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ปญหาสอบวิชาฝายอํานวยการเบื้องตน 
หลักสูตรชั้นนายพัน (ปฐมนิเทศ) 

 
1.ความมุงหมายของการจัดฝายอํานวยการที่สําคัญประการหนึ่งคืออะไร 
      ก.การใหขาวสารกับ ผบ.                                            ข.การประสานงาน 
      ค.สนองความตองการของ ผบ.                                   ง.การกํากับดแูล 
2.ฝายอํานวยการจัดแบงออกได  3  ประเภท    ขอใดถูกตอง 
       ก. ฝอ.ประสานงาน, ฝอ.ประจําตัว,  นายทหารคนสนิท 
       ข.ฝายกิจการพิเศษ, ฝอ.ประสานงาน, ฝายกิจการทัว่ไป 
       ค.ฝอ.ประสานงาน, ฝอ.ประจําตัว, ฝอ.พิเศษ 
       ง.ฝอ.ประสานงาน, ฝายกิจการพิเศษ, ฝอ.ประจําตัว 
3.ขอใดเปนทั้ง ฝอ.ประจําตัวและฝายกจิการพิเศษ 
       ก.นายทหารติดตอ                                           ข.นายทหารจเร 
       ค.นายทหารการเงิน                                          ง.นายทหารคนสนิท 
4.ขอใด  ไมใช   บทบาทของฝายอํานวยการ 
      ก.เปนที่ปรึกษา                                                ข.เปนผูประสานงาน 
      ค.เปนผูวางแผนและตกลงใจ                            ง.เปนผูกํากับดแูล 
5.ขอใด   ไมใช   เปนความสัมพันธทางการบังคับบัญชา      
      ก.หนวยสนับสนุน                                                  ข.หนวยในอัตรา 
      ค.หนวยบรรจุมอบ                                                  ง.หนวยข้ึนควบคุมทางยุทธการ 
6.การที่หนวยเหนือมีอํานาจสั่งการหนวยรองไดทุกเรื่องตามกฎหมาย  จัดเปนความสมัพันธทางการบังคับ
บัญชาขอใด 
      ก.หนวยบรรจุมอบ                                                   ข.หนวยในอัตรา  
      ค.หนวยขึน้สมทบ                                                     ง.หนวยข้ึนควบคุมทางยุทธการ 
7.การกําหนดใหหนวยใดหนวยหนึ่งไปอยูในองคประกอบของอีกหนวยหนึ่งในลักษณะคอนขางถาวร  
เรียกวาอะไร 
      ก.การขึ้นสมทบ                                                              ข.ขึ้นควบคุมทางยุทธการ 
      ค.การบรรจุมอบ                                                              ง.การสนับสนุน 
8.ขอใด   ไมใช   งาน/การในหนาที่รวมของฝายอํานวยการ 
      ก.การแสวงหาขาวสารและใหขาวสาร                                 ข.การประมาณการและเสนอแนะ 
      ค.การประมาณสถานการณและตกลงใจ                               ง.การจัดทําแผนและคําสั่ง 
9.เมื่อจัดตั้งหนวยใหญจะตองมีหนวยยอยเปนสวนประกอบเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จเรียกวา
หนวยในอัตรา  
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   สําหรับหนวยในสนาม  ใชอัตราในขอใด 
    ก.  อสอ.                   ข. อคค.                       ค.  อจย.                            ง.  อฉก. 
10.เมื่อจัดตั้งหนวยใหญจะตองมีหนวยยอยเปนสวนประกอบเพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จเรียกวา
หนวยในอัตรา  
   สําหรับหนวยปกติในสวนกลาง  ใชอัตราในขอใด 
    ก.  อสอ.                   ข. อคค.                       ค.  อจย.                            ง.  อฉก. 
11.คําสั่ง  ทบ. ให  ช.21 และ นขต. ไปขึ้นการบังคับบัญชากับ   กช. ในลักษณะถาวร   ดังนั้น ช.21 เปนหนวย
ในลักษณะใด 
     ของ    กช. 
