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ข้อสอบนักศึกษาวชิาทหาร  ชันปีท ี   ชาย, หญงิ 

จงเลือกข้อทถูีกทสุีดเพยีง    ข้อ 

วชิา  การอ่านแผนทแีละการใช้เข็มทิศ  

๑.  อกัษรประจาํจตุัรัสแสนเมตรทีใชก้บัพิกดั UTM เช่น 

 ก.  Z – RTSD     ข.  L  7017 

 ค.  47 P      ง.  QP 

๒.  เลขอกัษรประจาํเขตกริดโซนทีใชก้บัพิกดักริด  UTM เช่น 

 ก.  4837  II     ข.  47 N 

 ค.  L 7017     ง.  K – RTSD 

๓.  เส้นกริดบนแผนที  มาตราส่วน  1 : 50,000  เมือหมู่เส้นกริดตดักนัจะเกิดเป็นสีเหลียม  เรียกวา่ 

 ก.  สีเหลียมผืนผา้    ข.  สีเหลียมดา้นเท่า 

 ค.  สีเหลียมจตุัรัสกริด    ง.  สีเหลียมมุมฉาก 

๔.  การอา่นพิกดักริด  UTM  ดว้ยเส้นกริดตงัและกริดนอนอ่านดงันี 

 ก.  อ่านไปทางขวาแลว้ลงล่าง   ข.  อา่นไปทางขวาแลว้ขึนบน 

 ค.  อา่นไปทางซา้ยแลว้ลงล่าง   ง.  อา่นไปทางซา้ยแลว้ลงล่าง 

๕.  ระบบกริด  UTM ทีใชท้าํแผนทีโลกจะใชร้ะหวา่งละติจดู 

 ก.    องศาใต ้– 84  องศาเหนือ   ข.    องศาเหนือ –   องศาใต ้

 ค.    องศาใต ้– 80  องศาเหนือ   ง.    องศาเหนือ –   องศาใต ้

๖.  ระบบกริด  UTM  แบ่งตามลองติจูดระหวา่ง 

 ก.    องศาตะวนัออก –   องศาตะวนัตก 

 ข.    องศาตะวนัออก –   องศาตะวนัตก 

 ค.    องศาตะวนัออก –   องศาตะวนัตก 

 ง.    องศาตะวนัออก –   องศาตะวนัตก 

๗.  ในแต่ละกริดโซนจะกาํหนดแบ่งตามความกวา้งและความยาวไวด้งันี 

 ก.  กวา้ง  6  องศา  ยาว  8  องศา   ข.  กวา้ง    องศา  ยาว    องศา 

 ค.  กวา้ง  10  องศา  ยาว  6  องศา   ง.  กวา้ง    องศา  ยาว    องศา 

๘.  หากอ่านพิกดัเป็นตงัเลข    ตวั  ใกลเ้คียงระยะใด 

 ก.  10  เมตร     ข.    เมตร 

 ค.  ,000  เมตร     ง.  ,   เมตร 

 

วชิา  แบบธรรมเนียมทหาร  

๙.  ขอ้ใดไม่ใช่สิทธิของ  นศท.ชนัปีที  ๓ 

 ก.  การขอยกเวน้ไม่เรียกเขา้กองประจาํการในยามปกติ 

 ข.  การดาํเนินการขึนทะเบียนกองประจาํการแลว้นาํปลดเป็นกองหนุน 

 ค.  การไดห้นงัสือรับรองวทิยะฐานะ 

 ง.  การเรียนฟรีตามเหล่าต่าง ๆในหน่วยทหาร 

๑๐.  เหล่าของทหารกองหนุนมีทงัหมดกีเหล่า 

 ก.  ๑๕  เหล่า     ข.  ๑๖  เหล่า    

 ค.  ๑๗  เหล่า     ง.  ๑๘  เหล่า 
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๑๑.  กองทพับก ( ทบ. ) แบ่งการปกครองพนืทีทหารตรมระดบัหน่วยเป็นกีหน่วย 

 ก.  ๑  หน่วย     ข.  ๒  หน่วย    

 ค.  ๓  หน่วย     ง.  ๔  หน่วย 

๑๒.  กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี  สังกดัอยูห่น่วยงานใด 

 ก.  จงัหวดัทหารบกกรุงเทพ   ข.  จงัหวดัทหารบกสมุทรปราการ 

 ค.  จงัหวดัทหารบกที  ๑    ง.  จงัหวดัทหารบกที  ๑๑ 

๑๓.  กองทพัภาคที  ๑ อยู ่ ณ  จงัหวดัใด 

 ก.  กรุงเทพมหานคร    ข.  ฉะเชิงเทรา 

 ค.  สกลนคร     ง.  ยโสธร 

 

วชิา  การกําลงัสํารอง  

๑๔.ระบบกาํลงัสาํรองเดิมคือระบบ ๓ : ๓ : ๔ ปัจจุบนัไดเ้ปลียนมาใชร้ะบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ซึงเริมใชเ้มือพ.ศ.ใด ?  

ก. พ.ศ. ๒๕๔๕      ข. พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ค. พ.ศ. ๒๕๔๗      ง. พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๕. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ กาํลงัพลสาํรองเมือถูกเรียกพลเขา้มาสู่ระบบ จะตอ้งอยูใ่นระบบเป็นเวลา… 

ก. ๓ ปี       ข. ๖ ปี 

ค. ๗ ปี       ง. ๑๐ ปี  

๑๖. การไดม้าซึงกาํลงัพลสาํรองระดบั นายทหารสัญญาบตัร และนายทหารประทวนไดม้าจากไหน ? 

ก. กาํลงักองประจาํการ       

ข. นกัศึกษาวชิาทหารทีจบจากชนัปีที ๓, ๔ และ ๕ 

ค. กาํลงัประจาํการเสริม       

ง. ทหารกองเกิน 

 

วชิาการข่าวเบืองต้น 
๑๗. วงรอบข่าวกรองแบ่งออกเป็นกีขนัตอน ? 
 ก.  ๓   ขนัตอน    ข.  ๔  ขนัตอน  
 ค.  ๕   ขนัตอน    ง.  ๖   ขนัตอน 
๑๘.  การรักษาความปลอดภยัฝ่ายทหารขึนอยูก่บัสังกดัใด ? 

