
วิชา แบบธรรมเนียมทาหาร

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ ๒๕๕๑ และ พ.ศ ๒๕๕๖ (ฉบับ ๒)

หนวยใดที่ไมไดเปนหนวยขึ้นตรงของ กระทรวงกลาโหม

ก. กองทัพไทย ข. กรมราชองครักษ

ค. กรมสวัสดิการทหาร ง. หนวยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค

๒. ขอใดไมไดเปนหนาที่ของกระทรวงกลาโหม ?

ก. พิทักษรักษาเอกราชและความมั่นคงแหงราชอาณาจักร

ข. พิทักษรักษาปกปองสถาบันพระมหากษัตริย

ค. ปกปองพิทักษรักษาผลประโยชนแงชาติ และ การปกครองระบอบประชาธิปไตย

ง. รักษาผลประโยชนทางการคาระหวางประเทศ

๓. ในคณะผูบริหารของกระทรวงกลาโหม ผูใดทําหนาที่เปนประธานสภากลาโหม ?

ก. ผูบัญชาการทหารบก ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

ค. ผูบัญชาการทหารเรือ ง. ปลัดกระทรวงกลาโหม

๔. หนวยใดไมไดเปนหนวยข้ึนตรงกับกองทัพไทย 

ก. สํานักงานตํารวจแหงชาติ ข. กองทัพเรือ

ค. กองทัพบก ง. กองทัพอากาศ

๕. ผูบัญชาการสูงสุดในกองทัพไทย ขอใดกลาวถูก ?

ก. ผูบัญชาการทหารบก ข. บัญชาการกองทัพไทย

ค. ผูบัญชาการทหารสูงสุด ง. ผูบัญชาการทหารเรือ

 ๖. ธงชาติของประเทศไทย ถือกําเนินข้ึนครั้งแรกในสมัยใด ?

ก. สมเด็จพระนารายณมหาราช ข. พอขุนรามคาํแหงมหาราช

ค. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ง. สมเด็จพระนเรศวนมหาราช

๗. พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงตราพระราชบัญญัติธงข้ึนเมอืใด ?

ก. ๒๘ สิงหาคม พ.ศ ๒๔๖๐ ข. ๒๘ กันยายน พ.ศ ๒๖๔๐

ค. ๒๘ ตุลาคม  พ.ศ  ๒๔๖๐ ง. ๒๘ กันยายน พ.ศ ๒๔๖๐

๘. ธงพระอิสริยยศ ขอใดหมายถึงธงประจําพระองคพระมหากษัตริย

ก. ธงมหาราชนอย ข. ธงมหาราชใหญ

ค. ธงมหาราชวงศใหญ ง. ธงมหาราชวงศใหญฝายหนา

- ฉบับเฉลย -

ปญหาสอบ นศท.ชั้นปที่ ๕ 
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๙. ขอใดกลาวถูกตองในเรื่องของธง “ธงชัยเฉลิมพล”

ก. ผืน ธง หมายถึง “ชาติ”

ข. บนยอดธง ประดิษฐานพระพุทธรูป หมายถึง “ศาสนา”

ค. เสนพระเจา ใตฐานพระพุทธรูปบรรจุเสนพระเกศาของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว

ง. ที่กลาวมาแลวถูกทั้งหมด

๑๐. การลดธงครึ่งเสา ปฏิบัติอยางไร ?

ก. เชิญธงข้ึนสูยอดเสากอน แลวลดลงมาครึ่งหนึ่งของความสูงของเสาธง

ข. เชิญธงข้ึนสูยอดเสาใหสุดกอน แลวลดลงมาอยูที่ความสูง ๒ ใน ๓ ของเสาธง

ค. เชิญธงครั้งแรกใหเชิญขึ้นไปที่ความสูงครึ่งหนึ่งของเสาธงถือวาเรียบรอย

ง. เชิญธงข้ึนเสาใหสุดกอน แลวลดลงอยูที่ความสูง ๑ ใน ๓ ของเสาธง

วิชา อุดมการณความรักชาติ

๑๑. คนไทยทุกคนมีจิตใจยึดมั่นและพรอมที่พลีชีวิต เลือดเนื้อของตน เพื่อสิ่งสําคัญอันสูงสุด

ก. ชาติไทย,ประเทศไทย ข. ศาสนา ค. พระมหากษัตริย ง. ถูกทุกขอ

๑๒. เหตุผลที่คนไทยทุกคนตองรักชาติ คืออะไร ?

