาวกรองการรบ
ง. ขาวกรองทางยุทธศาสตร
๖๘. ขาวกรองที่ไดจากการรวบรวม,จัดระเบียบ,วิเคราะห,ประเมินคาและตีความคือขาวกรองชนิดใด
ก. ขาวสารทางทหาร
ข. ขาวกรองทางทหาร
ค. ขาวกรองการรบ
ง. ขาวกรองทางยุทธศาสตร
๖๙. อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางการยุทธที่มีผลตอการขาวกรองคือขอใด
ก. ภารกิจของ ผบช.
ข. วิธีการขนยายหนวยทหาร
ค. ทาทีฝายตรงขาม
ง. ถูกทุกขอ
๗๐. หลักพื้นฐานงานดานขาวกรองมีดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด
ก. ขาวกรองตองมีประโยชน
ข. ขาวกรองไมจําเปนตองมีมาตรการรักษาความปลอดภัย

๘

ค. ขาวกรองตองทันเวลา
ง. ขาวกรองตองมีการออนตัว
๗๑.ขาวกรองการรบที่ผูบังคับบัญชาตองการทราบกอนการตกลงใจการปฏิบัติทางยุทธวิธีมีอะไรบาง
ก. ลมฟาอากาศ , ภูมิประเทศ , ยุทโธปกรณ
ข. ลมฟาอากาศ , ภูมิประเทศ , ขาศึก
ค. ลมฟาอากาศ , ภูมิประเทศ , การปฏิบัติ
ง. ลมฟาอากาศ , ภูมิประเทศ , ขีดความสามารถ
๗๒. มาตรการที่จะมุงปกปดขาวสารจากขาศึก การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยเปนมาตรการใด
ก. มาตรการเชิงรุก
ข. มาตรการเชิงรับ
ค. มาตรการซอนพราง
ง. มาตรการกําลัง
๗๓. การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ
ก. บุคคล , อาวุธยุทโธปกรณ , เอกสาร
ข. บุคคล , เอกสาร , สถานที่
ค. บุคคล , อาวุธยุทโธปกรณ , สถานที่
ง. เอกสาร , สถานที่ , ยุทธภัณฑ
๗๔. การรักษาความปลอดภัยวาดวยการกําหนดชั้นความลับของทางราชการ แบงออกเปนกี่ชนั้
ก. ๓ ชั้น
ข. ๔ ชั้น
ค. ๕ ชั้น
ง. ๖ ชั้น
๗๕. ขาวที่เกีย่ วของกับเครื่องมือทางวัตถุที่ชาตินั้นๆใชทาํ สงคราม ขนาด การจัดหนวย ความสําเร็จทาง
ยุทธวิธี และการปฏิบัติทางยุทธศาสตร
ข. ขาวกรองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ก. ขาวกรองภูมิศาสตรทางทหาร
ค. ขาวกรองทางเศรษฐกิจ
ง. ขาวกรองกิจการทหาร
๗๖. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ขาวกรองทางยุทธศาสตรใชเวลานานในการคนควาวิจัย
ข. ขาวกรองการรบใชเพื่อชิงความไดเปรียบ
ค. ขาวกรองทางยุทธศาสตรเกี่ยวกับสภาพพื้นที่การรบ
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
๗๗. ขาวที่สัมพันธกันระหวางขาวกรองทางยุทธศาสตรและขาวกรองการรบคือ
ก. ขาวกรองทําเนียบกําลังรบ
ข. ขาวกรองเกีย่ วกับประวัตบิ ุคคล
ค. ขาวกรองทางการขนสงและโทรคมนาคม
ง. ขาวกรองทางเศรษฐกิจ
๗๘. ขาวกรองที่ผลิตขึ้นเพื่อความมุงหมายทางยุทธศาสตรแตใชประโยชนไดทางยุทธวิธีคือ?
ก. ขาวกรองการรบ
ข. ขาวกรองทางเทคนิค
ค. ขอพิจารณาเกี่ยวกับเมือง สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ และการทหาร ง. ขาวกรองลมฟาอากาศ
๗๙. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ขาวกรองทางยุทธศาสตรใช จนท.มาก ใชเวลานอย
ข. ขาวกรองทางยุทธศาสตรใชเวลาวิจัยมากและ จนท.มาก

๙

ค. ขาวกรองการรบใชทําสงครามหรือปฏิบัติ ตามแผนทางทหารและแผนการยุทธ
ง. ถูกทุกขอ
๘๐. มาตรการตอตานขาวกรองเชิงรุกไดแก
ก. ปกปดขาวสาร
ข. ควบคุมการเคลื่อนยาย
ค. ตอตานทางอิเล็กทรอนิค
ง. ตอตานการ ลว.
๘๑. คุณลักษณะของขาวกรอง ไดแก
ก. ขาวกรองตองตกลงใจ
ข. ขาวกรองตองออนไหว
ง. ขาวกรองตองทันเวลา
ค. ขาวกรองตองทันเกมส
๘๒. อิทธิพลสิ่งแวดลอมทางการยุทธที่มีผลตอการปฏิบัติงานดานขาวกรองคือ
ก. วิธีการขนยายหนวยของขาศึก
ข. ภารกิจของขาศึก
ค. กําลังฝายเราที่มีอยู
ง. ทาทีของขาศึก
๘๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยขาวกรองไดแก
ก. ไมเปดเผยแหลงขาว
ข. จนท.ดําเนินกรรมวิธีปกปดขาวสารและขาวกรองของตน
ค. การแลกเปลี่ยนขาวสารควรสงขาวสารใหทราบแมไมใชเจาหนาที่
ง. ผิดทุกขอ
๘๔. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ปฏิบัติงานดานขาวกรองกอนแลวจึงตอตานขาวกรอง
ข. การปฏิบัติงานดานขาวกรองตองควบคูไปกับการตอตานขาวกรอง
ค. ตอตานขาวกรองเสียกอนและจึงปฏิบัตงิ านดานขาวกรอง
ง. ทั้ง ๒ ภารกิจ กระทําหลังจากตรวจสอบประวัติบุคคล
๘๕. แผนที่และแผนผังผลิตขึ้นเพื่อ
ก. ผลิตสําหรับประโยชนทางยุทธวิธีแตใชในทางยุทธศาสตร
ข. ผลิตสําหรับประโยชนทาง ยุทธศาสตรแตใชในทางยุทธวิธี
ค. ผลิตเพื่อประโยชนตอผูบงั คับหนวยในการปฏิบัติทางยุทธวิธี
ง. ขอ ข.และ ค. ถูก
๘๖. การพิจารณาบุคลิกลักษณะของ นายกฯ ของประเทศตาง ๆ จัดเปนขาวกรองประเภทใด?
ก. ขาวกรองทางยุทธวิธใี นดานขาวกรองประวัติบุคคล
ข. ขาวกรองทางยุทธศาสตรในดานขาวกรองประวัติบุคคล
ค. ขาวกรองทางยุทธศาสตรในดานขาวกรองการเมือง
ง. ขาวกรองทางยุทธศาสตรในดานขาวกรองการเมืองและประวัติบุคคล
๘๗. ขาวกรองทางยุทธศาสตรประกอบดวยประเภทตาง ๆ กี่ประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๖ ประเภท
ค. ๗ ประเภท
ง. ๘ ประเภท

๑๐

๘๘. ขอใดกลาวผิด?
ก. ขาวสารคือขอมูลที่แนนอน/ไม,ยืนยัน/ไม และเปนวัสดุในการผลิตขาวกรอง
ข. ขาวสารคือขอมูลที่แนนอน,ยืนยัน และเปนวัสดุในการผลิตขาวกรอง
ค. ขาวกรองทางทหารคือขาวที่รวบรวม/ประเมินคา/ตีความเพื่อประมาณสถานการณวางแผนการยุทธ
ง. ขาวกรองทางทหารมิใชเปนวัสดุในการผลิตขาวสาร
๘๙. นายทหารขาวกรองของหนวยในระดับกองพันไดแก?
ก. ฝอ. ๒
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๔
ง. ฝอ. ๕
๙๐. การรักษาความปลอดภัยวาดวยการกําหนดชั้นความลับของทางราชการป พ.ศ. ๒๕๔๔ แบงออกเปนกี่ชนั้
ก. ๓ ชั้น
ข. ๔ ชั้น
ค. ๕ ชั้น
ง. ๖ ชั้น
๙๑. เหตุใดจึงตองมีการศึกษาเรื่องการขาว
ก. การปฏิบัตกิ ารรบตองมีการวางแผน
ข. การปองกันประเทศจําเปนตองทราบความเคลื่อนไหวเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร
ค. สภาพพื้นทีก่ ารรบมีผลตอความสําเร็จของภารกิจ
ง. ถูกทุกขอ
วิชาการติดตอสื่อสาร
๙๒.ภารกิจหลักของหนวยสือ่ สาร คือ
ก.จัดการสื่อสารในบริเวณทีต่ ั้งที่ทําการบังคับการ
ข.จัดการสื่อสารระหวางที่ทาํ การกองบังคับการ เพื่อสนับสนุนให ผบ.หนวย
ค.จัดการสื่อสารฝายอํานวยการภายในหนวยและระหวางหนวย
ง.ถูกทุกขอ
๙๓.หลักนิยมการวางการสื่อสารมีกี่แบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๙๔.ขอใด คือหลักนิยมการวางการสื่อสารแบบหนวยเหนือวางไปยังหนวยรอง
ก. กองพลวางการสื่อสารไปยังกรม
ข. กองพันวางการสื่อสารไปยังกองรอย
ค. กรมวางการสื่อสารไปยังกองพัน
ง. ถูกทุกขอ
๙๕.หนวยสื่อสารจะมีขนาด
ก. กองพัน
ข. กรม
ค. กองรอย
ง. หมวด,หมู
๙๖.หนวยทหารสื่อสาร เปนทหารเหลาใด
ก.เหลาทหารสื่อสาร
ข. เหลาทหารราบ
ค.เหลาการขาว
ง.ใชไดทุกเหลา

๑๑

๙๗.หนวยทหารสื่อสารที่ทําหนาที่เกีย่ วกับกิจกรรม ของเหลาทหารสื่อสาร โดยปกติจะมีขนาด
ก. กองรอย
ข. กองพัน
ค. กรม
ง. ถูกทุกขอ
๙๘.หนวยทหารสื่อสารหมายถึงหนวยทหารเหลาใดก็ได เวนแต………
ก. เหลาราบ
ข. เหลามา
ค. เหลาทหารสื่อสาร
ง. ไมมีขอถูก
๙๙.การจัดหนวยทหารสื่อสาร พัน ส.พล เปนหนวยขึ้นตรงกับ
ก. กองทัพภาค
ข. กองพล
ค. กรม
ง. กองพัน
๑๐๐. พัน ส.ทภ. เปนหนวยขึ้นตรงกับ
ก.กรม ส.
ข. บก.ทหารสูงสุด
ค.บก.พล
ง. กองทัพบก
๑๐๑.กรมการทหารสื่อสาร เปนหนวยขึ้นตรงกับ
ก.กรม ส.
ข.บก. ทหารสูงสุด
ค.บก.พล
ง. กองทัพบก
๑๐๒.กรมการสื่อสารทหาร เปนหนวยขึ้นตรงกับ
ก.กรม ส.
ข.บก. ทหารสูงสุด
ค.บก.พล
ง.กองทัพบก
๑๐๓.ภารกิจ มว. สื่อสารกรมทหารราบ คือ
ก.จัดตั้งเครื่องมือสื่อสาร ให กรม ร.
ข.ปฏิบัติงาน เครื่องมือสื่อสาร ให กรม ร.
ค.ซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร ให กรม ร.
ง.ถูกทุกขอ
๑๐๔.การจัด มว. สื่อสาร กรม ร. ไดแก
ก.บก.มว. ส.
ข.ตอนวิทยุ
ค.ตอนทางสาย
ง.ถูกทุกขอ
๑๐๕. การจัด มว. สื่อสาร พัน ร. ไดแก
ก.บก.มว.ส.
ข.ตอนวิทยุ
ค.ตอนทางสาย
ง.ถูกทุกขอ
๑๐๖.กองทัพบก มีแผนกสือ่ สารที่สนับสนุน มทบ.และ จทบ. กี่หนวย
ก. ๑๓ หนวย
ข. ๑๐ หนวย
ค. ๑๒ หนวย
ง. ไมมีขอถูก
๑๐๗.หนวยทหารสื่อสารที่สนับสนุน จทบ. มีขนาดใด
ก. หมู
ข. หมวด
ค. กองรอย
ง. กองพัน