ก.   สาํนกันายกรัฐมนตรี   ข. กระทรวงกลาโหม  
ค.   กองทพับก     ง. ถูกทุกขอ้ 

๑๙. กรรมวธีิการดาํเนินการเกียวกบัข่าวสารใหเ้ป็นข่าวกรองทางทหารเรียกวา่อะไร ? 
ก. การรวบรวมข่าวสาร    ข.  การดาํเนินกรรมวธีิข่าวสาร 
ค.   การวางแผนรวบรวมข่าวสาร   ง.  วงรอบข่าวกรอง  
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วชิา  ครูทหาร  

๒๐.ในกรรมวธีิของการศึกษานนั  การเรียนจะใหไ้ดผ้ลดีตอ้งเรียนผา่นประสาทหลายๆ ทาง  ประสาททีตอ้งเรียน

ผา่นนนัคือประสาททางใดบา้ง ? 

 ก. จกัษุประสาท,โสตประสาท,มโนประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท 

 ข. จกัษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท,กายประสาท  

 ค. จกัษุประสาท,จิตรประสาท,นาสิกประสาท,กายประสาท 

 ง. จกัษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,สัมผสัประสาท,กายประสาท 

๒๑. การใชร้ะบบการสอนนนั  ในการสอนหมายถึงวธีิดาํเนินการสอนในแบบต่างๆ ซึงมีอยูห่ลายวธีิ อยากทราบ

วา่วธีิการสอนแบบต่างๆ ทีกล่าวนนัมีแบบใดบา้ง ? 

 ก.  แบ่งเป็นกลุ่ม,ใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม,ครูบรรยาย 

 ข. อธิบายใหฟั้ง,บทบาทสมมุติ,นาํเสนอหนา้ชนัเรียน 

  ค. สอนโดยวธีิบรรยาย,สอนเชิงประชุม,สอนโดยการแสดงให้ดู  

  ง. สอนหนา้ชนัเรียน,มอบหมายงานเดียว,มอบงานเป็นกลุ่ม 

๒๒. การใชร้ะบบการสอน ในขนัการตรวจสอบ เป็นการปฏิบติัการทดสอบผลการเรียนของผูรั้บการสอน  ใน

การตรวจสอบนนัมีวธีิการตรวจสอบไดด้งันี ? 

ก. ทดสอบดว้ยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบติั,ทดสอบดว้ยขอ้เขียน  

ข. การสัมภาษณ์,ดูลกัษณะท่าทาง,ดูการปฏิบตัิ 

ค. ทดสอบดว้ยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบติั,ทดสอบดว้ยขอ้เขียนและการแสดง 

ง. ถูกทุกขอ้ 

๒๓.ในหลกัเบืองตน้ของการสอนนนัจะเป็นเครืองนาํทางใหค้รูเลือกใชว้ิธีการสอน,อุบายและเทคนิคในการสอน 

มีหลกัดงันี ? 

ก. เร้าความสนใจ,บอกความมุ่งหมาย,เรียนดว้ยการปฏิบตัิ 

ข. อารมณ์,ไหวพริบ,ประสบการณ์,ความตอ้งการเรียน 

ค. เรียนดว้ยความสมจริง,เชือมพนืความรู้เดิม,รู้จกัใชคุ้ณค่านาํไปใชไ้ดถู้กตอ้ง 

ง. ขอ้ ก.และขอ้ ค.ถูก / 

๒๔.ลกัษณะของครูทีดีมีลกัษณะอยา่งไร ? 

ก. มีความรู้ดี,รู้เทคนิคการสอน,มีบุคลิกดี,มีความเป็นผูน้าํ,มีจิตใจเป็นครู / 
ข. สนใจนกัเรียน,สนใจบทเรียน,สนใจปัญหา,มีความเป็นธรรม,เป็นตวัอยา่งทีดี 
ค. รู้เกินกวา่เรืองทีจะสอน,รู้กรรมวธีิการสอน,เป็นผูน้าํ,รู้เรืองทีจะสอนอยา่งกวา้งขวาง 
ง. ขอ้ ข.และ ค.ถูก 

๒๕.การทีจะเป็นครูทีดีไดค้รูจะตอ้งปรับปรุงตวัอยูต่ลอดเวลา  วธีิการทีจะปรับปรุงตวัเองให้เป็นครูทีดีไดน้นัมี

วธีิการปรับปรุงตวัดงันี ? 

ก. รู้จกัเทคนิควิธีการสอนดว้ยการคน้ควา้ และสังเกตการสอนของครูคนอืน 

ข. วเิคราะห์ตนเองและเพ่งเล็งปัจจยั เพอืหาขอ้แกไ้ขขอ้บกพร่องและเสริมขอ้ดีทีมีอยู ่
ค. ขอให้ครูคนอืนติชมหรือวจิารณ์คน้หาขอ้บกพร่องเพือแกไ้ขและปรับปรุงตลอดเวลา 

 ง. ถูกทุกขอ้ / 
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วชิา ปรับการยงิ  ค. และ ป.   

๒๖.อาวธุ ค. และ ป.  เป็นอาวธุทีมีระยะยงิไกล ใชส้นบัสนุนการยงิเป้าต่างๆ ทีเกิดขึนในสนามรบ      ใชย้งิ

เป้าหมายทีเหมาะสมทีสุด คืออะไร 

 ก.  ขา้ศึก ๒-๓ คน    ข.  ขา้ศึกในหลุมบุคคล ๒ – ๓ คน  

 ค. ทีพกัขา้ศึก ๑ หลงั    ง.  ทีตงัอาวธุหลงัเนิน 

๒๗.  หลกัฐานในการคาํนวณการยงิที ศอย.ตอ้งทราบคือ ทีตงัเป้าหมาย  หลกัฐานในการร้องขอการยงิทีขาด

ไม่ไดแ้ละทุกวิธีทีร้องขอการยิงตอ้งมีเหมือนกนั  คือหลกัฐานอะไร 

 ก.  พิกดั      ข.  ระยะ    

 ค.  มุมภาค     ง.  จุดอา้ง 

๒๘. การยงิสนบัสนุนของ ค. และ ป. นนั    จาํเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ทีทีจะตอ้งประสานการยงิสนบัสนุนและ

ติดต่อสือสารถึงกนั  ในชุดการยงิของ ค.และ ป.  แบ่งออกเป็นกีส่วน 

 ก.  ๓ ส่วน     ข. ๔ ส่วน    

 ค.  ๕  ส่วน     ง.  ๖ ส่วน 

๒๙.  คาํขอยงิ ไดแ้ก่ ข่าวสารทีจาํเป็นทีศูนยอ์าํนวยการยงิพึงทราบเพอืพิจารณาวธีิโจมตีเป้าหมายใหไ้ดผ้ล  คาํขอ