ก. เพราะชาติเปนของเรา เปนของคนไทยทุกคน

ข. เพราะคนไทยทุกคนมีสวนเสีย รวมสุข  รวมทุกขรวมกัน

ค. เพราะชาติเปนแหลงผลประโยชน

ง. ขอ ก และ ขอ ข ถูก

๑๓. วัฒนธรรมที่ควรปลูกฝง และเสริมสรางใหเกิดข้ึนกับคนไทย คือ ?

ก. ความรักถ่ินฐาน ค. ภาษา และขนธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

ข. ความรักราชาติ ง. ถูกทุกขอ

๑๔. ในภาวะปจจุบันประเทศไทยมีปญหาวิกฤตหลายดาน เชน ปญหาความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอรัปชั่น

ก. ชาตินิยม ข. ความรักในปตภุูมิ

ค. ผลประโยชนของชาติ ง. ถูกทุกขอ

๑๕. ทานไดรับมอบหมายใหเปนผูเผยแพรอุดมการณความรักชาติ จะใชวิธีการใด ?

ก. สรางขวัญเก่ียวกับอุดมการณในเรื่องที่ตองนําเสนอ

ข. ใชสื่อมวลชนนําเสนอ

ค. การนําเสนอซ้ํา ๆ เพื่อเปนการเนนยําทางความคิด

ง. ขอ ก และ ข ถูกที่สุด

เราสมควรจะปลุกฝงอุดมการณในดานใด ?
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วิชา การอานแผนที่ และ เข็มทิศ

๑๖. การอานพิกัดกริดทางทหารในระบบยูทีเอ็มอานไดดงันี้

ก. อานไปทางซายแลวขึ้นบน ข. อานไปทางซายแลวลงลาง

ค. อานไปทางขวาแลวข้ึนบน ง. อานไปทางขวาแลวลงลาง

๑๗.ตําบลจายสิ่งอุปกรณตาง ๆ เชน ตําบลจาย สป. ๓ ของ กองพล จะเขียนไดดังนี้

ก. ข.

ค. ง.

๑๘. จงเขียนสัญลักษณของหนวยทหารดังตอไปนี้ กองรอยทหารราบที่ ๒ กองพันทหาราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๙

ก. ๒ ๓/๙ ข. ๙

ค. ๒๓/๙ ง. ๓ ๒

๑๙. การเริ่มทําแผนบริวารมีอยู ๓ ชั้น คือ

ก. วางกระดาษถูกที่ ข. อานไปทางซายแลวลงลาง

ค. รายละเอียดขอบระวาง ง. ถูกทุกขอ

๒๐. การเขียนรายละเอียดขอบระวางสําหรับแผนบริวารจะบอกถึง

ก. มาตราสวน ผท. ชื่อระวาง หมายเลขระวาง ข. การกรุยรายละเอียดตางๆ

ค. ยศ ชื่อ ตําแหนง ผูจัด ง. ถูกทุกขอ

๒๑. ที่ตั้งหนวยทหารในอนาคตมกัเขียนไดดงันี้

ก. ข. ค. ง.

๒๒. แผนบริวารนั้นจะใชในฐานะเปนเอกสารเพื่อประกอบกับอะไร

ก. โตะทราย ข. สนามยุทธวิธี ค. คําสั่งตางๆ ง. หนวยทหารราบ

๒๓. การทําเครื่องหมายกากบาทแสดงพิกัดของแผนที่ไวใกลๆ มุมทั้งสองขางเพื่ออะไร

ก. เพื่อวางทาบบน ผท.ถูกตอง ข. เพื่อใหทราบพิกัดกริด

ค. เพื่อใหรูจักการกรุยจุด ง. เพื่อใหทราบรายละเอียดขอบระวาง

xx

xx
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๒๔. การกรุยจุดลงบนแผนบริวาร หมายถึง