๑๒

๑๐๘. ขอใดมิไดจัดอยูในหมวดสื่อสาร พัน ร.
ก. บก.หมวด
ข. ตอนวิทยุ
ค. ตอนทางสาย
ง. ตอนโทรพิมพ
๑๐๙.การใชระเบียนในการพูดโทรศัพท ทางทหาร ไดแก
ก.ไมพูดจา หยาบคาย
ข.ไมสนทนาทางโทรศัพทนานๆ
ค.ไมสนทนานอกเรื่อง
ง.ถูกทุกขอ
๑๑๐.การรับ-สงขาวของพนักงานเครื่องสื่อสารทุกชนิด จะตองใหไดมาขอพึงประสงค กี่ประการ
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ประการ
ค. ๔ประการ
ง.ไมมีขอถูก
๑๑๑.ความรวดเร็ว (speed ) ในการรับ-สงขาว ไดแก
ก.สงขาวทันกับเหตุการณ
ข.ขาวอยาใหคา งเกิน ๒๔ ช.ม. หลังรับขาว
ค.ไมทวนขาวเกินความจําเปน
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๒.ความแนนอน ( RELIABICITY ) ในการรับ-สงขาว อันไดแก
ก. สงขาวถูกตองเหมือนตนฉบับ
ข. ปรับปรุงขาวตามความเหมาะสม
ค. แกไขขาวทีไ่ มเปนความจริง
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๓.ความปลอดภัย ( SECURITY ) ในการรับ-สงขาว ไดแก
ก.ใชระบบรับรองขาวเสมอ
ข.แยกทางรับ-สงขาวใหเหมาะสมกับวงจร
ค.ขาวที่มีประเภทชั้นความลับตองเขารหัส
ง.ถูกทุกขอ
๑๑๔.การรับ-สงของพนักงาน เครื่องสื่อสารทุกชนิด จะตองใหไดมาซึ่งพึงประสงค คือ…….
ก.รวดเร็ว
ข.แนนอน
ค.ปลอดภัย
ง.ถูกทุกขอ
๑๑๕.การสื่อสารประเภทใดที่มีความปลอดภัยนอยที่สุด
ก.การนําสาร
ข.ทางสาย
ค.วิทยุ
ง.ทัศนสัญญาณ
๑๑๖.การสื่อสารประเภทใดที่มีความปลอดภัยมากที่สุด
ก.วิทยุ
ข.โทรศัพท
ค.การนําสาร
ง.สัตวนําสาร
๑๑๗. ขอเสีย ของการใชเวลาในการติดตั้ง ปรับเครื่องทดลองเครื่องวิทยุนานเกินไปคือ
ก.ทําใหถูกดักฟงได
ข.ทําใหขาศึกรูที่ตั้งของฝายเรา
ค.สิ้นเปลืองแบตเตอรรี่
ง.ถูกทุกขอ
๑๑๘.ขอดี ของการใชวิทยุ คือ
ก.ติดตั้งไดรวดเร็วกวาทางสาย
ข.สามารถติดตอไดในขณะเคลื่อนที่
ค.สามารถพูดสวนทางกันได
ง.ขอ ก และ ข ถูกตอง

๑๑๙.ขอพึงประสงค ในการรับ-สงขาวไดแก
ก.หามสงขาวที่ไมใชทางการ
ค.การใชภาษาไมสุภาพ หยาบโลน

๑๓

ข.หามฝาฝนการรับวิทยุ
ง.ถูกทุกขอ

วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
๑๒๐. การพราง คือ มาตรการตาง ๆ เพื่อ
ก. ใหรอดพนจากการยิงของขาศึก
ข.ใหรอดพนจากการตรวจการณของขาศึก ทั้งทางพื้นดิน และทางอากาศ
ค. ใหรอดพนจากกระสุนปนใหญของขาศึก
ง.ใหรอดพนจากภัยอันตรายจากสัตวตาง ๆ
๑๒๑. หลักการพรางเบื้องตน ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก.ใหพยายามใชประโยชนจากสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติ
ข.ใหพยายามดัดแปลงรูปเงา แ ละสิ่งของวัตถุตาง ๆ
ค.ใหพรางไดทั้งการตรวจการณทางพื้นดิน และทางอากาศ
ง.ถูกทุกขอ
๑๒๒. วินยั ในการพราง คือ การเอาใจใสปฏิบัติการพรางใหเปนไปตามกฏเกณฑตาง ๆ อยางถูกตอง และ
ใหไดผลสมบูรณอยูเสมอ คือเปนความรับผิดชอบของผูใด
ก. ผูบังคับหมู
ข. หัวหนาชุดยิง
ค. ผูบังคับหมวด
ง. เปนความรับผิดชอบรวมกัน
๑๒๓. ในการพรางรางกายนั้นการใชสีพรางใบหนา จะตองใชสีตาง ๆ ใหถูกตองกับผิวกาย และลักษณะภูมิ
ประเทศที่ปฏิบัติการ อยากทราบวาการพรางใยลักษณะภูมิประเทศที่เปนหิมะจะใชสีใดในการพราง
ก. สีเหลืองทราย กับ สีเขียวออน
ข. สีดิน กับ สีเขียวออน
ค. สีดิน กับ สีขาว
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๒๔. ในการพรางอาวุธประจํากาย โดยการใชสีทาอยางไมเปนระเบียบโดยอยูในความควบคุมของใคร
ก. กระทําภายใตการควบคุมของผูบังคับหมวด ข. กระทําดวยตนเอง
ค. กระทําภายใตการควบคุมของผูบังคับหมู
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค.
๑๒๕. การใชใบไม กิ่งไม ตนหญา หรือวัชพืชสด มาทําการพรางตองระมัดระวังในเรื่องใด
ก. ปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามสภาพ
ข. พรางแลวรอไวจนผูบังคับบัญชาสั่งการ
ค. หมั่นตรวจดู และเปลี่ยนอยาใหเหีย่ วแหงจนดูไมเปนธรรมชาติ
ง. รอใหแนชดั วาขาศึกตรวจการณไมพบแลวจึงเปลี่ยน
๑๒๖. การพรางหมวกเหล็ก วิธีการใดกระทําไดถูกตอง
ก. ระบายสีลงบนหมวกเหล็กใหดูเปรอะเปอนไมเปนระเบียบ
ข.ใชแถบผา หรือยางพันรอบสวนฐานของหมวก แลวใชกิ่งไมใบไมเพื่อแปลงใหเห็นผิดรูป

๑๔

ค. ใชผาสีพราง ยอมสีใหเขากับลักษณะภูมิ ประเทศคลุมหมวกเอาไว
ง. ถูกทุกขอ
๑๒๗. เครื่องสนามที่เปนผาใบ เชน เปหลัง เข็มขัดสนาม ถุงกระติกน้าํ กระเปากระสุน ฯลฯ หากวาสิ่ง
เหลานี้เปนของเกาสีอาจซีดจางลงไป ซึ่งไมกลมกลืนกับภูมิประเทศ นศท. จะกระทําโดยวิธีใด
ก. ใชวิธีการยอมสีใหเขากับธรรมชาติ
ข. ถาไมมีสีทา หรือไมมีโอกาสยอมสีใหใชโคลน ทาอยางไมเปนระเบียบ
ค. สงคืนขอเบิกใหม
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
๑๒๘. การกําบัง หมายถึง
ก. การกําบังจากการยิงของขาศึก
ข. การปองกันการตรวจการณของขาศึก
ค. การกําบังไวสําหรับเปนที่พักผอน
ง. ปองกันจากการตรวจการณทางพื้นดิน และทางอากาศ
๑๒๙. การซอนพรางตนเอง สิ่งที่สําคัญที่สุดไดแกเรื่อง
ก. พื้นที่กลางแจง
ข. ฉากหลัง
ค. สิ่งของเครื่องสนาม
ง. อาวุธประจํากาย
๑๓๐. การตรวจการณ ควรปฏิบัติอยางไร
ก. เคลื่อนที่ทําตัวสูง ๆ ใหสามารถตรวจการณไดดี
ข. อยูในที่โลงแจงจะสามารถตรวจการณไดดี
ค. ทําตัวใหตา่ํ จงตรวจการณจากทา
ง. ถูกทุกขอ
๑๓๑. วิธีการพรางหลุมบุคคลกระทําไดหลายวิธี ขอใดกลาวถูกตอง
ก. การพรางหลุมบุคคลโดยใชกิ่งไม หญาแหง หรือวัชพืชที่อยูบริเวณนั้นพราง
ข. คลุมปากหลุมไว แตตองไมลืมเปดชองยิงไว
ค. ใชตาขาย เชือกที่มีเศษผาชิ้นเล็กสอดไวอยางไมเปนระเบียบคลุมปากหลุมไว
ง. ถาใชใบไม กิ่งไม ตนหญา หรือวัชพืชสดมาทําการพรางตองหมั่นเปลี่ยนอยาใหแหงเหีย่ วจนดูไม
เปนธรรมชาติ
๑๓๒. การซอนพราง คือการปองกันการตรวจการณของขาศึก สิ่งที่จะใชการพรางโดยนําวัสดุไดจากการ
อาศัยธรรมชาติ และการสรางขึ้น การซอนพรางตามธรรมชาติไดแก
ก. สิ่งที่มีอยูรอบ ๆ ตัวเรา และใชโดยไมตอ งดัดแปลงแกไข เชน พุมไม กอหญาตาง ๆ
ข. การใชวัสดุตาง ๆ เชน ผาใบ หรือตาขายพราง
ค. การใชสิ่งปลูกสรางที่มีอยู
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.

๑๕

๑๓๓. การพรางที่ตั้งยิงปนกลเปนอาวุธสําคัญ เปน อาวุธยิงสนับสนุน ยอมเปนที่สนใจของขาศึกเปน
อยางมาก การซอนพรางจะตองกระทําอยางดีที่สุด โดยใชสิ่งมีอยูตามธรรมชาติบริเวณใกลเคียง ใหเกิด
ประโยชนการพรางอยางสูงสุด ปจจัยสําคัญที่จะทําใหขาศึก เห็นไดงา ยอยางหนึ่ง คือ
ก. การตรวจการณของขาศึก
ข. การเคลื่อนไหว
ค. ฉากหลัง และภาพรูปราง
ง. การรักษาความเงียบ
๑๓๔. เครื่องขึงคลุม ปก. ซึ่งเมื่อสรางเสร็จควรพรางใหกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยใชวัสดุตามธรรมชาติ
หากบริเวณหลุม ปก. เปนพื้นที่ปาหญาคา เปนบริเวณกวาง เราควรพรางคลุมหลุม ปก. ดวยสิ่งที่เปน
ธรรมชาติอะไร
ก. โดยวิธีการตัดตนไมมาคลุมหลุม ปก. เพื่อปองกันแดดดวย
ข. โดยใชหญาคาที่มีอยูบริเวณนั้นคลุมหลุม ปก.
ค. โดยไปตัดกิ่งไมมาเล็กนอยมาทําการคลุม
ง. โดยใชตาขายอยางเดียว
๑๓๕. ลําดับขั้นการพรางทีต่ ั้งเครื่องยิงลูกระเบิดชนิดหลุม ขอใดกลาวถูกตอง
ก. เลือกที่ตั้งยิงที่มีสิ่งปกปด
ข. ซอนดินที่ขุด และกลบกลืนรองรอย
ค. ทําการพรางปากหลุม
ง. ถูกทุกขอ
๑๓๖. การพรางรางกาย หมายถึง การพรางสวนตาง ๆ ของรางกายเพื่อลดความเดนชัดลงไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสิ่งที่จะตองพราง คือ
ก. ใบหนา ลําตัว ที่ดึงดูดความสนใจของขาศึก
ข. ใบหนา เครื่องสนาม ที่ดึงดูดความสนใจของขาศึก
ค. ใบหนา และหลังมือ ผิวหนังที่เปดเผยยอมสะทอน และดึงดูดความสนใจของขาศึก
ง. ใบหนา หมวกเหล็ก อาวุธ ที่ดึงดูดความสนใจของขาศึก
๑๓๗. การใชสีในพรางใบหนาจะตองใชสีตาง ๆ ใหถูกตองตามผิวของทหาร และลักษณะภูมิประเทศที่ตอง
ปฏิบัติโดยใชสองสีประกอบกัน สีที่ใชเฉพาะทหารที่มผี ิวขาวใชไดในภูมิประเทศทุกแหง เวนภูมิประเทศที่
เปนหิมะ คือสีอะไร
ก. สีเหลือง กับ สีเขียวออน
ข. สีดํา กับ สีเขียว
ง. สีดิน กับ สีขาว
ค. สีดิน กับ สีเขียวออน
๑๓๘. ถาหาก นศท. ออกปฏิบัติการรบ และไดรับคําสั่งใหปฏิบัติการเขาตีในเวลากลางคืนในกรณีฉุกเฉิน
หรือเรงดวน นศท. จะใชอะไรในการพรางใบหนากรณีเรงดวนเทาที่จะทําได และใหกลมกลืนกับภูมิ
ประเทศในเวลากลางคืนมากที่สุด
ก. โคลน
ข. ดิน
ค. ใบไม
ง. กิ่งไม
๑๓๙. วินยั การพราง คือ
ก. การเอาใจใสปฏิบัติการพรางใหเปนไปตามกฏเกณฑตา ง ๆ อยางถูกตอง และใหไดสมบูรณอยูเสมอ
ข. การพรางรางกายใหสว นตาง ๆ ที่ไมมีเสื้อผาปกคลุมเพื่อลดความเดนชัด