ยิงมีกีหวัขอ้ 

 ก.  ๔  ขอ้     ข.  ๕  ขอ้    

 ค.  ๖  ขอ้     ง.  ๗  ขอ้ 

๓๐.  ผตน.ตรวจตาํบลกระสุนตกวา่  “ระยะเป้าหมาย”  การแกไ้ขการยงิ แกอ้ยา่งไร 

 ก.  เพมิระยะ     ข.  ลดระยะ    

 ค.  ซาํระยะเดิม     ง.  ตรงทิศ 

 

ปัญหาสอบวชิา  ปืนกล  เอม็.๖๐  

๓๑. ปก.เอม็.๖๐ มีอตัราการยิงอยู ่๓ แบบ    อยากทราบวา่    อตัราการยงิสูงสุด  ยิงกีนดั/นาที 

         ก.  ๑๐๐  นดั/นาที    ข.  ๒๐๐ นดั/นาที 

         ค. ๕๕๐   นดั/นาที                  ง.  ๑,๐๐๐ นดั/นาที 

๓๒. กระสุนทีใชก้บั  ปก.เอม็.๖๐  มีอยู ่ ๖ ชนิด คือ  กระสุนธรรมดา,เจาะเกราะ,เจาะเกราะเพลิง,ฝึกหดับรรจุ   

อีก ๒ ชนิด คือกระสุนอะไร 

     ก.  ระเบิด,เคมี                                       ข. ซอ้มยงิ.ส่องสวา่ง 

     ค. ซอ้มรบ,ส่องวถีิ                           ง. ซอ้มยงิ,ส่องวถีิ 

๓๓.  ปก.เอม็.๖๐   เป็นอาวธุยงิอตัโนมติับรรจุในหน่วยระดบัหมวดปืนเล็ก ระยะยิงไกลสุด  ๒,๗๒๕ ม. ยิงหวงั

ผลตงัแต่ระยะใดลงมา 

           ก. ๓,๗๒๕    ม.                                                       ข.   ๒,๕๐๐   ม. 

           ค. ๑,๑๐๐    ม.                                                           ง.    ๕๐๐      ม. 

๓๔. ปก.เอม็. ๖๐    มีอตัราการยงิอยู ่ ๓  แบบ   คือ   การยิงต่อเนือง,  การยงิเร็ว    และการยงิอตัราสูงสุด  อตัรา 

การยงิเร็ว พลยงิ ปก.เอม็.๖๐ จะยิงกีนดัต่อนาที     

          ก.  ๑๐๐  นดั/นาที                                                      ข.  ๒๐๐ นดั/นาที 

          ค. ๑,๐๐๐ นดั/นาที                                                    ง.  ๕๕๐ นดั/นาที 

๓๕. ชุดเครืองเล็งของ  ปก.เอม็.๖๐  ประกอบดว้ย ศูนยห์นา้และศูนยห์ลงั ศูนยห์ลงัสามารถปรับระยะยิงไดต้งัแต่

ระยะเท่า ไร ถึง  ระยะเท่าไร 

    ก. ๓๐๐-๑,๑๐๐ ม.                             ข. ๐-๓,๗๒๕ ม. 

     ค. ๐-๑,๑๐๐ ม.                              ง. ๓๐๐-๒,๗๒๕ 
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วชิา ค.ขนาด ๖๐ มม. 

๓๖.ค.๖๐ มม. จดัเป็นอาวธุประจาํหน่วย ใชย้งิสนบัสนุนในการเขา้ตีตงัรับใหก้บัหมวดปืนเล็กในแนวหนา้  ทาํ

การยงิอยา่งไร 

 ก.  อตัโนมติั     ข.  เป็นชุด    

 ค.  ทีละนดั     ง.  กึงอตัโนมติั 

๓๗.   ลูกระเบิดยงิควนัฟอสฟอรัสขาว ของ ค.๖๐ มม. ประโยชน์ในการใชง้านเพือ ส่องสวา่งในสนามรบในเวลา

กลางคืน  มีระยะยิงไกลสุดเท่าไร 

 ก.  ๒,๐๐๐ เมตร     ข.  ๑,๔๕๐ เมตร    

 ค.  ๑,๗๕๐ เมตร     ง. ๑,๕๙๐ เมตร 

๓๘. ค.๖๐ มม.มีลูกระเบิดยงิทีใชท้าํการยงิมากทีสุดในการรบ ไดแ้ก่ ลูกระเบิดยงิสังหาร   มีรัศมีระเบิด  เท่าไร 

 ก.  ๑๐ ม.     ข.  ๘  คูณ ๑๐  ม.   

 ค.  ๑๘ คูณ ๙ ม.     ง.  ๑๘ ม. 

 
วชิา  หมู่ปืนเลก็ในการเข้าตี 
๓๙.   การรบทีตอ้งเคลือนทีเขา้ไปให้ถึงตวัขา้ศึกเพอืยดึแยง่ดินแดน  เรียกวา่ 
 ก.   การรบดว้ยวธีิรุก    ข.   การเขา้ตี 

 ค.   การรบดว้ยวธีิรับ    ง.   ถูกทงัขอ้ ก. และ ข. 

๔๐.   การปฏิบติัเพอืขดัขวางการใชแ้หล่งทรัพยากรทีตอ้งการ เป็นความมุ่งหมายของการรบดว้ยวธีิใด 

 ก.   การรบดว้ยวธีิรับ    ข.   การเขา้ตี 

 ค.   การถอนตวั     ง.   การลาดตระเวน 

๔๑.   ขนัการเริมปฏิบติัการรบปะทะเพอืยดึทีหมายทีขา้ศึกครองอยู ่ เรียกวา่ 

 ก.   ขนัการเขา้ตี     ข.   ขนัการเคลือนทีเขา้ปะทะ 

 ค.   ขนัการผา่นแนวออกตี   ง.   ขนัการผา่นฐานออกตี 

๔๒.   การเคลือนทีเขา้ปะทะโดยมีการกาํบงัจากหน่วยทหารฝ่ายเดียวกนัเพียงเล็กนอ้ยหรือไม่มีเลย  การเคลือนที

สินสุดลงเมือปะทะกบัขา้ศึกทางพนืดินโดยตรง  คือการเคลือนที 

 ก.   เขา้ปะทะในเวลากลางวนั   ข.   เขา้ปะทะในเวลากลางคืน 

 ค.   เขา้ปะทะนอกความกาํบงั   ง.   เขา้ปะทะในความกาํบงั 

๔๓.   การปะทะทียงัอยูห่่างไกล  เรียกวา่การเคลือนทีขนัที 

ก.   ขนัที   ๑     ข.   ขนัที  ๒ 

 ค.   ขนัที   ๓     ง.   ขนัที   ๔ 

๔๔.   พนืทีซึงหน่วยทหารจะเขา้ตีไดม้ารวมกนัอยูก่่อนทีจะปฏิบติัการทางยทุธวธีิต่อไป  และเป็นที

ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูก้าํหนดเรียกวา่ 

 ก.   ฐานออกตี     ข.   แนวออกตี 

 ค.   ทีหมาย     ง.   ทีรวมพล 

๔๕.   ผบ.ร้อยเป็นผูม้อบขอบเขตในการปฏิบตัิของหมวด  เป็นพนืทีซึงถูกกนัไวด้ว้ย  แนวออกตี  เส้นแบ่งเขต  

และทีหมายขนัสุดทา้ย  เรียกวา่ 

 ก.   แนวออกตี     ข.   เส้นแบ่งเขต 

 ค.   เขตปฏิบติัการ    ง.   ทิศทางเขา้ตี 
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๔๖.   แนวทีอยูห่่างจากทีหมายประมาณ  ๑๐๐ – ๑๕๐  เมตร  เรียกวา่แนว 

 ก.   แนวออกตี     ข.   แนวปรับรูปขบวน 

 ค.   แนวทางการเคลือนที    ง.   แนวประสานการปฏิบตัิขนัสุดทา้ย 

 
วชิา  หมู่ปืนเลก็ , หมู่ ปก.  ในแนวหน้าตงัรับ - ถอนตัว 

๔๗.   จากคาํกล่าวทีวา่  การรบทีไม่เป็นสิงทีทาํใหฝ่้ายเราไดรั้บชยัชนะขา้ศึกโดยเด็ดขาดได ้ คือการรบแบบใด 

 ก.   การรบดว้ยวธีิรุก    ข.   การรบดว้ยวธีิรับ 

 ค.   การรบดว้ยวธีิประชิด    ง.   การรบดว้ยวธีิการรังหน่วง 
๔๘.   แบบของการตงัรับ  มีดว้ยกนักีแบบ 

 ก.   ๑   แบบ     ข.   ๒  แบบ 

 ค.   ๓   แบบ     ง.   ๔   แบบ 
๔๙.   ตามปกติแลว้เราจะแบ่งพนืทีในการตงัรับออกเป็น  กีส่วน 

 ก.   ๑   ส่วน     ข.   ๒   ส่วน 

 ค.   ๓   ส่วน     ง.   ๔   ส่วน 
๕๐.   ในการตงัรับของ หมู่ ปล.นนั  มีภารกิจสาํคญัทีจะตอ้งยดึถือเป็นหนทางปฏิบติัอยู่กีประการ 

 ก.   ๑   ประการ     ข.   ๒   ประการ 

 ค.   ๓   ประการ     ง.   ๔   ประการ 
๕๑.   คาํสงัการตงัรับของ  ผบ.หมู่  มีทงัหมดกีขอ้ 

 ก.   ๔   ขอ้     ข.   ๕   ขอ้ 

 ค.   ๖   ขอ้     ง.   ๗   ขอ้ 
๕๒.   การเตรียมการยงิสาํหรับปืนเล็กมีกีวธีิ 

 ก.   ๑   วธีิ     ข.   ๒   วธีิ 

 ค.   ๓   วธีิ     ง.   ๔   วธีิ 
๕๓.   การถอนตวัในเวลากลางคืนนนั  ผบ. ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศทีตงัใหม่ขา้งหลงั  คือ 

 ก.   ผบ.ร้อย     ข.   ผบ.มว. 

 ค.   ผบ.มว. ค. ๖๐    ง.    ผบ. หมู ่
๕๔.   ปืนกลของหมวดปืนเล็กมีขีดความสามารถในการปฏิบติัการตงัรับ  ทีกล่าวมานีขอ้ใดไม่ถูก 

ก. ใหก้ารยงิดว้ยวธีิเล็งตรง  ไดอ้ยา่งหนาแน่น 

ข. ทาํการยงิกวาดไดจ้นถึงระยะ  ๔๐๐  เมตร 

ค. ใหอ้าํนาจการยงิอยา่งต่อเนืองในห้วงเวลายาวนาน 

ง. สามารถยงิเป้าหมายอยา่งไดผ้ลในระยะยิงถึง  ๑,๑๐๐  เมตร 
 

วชิาการสงครามพเิศษ  

๕๕. ปัจจยัผลสาํเร็จในการซุ่มโจมตี ? 
ก.   การจู่โจม, รวดเร็ว, อดทน         ข.  การจู่โจม,การประสานการยงิ,การบงัคบับญัชา  
ค.   การปฏิบติัอยา่งรุนแรง        ง.  ถูกทุกขอ้ 

๕๖. การตีโฉบฉวยเป็นภารกิจอะไรในการ ลว. ? 
ก. การ ลว.หาข่าว    ข.  การ ลว.ออมกาํลงั 
ค.   การ ลว.รบ      ง.  ภารกิจพิเศษ 
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๕๗. ปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีพทีสาํคญัมีอะไรบา้ง ? 
ก. อาหาร,นาํ,ทีพกั     ข. นาํ,ยารักษาโรค,อาวธุประจาํกาย 
ข. อาหาร,ยานพาหนะ,เข็มทิศ   ง.  อาหาร,นาํ,ยานพาหนะ 

๕๘. สถานการณ์ทีจะตอ้งหลีกเลียงการปะทะแสดงวา่หน่วย ลว.มีภารกิจอะไร ? 

ก. ภารกิจ  ลว. หาข่าว    ข.  ภารกิจ ลว.รบ  
ข. ภารกิจตีโฉบฉวย    ง.  ภารกิจซุ่มโจมตี 

๕๙. สิงทีสาํคญัในการดาํรงชีพไดแ้ก่อะไร ? 
ก. กาํลงัใจและความตงัใจ    ข.  ความคิดเอาชีวิตรอด 
ค.   ระงบัความหวาดกลวั   ง.  ความรู้ความเขา้ใจในการดาํรงชีพ 

๖๐. ประเภทของรอยเทา้หาไดต้ามลกัษณะมี  ๒  ประเภท  อะไรบา้ง ? 
ก. บนพนืดิน, ระดบัสูง    ข.  บนพืนดิน, ในนาํ 
ค.    บนดิน, บนตน้ไม ้   ง.  บนตน้หญา้, กิงไม ้

๖๑. วธีิการส่งทางอากาศวธีิใดประหยดัทีสุด ? 
ก. การทิงของโดยการใชร่้ม   ข.  การทิงของโดยไม่ใชร่้ม  
ค.    การใชเ้ครืองบินลงสู่พนื   ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
วชิา  เหล่าทหารราบ 
๖๒.   กองทพับกถือวา่ทหารราบเป็นทหารเหล่าอะไรในการปฏิบติัการรบ 