     ก.อัตราการจัดยุทโธปกรณ                                                            ข.อัตราเฉพาะกจิ 
     ค.บรรจุมอบ                                                                                   ง.ขึ้นสมทบ 
12.การที่หนวยหนึ่งไปขึ้นการสมทบกับอีกหนวยหนึ่ง   หนวยรับการสมทบจะตองรับผิดชอบอะไรบาง 
       ก.การสับเปลี่ยนตําแหนงของหนวยมาขึ้นสมทบ                    ข.การเลื่อนยศปลดยายของหนวยมาขึ้น
สมทบ 
       ค.งานธุรการและการสนับสนุนของหนวยมาขึ้นสมทบ           ง.ไมตองรับผิดชอบเรื่องใดๆ 
13.ขอใดกลาวไดถูกตอง 
       ก.ฝอ.เปนผูชวยเหลือนาย ไมใชส่ังนาย 
       ข.ฝอ.เปนผูบริหารหนวยในภารกิจทั้งหมดแทนผูบังคับบัญชา 
        ค.สําหรับหนวยระดับกองพัน  ฝอ.เปรียบเปนพอบานของหนวย 
        ง.งานใดๆที่ ฝอ.ทํา  ผูบังคับบัญชาไมตองรับผิดชอบ 
14.ทําไมตองจาํกัดอํานาจของฝายอํานวยการ 
      ก.ไมใหฝายอํานวยการเหลิงอํานาจ                                          ข.ผูบังคับบัญชาเปนผูรับผิดชอบหนวย 
      ค.เพื่อเอกภาพในการบังคับบัญชา                                             ง.ขอ  ก  และ  ข   ถูกตอง 
15.ขอใดทําหนาที่ฝายอํานวยการประสานงานในระดับกองทัพบก 
      ก.กรมการทหารชาง                                                              ข.กรมกําลังพลทหารบก 
      ค.กรมสวัสดิการทหารบก                                                     ง.กรมสารบรรณทหารบก 
16.ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการจัดฝายอํานวยการ 
      ก.สนองความตองการของผูบังคับบัญชา                               ข.ใหผูบังคับบัญชาทราบสถานการณโดย
ตลอด 
      ค.ปลดเปลืองภาระของผูบังคับบัญชา                                     ง.ใหฝายอํานวยการเปนผูออกคําสั่ง,ส่ังงาน
และกํากับดูแล 
17.ขอใด  ไมใช   บทบาทโดยทั่วไปของฝายอํานวยการ 
     ก. ที่ปรึกษา         ข.ผูวางแผน                      ค.ผูประสานงาน                  ง.ผูส่ังการ 
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18.ขอใดทําหนาที่ฝายอํานวยการประสานงานในระดับกองทัพภาค 
     ก.กองปลัดบัญชี             ข.แผนกสารบรรณ              ค.แผนกจเร                        ง.แผนกปนใหญ 
19.ขอใดไมใชประเภทฝายอาํนวยการประสานงาน 
      ก.นายทหารธุรการและกําลังพล                                                         ข.นายทหารติดตอ 
      ค.นายทหารยุทธการและการขาว                                                        ง.นายทหารสงกําลังบํารุง 
20.ขอใดเปนฝายอํานวยการประจําตัวของ    จก.กช. 
       ก. เสธ.กช.             ข. รองเสธ.กช.                   ค.ทส.จก.กช.                  ง.รอง จก.กช. 
21.ขอใดเปนฝายอํานวยการประจําตัว 
      ก.นายทหารพระธรรมนูญ                                                    ข.อนุศาสนาจารย 
      ค.จเร                                                                                      ง.ถูกทุกขอ 
22.การขอเครื่องราชอิสริยาภรณใหกับกําลังพลเปนความรับผิดชอบของ ฝอ.1 ในเรื่องใด 
     ก.การจัดการกําลังพล                                                          ข.การพัฒนาและรักษาขวัญ 
     ค.การจัดการภายใน  บก.                                                     ง.เบ็ดเตลด็  
23.ฝอ.1ในการเลื่อนยศใหกาํลังพลอยางเปนธรรมเปนหลักการจัดการกําลังพลในขอใด 
     ก.ความเชื่อมั่นในความกาวหนาของอาชพี                        ข.การเราความปรารถนาในการทํางาน 
     ค.การใชบุคคลใหเกิดประโยชนอยางเตม็ที่                        ง.การบรรจุใหเหมาะสมกับงาน 
24.ขอใด  ไมเกี่ยวของ   กับหลักการพิจารณาบรรจุคนใหเหมาะกับงาน    ที่ ฝอ.1/สธ1 ใชพิจารณา 
      ก. คน      ข. งาน         ค. งบประมาณ          ง.ความตองการของทางราชการ 
25.งานธรุการที่มิไดมอบใหแก ฝอ.อ่ืนๆ  จัดเปนความรบัผิดชอบของ ฝอ.1 โดยจัดใวในเรื่องใด 
      ก.การรักษาขอบังคับและคําสั่ง                                         ข.การจัดการภายใน  บก. 