๑๖

ค. การใชมาตราการตาง ๆ เพื่อใหรอดพน
จากขาศึก
ง. การปฏิบัติการในสนามรบทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อใหไดรับความปลอดภัย
วิชา บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน
๑๔๐. การหาทิศในเวลากลางคืนถา นศท. ไมมีเขมทิศ และอยูใ นซีกโลกดานเหนือ การหาทิศเหนือ จะ
พิจารณาจากดาวอะไร
ก. ดาวจรเข
ข. ดาวไถ
ค. ดาวเหนือ
ง. ดาวจันทร
๑๔๑. การรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน ทหารจะตองจดจํา และยึดถือ หลักปฏิบัติอยางใดบาง
ก. ตองมีความเขาใจในการใชสญ
ั ญาณบอกฝายประจําวันไดถูกตอง
ข. พึงระวังในเรื่องการใช แสงเสียง
ค. ระงับการเคลื่อนไหวโดยไมจําเปน
ง. ถูกทุกขอ
๑๔๒. ในการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน เมื่อปรากฏพลุสวางขึ้นบนทองฟา จะตองปฏิบัติอยางไร
ก. ตะโกนบอกใหหลบภัย
ข. ตองหมอบลงกับพื้นในทันทีทันใด
ค. ระงับการเคลื่อนไหวใด ๆ ทั้งสิ้น
ง. จงปฏิบัติการดวยความเงียบ
๑๔๓. แสงไมขีดไฟสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนไดไกลระยะเทาใด
ก. ๕ กม.
ข. ๘ กม.
ค. ๑๒ กม.
ง. ๑๖ กม.
๑๔๔. การเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนเมื่อถูกแสงสวางจากพลุสะดุด หรือพลุจากพื้นดิน จะตองปฏิบัติอยางไร
ก. จะตองหมอบราบลงกับพื้นในทันทีทันใด
ข. รีบออกจากบริเวณที่มแี สงอยางรวดเร็ว และเงียบที่สุด
ค. ระงับการเคลื่อนไหวโดยไมจําเปน
ง. ถูกทุกขอ
๑๔๕. ถาถูกพลุสองแสงขณะขามเครื่องกีดขวาง เชน ลวดหนาม จะปฏิบัติอยางไร
ก. รีบออกจากพืน้ ที่บริเวณนั้นอยางรวดเร็ว และเงียบที่สุด
ข. เปดฉากการยิงไปยังทิศทางตรงหนา
ค. กมตัวต่ํา และอยูนิ่ง ๆ จนกวาพลุจะดับ
ง. ถูกทุกขอ
๑๔๖. แผนจดระยะกระทําขึ้นเพื่ออะไร
ก. ใหรูทิศทางการเขามาของขาศึก
ข. เปนการควบคุมการยิงในเวลากลางคืน และหลักฐานเตรียมการยิง
ค. เพื่อประสานการปฏิบัติกับทหารฝายเดียวกัน
ง. ถูกทุกขอ
๑๔๗. ในซีกโลกใตการหาทิศนั้น ไมมีดาวที่แสดงไดชดั เจน แตอาจหาทิศไดโดยประมาณ โดยใชดาวอะไร

๑๗

ก. ดาวจระเข
ข. ดาวหาง
ค. ดาวไถ
ง. ดาวกางเขน หรือดาววาว
๑๔๘. ดาวจระเขจะมีดาวดวยกันกีด่ วง
ก. ๕ ดวง
ข. ๖ ดวง
ค. ๗ ดวง
ง. ๘ ดวง
๑๔๙. ดาวจระเข และดาวไถ เปนเครื่องชวยหาทิศ ดาวเหลานี้จะขึน้ ในแถบซีกโลกใด
ก. ซีกโลกเหนือ
ข. ซีกโลกใต
ค. ซีกโลกตะวันออก
ง. ซีกโลกตะวันตก
๑๕๐. ตําแหนงของดาวเหนือจะขึ้นอยูสงู จากแนวเสนขอบฟาประมาณกี่องศา
ก. ๕ องศา
ข. ๑๕ องศา
ค. ๔๕ องศา
ง. ๖๐ องศา
๑๕๑. เมื่อเรายืนหันหนาไปทางดานทิศเหนือ ทางขวามือของเราจะเปนทิศอะไร
ก. ทิศตะวันออก
ข. ทิศใต
ค. ทิศตะวันตก
ง. ทิศตะวันตกเฉียงใต
๑๕๒. การหาทิศในเวลากลางวันโดยใชดวงอาทิตยประกอบนาฬิกา เมื่ออยูซีกโลกดานเหนือ ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ใหเงาไมทบั เลข ๑๒
ข. ใหเงาไมทบั เลข ๖
ค. ใหเงาไมทบั เลข ๙
ง. ใหเงาไมทบั กับเข็มสั้น
๑๕๓. เมื่อเราอยูในซีกโลกใตการหาทิศโดยใชดวงอาทิตยประกอบนาฬิกา จะตองใหเงาไมทาบทับอะไร
ก. เลข ๑๒
ข. เลข ๖
ค. เข็มยาว
ง. เข็มสั้น
๑๕๔. ในเวลากลางคืนเมื่ออยูทางซีกโลกเหนือ จะตองหาทิศโดยอาศัยดาวอะไร
ก. ดาวจระเข
ข. ดาวไถ
ค. ดาววาว
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
๑๕๕. ดาวไถมีรูปรางคลายอักษรภาษาอังกฤษตัวใด
ก. Z ตะแคง
ข. L ตะแคง
ค. M ตะแคง
ง. N ตะแคง
๑๕๖. การหาทิศในเวลากลางคืน ใชดาวจระเขแสดงวาเราอยูในสวนใดของโลก
ก. ซีกโลกเหนือ
ข. ซีกโลกใต
ค. ซีกโลกตะวันออก
ง. ซีกโลกตะวันตก
๑๕๗. ถาพลุยิงขึ้นเหนือศีรษะ และอยูตรงกลางแจงการระเบิด และการเกิดแสงสวางจา ยอมทําใหตามืดไป
ชั่วคราว และทําใหมองอะไรไมเห็นถาไดยินเสียงพลุดังขึ้น จะปฏิบัตอิ ยางไร
ก. รีบออกไปจากบริเวณที่มแี สงสวางอยางรวดเร็ว
ข. ใหลมตัวลงแนบพื้น
ค. รีบวิ่งเขาที่หลบภัย
ง. ถูกทุกขอ

๑๘

๑๕๘. การหาทิศในเวลากลางคืนบางโอกาสเราอาจ เตรียมการ หรือรองขอใหมีการยิงพลุสองสวางเหนือ
ตําบลที่เรารูจักก็ได เมื่อยิงพลุแลวใหรีบดําเนินการทําอะไร
ก. รีบกําหนดทิศทางอยางรวดเร็ว
ข. ใหลมตัวนอนราบเสียกอน
ค. ใหอาศัยแสงสวางดูภูมิประเทศ
ง. ถูกทุกขอ
๑๕๙. การรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน ถาใชเครื่องเตือนภัยชนิดตาง ๆ ทั้งที่เปนเครื่องมือกล และที่
ประดิษฐขนึ้ ทําใหเกิดเสียงเพื่ออะไร
ก. เพื่อใหเกิดความเขาใจวาเปนสัญญาณบอกฝาย ข. เพื่อเปนการหาทิศ
ค. เพื่อใหทราบการเขามาของขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
วิชายุทธวิธี เรื่องปอมสนาม
๑๖๐. แบบรูปรางของคู มี ๓ แบบ คือ คูตอสู,คูมาตรฐานมีที่ยืนยิง,คูยิงสําหรับคูมาตรฐานมีที่ยืนยิง มีความลึก
เทาไร
ก. ลึก ๕ ๑/๒ ฟุต
ข. ลึก ๖ ๑/๒ ฟุต
ค. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ง. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต
๑๖๑. บอรับลูกระเบิดทําเปนบอกลม เสนผาศูนยกลาง ๘ นิ้ว ลึก ๑๘ นิ้ว ขุดใหเอียงลาดลงไปกี่องศา
ก. ๑๐ องศา
ข. ๒๐ องศา
ค. ๓๐ องศา
ง. ๔๐ องศา
๑๖๒. คูตอสูเปนงานเริ่มแรกของคูมาตรฐาน อาจเริ่มจากคูคลานแลวเปลี่ยนเปนคูหมอบ,คูวิ่งจนกระทั่งลึก
ที่สุดเทาใด
ก. ลึก ๔ ๑/๒ กวางปากคู ๔ ฟุต
ข. ลึก ๕ ๑/๒ กวางปากคู ๕ ฟุต
ค. ลึก ๖ ๑/๒ กวางปากคู ๔ ฟุต
ง. ลึก ๓ ๑/๒ กวางปากคู ๔ ฟุต
๑๖๓. คูมาตรฐานมีที่ยืนยิง หางกันทึก ๆ ๕–๑๐ หลา สลับกัน ๒ ขางที่ยืนยิงขุดเขาไปในผนัง กวาง,ยาว เทาใด
ข. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๒ ๑/๒ ฟุต ลึกระดับอก
ก. กวาง ๓ ฟุต ยาว ๒ ๑/๒ ฟุต ลึกระดับอก
ค. กวาง ๒ ๑/๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึกระดับอก
ง. กวาง ๓ ฟุต ยาว ๓ ๑/๒ ฟุต ลึกระดับอก
๑๖๔. การกรุลาด มี ๒ แบบ คือ
ก. แบบกําแพงกันดิน,กําแพงกันทราบ
ข. แบบกรุผิว,แบบกรุลาด
ค. แบบกําแพงกันดิน,แบบกรุลาด
ง. แบบกําแพงกันดินแบบกรุผิว
๑๖๕. การกรุลาดแบบกําแพงกันดินสามารถทรงตัวอยูไดเอง โดยไมตองใชเครื่องค้ําจุน กระทําไดหลายวิธี ๆ
ใดบาง
ก. วิธีใชผูกระสอบ,ลวดตาขาย,ผาใบ,ตะแกรงลวด
ข.วิธีใชกระสอบพราง,แผนหญา,หินและอิฐ,ซุง
ค. วิธีใชภาชนะโลหะทีแ่ ผนแลว,แผนโลหะ,สังกะสีลูกฟูก
ง.วิธีใชกิ่งไม,ไมกระดาน,ไมอัด,ไมทอน

๑๙

๑๖๖. วัสดุที่ใชในการกรุลาด ขอใดเปนวัสดุประดิษฐ
ก. ขัดแตะกิ่งไม
ข. กิ่งไมกรุตอเนื่อง
ค. ทอนไม
ง. ผากระสอบ
๑๖๗. ทอนไมที่นํามาใชในการกรุลาดเปนวัสดุประเภทใด
ก. วัสดุธรรมชาติ
ข. วัสดุแสวงเครื่อง
ค. วัสดุประดิษฐ
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๖๘. การถากถางพื้นที่ยิง ทีจ่ ัดไวสําหรับการตั้งรับประชิด ใหเริ่มถากถางใกลแนวของหนาที่มั่นใหญ และ
ตอออกไปขางหนาอยางนอยกี่หลา
ก. ๒๐๐ หลา
ข. ๑๕๐ หลา
ค. ๑๐๐ หลา
ง. ๕๐ หลา
๑๖๙. การถากถางพื้นที่ยิง ควรทําอยางไร กับทุงหญาและตนขาวทีแ่ หง ถาไมเปนการเปดเผยที่มั่น
ก. ใหเกี่ยวออก
ข. ใหเผา
ค. ปลอยไวเฉย ๆ
ง. ถูกทั้งขอ ก.และขอ ข.
๑๗๐. ขอใด คือรูปรอยมาตรฐานของคูยิง
ก. แบบแปดเหลี่ยม
ข.แบบซิกแซก
ค. แบบตัวยู
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
๑๗๑. ขอใดคือการกรุลาด
ก. แบบกักน้ํา
ข. แบบกําแพงกันดิน
ค. แบบขุดหลุม
ง. แบบถากถาง
๑๗๒. การถากถางพื้นยิงตอไปขางหนาอยางนอยกีห่ ลา
ก. ๕๐ หลา
ข. ๑๐๐ หลา
ค. ๑๕๐ หลา
ง. ๒๐๐ หลา
๑๗๓. การกรุลาดแบบกําแพงดินโดยใชกระสอบทราย มีขอเสีย คือ
ก. สรางไดงายและรวดเร็ว
ข. สามารถนําถุงปุยมาเสริมได
ค. ไมมีความเขมแข็งจะผุงายภายใน ๓-๔ เดือน ง. กันน้ําเขาไดดี
๑๗๔. การบรรจุทรายลงใสกระสอบควรบรรจุประมาณ
ก. ๑/๒ ของกระสอบ
ข. ๓/๔ ของกระสอบ
ค. บรรจุเต็มแลวใชเชือกมัดกระสอบ
ง. ๑/๔ ของกระสอบ
๑๗๕. เมื่อวางกระสอบทราบตองในใจหัวขอสําคัญ คือ
ก. ตั้งกระสอบใหตั้งฉากกับความชัน
ข. สรางผนังใหมีลาด ๓ ตอ ๑ หรือ ๔ ตอ ๑
ค. วางกระสอบอยาใหรอยเย็บอยูขางนอก
ง. ถูกทุกขอ
๑๗๖. การสรางเครื่องกีดขวาง การสรางสนามทุนระเบิดและเตรียมการทําลายเหมาะในยุทธวิธีใด
ก. การเขาตี
ข. การตั้งรับ
ค. การรนถอย
ง. รุก-รับ และรนถอย