 ก.   เหล่ารองในการรบ     ข.   เหล่าหลกัในการรบ 

 ค.   เหล่าช่วยรบ     ง.   เหล่าสนบัสนุนการรบ 

๖๓.   กองทพับกกาํหนดให้ทหารราบเป็นเหล่าหลกัในการรบ  จึงจาํเป็นทีจะตอ้งจดัใหท้หารราบมีกาํลงัพล

มากกวา่ทหารเหล่าอืน  ถูกตอ้งหรือไม่ 

 ก.   ไม่ถูกตอ้ง     ข.   ถูกตอ้ง 

 ค.   ไม่จาํเป็น     ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๖๔.   ลกัษณะของทหารราบเป็นหน่วย  จะตอ้งมีลกัษณะพิเศษ  ดงันี 

 ก.   รวมกนัเป็นหน่วยไดง่้าย   ข.   เป็นเหล่าหลกัของกองทพั 

 ค.   ถูกทงัขอ้ ก. และ ข.    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๖๕.   ในการปฏิบติัการรบทหารราบตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทางการช่วยรบจากทหารเล่าใด 

 ก.   เหล่าทหารมา้ยานเกราะ   ข.   เหล่าทหารปืนใหญ่ 

 ค.   เหล่าทหารช่าง    ง.   ถูกทุกขอ้ 

๖๖.   อยากทราบวา่  ๑  กองพนัทหารราบมีกองร้อยอาวธุเบา  กีกองร้อย 

 ก.   ๑   กองร้อยอาวธุเบา    ข.   ๒   กองร้อนอาวธุเบา 

 ค.   ๓   กองร้อยอาวธุเบา    ง.   ๔   กองร้อยอาวธุเบา 

๖๗.   หมู่ลาดตระเวนทางพนืดินซึงมีอยูใ่นกองพนัทหารราบ  อยากทราบวา่หมู่ลาดตระเวนจดัอยูใ่นกองร้อย

อะไรของกองพนัทหารราบ 

 ก.   กองร้อนอาวธุเบา    ข.   กองร้อยสนบัสนุนการรบ 

 ค.   กองร้อยสนบัสนุนทางการช่วยรบ  ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 
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๖๘.   อยากทราบวา่ขอ้ใดกล่าวถึงภารกิจของกองร้อยสนบัสนุนทางการช่วยรบไดถู้กตอ้ง 

ก. จดัเจา้หนา้ทีกาํลงัพล  และเจา้หนา้ทีส่งกาํลงัใหก้บักองบงัคบัการกองพนัทหารราบ 

ข. ปฏิบติัการซ่อมบาํรุงขนัหน่วย  และใหก้ารสนบัสนุนทางการส่งกาํลงั 

ค. ตงั  และดาํเนินงานทีพยาบาลกองพนั  และรักษาพยาบาลทหารเจบ็ป่วยชวัคราว  รวมทงัการส่งกลบั

ไปขา้งหลงั 

ง. ถูกทุกขอ้ 

๖๙.   อยากทราบวา่กองร้อยอาวธุเบา  ๑  กองร้อย  จะมีหมวดปืนเล็กอยูจ่าํวนวนกีหมวด 

 ก.   ๑   หมวดปืนเล็ก    ข.   ๒   หมวดปืนเล็ก 

 ค.   ๓   หมวดปืนเล็ก    ง.   ๔   หมวดปืนเล็ก 

๗๐.   ขีดความสามารถเคลือนยา้ยบนเส้นทาง  และภูมิประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เขา้ทีตงัยงิ  และเปลียนทีตงัยงิได้

อยา่งรวดเร็วเป็นขีดความสามารถของใคร 

 ก.   หมวด ค. ๘๘ ( ขนาด ๖๐ มม. )  ข.   หมวดปืนเล็ก 

 ค.   หมู่ ปืนเล็ก     ง.   หมู่ ปืนกล 

 

วชิาทหารม้า 
๗๑. “พระยาวชิระปราการ” เป็น พระยศของพระมหากษตัริยพ์ระองคใ์ด 

  ก.  พระนเรศวรมหาราช    ข.  พระเจา้ตากสินมหาราช 

 ค. พระนารายณ์มหาราช    ง.  พระเจา้อู่ทอง 
๗๒. “รบอยา่งเป็นปึกแผน่ ปฏิบติัการเป็นอิสระ” เป็น 
 ก. บทบาทของทหารมา้    ข. ภารกิจของทหารมา้ 
 ค. คุณลกัษณะของทหารมา้   ง. ขีดความสามารถของทหารมา้ 
๗๓. การเจาะลึกและโอบปีกกวา้ง, การขยายผลไล่ติดตาม,การตงัรับแบบคล่องตวั,การทาํลายรูปขบวนยาน

เกราะขา้ศึกการลาดตระเวน การระวงัป้องกนั และสนบัสนุนทหารราบอยา่งใกลชิ้ด คือ 
  ก. ภารกิจของทหารมา้                     ข. คุณลกัษณะของทหารมา้ 
         ค. บทบาทของทหารมา้                          ง. ขีดความสามารถของทหารมา้ 
๗๔. อาํนาจการยงิภายใตเ้กราะกาํบงั,อาํนาจการทาํลายและข่มขวญั,การติดต่อสือสารทีกวา้งไกลและอ่อนตวั

,ความคล่องแคล่วในการเคลือนที,การตอบสนองคาํสัง คือ 
    ก. ภารกิจของทหารมา้                           ข. บทบาทของทหารมา้ 
        ค. คุณลกัษณะของทหารมา้                     ง. ขีดความสามารถของทหารมา้ 
๗๕. การดาํเนินกลยทุธภายใตก้ารยงิทีมีเกราะป้องกนัในสนามรบ,เคลือนทีอยา่งรวดเร็วในพนืทีหนึงและเขา้

ปะทะขา้ศึกเพอืตดัสินการรบ ณ ตาํบลคบัขนั,กระจายกาํลงัและรวมกาํลงัอยา่งรวดเร็ว,ทนต่อการระเบิดของ

อาวธุนิวเคลียร์ไดใ้นระดบัหนึง คือ 
     ก. บทบาทของทหารมา้                             ข. ภารกิจของทหารมา้ 
       ค. คุณลกัษณะของทหารมา้                         ง. ขีดความสามารถของทหารมา้ 
๗๖. การจดัหน่วยทหารมา้ในปัจจุบนัระดบักองพลมี ๒ กองพล หน่วยระดบักรมมีกีกรม 
 ก. ๓ กรม         ข. ๔ กรม 