ก. การเขียนเครื่องหมายตางๆ ข. การกรุยที่ตั้งตางๆ

ค. สัญลักษณทางทหาร ง. ถูกทุกขอ

๒๕.ขนาดของหนวยทหารที่แสดงไวดานบนของหนวยทหารเปนระดับ กองทัพจะเขียนไดดงันี้

ก. x ข. xx

ค. xxx ง. xxxx

วิชา การสงครามพิเศษ

๒๖. สาเหตุของการกอความไมสงบ ขอใดกลาวถูกตอง

ก. ประชาชนที่ลอแหลม ข. การชี้นําและการชักนําจากภายนอก

ค. มาตรการควบคุมของรัฐที่เขมแข็ง ง. ปจจัยขางตนผสมผสานกัน

๒๗. หลักการ ปปส. ประกอบดวย ๔ ประการ การหลีกเลี่ยงการใชมาตรการที่รุนแรงโตตอบ ใชกําลังใหนอย

ก. เอกภาพในการปฏิบัติ ข. ใชขาวกรองใหมากที่สุด

ค. ลดความรุนแรงใหเหลือนอยที่สุด ง. รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ

๒๘. การปฏิบัติการหลักของทหารในการ ปปส. ไดแก

ก. การขาวกรอง ข. การปฏิบัติการจิตวิทยา

ค. การปฏิบัติทางยุทธวิธี ง. ถูกทุกขอ

๒๙. ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ แบงออกเปนกําหนดการหลัก ๓ ประการ และ

ก. การปรับปรุงสภาพแวดลอมและชวยเหลือประชาชน ค. ปราบปรามกองกําลังตดิอาวุธ

ข. การพิทักษประชาชนและทรัพยากร ง. การปฏิบัติการจิตวิทยา

๓๐. การใชโฆษณาชวนเชื่อและปฏิบัตอิื่นๆ เพื่อใหฝายศัตรูออนแอลงดวยการยุยงใหแตกแยกแตกสามัคคี

จนพายแพในที่สุด เปนความหมายของ..........

ก. สงครามนอกแบบ ข. สงครามในแบบ ค. สงครามจิตวิทยา ง. สงครามเย็น

๓๑. ความหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยา คอื

ก. กําหนดเปาหมายหรือกลุมเปาหมาย

ข. เปาหมายเปลี่ยนแปลงทาทีและพฤติกรรม

ค. กระทําเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติหรือหนวยงานทหาร

ง. ถูกทุกขอ

ที่สุด ใชทางกฎหมายในการดําเนินการคอื ขอใด

กําหนดการเสริม ๒ ประการ อยากทราบวากําหนดการเสริม คือขอใด
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๓๒. ความหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยา คอื

ก. การปฏิบัติตามแผนที่วางไวตอกลุมเปาหมาย

ข. เปาหมายเปลี่ยนแปลงทาทีและพฤติกรรม

ค. เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติ

ง. ถูกทุกขอ

๓๓. ขอใดคอืหัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยาคือ

ก. การขาวกรองที่มีรายละเอียดและทันสมัย

ข. การใชขอมูลของทุกระดับหนวย

ค. การวางแผนที่เหมาะสมกับเวลา

ง. ถูกทุกขอ

ลักษณะการ ปจว. ประเภทใด

ก. การ ปจว. ทางยุทธศาสตร ข. การ ปจว. ทางยุทธวิธี

ค. การ ปจว. ในการเสริมความมั่นคง ง. การ ปจว. ในดนิแดนตรงขาม

๓๕. กองทัพภาคมกีองกิจการพลเรือนทําหนาที่ฝายอํานวยการมีหนวยใดเปนหนวยดําเนินการจิตวิทยา

ก. กองรอยผลิตสิ่งโฆษณา ข. กองรอยรณรงคดานการปฏิบัติการจิตวิทยา

ค. กองพันปฎิบัติการจิตวิทยา ง. กองรอยสื่อและโฆษณา

วิชา อาวุธทหารราบ

ปรับการยิง ค. และ ป. (๕ ขอ)

๓๖. การยิงสนับสนุนของ ค. และ ป. นั้น จําเปนตองมีเจาหนาที่ที่จะตองประสานการยิงสนับสนุนและ

ติดตอสื่อสารถึงกัน ในชุดการยิงของ ค. และ ป. แบงออกเปนกี่สวน

ก. ๓ สวน ข. ๔ สวน

ค. ๕ สวน ง. ๖ สวน

๓๗. ผูตรวจการณ(ผต.) เปนพลรบในแนวหนา สวน ผูตรวจการณหนา(ผตน.) เปนเจาหนาที่ของ ค. ทําหนาที่