๒๐

๑๗๗. การรื้อถอนสิ่งกีดขวาง กําบังการตรวจการณ และหาระยะยิงไปยังที่ตั้งของเปาหมาย คือ
ก. ลําดับความเรงดวนของงาน
ข. งานปอมสนาม
ค. การพรางและการซอนเรน
ง. งานในหนาที่ของทหารทุกคน
๑๗๘. หลักการในการถากถางพื้นที่ยิงมีอยูว า
ก. ตองไมเปนการเปดเผยที่มนั่ ฝายเรา
ข. ตองไมขาดความรอบคอบ
ค. ถากถางพื้นที่ใหมากไวพอฝนตกขึ้นใหม
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
๑๗๙. การพรางและการซอนเรนควบคูไปกับการดัดแปลงภูมิประเทศ ทําเพื่อ
ก. ใหยากตอการตรวจการณของขาศึก
ข. เปนการระวังปองกัน
ค. เปนลําดับความเรงดวนของงาน
ง. ถูกทั้งของ ก.,ข. และ ค.
๑๘๐. เครื่องมือเครื่องใชในการขุดหลุดทีต่ ั้งยิงปนกล ทัง้ ๓ แบบ ในพืน้ ที่การรบ
ข. เครื่องมือกลที่มีอยู
ก. ใชรถโกยตัก
ค. พลั่วสนาม
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๘๑. การถากถางพื้นยิงในปาทึบจนโลงเตียน ไมควรกระทําเหตุผล คือ
ก. เปนการตรวจการณมองเห็นขาศึกไดในระยะไกล ๆ
ข. เปนการบงบอกที่ตั้งของฝายเรา
ค. การติดตอสื่อสารหรือการสงสัญญาณจะไดชัดเจนและสะดวก
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๘๒. ในการดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อปองกันในระยะประชิด ในเริ่มถากถางพื้นที่เริม่ จาก
ก. แนวขอบหนาที่มั่นฝายเราออกไป
ข. ทิศทางจากขาศึกเขามายังแนวของหนาที่มั่นฝายเรา
ค. ผูบังคับบัญชาสั่งการเทานั้น
ง. ทําพรอม ๆ กันไปโดยเริ่มจากการแบงงาน
๑๘๓. คูและทีต่ ั้งอาวุธ มีลักษณะอันพึงประสงค คือ
ก. เปนแบบธรรมดา ๆ และสรางไดงาย
ข. ตองมีการพรางและซอนเรน
ค. ใหมีการปองกันตอการโมตีดวยยานเกราะ
ง. ถูกทั้งขอ ก.,ข. และ ค.
๑๘๔. วิชาปอมสนาม เปนงานที่เหลาใดตองเรียนรู
ก. ทหารราบ
ข. ทหารมา
ค. ทหารชาง
ง. ทุกเหลา
๑๘๕. วิชาปอมสนามมีความมุงหมายเพื่ออะไร
ก. ใหคุนเคยกับหลักมูลฐานการสราง
ข. รูเรื่องการจัดที่มั่นตั้งรับแบบเรงดวนและแบบประณีต
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
ค. รูการสรางคู การกรุลาด เครื่องกีดขวางแบบตาง ๆ
๑๘๖. การปฏิบัติงานในสนามรบ ถาเราไดมีการฝกฝนมากอนในยามปกติจะชวยในเรื่อง
ก. รูปแบบการสรางปอมสนาม
ข. การวางหลุมบุคคล,หลุมปนกล
ค. รูวิธีแกปญหาในยุทธบริเวณ
ง. ถูกทุกขอ
๑๘๗. การจัดที่มั่นตั้งรับ ควรทําอะไรบาง
ก. การลาดตระเวน
ข. การจัดระเบียบยุทธวิธี
ค. การดัดแปลงภูมิประเทศ
ง. ถูกทุกขอ

๒๑

การเดินการพักแรม และการระวังปองกัน
๑๘๘. ประเภทของการเคลื่อนยายแบงออกเปน ๒ ประเภท คืออะไร
ก. การเคลื่อนยายทางธุรการ
ข. การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี
ค. ถูกทั้งขอ ก. ขอ ข.
ง. การเคลื่อนยายแบบผสม
๑๘๙. การเคลื่อนยายทางธุรการ หมายถึงเปนการเคลื่อนยายแบบใด
ก. การเคลื่อนยายโดยทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับการรบ
ข. เปนการเคลื่อนยายนอกยุทธบริเวณ
ค. เปนการเคลื่อนยายหนวยทหารจากตําบลหนึ่งไปยังอีกตําบลหนึ่งในสถานการณปกติ
ง. ถูกทุกขอ
๑๙๐. การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี หมายถึงการเคลื่อนยายแบบใด
ก. การเคลื่อนยายกําลังทหารภายในยุทธบริเวณภาพใตสภาพการรบ
ข. เปนการเคลื่อนยายไมอยูใ นสภาพการรบ
ค. เปนการเคลื่อนยายอาจจะไดรับความกดดันจากการกระทําจากขาศึกอยางใดอยางหนึ่ง
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ค.
๑๙๑. การเคลื่อนยายสามารถแบงออกตามลักษณะการเคลื่อนยายไดอีก คือการเคลื่อนยายระยะไกล , การ
เคลื่อนยายระยะใกลอยากทราบวาการเคลื่อนยายโดยการเดินเทาเปนการเคลื่อนยายแบบใด
ก. การเคลื่อนยายระยะไกล
ข. การเคลื่อนยายระยะใกล
ค. การเคลื่อนยายแบบผสม
ง. ผิดทุกขอ
๑๙๒. การเคลื่อนยายโดยใชยานพาหนะ ไมวาจะเปนอากาศยาน หรือรถยนตเปนการเคลื่อนยายแบบใด
ก. การเคลื่อนยายระยะไกล
ข. การเคลื่อนยายระยะใกล
ค. การเคลื่อนยายแบบผสม
ง. ผิดทุกขอ
๑๙๓. การเคลื่อนยายทางยุทธวิธีภายใตสภาพการรบ ไมวาจะปะทะกับขาศึกทางพืน้ ดิน ในไมชา ไมวาจะ
ปะทะในระหวางทาง หรือไมก็ตามรูปขบวนรบ หรือการเดินจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
ก. เมื่อมีการปะทะกับขาศึกทางพื้นดิน หรือเมื่อไดเดินไปถึงตําบลปลายทางแลว
ข. เมื่อไมปะทะกับขาศึก
ค. เมื่อหยุดเดิน
ง. เมื่อมีการระวังปองกัน
๑๙๔. แบบของการเดินทางดวยเทา หนวยทหารอาจแบงการเดินทางดวยเทาได ๔ แบบดวยกัน อยากทราบ
วาการเดินเมื่อไมมีภัยคุกคามของขาศึกหนวยทหารมักจะเดินในเวลาใด
ก. เวลากลางคืน
ข. เวลากลางวัน
ค. เวลาเดือนหงาย
ง. เวลาฝนตก
๑๙๕. เมื่อสถานการณบงวา อาจจะไดรับอันตรายจากการคุมคามของขาศึกทางพื้นดิน หนวยทหารมักจะ
เดินในเวลาใด
ก. เวลากลางวัน
ข. เวลากลางคืน

๒๒

ค. เวลาฝนตก
ง. เวลาเดือนหงาย
๑๙๖. การเดินเรงรีบเปนการเดินที่ตองการผลทางระยะทางเพราะฉะนั้นผูบังคับควรเพิ่มอะไรใหกับทหาร
เวลาเดินเพื่อใหไดระยะมาก ๆ
ก. เพิ่มน้ําหนักบรรทุกในเปหลัง
ข. เพิ่มชั่วโมงการเดินในมากขึ้นอีก
ค. เพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ
ง. ผิดทุกขอ
๑๙๗. การพักประจําชัว่ โมง ชั่วโมงแรกในการเดินจะพัก ๑๕ นาที เดิน ๔๕ นาที อยากทราบวาการพัก
ในชั่วโมงที่ ๒ จะพักไดกนี่ าที
ก. ๑๐ นาที
ข. ๑๕ นาที
ค. ๑๒ นาที
ง. ๑๘ นาที
๑๙๘. รูปขบวนการเดินทางยุทธวิธี ตามปกติจะใชรูปขบวนอะไร
ก. แถวตอนเรียงหนึ่ง
ข. แถวตอนเรียงสอง
ค. แถวตอนเรียงสาม
ง. รูปขบวนแบบใดก็ได
๑๙๙. หนวยทหารอาจจะเดินทางดวนเทา อยากทราบวาการเดินดวยเทานั้นมีกแี่ บบ อะไรบาง
ก. ๓ แบบ การเดินในเวลากลางวัน , การเดินในเวลากลางคืน , การเดินเรงรีบ
ข. ๓ แบบ การเดินทางยุทธวิธี , การเดินทางธุรการ , การเดินสลับ
ค. ๔ แบบ การเดินเวลากลางวัน , การเดินเวลากลางคืน , การเดินเรงรีบ , การเดินสลับ
ง. ๔ แบบ การเดินเวลากลางวัน ,การเดินเวลากลางคืน ,การเดินทางยุทธวิธี ,การเดินทางธุรการ
๒๐๐. การเคลื่อนยายหนวยทหาร คือการปฏิบัติอยางไร
ก. การยายหนวยทหารจากทีแ่ หงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งเพื่อความปลอดภัย
ข .การเคลื่อนยายกําลังทหารเปนหนวย ทัง้ ในสถานการณรบ และมิใชสถานการณรบ
ค. การเคลื่อนยายทหารเปนหนวยในสถานการณรบ
ง. ที่กลาวมาไมมีขอใดกลาวถูก
๒๐๑. การเคลื่อนยายหนวยทหาร หมายถึง
ก. การเคลื่อนยายกําลังทหารเปนหนวยในสถานการณรบเปนหลัก
ข. การเคลื่อนยายกําลังทหารเปนหนวยมิใชสถานการณรบ
ค. ถูกทั้ง ๒ ขอ
ง. ผิดทั้ง ๒ ขอ
๒๐๒. ตามปกติการเคลื่อนยายแบงออกเปนกี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๒๐๓. การเคลื่อนยายถาแบงตามลักษณะการเคลื่อนยายสามารถแบงไดกี่ประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๒ ประเภท
ง. ผิดทุกขอ