 ค.  ๕  กรม          ง.  ๖  กรม  

๗๗. การทาํลายรูปขบวนยานเกราะขา้ศึก เป็นสิงจาํเป็นยิงต่อผลสาํเร็จในการรบภาคพืนดิน โดยใช ้
         ก. ปืนใหญ่อตัราจร                                  ข. เครืองยงิจรวดต่อสู้รถถงั 
         ค. รถถงัของทหารมา้                                ง. เฮลิคอปเตอร์แบบโจมตี 
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๗๘. ทหารมา้มาตราฐานในกองทพับกมี ๓ ประเภท 
   ก. ทหารมา้รถถงั,ทหารมา้บรรทุกยานเกราะ,ทหารมา้ลาดตระเวน 

 ข. ทหารมา้บรรทุกยานเกราะ,ทหารมา้ลาดตระเวน,ทหารมา้อากาศ 

 ค. ทหารมา้ขีมา้,ทหารมา้รถถงั,ทหารมา้บรรทุกยานเกราะ 
 ง. ทหารมา้ลาดตระเวน,ทหารมา้รถถงั,ทหารมา้ต่าง  
๗๙. หน่วยระดบักองพลของเหล่าทหารมา้มี ๒ กองพล,กองพลทหารมา้ที ๒ รักษาพระองค ์มีทีตงัอยูที่จงัหวดั 
      กรุงเทพมหานคร,ส่วนกองพลทหารมา้ที ๑ มีทีตงัอยูที่จงัหวดัใด 
     ก.  สระบุรี        ข. ขอนแก่น 
   ค.  เพชรบูรณ์        ง.  น่าน 

วชิาทหารปืนใหญ่ 

๘๐. สมยัโบราณเราใช ้ปืนใหญ่ เป็นเครืองมือในการทาํสงครามเพอื   

   ก. ทาํลายป้อมค่าย ,  ข่มขวญัขา้ศึก               ข. ทาํลายแม่ทพั 

   ค. ทาํลายกาํลงัทหารและยทุโธปกรณ์            ง. ทาํลายชา้ง  มา้ 

๘๑. เครืองหมายเหล่าทหารปืนใหญ่ทาํดว้ยโลหะสีทองติดทีคอเสือดา้นขวาเป็นรูปอะไร ? 

 ก. รูปปืนเล็กไขวป้ระกอบกบัตบักระสุน   

   ข. รูปสายฟ้าประกอบกบัจกัร 

 ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว 

 ง. รูปปืนใหญ่โบราณไขวป้ระกอบกบัลูกระเบิดมีเปลว 

๘๒. ศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ มีทีตงัอยูที่ใด ? 

 ก. จงัหวดัสระบุรี    ข.จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ค.จงัหวดัเพชรบุรี    ง. จงัหวดัลพบุรี 

๘๓. เครืองหมายทางทหารของหน่วยทหารปืนใหญ่เป็นรูปอะไร  
        ก.                                                            ข.  

 

ค.                                  ง. 

๘๔. ภารกิจของทหารปืนใหญ่สนาม คือ การยิงสนบัสนุนแก่หน่วย ดาํเนินกลยทุธอยา่งต่อเนือง แม่นยาํ ทนัเวลา  

ดว้ยการยงิตดัรอนกาํลงั การยงิทาํลายและประสานการยงิสนบัสนุนอาวธุยงิทงัปวง  กิจทีสาํคญัของทหารปืน

ใหญ่มีสองอยา่งคือ   

ก.การยงิสนบัสนุนและการประสานการยงิ   ข. การยงิตดัรอนกาํลงั , การยิงทาํลาย 

ค. การประสานการยงิ  , การยิงข่ม   ง. การยงิทาํลาย ,การยงิเตรียม 

๘๕. ระบบอาวธุของทหารปืนใหญ่ มี ๔ ระบบคือ  ระบบคน้หาเป้าหมาย ,ระบบอาํนวยการยงิ,ระบบอาวธุ กระสุน      

      และระบบควบคุมบงัคบับญัชาระบบใดทีเปรียบเสมือนดวงตาของทหารปืนใหญ่   

            ก. ระบบคน้หาเป้าหมาย                    ข. ระบบอาํนวยการยงิ  

         ค. ระบบอาวธุและกระสุน                  ง. ระบบควบคุมบงัคบับญัชา 
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๘๖.  การแบ่งประเภทปืนใหญ่สนาม แบ่งออกเป็นสองลกัษณะคือตามลกัษณะอาวธุ และตามวธีิการขนส่ง ขอ้ใด

ไม่ใช่ การแบ่งตามลกัษณะอาวธุ  

   ก. ปืนใหญ่สนามลาํกลอ้ง และอาวธุส่ง  

  ข. ปืนใหญ่ลากจูง และปืนใหญ่อตัตาจร 

  ค. จรวด และอาวธุนาํวถีิ   

   ง. ปืนใหญ่กระสุนวถีิราบ และปืนใหญ่กระสุนวถีิโคง้ 

  ๘๗. การจดักองพนัทหารปืนใหญ่ในกรมทหารปืนใหญ่ของกองพลดาํเนินกลยทุธ มีอตัราการจดักองพนัทหาร

ปืนใหญ่เบา ๑๐๕ มม.ลากจูงกระสุนวถีิโคง้ กี กองพนั ? 

 ก. ๔ กองพนัทหารปืนใหญ่   ข. ๓ กองพนัทหารปืนใหญ่ 

 ค. ๒ กองพนัทหารปืนใหญ่   ง. ๑ กองพนัทหารปืนใหญ่ 

  ๘๘. อาวธุ  ป. ของ ทบ.ไทยชนิดใดยงิไดไ้กลทีสุด 

 ก. ปนร. ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. M ๗๑  ข. ปกค. ๒๕  ขนาด ๑๕๕ มม. M ๑๙๘ 

 ค. ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN  ๔๕   ง. ปกค. ๓๗ อจ.ขนาด ๑๕๕ มม. M ๑๐๙ A ๕ 