อยางเดียวกันอยากทราบวาหนาที่ของ ผตน. มีก่ีประการ

ก. ๓ ประการ ข. ๔ ประการ

ค. ๕ ประการ ง. ๖ ประการ

๓๘. เครื่องมือเครื่องใชของผูตรวจการณหนามีหลายชนิด เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนและขาดไมไดสําหรับ ผตน. ไดแกอะไร

ก. กลองสอง ข. แผนที่เข็มทิศ

ค. ภาพสังเขป ง. การวัดมุมดวยนิ้วมือ

๓๔. การปฏิบัติการจิตวิทยาโดยมุงหวังระยะสั้นตองการใหทหารฝายตรงขามวางอาวุธ และมอบตัวเปน
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๓๙. ผตน. พูดรองขอ “ลพบุรี ๑๘ จาก ลพบุรี ๒๔, ปรับการยิง เนิน ๔๒๓ , มุมภาค ๘๐๐ , เพิ่ม ๒๐๐,    

รถถังขาศึก”, เปนวิธีการรองขอการยิงดวยวิธีอะไร

ก. วิธีโปลาร ข. วิธีพิกัด

ค. วิธีหมายพิกัด ง. วิธียายจากจุดที่ราบ

๔๐. หลักฐานในการคํานวณการยิงที่ ศอย. ตองทราบคือ ที่เปาหมาย กลักฐานในการรองขอการยิงที่ขาดไมได

และทุกวิธีที่รองขอการยิงตองมีเหมือนกันคือหลักฐานอะไร

ก.พิกัด ข.ระยะ

ค.มุมภาค ง.จุดอาง

เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม.

๔๑. ค. ขนาด ๑๒๐ มม. เปนอาวุธกระสุนวิธีโคง มีกวางปากลํากลอง ๑๒๐ มม. เปนแบบของหนวยอะไร

ก. กองพันทหารราบ ข. ศวอ.ทบ

ค. ศอว.ศอพท. ง. กองพลทหารราบ

๔๒. ค. ขนาด ๑๒๐ มม. มีระยะยิงข้ึนอยูกับลูกระเบิดยิง ลย.สังหารมี ระยะไกลสุด เทาไร

ก. ๗,๕๐๐ เมตร ข. ๖,๕๐๐ เมตร

ข. ๕,๕๐๐ เมตร ง. ๔,๗๓๗ เมตร

๔๓. ค. ขนาด ๑๒๐ มม. ลูกระเบิดยิงจัดเปนกระสุนประเภทรบ อะไร

ก. กระสุนรวม ข. กระสุนแยกบรรจุ

ค. กระสุนแยก ง. กระสุนกึ่งรวม

๔๔. ค. ขนาด ๑๒๐ มม. มีลูกระเบิดยิงประเภทรบ อยูก่ีชนิด

ก. ๔ ชนิด ข. ๓ ชนิด

ค. ๒ ชนิด ง. ไมมีขอถูก

๔๕. การจัดกองรอยเครื่องยิงหนัก ๑ กองรอย มี หมวด ค. ก่ีหมวด

ก. ๕ หมวด ข. ๔ หมวด ค. ๓ หมวด ง. ๒ หมวด

ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ( ๕ ขอ)

๔๖. ขอใดกลาวถูกตอง เก่ียวกับการทํางานของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑

ก. การเลื่อนลํากลองออกและเขา ข. การถอยหลังของลํากลองปน

ค. ทํางานดวยแกส ง. ทํางานดวยสวนเคลื่อนที่

๔๗. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ซึ่งตรงกับขอใด

ก. .๓๓๒ นิ้ว ข. .๒๒๓ นิ้ว

ค. .๒๓๒ นิ้ว ง. ผิดทุกขอ
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๔๘. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ปอนกระสุนดวยซองกระสุน ชนิดของสั้นและซองยาว ทั้ง ๒ แบบบรรจุกระสุนไดก่ีนัด