๒๓

๒๐๔. การเดินทางดวยเทาทางธุรการ คือการเดินทางแบบใด
ก. ไมมีการรบของขาศึก
ข. มีอากาศยานขาศึก
ค. มีอาวุธยิงระยะไกลขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๕. ความสามารถในการเดินทางขึ้นอยูกับปจจัยอะไรบาง
ก. ลักษณะภูมิประเทศ
ข. สภาพลม , ฟา , อากาศ
ค. สถานการณขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๖. ในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง ระยะทางการเดินปกติทหารเปนเทาใด
ก. ๒๐ - ๒๕ กม.
ข. ๒๐ - ๓๐ กม.
ค. ๒๐ - ๓๒ กม.
ง. ๒๐ - ๓๕ กม.
๒๐๗. ในเวลากลางวันอัตราความเร็วของการเดินทางควรเปนเทาใด
ก. ๒ กม. / ชม.
ข. ๓ กม. / ชม.
ค. ๔ กม. / ชม.
ง. ๕ กม. / ชม.
๒๐๘. ในเวลากลางคืนอัตราความเร็วในการเดินทางควรเปนเทาใด
ข. ๒.๕ กม. / ชม.
ก. ๒ กม. / ชม.
ค. ๓ กม. / ชม.
ง. ๓.๒ กม. / ชม.
๒๐๙. ระยะกาวที่เปนมาตรฐานในการเดินทางคือเทาใด
ก. ๒๘ นิว้
ข. ๓๐ นิ้ว
ค. ๓๒ นิ้ว
ง. ๓๔ นิ้ว
๒๑๐. หนาที่หลักของผูรักษาระยะกาวคืออะไร
ก. เปนผูตรวจการณขาศึก
ข. รักษาอัตราความเร็วในการเดินทาง
ค. เปนผูนําหนวย
ง. เปนเจาหนาที่สื่อสาร
๒๑๑. ในเวลากลางวันระยะตอในการเดินทางเปนเทาใด
ก. ๑ - ๒ เมตร
ข. ๒ - ๔ เมตร
ค. ๒ - ๓ เมตร
ง. ๒ - ๕ เมตร
๒๑๒. การหยุดพักประจําชัว่ โมงหยุดอยางไร
ก. หยุดพักชัว่ โมงละ ๑๐ นาที
ข. หยุดพักชัว่ โมงละ ๑๕ นาที
ค. ชั่วโมงแรก ๑๕ นาที ตอไปหยุดชั่วโมงละ ๑๐ นาที
ง. ชั่วโมงแรก ๒๐ นาที ตอไปหยุดชั่วโมงละ ๑๐ นาที
๒๑๓. เมื่อพักประจําชัว่ โมงทหารปฏิบัติอยางไร
ก. รวมอาวุธ และปลดเปไวขางถนน
ข. แกไขเครือ่ งแตงกายใหเรียบรอย
ค. เติมน้ําใหเต็มกระติก
ง. ถูกทุกขอ

๒๔

๒๑๔. การเดินทางดวยเทาแบงออกไดเปนกี่แบบ
ก. ๒ แบบ
ข.
ค. ๔ แบบ
ง.
๒๑๕. การเตรียมตัวกอนออกเดินทางจะตองปฏิบัติอยางไร
ก. ตรวจเครื่องมือ เครื่องใช อาวุธ กระสุน
ข.
ค. เติมน้ําใหเต็มกระติก
ง.

๓ แบบ
๕ แบบ
เตรียมของใชที่จําเปน
ถูกทุกขอ

วิชาการสงครามพิเศษ
๒๑๖. แผนการปฏิบัติ ณ ที่หมายเปนเครื่องบงชี้ประเภทของการลาดตระเวน การลาดตระเวนมี ๒
ประเภท คือ
๑. การลาดตระเวนหาขาว
๒. …………………………….
๒๑๗. หนวยลาดตระเวนรบโดยทั่วไปจะจัดกําลังพลออกเปนสวน ๓ สวน คือ
๑. สวนโจมตี
๒. สวน …………………….
๓. สวน …………………
๒๑๘. ลําดับขั้นในการตั้งฐานลาดตระเวนแบงออกเปน ๗ ขั้น คือ ๑. การระวังปองกัน
๓. การนํากําลังเขาฐานลาดตระเวน
๒. การลาดตระเวนหาที่ตั้งฐาน
๔. การปรับวงรอบฐาน
๕. …………………………..
๖. …………………………
๗. …………………………..
๒๑๙. โดยทั่วไปหนวยลาดตระเวนรบ จะจัดกําลังออกเปน ๓ สวน คือ ๑. สวนโจมตี ๒. สวนสนับสนุน
และ
ก. สวนทําลาย
ข. สวนระวังปองกัน
ค. สวนจูโจม
ง. สวนจับเชลย
๒๒๐. การเตรียมการการลาดตระเวนผูบังคับหนวยเริ่มระเบียบการนําหนวย ๘ ขั้น โดยขั้นที่ ๑ จะเริ่มจาก
ก. ออกคําสั่งเตรียม
ข. การวางแผนขั้นตน
ค. ทําแผนใหสมบูรณ
ง. รับภารกิจ, วิเคราะหภารกิจ*
๒๒๑. การลาดตระเวนหาขาวนั้นแบงเปนลาดตระเวนหาขาวเปนพืน้ ทีแ่ ละหาขาวเปนจุด ภารกิจเพือ่
ก. รวบรวมขาวสาร
ข. ทําลายที่ตั้งขาศึก
ค. จับกุม ขาศึก
ง. ปลดปลอยเชลยศึก
๒๒๒. จุดนัดพบที่หนวยลาดตระเวนที่ใชหยุดเพื่อเตรียมการปฏิบัติ ณ ที่หมาย คือ
ก. จุดนัดพบขัน้ ตน
ข. จุดนัดพบระบบนาฬิกา
ค. จุดนัดพบระหวางทาง
ง. จุดนัดพบ ณ ที่หมาย

๒๕

๒๒๓. คําสั่งยุทธการมีกี่ขอ
ก. ๓ ขอ
ข. ๔ ขอ
ค. ๕ ขอ
ง. ๖ ขอ
๒๒๔. เมื่อตั้งฐาน ลาดตระเวนแลวไมควรอยูในฐานลาดตระเวนนานเกินกวากี่ชวั่ โมง
ก. ๑๒ ชม.
ข. ๒๔ ชม.
ค. ๓๖ ชม
ง. ๔๘ ชม.
๒๒๕. ขอใดไมใชหลักพิจารณาในการเลือกที่ตั้งฐาน ลาดตระเวน
ข. เปนที่ปกปดปลอดภัย
ก. ควรอยูใ กลแหลงน้ํา
ค. ตองเปนที่สามารถหลับนอนได
ง. อยูในหุบเขา
๒๒๖. การเตรียมพรอมภายในฐาน ลาดตระเวนควรกระทําในเวลาใด
ก. ตอนเชาและตอนกลางวัน
ข. ตอนกลางวันและตอนเย็น
ค. ตอนเย็นและตอนมืด
ง. ตอนเชาและตอนเย็น
๒๒๗. การปรับวงรอบฐานลาดตระเวนใครทําการตรวจครั้งแรก
ก. ผบ.หนวยลาดตระเวน
ข. รอง ผบ.หนวยลาดตระเวน
ง. ผบ. สวนสนับสนุน
ค. ผบ.สวนโจมตี
๒๒๘. ฐานลาดตระเวนควรหางจากเสนทางอยางนอย กี่เมตร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๑๕๐ เมตร
ง. ๒๐๐ เมตร
๒๒๙. ชนิดของการลาดตระเวน มีกี่ชนิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๒๓๐. การลาดตระเวนหาขาวและการลาดตระเวนรบจะแตกตางกันที่ใด
ก. ขนาดของหนวย
ข. อาวุธยุทโธปกรณ
ค. การปฏิบัติ ณ ที่หมาย
ง. ถูกทุกขอ
๒๓๑. การตั้งฐานลาดตระเวนแบงการปฏิบัติออกเปนกีข่ ั้นตอน
ก. ๕ ขั้นตอน
ข. ๖ ขั้นตอน
ค. ๗ ขั้นตอน*
ง. ๘ ขั้นตอน
๒๓๒. หนวยลาดตระเวน คืออะไร
ก . หนวยทหารที่ออกไปปฏิบัติการรบ
ข. หนวยทหารทีผ่ ูบังคับบัญชาเลือกไปปฏิบัติภารกิจตาง ๆ
ค. หนวยแยกทีจ่ ดั ขึ้นและถูกสงออกมาจากหนวยทีใ่ หญกวาเพื่อปฏิบัติการลาดตระเวน
ง. ถูกทุกขอ
๒๓๓. การจัดหนวยลาดตระเวนแบงออกเปนกีแ่ บบ
ก. ๕ แบบ
ข. ๔ แบบ

๒๖

ค. ๓ แบบ
ง. ๒ แบบ
๒๓๔. ขอใดไมใชจุดนัดพบของการลาดตระเวนพื้นที่
ก. จุดนัดพบขัน้ ตน
ข. จุดนัดพบระหวางทาง
ค. จุดนัดพบ ณ ที่หมาย
ง. จุดนัดพบระบบนาฬิกา
๒๓๕. มาตรการในการระวังปองกันสําหรับการเตรียมพรอมตามปกติใชเวลาประมาณเทาใด
ก. ๑ ชั่วโมง
ข. ๒ ชั่วโมง
ค. ๓ ชั่วโมง
ง. ๒๔ ชัว่ โมง
๒๓๖. ฐานการลาดตระเวนคืออะไร
ก. ฐานที่ตั้งของหนวยทหารเพือ่ ปฏิบัติการรบ
ข. ฐานที่ใชสําหรับพักผอนในขณะที่ทําการรบ
ค. ฐานปฏิบัติชั่วคราวซึ่งตั้งโดยหนวยทหารขนาดเล็กระดับกองรอยทหารราบลงไป
ง. ถูกทุกขอ
๒๓๗. พื้นที่ซึ่งหนวย ลว.เขามารวมกันเมือ่ กระจายกําลังกอนออกจากแนวทหารฝายเดียวกันเรียกวาอะไร
ก. จุดนัดพบ
ข. จุดนัดพบขัน้ ตน
ค. จุดนัดพบระหวางทาง
ง. จุดนัดพบ ณ ที่หมาย
๒๓๘. หลักสําคัญที่จะทําใหการ ลว.ประสบความสําเร็จคือขอใด
ก. การวางแผนอยางละเอียด
ข. การ ลว.โดยละเอียด
ค. การควบคุมและการระวังปองกันที่แนนอน ง. ถูกทุกขอ
๒๓๙. การนําหนวย ลว.กลับเขาฐานในลักษณะเปนรูปขบวนแถวตอนเรียงหนึ่ง เคลื่อนที่เขาจุดศูนยกลางของ
ฐาน กําหนดบุคคลที่จะกลบเกลื่อนรองรอย และทิ้งยามคอยเหตุไวเพื่อปองกันขาศึกแกะรอยอยูใ นลําดับขั้นใน
การจัดตั้งฐาน ลว.ที่เทาใด
ก. ขั้นที่ ๑
ข. ขั้นที่ ๒
ค. ขั้นที่ ๓
ง. ขั้นที่ ๔
๒๔๐. ลําดับขั้นในการจัดตั้งฐาน ลว. แบงออกเปน ๗ ขัน้ อยากทราบวา ลําดับขั้นที่ ๕ คือขอใด
ก. การ ลว.หาที่ตั้งฐาน ลว.
ข. ที่ตั้งยามคอยเหตุ ทีฟ่ งการณ
ค. การ ลว.รอบฐาน
ง. การนํากําลังเขาฐาน ลว.
๒๔๑. หนวยแยกที่จดั สงออกไปจากหนวยใหญเพื่อปฎิบัติภารกิจทีไ่ ดรับมอบในการรบเรียกวาอะไร
ก. ยุทธวิธี
ข. การลาดตระเวน
ค. การปฎิบัติการหาขาว
ง. ถูกทุกขอ
๒๔๒. การลาดตระเวนเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนตอการปฏิบัติการรบ เหตุผลที่ตองทําการลาดตระเวน
เพื่ออะไร
ก . ตองการทราบขาวสารเกี่ยวกับขาศึก
ข. ระวังปองกันหนวยของตนเอง
ค. ทําใหไดรบั ผลดีตอปฏิบัติการรบ
ง. ถูกทุกขอ