วชิาทหารช่าง  

๘๙. ค่ายภาณุรังสี เป็นทีตงัของกรมการทหารช่าง ตงัอยูที่จงัหวดัใด 
 ก. กรุงเทพ     ข. ราชบุรี    
 ค. ลพบุรี     ง. กาญจนบุรี 
๙๐. การมอบงานใหก้บักองพนัทหารช่างสนาม แบ่งออกเป็นประเภทอะไร 
 ก. ประเภทพืนที              ข. ประเภทงาน        
 ค. ประเภทพนืทีและประเภทงาน        ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
๙๑. ดินระเบิดทีเหมาะในการใชก้วาดลา้ง เครืองกีดขวางประเภทลวดหนามและสนามทุ่นระเบิดคือ 
 ก. ดินระเบิดเชฟชาร์ล(ดินระเบิดโพรง)  ข. บงักาโลตอร์ปิโด 
 ค. ดินระเบิดเทตตริตอล    ง. ที.เอ็น.ที. 
๙๒. ดินระเบิดทีมีอาํนาจสูง เหมาะในการระเบิดตดัเหล็กและเป้าหมายทีไม่เรียบและสามารถปันไดเ้พอืให้ 
       แนบสนิทกบัเป้าหมาย  คือ 
 ก. แอมโมเนียมไนเตรท    ข. ที.เอ็น.ที.    
 ค. ไดนาไมทท์างทหาร    ง. คอมโปซิชนั 
๙๓. ดินระเบิดเทตตริตอล เอ็ม.๑ (ดินระเบิดพวง) ๑ ชุด มี ๘ แท่ง ร้อยผา่นดว้ย 
 ก. ชนวนฝักแคเวลา    ข. ชนวนฝักแคระเบิด 
 ค. เชือปะทุชนวน    ง. เชือปะทุไฟฟ้า 
๙๔. ดินระเบิด ที.เอ็น.ที. ทีมีใชอ้ยูใ่นกองทพัไทยปัจจุบนั มีขนาดอะไรบา้ง 
 ก. ๑/๔ , ๑/๒ และ ๑ ปอนด์   ข.  ๓/๔ , ๑/๒ และ ๑ ปอนด์ 

ค. .๑/๒ , ๑ และ ๘ ปอนด ์   ง. .๑/๒ , ๑ และ ๒ ปอนด ์
๙๕. เชือปะทุใชส้าํหรับจุดวตัถุระเบิดแรงสูงไดอ้อกแบบขึนมาใชก้บัเครืองจุดระเบิด ไดใ้ชใ้นกิจการทหาร 
มีอะไรบา้ง 
 ก. เชือปะทุชนวน    ข. เชือปะทุไฟฟ้า   
 ค. เชือปะทุแรงสูง    ง. ถูกทงัขอ้ ก.และ ข. 
 
 
 



- ๑๑ - 

๙๖. ชนวนและอาการริเริมการจุดชนวนมีอยูห่ลายแบบ สาํหรับวธีิการทาํงานของชนวนมีอะไรบา้ง 
 ก. วธีิทาํงานดว้ยกลไกทางแมคคานิค  ข. วธีิทางเคมี 
 ค. วธีิเสียดสี     ง. ถูกทุกขอ้ 
๙๗. กิจเฉพาะของหน่วยทหารช่างในการยทุธดว้ยวธีิรุก คือ 

ก. การลาดตระเวนทางการช่าง 
ข. การคน้ห้าทาํเครืองหมาย และการรือถอนทุ่นระเบิด 
ค. ช่วยในการเคลือนทีไปขา้งหนา้ของหน่วยรบและหน่วยสนบัสนุนการรบ 
ง. ถูกทุกขอ้ 

 
วชิาการติต่อสือสาร 

๙๘.ในสมยัก่อนทีจดัหน่วยทหารสือสารขึนมา การสือสารของกองทพับกใชเ้ครืองมือคือขอ้ใด 

 ก.เครืองสือสาร                  ข.เครืองสัญญาณ    

 ค.เครืองสลบัสาย               ง.เครืองช่วยฝึก 

๙๙.”หน่วยทหารสือสาร”ผูที้ทาํหนา้ทีทางดา้นการสือสารเป็นหน่วยทหารเหล่าใด 

 ก. เหล่าทหารราบ     ข.เหล่าทหารมา้    

 ค. เหล่าทหารช่าง    ง.เหล่าทหารสือสาร 

๑๐๐.ในกองพนัทหารราบเจา้หนา้ทีสือสารของหน่วยเป็นทหารเหล่าใด 

 ก.เหล่าทหารสือสาร    ข.เหล่าช่าง    

 ค.เหล่าราบ     ง.เหล่ามา้ 

๑๐๑.สัตวน์าํสารคือขอ้ใด 

 ก.นกอินทรีย ์– นกพิราบ    ข.นกพิราบ – เยยีว 

 ค.นกพิราบ – สุนขั     ง.นกพิราบ – สุกร 

๑๐๒.มชัฌิมการสือสารทีใชค้ลืนเสียง เช่นนกหวีด ไซเรนสาํหรับส่งข่าวสนัๆคือขอ้ใด 

 ก.เสียงสัญญาณ     ข.ทศันะสัญญาณ   

 ค.โทรศพัท ์     ง.วทิย ุ

๑๐๓.การสือสารผา่นดาวเทียมนนัสามารถแบ่งองคป์ระกอบออกเป็นสองส่วนคือขอ้ใด 

 ก.ภาคอากาศ  -  ภาคพนืดิน   ข.ภาคภูเขา  -  ภาคทีลุ่ม 

 ค.ภาคอากาศ  -  ภาคทะเล   ง.ภาคภูเขา  -  ภาคทะเล 

๑๐๔.ขอ้ใดมิใช่ขอ้ดีของการสือสารประเภทวทิย ุ

 ก.ติดตงัไดร้วดเร็ว    ข.ติดตงับนยานพาหนะได ้

 ค.พุดสวนทางกนัได ้    ง.ติดต่อไดใ้นขณะเคลือนที 

๑๐๕.ข่ายวทิยตุามลกัษณะการรับ – ส่งข่าวของพนกังานวิทยแุบ่งออกเป็นขอ้ใด 

 ก.ข่ายอิสระ – ข่ายบงัคบั    ข.ข่ายบงัคบั – ข่ายเตือนภยั 

 ค.ข่ายอิสระ – ข่ายธุรการ    ง.ข่ายบงัคบั – ข่ายธุรการ 

๑๐๖.วทิย ุ AN/PRC –๗๗  มีจาํนวนช่องความถีกีช่อง 

 ก.๑๒๐      ข.๒๙๐     

 ค.๙๒๐      ง.๑๙๒ 
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วชิา  พระราชกรณยีกจิของพระมหากษัตริย์ไทย 

๑๐๗.  เศรษฐกิจทีสามารถอุม้ชูตวัเองได ้ โดยไม่ตอ้งเดือดร้อน  หมายถึงขอ้ใด 
 ก.  เศรษฐกิจคาํชู    ข.  เศรษฐกิจพอเพียง 
 ค.  เศรษฐกิจตวัเอง    ง.  ผดิทุกขอ้ 
๑๐๘.  หลกัการพงึตนเอง  มีอยูด่ว้ยกนัทงัหมดกีประการ 
 ก.  ๓  ประการ     ข.  ๔  ประการ    
 ค.  ๕  ประการ     ง.  ๖   ประการ 
๑๐๙.  EM  เป็นคาํย่อของคาํวา่  อะไร 
 ก.  EFFECTIVE  MICROORGANISMS   