ก. ๒๐ และ ๒๕ นัด ข. ๒๐ และ ๓๐ นัด

ค. ๒๐ และ ๔๐ นัด ง. ๓๐ และ ๔๐ นัด

ก. ทายิงดี ข. การเล็งดี

ค. การลั่นไกดี ง. ถูกทุกขอ

๕๐. ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีระยะยิงไกลสุดเทาไร

ก. ๒,๕๖๓ เมตร ข. ๓,๖๕๒ เมตร

ค. ๒,๖๕๓ เมตร ง. ๓,๕๖๓ เมตร

วิชา ยุทธวิธี ( ๒๐ ขอ)

๕๑. ภารกิจของกองรอยอาวุธเบาในการรบดวยวิธีการรุก คือ 

ก. เขาประชิดขาศึกโดยใชการยิง ข. การดําเนินกลยุทธเพื่อทําลาย

ค. จับขาศึกเปนเฉลย ง. ถูกทุกขอ

๕๒. แผนการเขาตี ประกอบดวยอะไรบาง

ก. แผนการดําเนินกลยุทธ ข. แผนการถอย

ค. แผนการยิงสนับสนุน ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ค.

๕๓. แนวความคิดในการรบดวยวิธีรุก คือ

ก. เขาประชิดทําลายขาศึก ค. การดําเนินกลยุทธอยางรวดเร็ว และการใชการจูโจมอยางรวดเร็ว

ข. โดยใชการยิงสนับสนุนอยางสูงสุด ง. ถูกทุกขอ

๕๔. การเบิกรับกระสุนและแจกจายปกติจะทําที่ใดในการปฏิบัติการรบ

ก. ที่ตั้งปกติ ข. ที่รวมพล

ค. ที่ฐานออกตี ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.

๕๕. แผนการดําเนินกลยุทธประกอบดวย

ก. การจัดกําลังเพ่ือทําการรบ , มาตรการควบคุม

ข. รูปขบวน , การใชกองหนุน , การจัดการระวังปองกัน การจัดระเบียบใหม

ค. การเสริมความมั่นคง , การกระจายกําลัง และแผนการเขาตี

ง. ถูกทุกขอ

๕๖. ภารกิจของกองรอยอาวุธเบาในการตั้งรับไดแก

ก. เพื่อการรบประชิด ข. เพื่อทําการปองกันปกเพื่อใหไดเวลา

ค. เพื่อตองการลวงขาศึก ง. เพื่อผลักดันการเขาตีของขาศึก

๔๙. วัตถุประสงคของการเรียนอาวุธศึกษาเพื่อยิงปนใหถูกเปาหมายการที่ยิงปนใหถูกเปาหมายจะตองมีองคประกอบอยางไร
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๕๗. หลักการตั้งรับที่วาใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ขอใดกลาวถูกตอง

ก. สนับสนุนกับหนวยขางเคยีง ข. สนับสนุนกับหนวยเหนือ

ค. สนับสนุนกับหนวยสมทบ ง. การประสานการยิง

๕๘. หลักการตั้งรับในการใชภูมิประเทศอยางถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุด จะตองคํานึงถึงอะไรบาง

ก. กําลังคน ข. กําลังอาวุธโธปกรณ

ค. การตรวจการณดี ง. ความกวางของพื้นที่

๕๙. ระยะหางจากขอบหนาพื้นที่การรบถึงกองรักษาดานรบ ( กดร.) มีระยะหางเทาใด

ก. ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตร ข. ๑,๐๐๐ – ๒,๔๐๐ เมตร

ค. ๒,๔๐๐ – ๓,๐๐๐ เมตร ง. ๓,๐๐๐ – ๓,๕๐๐ เมตร

๖๐. การแบงมอบ หนึ่งกองรอย ค. หนัก ตอกี่กรม ทหารรบ

ก. ๑ กรม ร. ข. ๒ กรม ร.

ค. ๓ กรม ร. ง. ๔ กรม ร.