๒๗

๒๔๓. การลาดตระเวนแบงออกตามภารกิจเปน ๒ ชนิด
ก. ลาดตระเวนหาขาว , ลาดตระเวนรบ
ข. ลาดตระเวนเปนจุด, ลาดตระเวนเปนพืน้ ที่
ค. ลาดตระเวนระยะใกล , ลาดตระเวนระยะไกล
ง. ลาดตระเวนตีโฉบฉวย ,ลาดตระเวน ซุมโจมตี
๒๔๔. จุดนัดพบของหนวยลาดตระเวนมี ๓ ชนิด
ก. จุดนัดพบขั้นตน, จุดนัดพบระหวางทาง, จุดนัดพบ ณ ทีห่ มาย
ข. จุดนัดพบเริ่มตน, จุดนัดพบระหวางทาง, จุดนัดพบ ณ ที่หมาย
ค. จุดนัดพบขั้นตน, จุดนัดพบระหวางทาง, จุดนัดขั้นสุดทาย
ง. จุดนัดพบขั้นตน, จุดนัดพบตามสถานการณ, จุดนัดพบ ณ ที่หมาย
๒๔๕. มาตรการควบคุมภายในหนวยลาดตระเวน ผบ.หนวยลาดตระเวนใชมาตรการควบคุมอยางไร
ก. ทาสัญญาณ
ข. สื่อคําสั่ง
ค. สั่งวาจา
ง. ถูกหมดทุกขอ
๒๔๖. ฐานลาดตระเวนเปนฐานลาดตระเวนชนิดใด
ก. ถาวร
ข. กึ่งถาวร
ค. ชั่วคราว
ง. ดัดแปลงพื้นที่
๒๔๗. หลักการเลือกฐานลาดตระเวน ผบ.หนวยลาดตระเวนจะตองพิจารณาเลือกพื้นที่อยางไร
ก. ปกปด – ปลอดภัย
ข. ปกปด - ซอนเรน
ค. ซอนเรน – ปลอดภัย
ง. ปกปด – กําบัง
๒๔๘. ความมุง หมายในการตั้งฐานลาดตระเวนเพื่ออะไร
ก. พักผอน
ข. รอรับการสงกําลังบํารุง
ค. การติดตอสื่อสาร
ง. ถูกทุกขอ
๒๔๙. ลําดับขั้นในการตั้งฐานลาดตระเวน ๗ ขั้น อยากทราบขั้นที่ ๑ คืออะไร
ก. การลาดตระเวนหาพืน้ ทีต่ ั้งฐาน
ข. การเขาฐานลาดตระเวน
ค. การระวังปองกัน
ง. การปรับวงรอบฐาน
วิชา โครงการพระราชดําริ
๒๕๐. กอนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูภ มู ิพลอดุลยเดชมหาราช ขึ้นครองสิรริ าชสมบัติ ประเทศไทยอยู
ในชวงทีฟ่ นตัวจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา อันเนื่องมาจากสงครามใด
ก. สงครามโลกครั้งที่ ๑
ข. สงครามโลกครั้งที่ ๒
ค. สงครามเย็น
ง. ไมมีขอใดถูก
๒๕๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูภ ูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ณ วันที่เทาใด พ.ศ.
ใด
ก. ๗ มิถุนายน ๒๔๘๙
ข. ๘ มิถุนายน ๒๔๙๘

๒๘

ค. ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙
ง. ๑๐ มิถุนายน ๒๔๘๙
๒๕๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูภ ูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จศึกษาตอที่ประเทศใด
ก. สวิสเซอรแลนด
ข. เนเธอรแลนด
ค. ฝรั่งเศส
ง. อังกฤษ
๒๕๓. โครงการตามพระราชประสงค หมายถึงขอใด
ก. โครงการที่ชวยเหลือชาวเขา
ข. โครงการที่ทรงศึกษาปฏิบัติสวนพระองค
ค. โครงการบานเอื้ออาทร
ง. ถูกทุกขอ
๒๕๔. โครงการหลวง หมายถึงขอใด
ก. โครงการที่ชวยเหลือชาวเขา
ข. โครงการที่ทรงศึกษาปฏิบัติสวนพระองค
ค. โครงการบานเอื้ออาทร
ง. ถูกทุกขอ
๒๕๕. โครงการในพระบรมราชานุเคราะห หมายถึงขอใด
ก. โครงการ ๓๐ บาท รักษาทุกโรค
ข. โครงการมุงพัฒนาชาวเขา
ค. โครงการที่พระองคพระราชทานแนะนําและแนวพระราชดําริ
ง. ไมมีขอใดถูก
๒๕๖. โครงการพระราชดําริ หมายถึงขอใด
ก. โครงการที่วางแผนพัฒนาใหภาครัฐและสวนราชการรวมดําเนินการตามพระราชดําริ
ข. โครงการพัฒนาชาวเขา
ค. โครงการที่ทรงศึกษาปฏิบัติสวนพระองค
ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
๒๕๗. โครงการตามพระราชดําริ ปจจุบนั เปลี่ยนชื่อเรียกวา
ก. โครงการพระราชดําริ
ข. พระราชดําริโครงการ
ค. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
๒๕๘. ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ โครงการตามพระราชดําริ มีจํานวนกี่โครงการ
ก. ๓๒๐๐ โครงการ
ข. ๓๒๙๘ โครงการ
ค. ๔๕๐๐ โครงการ
ง. ๔๒๙๘ โครงการ
๒๕๙. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการพระราชดําริ มีชอื่ ยอวาอะไร
ก. สํานักงาน ภปร.
ข. สํานักงาน คปร.
ค. สํานักงาน จปร.
ง. สํานักงาน กปร.
๒๖๐. ขอใดไมใชหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ก. สํารวจโครงการ
ข. ศึกษาโครงการ
ค. วิเคราะหโครงการ
ง. ไมมีขอใดถูก