ข.  EAR  MILO 
 ค.  ENG  MODEL     

ง.  EAT  MONO 
๑๑๐.  หญา้แฝก  มีอยู ่ ๒  สายพนัธ์  ไดแ้ก่  พนัธุ์อะไรบา้ง 
 ก.  หญา้แฝกดอน , หญา้แฝกคาํ   ข.  หญา้แฝกดอน , หญา้แฝกหอม 
 ค.  หญา้แฝกคาํ , หญา้แฝกแดง   ง.  ถูกทุกขอ้ 

 

วชิา  อุดมการณ์ความรักชาติ  

๑๑๑.  รัฐและองคป์ระกอบของรัฐ  หมายถึง  บา้นเมืองหรือแวน่แควน้  ประกอบดว้ย 

 ก.  ดินแดน     ข.  ประชากร 

 ค.  รัฐบาล     ง.  ถูกทุกขอ้ 

๑๑๒.  ชาติและองคป์ระกอบของชาติ  หมายถึง  กลุ่มคนทีอยูร่่วมกนัมีองคป์ระกอบสาํคญั  คือ 

 ก.  ดินแดน     ข.  ประชากร 

 ค.  รัฐบาล     ง.  ถูกทุกขอ้ 

๑๑๓.  ดินแดน  หมายถึงอะไร 

 ก.  พนืทีรองรับประชากรและทรัพยากรของชาติ 

 ข.  ทีอยูอ่าศยั 

 ค.  คนทีรวมกนัอยูใ่นดินแดน 

 ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

๑๑๔.  ความหมายของความมนัคงของชาติ  คืออะไร 

 ก.  ความอยูร่อดปลอดภยั    ข.  ความเจริญกา้วหนา้ 

 ค.  ความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น   ง.  ถูกทุกขอ้ 

  

 วชิา  การพฒันาชุมชน  

๑๑๕.  ความหมายของความมนัคงของชาติทีใช้อยูใ่นปัจจุบนั  หมายถึง 

 ก.  ความอยูร่อดปลอดภยัของชาติ  การรักษาความมนัคง 

 ข.  ความเจริญกา้วหนา้ของชาติ  การพลงังานและสิงแวดลอ้ม 

 ค.  ดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

๑๑๖.  หวัใจของความมนัคงของชาติ  แบ่งออกส่วนใหญ่ ๆ ไดกี้ส่วน 

 ก.  2  ส่วน     ข.    ส่วน 

 ค.  4  ส่วน     ง.    ส่วน 
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๑๑๗.  คาํขวญัใหม่ทีพูดกนัในปัจจุบนั  คือ 

 ก.  ไทยช่วยไทย     ข.  ไทยรู้จกัไทย 

 ค.  วกิฤติเศรษฐกิจแตกแยก   ง.  ไทยรักไทย 

 
วชิา  การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกนั  

๑๑๘.  ขอ้ใดไม่ใช่เป็นปัจจยัส่งเสริมทาํให้เกิดการป่วยเจ็บเนืองจากความร้อน 

 ก.  สภาพอากาศร้อนจดั  ไม่มีลมพดั  ความชืนของอากาศสูง 

 ข.  ความไม่เคยชินต่อสภาพแวดลอ้ม 

 ค.  ความร้อน  

 ง.  ความแข็งแรงของร่างกาย 

๑๑๙.  ขอ้ใดเป็นโรคทีเกิดจากความร้อน  ถา้ไมรั่บรักษาพยาบาลจะเป็นอนัตราย 

 ก.  ตะคริว     ข.  เพลียแพร้้อน 

 ค.  ลมแพร้้อน     ง.  ออ่นเพลียจากความร้อน 

๑๒๐.  ขอ้ใดไม่ใช่อาการของโรคลมแพร้้อน 

 ก.  หลอดลมอกัเสบ 

 ข.  มีไขสู้งขึนอยา่งรวดเร็ว 

 ค.  สับสน  มึนงง  คลืนไส้  อาเจียน 

 ง.  สูญเสียหนา้ทีของอวยัวะ  และเสียชีวิตได ้

 
 
 

 

 

 

เฉลยธนาคารขอ้สอบ   ชุด  A 

 

๑ ง ๒ ข ๓ ค ๔ ข ๕ ก ๖ ก ๗ ก ๘ ข ๙ ง ๑๐ ค 

๑๑ ง ๑๒ ก ๑๓ ก ๑๔ ค ๑๕ - ๑๖ ข ๑๗ ข ๑๘ ข ๑๙ ง ๒๐ ข 

๒๑ ค ๒๒ ก ๒๓ ง ๒๔ ก ๒๕ ง ๒๖ ค ๒๙ ค ๒๘ ก ๒๙ ค ๓๐ ค 

๓๑ ค ๓๒ ค ๓๓ ก ๓๔ ข ๓๕ ก ๓๖ ค ๓๗ ข ๓๘ ค ๓๙ ง ๔๐ ข 

๔๑ ก ๔๒ ค ๔๓ ก ๔๔ ง ๔๕ ค ๔๖ ง ๔๗ ข ๔๘ ข ๔๙ ข ๕๐ ข 

๕๑ ข ๕๒ ข ๕๓ ค ๕๔ ข ๕๕ ข ๕๖ ก ๕๗ ก ๕๘ ก ๕๙ ก ๖๐ ก 

๖๑ ข ๖๒ ข ๖๓ ข ๖๔ ค ๖๕ ง ๖๖ ค ๖๗ ข ๖๘ ง ๖๙ ค ๗๐ ก 

๗๑ ข ๗๒ ก ๗๓ ก ๗๔ ค ๗๕ ง ๗๖ ง ๗๗ ค ๗๘ ก ๗๙ ค ๘๐ ก 

๘๑ ข ๘๒ ง ๘๓ ก ๘๔ ก ๘๕ ก ๘๖ ข ๘๗ ข ๘๘ ค ๘๙ ข ๙๐ ค 

๙๑ ข ๙๒ ง ๙๓ ข ๙๔ ก ๙๕ ง ๙๖ ง ๙๗ ง ๙๘ ข ๙๙ ง ๑๐๐ ค 

๑๐๑ ค ๑๐๒ ก ๑๐๓ ค ๑๐๔ ค ๑๐๕ ก ๑๐๖ ค ๑๐๗ ก ๑๐๘ ค ๑๐๙ ก ๑๑๐ ข 

๑๑๑ ง ๑๑๒ ง ๑๑๓ ค ๑๑๔ ง ๑๑๕ ง ๑๑๖ ข ๑๑๗ ก ๑๑๘ ง ๑๑๙ ค ๑๒๐ ก 

 
 
 