๖๑. ขีดความสามารถของกองรอย ค. หนัก ขอใดไมถูกตอง

ก. สามารถเคลื่อนยายบนเสนทางถนนไดรวดเร็ว ค. การระวังปองกันท่ีตั้งยิงของตนเองไดเปนอยางดี

ข. สามารถเขาที่ตั้งยิง และเปลี่ยนยายที่ตั้งยิงไดรวดเร็ว   ง. สามารถทําการยิงสนับสนุนอยางรุนแรงไดระยะสั้น

๖๒. ในสนามรบ ผบ.รอย ค.หนัก จะตองอํานวยการและจัดการในเรื่องใด

ก. การตรวจการณ ข. การลาดตระเวน

ค. เจาหนาที่ติดตอ ง. ถูกทุกขอ

๖๓. การใช ค. หนัก ทางยุทธวิธี ใชไดก่ีลักษณะอะไรบาง

ก. ๒ ลักษณะ คือ ชวยสวนรวม , ชวยโดยตรง

ข. ๓ ลักษณะ คือ ชวยสวนรวม , ชวยโดยตรง , ข้ึนสมทบ

ค. ๔ ลักษณะ คือ ชวยสวนรวม , ชวยโดยตรง , ขึ้นสมทบ , เพิ่มเติมกําลัง

ง. ๕ ลักษณะ คือ ชวยสวนรวม , ชวยโดยตรง , ข้ึนสมทบ ,  เพิ่มเติมกําลัง , ยิงสนับสนุนนวิชา

๖๔. การรนถอยสามารถแบงออกเปน ๓ ประเภท อะไรบาง

ก. การถอนตัว , การรบหนวงเวลา , การตั้งรับ ค. การถอย , การเคลื่อนที่เขาประทะ

ข. การรบหนวงเวลา , การรุก , การพราง ง. การถอนตัว , การรบหนวงเวลา , การถอย

๖๕. การรนถอยจะดําเนินการเพ่ือความมุงหมาย เพื่ออยางใดอยางหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งเพราะอะไร

ก. เพื่อยังความรบกวน , ความออนเพลีย ข. เพื่อนํากําลังไปใชที่อื่น

ค. เพื่อผละออกจากการรบ ง. ถูกทุกขอ
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๖๖. แผนการถอนตัวจะตองทําอยางสมบูรณ และมีรายละเอียดมากซึ่งไดแกอะไรบาง

ก. เวลา และลําดับความเรงดวนในการถอนตัว ข. มาตรการในการควบคุม

ค. อาวุธสมทบ ง. ถูกทุกขอ

๖๗. มว. อาวุธหนัก อยูในกองรอยใดกองพันทหารราบ

ก. กองรอยอาวุธเบา ข. มาตรการในการควบคุม

ค. กองรอยสนับสนุนการรบ ง. กองรอยสนับสนุนการชวยรบ

๖๘.   การถอนตัวของ มว. อาวุธหนัก กระทําเชนเดยีวกับกองรอยอาวุธเบา คือวิธีใด

ก. การถอนตัวโดยไมถูกกดดัน ข. การถอนตัวภายใตการกดดัน

ค. การถอนตัวตามคําสั่งของ ผบ.มว.ปล. ง. ขอ ก. และ ข. ถูก

๖๙. หลักการถอนตัวควรปฏิบัตอิยางไร

ก. หลักความออนตัว ข. หลักการรบดวยวิธีรับ

ค. หลักความละเอียด ง. หลักการวางแผนข้ันตน

๗๐. ในการถอนตัวเมื่อขาศึกไมกดดัน หนวยใดเปนสวนระวังปองกันใหกับกําลังสวนใหญ

ก. สวนที่เหลือไวปะทะ ข. กองรอยหนุน

ค. มว. หนุน ง. มว. ในแนวหนา

วิชา การติดตอส่ือสาร (๕ ขอ)

๗๑. ในพ้ืนที่รวมพลหนวยทหารตางๆ จะมารวมกันเพ่ือเตรียมการปฏิบัตทิางยุทธวิธีตอไป เพื่อปองกัน

การสืบคนหาของขาศึกจะตองมีการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร ทุกข้ันตอน ฉะนั้น เราจะใช

มัชฌิม  การสื่อสารใดเปนหลัก และหามใชการสื่อสารใด

ก. วิทยุ/เสียงสัญญาณ ข. ทางสาย/นําสาร

ค. นําสาร/เสียงสัญญาณ ง. วิทยุ/ทัศนะสัญญาณ

๗๒. การเคลื่อนยายทางยุทธวิธีเครื่องมือสื่อสารที่ใชในการควบคุมการเดินที่รวดเร็วและไดผลดีที่สุดเมื่อ