๒๙

๒๖๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ แยกไดเปนกี่ประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๗ ประเภท
ค. ๙ ประเภท
ง. ๑๑ ประเภท
๒๖๒. โครงการดานการเกษตร มุงเนนสิง่ ใดเปนสําคัญ
ก. รายได
ข. สิ่งแวดลอม
ค. ใหเกษตรสามารถพึ่งตังเองได
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๖๓. โครงการดานสาธารณสุข คือโครงการใด
ก. โครงการแพทยพระราชทาน
ข. โครงการอบรมหมอหมูบา น
ค. โครงการพัฒนาดานการเกษตร
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
๒๖๔. โครงการใดคือโครงการดานการพัฒนาแหลงน้ํา
ก. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูก
ข. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อรักษาตนน้าํ ลําธาร
ค. โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงาน
ง. ถูกทุกขอ
๒๖๕. โครงการบรรเทาอุทกภัย จัดอยูในโครงการพระราชดําริดานใด
ก. สิ่งแวดลอม
ข. ดานการพัฒนาแหลงน้ํา
ค. ดานการคมนาคม
ง. ดานการสงเสริมอาชีพ
๒๖๖. การปลูกหญาแฝก เพือ่ รักษาหนาดิน จัดอยูในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานใด
ก. ดานคมนาคม
ข. ดานการเกษตร
ค. ดานการสงเสริมอาชีพ
ง. ดานสิ่งแวดลอม
๒๖๗. ศูนยการศึกษาพัฒนาเขาหินซอน มีหนาที่หลักศึกษาอะไร
ก. ปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและน้าํ
ข. ศึกษาพื้นทีป่ าเสื่อมโทรม
ค. เปนศูนยทดลองงานพัฒนาการเกษตร
ง. ศึกษาพื้นทีต่ นน้ําลําธารเนื่องจากมีการทําลายปา
๒๖๘. ศูนยการศึกษาพัฒนาภูพาน มีหนาที่หลักอะไร
ก. ปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและน้าํ
ข. ศึกษาพื้นทีป่ าเสื่อมโทรม
ค. เปนศูนยทดลองงานพัฒนาการเกษตร
ง. ศึกษาพื้นทีต่ น น้ําลําธารเนื่องจากมีการทําลายปา
๒๖๙. ศูนยการศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบน ตั้งอยูที่ใด
ก. ฉะเชิงเทรา
ข. นราธิวาส
ค. จันทบุรี
ง. ชะอํา
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๒๗๐. นโยบายหลักของกองทัพบกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ
ก. เสริมสรางระบอบประชาธิปไตย
ข. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ค. สนับสนุนโครงการพระราชดําริทุกโครงการ ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
๒๗๑. นโยบายหลักของกองทัพกับการพัฒนาดานการเมือง คืออะไร
ก. เสริมสรางระบอบประชาธิปไตย
ข. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ค. สนับสนุนโครงการพระราชดําริทุกโครงการ ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
๒๗๒. โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๒๐ ตั้งอยูจังหวัดใด
ก. นครศรีธรรมราช
ข. พะเยา
ค. เชียงใหม
ง. ชุมพร
๒๗๓. โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ และ ๓๐ อยูจ ังหวัดใด
ก. นครศรีธรรมราช
ข. พะเยา
ค. เชียงใหม
ง. ชุมพร
๒๗๔. โครงการแรกของโครงการพระราชดําริ คือขอใด
ก. โครงการฝนหลวง
ข. โครงการปลาหมอเทศจากปนัง
ค. โครงการกังหันชัยพัฒนา
ง. โครงการแกมลิง
วิชา ทหารกับบทบาทของกองทัพตามรัฐธรรมนูญ
๒๗๕. ขอใดคือสิ่งสําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การเลือกตัง้
ข. ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพในการดําเนินชีวิต
ค. อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน
ง. การมีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ
๒๗๖. ขอใดไมใชหลักพื้นฐานของประชาธิปไตย
ก. การมีสวนรวม
ข. การใชเหตุผล
ค. การใชเสียงขางมาก
ค. การนับถือศาสนาหรือมีความเชื่อเดียวกัน
๒๗๗. การใชสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ( one man one vote ) เปนการใชลักษณะพื้นฐานของหลักความ
เสมอภาคในขอใด
ก. ความเสมอภาคในทางศักดิ์ศรี
ข. ความเสมอภาคในทางโอกาส
ค. ความเสมอภาคในทางการเมือง
ง. ความเสมอภาคในฐานะเปนมนุษย
๒๗๘. วิธีใด ที่เปนการแสดงการมีสวนรวมในการแสวงหาความเห็นในสังคม
ก. การโตเถียง
ข. การอภิปราย
ค. การลงประชามติ
ง. ถูกทุกขอ
๒๗๙. ขอใดคือเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย
ก. นายนิดเปดวิทยุภายในบานตน แตเสียงดังรบกวนเพื่อนบาน
ข. นายหนอยเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็น เรื่องการเมืองไปยังหนังสือพิมพ
ค. นายนอยทิ้งขยะลงบนถนนสาธารณะหนาบานของตน
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ง. นายนาเดินเปลือยผาไปตามถนนวิภาวดี
๒๘๐. ตามหลักการใชเสียงขางมาก เมื่อเสียงขางมากลงมติแลว เสียงขางนอยตองทําอยางไร
ก. ยอมรับและปฏิบัติ
ข. ประทวง
ค. ฟองศาล
ง. โวยวาย
๒๘๑. การปกครองระบบรัฐสภา มีประเทศใดเปนแมแบบ
ก. อังกฤษ
ข. อเมริกา
ค. ฝรั่งเศษ
ง. เยอรมัน
๒๘๒. ระบบการปกครองใดที่มีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได
ก. ระบบรัฐสภา
ข. ระบบประธานาธิบดี
ค. ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
ง. ระบบเผด็จการ
๒๘๓. ในอํานาจอธิปไตยนั้น พระมหากษัตริยจ ะใชอํานาจนิติบัญญัติผานองคกรใด
ก. ศาล
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. รัฐสภา
๒๘๔. ขอใดถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ก. พระราชกําหนด
ข. พระราชบัญญัติ
ค. รัฐธรรมนูญ
ง. พระราชกฤษฎีกา
๒๘๕. สภาผูแทนราษฎร มีจํานวนทั้งสิ้นกี่คน
ก. ๓๐๐ คน
ข. ๔๐๐ คน
ค. ๕๐๐ คน
ง. ๖๐๐ คน
๒๘๖. ขอใดเปนปญหาที่สงผลใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ
ก. การทุจริตการเลือกตั้ง
ข. นายารัฐมนตรีขาดภาวะการเปนผูนํา
ค. การเลือกสรรคนเขาสูการเมืองใชระบบเงินเปนสวนใหญ
ง. ถูกทุกขอ
๒๘๗. ขอใดไมใชหนาที่ของกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญ
ก. การรักษาและปองกันประเทศ
ข. การเขาแทรกแซงการเมืองการปกครอง
ค. การพัฒนาประเทศ
ง. การรักษาความมั่นคงของชาติ
๒๘๘. การรับราชการทหารถือเปนสิ่งใดที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ก. สิทธิประชาชน
ข. เสรีภาพของประชาชน
ค. ความเสมอภาคของประชาชน
ง. หนาที่ของประชาชน
๒๘๙. ขอใดเปนความเขาใจผิดของการเรียนวิชาทหาร
ก. การเรียนวิชาทหารเปนการหนีทหาร
ข. การเรียนวิชาทหารเปนการพัฒนาความรู ความสามารถในดานทหาร
ค. การเรียนวิชาทหารเปนการสนับสนุนใหกองทัพมีความพรอม
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ง. การเรียนวิชาทหารคือการฝกปองกัน
ประเทศ
๒๙๐. ขอใดผิด
ก. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ
ข. ทหารจะเคารพในกฎระเบียบที่ควรปฏิบัติตอหนวยทหารดวยกันเทานัน้
ค. กําลังสํารองเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนกองทัพ
ง. ทหารมีหนาทีห่ ลักคือปองกันประเทศ
วิชา การพัฒนาสังคมและชุมชน
๒๙๑. ขอใดอธิบายถึงกระบวนการสื่อความหมาย ไดอยางถูกตองที่สุด
ก. ทําใหเกิดความเขาใจ หรือรูความประสงคกันและกัน
ข. การคมนาคม
ค. การสื่อสาร
ง. การบําบัดความตองการ
๒๙๒. องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร แบงเปนกี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๒๙๓. ขอใดไมใช องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร
ก. ที่มา
ข. เนื้อความ
ค. สัญลักษณ
ง. เปาหมาย
๒๙๔. ขอใดเปนลักษณะของเนื้อความในองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร
ก. บุคคลที่กําลังมองดู
ข. ฝูงชน
ค. คน ๆ หนึ่งที่ฟงวิทยุ
ง. รูปภาพและสัญลักษณตอ ตาง ๆ
๒๙๕. ในสังคมในปจจุบนั ขอใดถือเปนกระบวนการสือ่ ความหมายบาง
ก. ปายโฆษณา
ข. รายการโทรทัศน
ค. อินเตอรเน็ต
ง. ถูกทุกขอ
๒๙๖. ขอใดจัดเปนเงื่อนไข ของกระบวนการสื่อความหมาย
ก. ตองมีความเขาใจในเรื่องที่ติดตอบาง
ข. เชื้อชาติและสีผิว
ค. ฐานะทางการเงิน
ง. ถูกทุกขอ
๒๙๗. ในกระบวนการสื่อความหมายของชนชาติไทย การยกมือไหวหมายถึงอะไร
ก. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ข. ระบอบประชาธิปไตย
ค. การแสดงการเคารพ
ง. สัญลักษณ
๒๙๘. ขอใดใหคําจํากัดความของ “ ภาษา” ตามหลักกระบวนการสื่อความหมาย ไดถูกตองที่สุด
ก. กฎเกณฑ ศัพยและความนึกคิดเบื้องหลังไมเหมือนกัน
ข. สัญลักษณอยางหนึ่งอยางใด
ค. ระบอบการปกครองชนิดหนึ่ง
ง. การมองเห็น
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๒๙๙. ในหลักเรื่องระดับการเขาถึงใจ ความเขาใจในการติดตอสื่อสาร ขึ้นอยูกับสิง่ ใดเปนหลัก
ก. ระดับความยากงายของเรื่องที่เกี่ยวของ
ข. ระดับการศึกษา
ค. ความสนใจและพืน้ ฐานทางบุคคล
ง. ถูกทุกขอ
๓๐๐. ในสังคมปจจุบัน สื่อมวลชนมีบทบาทมากมายในสังคม ทั้งทางดานขอมูลขาวสาร , แฟชัน่ ฯลฯ
อยากทราบวา สื่อมวลชนใชหลักอะไรในการควบคุมมวลชน
ข. หลักการโฆษณา
ก. หลักประชาธิปไตย
ค. หลักวัตถุนยิ ม
ง. หลักจิตวิทยา
๓๐๑. ความสําเร็จของกระบวนการสื่อความหมาย ขึ้นอยูกับปจจัยใดเปนสําคัญ
ก. เนื้อความ
ข. การโฆษณา
ค. เปาหมาย
ง. ผลสําเร็จ
๓๐๒. การตีความหมายของกระบวนการสือ่ ความหมายของแตละบุคคล ปจจัยอะไรบางที่เปนหลักสําคัญ
ก. มูลเหตุ , ฐานะการเงิน , การโฆษณา
ข. ทัศนะคติ , ความคาดหมาย , อารมณ
ค. อารมณ , มูลเหตุ , ฐานะทางเศรษฐกิจ
ง. ความสนใจ , ประสบการณ , สุขภาพ
๓๐๓. การเขาขางตนเอง เปนลักษณะอยางหนึ่งของจิตใจมนุษย ขอใดแสดงออกถึงการเขาขางตนเอง ใน
กระบวนการสือ่ ความหมายไดดีที่สุด
ก. สื่อบิดเบือนความจริงเรื่องนักการเมืองที่หนุนหลังตนเอง
ข. สมจิตรกินอาหารที่ตนเองชอบเพียงอยางเดียว
ค. สมตึกยอมอานหนังสือพิมพที่โจมตีนักการเมืองที่ชื่นชอบ
ง. สมถวิลสนใจแตศิลปะอยางเดียว
๓๐๔. ขอในอธิบายถึง “สื่อ” ไดดีและถูกตองที่สุด
ก. หนังสือพิมพ
ข. วิทยุ
ค. ใบปลิว
ง. การนําสารออกสูระบบ
๓๐๕. สื่อแบงออกเปนทั้งหมด ๔ กลุม ขอใดถูกตองที่สุด
ก. คําพูด , สื่อพิมพ , เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส , การแสดง
ข. คน , ประเพณี , ธรรมเนียม , สาระเนื้อหา
ค. สื่อมวลชน , นักขาว , หนังสือพิมพ , นิตยสาร
ง. สิ่งพิมพ , การแสดง , ประเพณี , ความชือ่
๓๐๖. ขอใดไมใชหลักในการเลือกสื่อ
ก. เหมาะสมกับกลุมเปาเหมาย
ข. ตามใจมหาชน
ค. เนื้อหาเหมาะสม
ง. ถายทอดกระจายเนื้อหาสะดวก
๓๐๗. ขอใดคือขอดอยของสื่อ “ คําพูด”
ก. ประหยัด
ข. รวดเร็วทันความตองการ
ค. เรื่องซับซอนจะลมเหลว
ง. ปรับเนื้อหาไดงาย
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๓๐๘. ขอใดเปนขอดอย ของสื่อประเภท “สิ่งพิมพ”
ก. ขอมูลลาสมัยงาย
ข. ดึงดูดความสนใจงาย
ค. ใชอางอิงได
ง. เปาหมายทําการทบทวนได
๓๐๙. ขอใดไมใชประเภทของวัสดุสิ่งพิมพ
ก. หนังสือพิมพ
ข. สิ่งพิมพเฉพาะกิจ
ค. อินเตอรเน็ตคาแฟ
ง. นิตยสารและวารสาร
๓๑๐. จอรจ เอ มิลเลอร ไดใหบทนิยามของทักษะการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธวาอยางไร
ก. เปนการแสดงกิริยาสัมพันธทางสังคมโดยใชสัญลักษณระบบสาร
ข. ถายทอดขาวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่
ค. เปนปฏิกิริยาตอบกลับในรูปแบบตาง ๆ
ง. มีความเขาใจรวมกันตอกระบวนการสื่อตาง ๆ
๓๑๑. การสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยในดานตาง ๆ อาจจะถือเปนการสื่อสาร ขอใดไมเปนการ
สนองความตองการขั้นพื้นฐานในลักษณะการสื่อสาร
ก. แสดงบทบาทฐานะทางสังคม
ข. แสดงออกทางวัฒนธรรม
ค. ตองมีปฏิกิริยาตอบกลังเสมอ
ง. เพื่อความตองการพื้นฐานทั้งรางกายและจิตใจ
๓๑๒. ขอใดไมใชประโยชนของการสื่อสาร
ก. ทําใหมีสัมพันธที่ดีตอคนรอบขาง
ข. ทําใหเกิดการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ค. ทําใหเกิดสงครามได
ง. ทําใหเกิดความสามัคคีกันและกัน
๓๑๓. กลุมของสัญลักษณที่ถูกสรางขึ้นในลักษณะที่มคี วามหมายตอคน ใชเปนสารที่ผูสงสารออกไปเพื่อ
ถายทอดความคิด ความรูสึก ความตองการตามวัตถุประสงคของผูที่ทําการสื่อสาร ตามบทความนีค้ ือนิยาม
ของสิ่งใด
ก. การเขารหัส
ข. สื่อมวลชน
ค. ภาษาสัญลักษณ
ง. วัฒนธรรมสื่อ
วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน
๓๑๔. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการทําแผล
ก. ใหแผลสะอาดหายเร็ว
ข. ปองกันการติดเชื้อ
ค. ปองกันอันตรายที่เกิดขึน้ กับบาดแผล
ง. ชวยพยุงไมใหบาดแผลเคลื่อนไหว
๓๑๕. ขอใดไมใชวิธีทําความสะอาดแผล
ก. ลางมือใหสะอาดกอนทําแผล
ข. ทําความสะอาดรอบ ๆ บาดแผลดวย Alcohol โดยวนรอบบาดแผลทิศทางเดียว
ค. เอาน้ําเปลาลางแผลแลวใชกระดาษทิชชูปดไว
ง. ฟอกแผล ลางแผล ใสยา ปดแผล

๓๕

๓๑๖. ขอใดไมใชการปฐมพยาบาลผูที่มีบาดแผล
ก. ใหความอบอุนแกรางกายเพื่อปองกันการช็อก ข. อยาใหสวนที่เปนบาดแผลเคลื่อนไหว
ค. ทําการหามเลือด
ง. ไมตองทําการปฐมพยาบาล รอจนกวาถึงมือแพทย
๓๑๗. ขอใดเปนประโยชนของผาปดแผล และผาพันแผล
ก. ปองกันหลาย ๆ อยาง เชน เชื้อโรค หามเลือด ผิดรูปราง
ข. ไมตองใชผาปดแผลหรือผาพันแผล จะทําใหมองไมเห็นบาดแผล
ค. ผาพันแผลจะทําใหแนน อาการเจ็บปวดมากขึ้น
ง. ผาปดแผล ผาพันแผล ไมชวยใหเกิดความอบอุนแกบาดแผล
๓๑๘. ความหมายของบาดแผลปด( Closed Wounds )
ก. แผลที่ไมมกี ารเปดออกมาสูผิวหนังภายนอก
ข. เกิดจากแรงกระแทกของแข็งที่ไมมีคม จึงไมมีบาดแผลขึ้น
ค. มีอาการ ฟก ช้ํา ดํา เขียว
ง. มีการฉีกขาดของผิวหนัง
๓๑๙. ความหมายของบาดแผลเปด ( Open Wounds )
ก. บาดแผลทีผ่ ิวหนังแยกออกจากกันทําใหมองเห็นเนื้อเยื่อภายใน
ข. บาดแผลไมมีการเปดออกมาสูผิวหนังภายนอก
ค. เกิดจากถูกแรงกระแทก ไมมีเลือดตกยางออก
ง. มีอาการเขียวช้ํา บวมแดง
๓๒๐. แผลที่มีอวัยวะออกมาภายนอกรางกายไมควรปฏิบัติเชนใด
ก. อยาพยายามแตะตองหรือเอาอวัยวะนัน้ กลับเขาไปในรางกาย
ข. ใหผูปวยนอนราบและใหความอบอุนแกรางกายเพื่อปองกันอาการช็อก
ค. ใชถุงพลาสติดปดอวัยวะที่ออกมาภายนอกหรือใชผา สะอาดชุบน้ําปดไว
ง. หยิบจับอวัยวะนั้นกลับเขาไปในรางกาย เพื่อการอุจาดตา
๓๒๑. การชวยเหลือผูที่มีวัตถุแปลกปลอม เสียบหรือแทงเขาไปในอวัยวะไมควรปฏิบัติอยางไร
ก. หามเลือดโดยกดเสนเลือดแดงบริเวณนัน้
ข. ดูอาการช็อก
ค. เคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยความระมัดระวัง
ง. ดึงวัตถุนั้นออกจากบาดแผล
๓๒๒. การที่มีเลือดออกภายนอกกับเลือดออกภายใน อะไรเปนอันตรายมากกวากัน
ก. เลือดออกภายนอกมีอันตรายมากกวาเลือดออกภายใน
ข. เลือดออกภายในมีอันตรายมากกวาเลือดออกภายนอก
ค. ทั้งสองชนิดมีอันตรายมากกวา
ง. ทั้งสองชนิด ไมมีอันตราย

๓๖

๓๒๓. ขอใดไมใชหลักการพิจารณาผูที่มีเลือดออก
ก. จํานวนเลือดที่ออก
ข. ระดับความมีสติของผูบาดเจ็บ
ค. ความดันโลหิตลดลง ชีพจรเตนเบาเร็ว
ง. ผูบาดเจ็บนอนหลับสบาย
๓๒๔. การฉีกขาดของเสนเลือดแดง เลือดที่ออกมาลักษณะอยางไร
ก. สีดําคล้ํา มากพอประมาณ
ข. สีแดงสด พุงตามจังหวะการเตนของหัวใจ
ค. สีแดงสด ออกมาเล็กนอย
ง. สีดาํ คล้ําคอย ๆ ซึมออกมา
๓๒๕. ขอใดไมใชการปฐมพยาบาลผูที่มีเลือดออก
ก. การฉีกขาดของเสนเลือดฝอย เอาผาสะอาดกดบาดแผลอยางเดียว
ข. การฉีกขาดของเสนเลือดดํา เอาผาสะอาดกดบาดแผลยกสวนนั้นใหสูงขึ้น
ค. การฉีกขาดของเสนเลือดแดง ตองใชสายรัดหามเลือด ผาสะอาด ๆ กดบาดแผลยกสวนนั้นให
สูงขึ้น รีบนําสงโรงพยาบาล
ง. ไมตองทําการปฐมพยาบาล รับนําสงโรงพยาบาลทันที
๓๒๖. เมื่อเกิดบาดแผลฟกช้ําดําเขียว ควรทําการปฐมพยาบาลอยางไร
ก. ใชน้ํารอนประคบบริเวณบาดแผลกอน ข. ใชน้ําเย็นประคบบริเวณบาดแผลเพื่อลดอาการปวด
บวม
ค. รับประทางยาแกปวด แกอักเสบกอน ง. ไปพบแพทย
๓๒๗. ผูปวยที่มีอาการรุนแรง ชีพจรเบาเร็ว ช็อก หมดสติ ควรใหนอนลักษณะอยางไร
ก. นอนหงายราบมือชิดลําตัว
ข. นอนตะแคงขาเหยียดตรง
ค. นอนหงายยกปลายเทาสูงขึ้น
ง. นอนตะแคงตัวงอ
๓๒๘. การที่สวนประกอบของกระดูกแตกออกจากกันอยางสิ้นเชิง หรือยังมีสวนที่ติดอยูบางเมือกระดูกหัก
ขอใดไมเกีย่ วของ
ก. เนื้อเยื่อรอบ ๆ กระดูก
ข. เสนเลือด เสนประสาท
ค. ปอด
ง. เสนเอ็น
๓๒๙. กระดูกหักแบบใดมีอันตรายมากกวา กอใหเกิดการติดเชื้อ
ก. กระดูกหักแบบธรรมดา หรือแบบปด
ข. กระดูกหักมีบาดแผล หรือแบบเปด
ค. กระดูกหักแบบเปดและแบบปด ไมมีอนั ตราย ง. ขอเคลื่อน ขอเคล็ด
๓๓๐. ขอใดไมใชขอบงชี้หรืออาการแสดงของกระดูกหัก
ก. สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะสวนที่หกั ได
ข. ผิดรูปไปจากปกติของกระดูก
ค. ผิวหนังฉีก มีเลือดออก มีบาดแผล
ง. กดเจ็บ บวมแดง อักเสบ
๓๓๑. ผูที่มีบาดแผลเลือดออกมากและกระดูกทีห่ ักแลว ควรทําการปฐมพยาบาลอยางไร
ก. รีบถอดรองเทาหุมขอออก ยกปลายเทาสูง
ข. ไมตองถอดรองเทาหุมขอออก ใชสายรัดหามเลือด หาอุปกรณมาดามเทาไว
ค. บอกใหผูปว ยทําจิตใจใหสบาย ไมเปนอะไรมาก

๓๗

ง. รีบไปพบแพทยทําการเอ็กซเรย
๓๓๒. ขอใดไมใชการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บกระดูกคอหัก
ก. ใหอยูในทานอนหงาย ยกไหลสอดผาเช็ดตัวที่มว นไวใตคอ
ข. ใชของแข็งวางขาง ๆ ศรีษะ และคอทั้ง ๒ ขาง เพื่อปองกันการเคลื่อนไหว
ค. ตรวจดูศรีษะหรือคอของผูบาดเจ็บ โดยการงอ ยก หมุน
ง. ผูกเครื่องประคองคอแสวงเครื่องดวยแถบผายาว ๆ
๓๓๓. ขอใดไมใชเหตุสงเสริมที่ทําใหกระดูกหัก
ก. เพศ ผูชายที่มีโอกาสมากกวาเนื่องจากการประกอบอาชีพ
ข. อายุ ผูสูงอายุกระดูกจะเปราะบางกวาผูที่มีอายุนอย
ค. ตําแหนงของกระดูก เชน แขน ขา จะหักงาย
ง. ความอวน ความผอม ของรางกาย
วิชา การบรรเทาสาธารณภัย
๓๓๔. การสันดาป คืออะไร
ก. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการรวมตัวของเชื้อเพลิงกับออกซิเจน
ข. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการเคมีกับเชื่อเพลิง
ค. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการรวมตัวของเคมีและออกซิเจน
ง. ปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการกระจายตัวเชื้อเพลิงและออกซิเจน
๓๓๕. เชื้อเพลิงหมายถึงขอใด
ก. ของแข็งทีม่ ีไฟติด
ข. สิ่วที่ติดไฟและไฟลุกไหม
ค. สิ่งที่ติดไฟและเกิดการลุกไหม
ง. สิ่งของที่ไมติดไฟ
๓๓๖. ขอใดไมใชองคประกอบของไฟ
ก. เชื้อเพลิง
ข. ความรอน
ค. คารบอนไดออกไซด
ง. ออกซิเจน
๓๓๗. ขอใดเปนวิธีการกําจัดองคประกอบของไฟ
ก. ทําใหเย็นตัวลง ( การลดอุณหภูมิ )
ข. กําจัดไฮโดรคารบอน
ค. ดารเพิ่มอุณหภูมิ
ง. ไมมีขอใดถูก
๓๓๘. ประเภทของไฟมีกี่ประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๕ ประเภท
ค. ๖ ประเภท
ง. ๗ ประเภท
๓๓๙. สัญลักษณ C หมายถึงอะไร
ก. ไฟที่เกิดขึน้ กับโลหะที่ตดิ ไฟได
ข. ไฟที่เกิดกับอุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไหลอยู
ค. ไฟที่เกิดขึน้ กับเชื้อเพลิงเหลว
ง. ไฟที่เกิดกับวัตถุเชื้อเพลิง
๓๔๐. ไฟที่เกิดกับโลหะที่ตดิ ไฟไดใชอะไรในการดับไฟ

๓๘

ก. G - 1
ข. Met – L - X
ค. LPG
ง. ถูก ก.และ ข.
๓๔๑. ทุกขอเปนคุณสมบัตขิ องเครื่องดับเพลิงแบบยกเคลื่อนที่ได ยกเวนขอใด
ก. ราคาถูกใชงานไดหลายครั้ง
ข. เหมาะสมกับประเภทของไฟที่เกิดขึ้น
ค. ติดตั้งในทีส่ ะดวกหยิบใชงานไดทันที
ง. ตรวจสอบถูกตองอยางสม่ําเสมอ
๓๔๒. ที่มีสวนแกรไฟตมคี ุณสมบัติอยางไร
ข. ตัดปฏิกิริยาลูกโซของเปลวไฟ
ก. สื่อความรอนจะใหโลหะติดไฟเย็นตัวลง
ค. ตัดอากาศในการลุกไหม
ง. ผิดหมด
๓๔๓. การดับเพลิงขั้นตน คือ
ก. การดับเพลิงเสียแตในโอกาสแรกที่เริ่มขึ้นทันที
ข. การดับเพลิงโดยใชน้ําดับกอน
ค. การใชผาหมชุบน้ําดับไฟกอน
ง. การดับเพลิงโดยวิธีใชเครื่องดับเพลิงแบบสารเคมี
๓๔๔. เครื่องดับเพลิงสําหรับดับเพลิงขั้นตน แบงออกเปนกี่ชนิด
ก. ๙ ชนิด
ข. ๑๐ ชนิด
ค. ๓ ชนิด
ง. ๖ ชนิด
๓๔๕. เครื่องดับเพลิงชนิด กรด – โซดา ( soda acid ) มีตัวยาบรรจุภายในอะไรบาง
ก. กรดกํามะถัน โซเดียมคารบอนเนต
ข. กรดกํามะถัน กรดอะมีโนเซนเซติกส
ค. กรดกํามะถัน โซเดียมคลอไรด
ง. กรดกํามะถัน กรดฟอสฟอรัส
๓๔๖. เครื่องดับเพลิงชนิด กรด – โซดา (soda acid ) ใชดับเพลิงประเภทใด
ก. อุปกรณไฟฟา
ข. สารเคมี
ค. โลหะ
ง. วัตถุเชื้อเพลิง
๓๔๗. ผลในการฉีดเครื่องดับเพลิงเคมีชนิดกรด มีคณ
ุ สมบัติอยางไร
ก. ๑ แกลลอน ระยะฉีด ๒๐ ฟุต ใชเวลา ๔๐ วินาที
ข. ๑ แกลลอน ระยะฉีด ๒๕ ฟุต ใชเวลา ๔๕ วินาที
ค. ๑ แกลลอน ระยะฉีด ๓๐ ฟุต ใชเวลา ๕๐ วินาที
ง. ๑ แกลลอน ระยะฉีด ๓๕ ฟุต ใชเวลา ๕๕ วินาที
๓๔๘. เครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซ ( โฟม ) ทีแกซคารบอนไดออกไซดบรรจุเปนกีเ่ ทาของปริมาตรเดิม
ก. ๓– ๕ เทา
ข. ๕ – ๑๐ เทา
ค. ๗– ๑๒ เทา
ง. ๑๒ – ๑๕ เทา
๓๔๙. น้ํายาฟองกาซมีผลในการดับเพลิงที่เกิดจากอะไร
ก. อุปกรณไฟฟา
ข. น้ํามัน เชื้อเพลิง หรือเชือ้ เพลิงเหลว
ค. จากอาคารบานเรือน
ง. ไดทุกขอทีก่ ลาวมา
๓๕๐. สิ่งภายในเครื่องดับเพลิงชนิดฟองกาซหรือโฟม ประกอบดวยอะไรผสมกับอะไร

๓๙

ก. อะลูมิเนียมซัลเฟต ผสม น้ําอุน
ข. โซเดียมซัลเฟต ผสม กาซคารบอนไดออกไซด
ค. อะลูมิเนียมซัลเฟต ผสม โซเดียมคารบอนเนต ง. อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด ผสม น้ําอุน
๓๕๑. ขอใดไมใชตัวยาที่ทําใหน้ํายาดับเพลิงยึดเหนี่ยวและเปนฟอง
ก. น้ํามันเตอรกีแดง
ข. น้ํามันสน
ค. น้ําคั้นรากไม
ง. สารที่ทําใหเปนฟองคลายฟองสบู
๓๕๒. น้ํายาจะพุงออกจากถังไดโดยแรงดันจากอะไร
ก. แรงดันอากาศ
ข. แรงดันกาซออกซิเจน
ค. แรงดันกาซคารบอนไดออกไซด
ง. ไมมีขอถูก
๓๕๓. ขอใดไมใชผลดีของเครื่องดับเพลิงแบบฟองกาซหรือโฟม
ก. คลุมทับผิวหนาเชื้อเพลิง โดยวิธีแยกออกซิเจน
ข. เมื่อถูกน้ํายาครอบทับแลวจะลุกไหมขนึ้ อีก
ค. ฟองน้ํายาแผบนผิวหนาเชือ้ เพลิง ครอบทับเชื้อเพลิงแนบสนิท
ง. ใชดับเพลิงไดทุกชนิด
๓๕๔. ขอใดไมใชผลเสียของเครื่องดับเพลิงแบบฟองกาซหรือโฟม
ก. บํารุงรักษายากกวาเครื่องดับเพลิงแบบอื่น ๆ
ข. ฟองกาซเปรอะเปอนเสื้อผา
ค. ฟองกาซไมไดผลกับเชื้อเพลิงเหลวบางชนิด เชน อีเทอร แอลกอฮอล เปนตน
ง. เปนสื่อไฟฟาสามารถตัดไฟจากอุปกรณที่มีกระแสไฟฟาได
๓๕๕. เมื่อความหนาแนนอากาศเทียบกับ 1 กาซคารบอนไดออกไซด มีความหนาแนนกี่เทา
ก. ๐.๕ เทา
ข. ๑.๕ เทา
ค. ๒.๕ เทา
ง. ๕ เทา
๓๕๖. เครื่องดับเพลิงชนิดตารบอนไดออกไซดเหลว ( สะสมความดัน ) กาซคารบอนไดออกไซดสามารถพุง
ออกไปเปนรัศมีกี่ฟุต
ก. ๑ ฟุต
ข. ๓ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๑๐ ฟุต
๓๕๗. หากฉีดเครื่องดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซดเหลว (สะสมความดัน) ในที่รับอากาศจะมีผลอยางไร
ก. เชื้อเพลิงจะดับทันที
ข. กาซคารบอนไดออกไซดไมทําใหเชื้อเพลิงดับ
ค. กาซคารบอนไดออกไซดกระจายในอากาศเปนอันตราย
ง. กาซคารบอนไดออกไซดเขาแทนที่อากาศหายใจ ทําใหไมมีอากาศหายใจ
----------------------------