ผูบังคบัหนวยยอมใหใชได คือการสื่อสารประเภทใด

ก. วิทยุถายทอด ข. วิทยุ ค. นําสาร ง. ทัศนะสัญญาณ

๗๓. การเขาตีตรงหนากอนการปะทะกับขาศึกโดยปกติจะระงับวิทยุหรือเงียบฟง เพื่อผลการจูโจม ในระหวาง

ก. การนําสาร ข. เสียงสัญญาณ ค. ทัศนะสัญญาณ ง. ทางสาย

๗๔. เมื่อการเขาตีประสบผลสําเร็จในข้ันการขยายผล ตองทําในลักษณะที่กลาหาญ รวดเร็ว ฉับพลันในการ

ก. การนําสาร ข. ทางสาย ค. เสียงสัญญาณ ง. วิทยุ

ควบคุมบังคบับัญชา เราจะเลือกใชวิธีการสื่อสารใดเปนหลัก

นั้น เราจะติดตอสื่อสารดวยวิธีใดเปนหลัก
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๗๕. เมื่อภารกิจกําหนดวา ใหยึดภูมิประเทศ ผูบังคบัหนวยอาจจะทําแบบการตั้งรับแบบพื้นที่ วิธีการสื่อสารหลักที่จะใชคือ

ก. ทางสาย ข. วิทยุ

ค. ทัศนะสัญญาณ ง. เสียงสัญญาณ

วิชา ครูทหารและผูนํา (๑๐ ขอ)

๗๖. วิธีใดไมใชวิธีการสอนแบบเชิงแสดง

ก. แสดงยุทโธปกรณ ข. การแสดงดวยสื่อ

ค. แสดงบนเวที ง. อธิบาย

๗๗. การสอนเชิงบรรยายไมสมควรจะนํามาสอนนักเรียนทหารในระดับใด

ก. นักศึกษาวิชาทหาร ข. นักเรียนนายสิบ

ค. พลทหาร ง. นักเรียนนายรอย

๗๘. การสอนวิธีใดเปนการใหโอกาสนักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นโดยการถามคําถามแกนักเรียน

ก. เชิงประชุม ข. เชิงแสดง

ค. เชิงวิเคราะห ง. เชิงบรรยาย

๗๙. วิธีการสอนในวิชาทหาร ในวิชา ครูทหาร – ผูนํา ใชการสอนในลักษณะใดบาง

ก. เชิงแสดง , เชิงประชุม ข. เชิงวิเคราะห , เชิงบรรยาย

ค. เชิงวิเคราะห , เชิงประชุม ง. เชิงบรรยาย , เชิงแสดง

๘๐. วิธีการสอนเชิงประชุม เหมาะที่จะใชกับนักเรียนระดับใดบาง

ก. นักศึกษาวิชาทหาร ข. นักเรียนนายสิบ ค. พลทหาร ง. ทุกระดับ

๘๑. สิ่งสําคัญที่สุด ในการพัฒนาความกลาหาญในหนวยทหารคืออะไร

ก. แสดงความเปนผูนําใหผูไดบังคบับัญชา ค. ฝกฝนทหารใหมีความช่ําชอง

ข. ฝกฝนตนเอง ง. บํารุงขวัญกําลังใจเสมอๆ

๘๒. ปจจัยที่เปนผลกระทบตอประสิทธิภาพในการรบ

ก. ขาวลือ ข. ขีดความสามารถของผูนํา

ค. ขีดความสามารถของทหาร ง.ภูมิอากาศ

๘๓.จุดมุงหมายในการสอนทหาร มุงเนนไปในจุดใดเปนหลัก

ก. ขีดความสามารถ ข. การปฏิบัติ

ค. ความสามารถในดานตางๆ ง. กําลัง

๘๔. สิ่งที่สามารถขมความประหมาในการสอนไดเปนอยางดี สิ่งนั้นคืออะไร

ก. รอยยิ้ม ข. วินัย

ค. ความเปนระเบียบ ง. การวางแผนการสอน
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๘๕. ขอใดจัดเปนตัวการบอนทําลายความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามากที่สุด

ก. อคติทางใจ ข. ความสนิทสนม

ค. สถาบัน ง. การถือยศถืออยาง

วิชา พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (๑๕ ขอ)

๘๖. พฤติกรรมในขอใดไมเกี่ยวของกับการทุจริต

ก. จายคาจางอํานวยความสะดวก ข. ตาเฉยๆ ทําตาปริบๆ

ค. ฮั้วประมูล ง. รับเงินซื้อเสียง

๘๗. ใครเปนผูนําใหเกิดการทุจริตไดบาง

ก. พอคาที่แสวงหากําไรโดยไมสนใจวิธีการ

ข. ขาราชการที่เรียกรับสินบน คาตอบแทน

ค.ประชาชนไมสนใจ

ง. ถูกทุกขอ

๘๘. สามารถปองกันการทุจริตไดโดยวิธีใดบาง

ก. ประชาชนคอยเปนหูเปนตา ข. สื่อมวลชนทําหนาที่อยางตรงไปตรงมา เปนกลาง

ค. ขาราชการทํางานตามหนาที่ ง. ถูกทุกขอ

๘๙. ลักษณะของเยาวชนที่ดี ไมควรประพฤติตนเชนใด

ก. การใชของราคาแพงเพื่อความทันสมัย ค. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และกติกา 

ข. การเขาแถวซื้อสินคา ง. ประหยัด

๙๐. ขอใดไมใชสาเหตุของการทุจริต

ก. เจาหนาที่ขาดคณุธรรมและจริยธรรม ค. ขอ ก. และ ข. ถูก

ข. เจาหนาที่บังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ ง. ไมมีขอถูก

๙๑. หนวยงานใดที่ทําหนาที่ตรวจสอบการทุจริตในประเทศไทย

ก. สื่อมวลชน

ข. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)

ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)

ง. ถูกทุกขอ

๙๒. ขอใดไมใชหลักธรรมาภิบาล

ก. หลักคุณธรรม ข. หลักการเปนกลางทางการเมือง

ค. หลักคุมคา ง. หลักความโปรงใส
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๙๓.ขอมูลขาวสารของทางราชการขอใด ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจได

ก.แผนงานโครงงาน และงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงานตางๆของรัฐ

ข.นโยบายการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดของหนวยงานของรัฐ

ค.ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน

ง.ถูกทุกขอ

๙๔.องคกรใดที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน กรณีขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ

ไมปฏิบัติตามกฎหมาย

ก.คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ค.ผูตรวจการแผนดิน                                                                                                                                                                                                                                      

ข.คณะกรรมการตรวจเมืองแผนดิน ง.คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

๙๕. หนวยงานใดมหีนาที่ในการตรวจสอบความถูกตอง และความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

ก.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ค.คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)

ข.คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ง.ผูตรวจการแผนดิน

๙๖.ขอใดตอไปนี้ไมเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ก.พิพากษาคดีเลือกตั้ง ใหถึงที่สุด

ข.การสืบสวนสอบสวน วินิจจัยชี้ขาดปญหาการเลือกตั้ง

ค.การควบคุมการดําเนินกิจการของพรรคการเมอืง

ง.ควบคุมจัดดําเนินการใหมีการเลือกต้ัง ส.ส และส.ว

๙๗.ขอใดสงผลเสียหายและเปนอันตรายตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ก.การไปใชสิทธิเลือกตั้ง ข.การไปออกเสียงประชามติ

ค.รับแจกเงินจากผูสมัครรับเลือกต้ัง ง.การปฏิบัติตนเปนจิตอาสา

๙๘.ขอใดไมใชองคกรตรวจสอบเพื่อความโปรงใส

ก.ภาคประชาชน ข.กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

ค.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ง.ผูตรวจการแผนดิน

๙๙.ขอใดเปนผลกระทบจากการทุจริตคดโกงในสังคมไทย

ก.การสรางอาณาจักร การสรางอิทธิพล ข.สินคาที่ดอยคุณภาพ ไมไดมาตรฐาน

ค.ประชาชนสวนใหญยากจน ง.ถูกทุกขอ

๑๐๐. เราจะมีแนวทางในการแกปญหาการทุจริตอยางไร

ก.การขาดระเบียบวินัย ข.การผลประโยชนของตัวใหดีที่สุด

ค.การสรางจิตสํานึกที่ดีใหของประชาชน ง.การหวงแหนเขตอิทธิพลของตนเอง 