      ค.การจัดการทางธุรการ                                                     ง.เบ็ดเตล็ด 
26. งานในหนาที่ ฝอ.2  ขอใดถูกตองที่สุด 
       ก.การผลิตขาวกรอง                                                               ข.การใชและการกระจายขาวกรอง 
       ค.การตอตานขาวกรอง                                                           ง.งานขาวกรองเบ็ดเตล็ดและขอ ก.,ข.,ค. 
27.ขาวสารเกี่ยวกับขาศึกและสภาพพื้นที่ปฏิบัติการรวมถึงทาทีของประชาชนที่เกีย่วของกับการยุทธโดยตรง    
      เปนความหมายของขอใด 
      ก.ขาวสารทางทหาร                                                            ข.ขาวกรองการรบ 
      ค.ขาวกรองทางยุทธศาสตร                                                 ง.ขาวกรองทางเทคนิค 
28.วงรอบขาวกรอง  ปกติมกัจะเริ่มในขั้นใด 
       ก.การรวบรวมขาวสาร                                                      ข.การวางแผนรวบรวมขาวสาร 
       ค.การดําเนินกรรมวิธี                                                         ง.การใชและการกระจายขาวสาร 
29.กอนถึงขั้นการใชและการกระจายขาวสาร  ปกติจะตองผานขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของวงรอบขาวกรอง   
ไดแกขอใด 
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      ก.การรวบรวมขาวสาร        ข.การประเมินคา                   ค.การดําเนินกรรมวิธี                ง.การตีความ 
30.ขอใดเปนความรับผิดชอบหลักของ  ฝอ.3 
      ก.การจัด  การฝก  การวางแผน                                                ข.การจัด  การยุทธ   การกํากับดแูล 
      ค.การจัด  การฝก     การยุทธ                                                   ง.การจัด  การวางแผน   การอํานวยการ 
31.คุณวุฒิของ  ฝอ.3   ขอใดกลาว   ไมถูกตอง 
     ก.เปนผูนํา / ติดตามสถานการณ                                               ข.รอบรูลักษณะและขีดความสามารถของ
หนวย 
     ค.ไมจําเปนตองมีความสามารถดานบริหาร                              ง.เปนคนทันสมัยอยูเสมอ 
32.การพัฒนาและดํารงรักษาบัญชีหนวยทหาร   เปนงานของ  ฝอ.3ในขอใด 
     ก.การจัด              ข.การฝก                     ค.การยุทธ                     ง.การวางแผน 
33.การจัดทําแผน / คําสั่งยุทธการ ของหนวย      เปนงานของ  ฝอ.3  ในขอใด 
     ก.การฝก                 ข.การยุทธ                    ค.การวางแผน                ง.การประมาณการยุทธ 
34.งาน /  การในหนาที่รวมของ  ฝอ.3 ขั้นสุดทายคืออะไร 
     ก.การใหขาวสาร      ข.การประมาณการ        ค.การเสนอแนะ                ง.การกํากับดูแล 
35.ในขอเสนอแนะของการประมาณการยทุธ  จะบอกใหเราทราบอะไร 
      ก.ใคร   อะไร    ที่ไหน   เมื่อไร    ทําไม                            ข.อะไร   ที่ไหน    เมื่อไร     อยางไร    ทําไม 
      ค.ใคร  อะไร  ที่ไหน  เมือ่ไร  อยางไร   ทําไม                    ง.ใคร  อะไร   ที่ไหน     เมื่อไร 
36.เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอตกลงใจและใหแนวความคิดในการปฏิบัติแลว   นายทหารยุทธการนําไปทําอะไร 
      ก.ทําแผนและคําสั่งยุทธการ                                                   ข.ทําแผนและคําสั่งการชวยรบ 
      ค.ทําแผนแอละคําสั่งกิจการพลเรือน                                      ง.ทําแผนและคําสั่งกาํลังพล 
37.การแจกจายสิ่งอุปกรณใหหนวยรอง เปนงานสงกําลังบํารุงในขอใด 
      ก.การขนสง                                                                                 ข.การบริการ 
      ค.การสงกําลัง                                                                               ง.เบ็ดเตล็ด 
38.การซอมบํารุงมี 4 ระดับ  5 ขั้น   ขอใดเปนการซอมบํารุงขั้นหนวย 
     ก.การซอมบํารุงขั้น 1                                                   ข.การซอมบํารุงขั้น 2 
     ค.การซอมบํารุงขั้น 3                                                    ง.การซอมบํารุงขั้น 1 และ 2 
39.การซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง เปนการซอมบาํรุงขั้นใด 
     ก. ขั้น 2           ข.ขั้น 3                        ค.ขั้น 4                              ง.ขั้น 5 
40.การซอมบํารุงสนับสนุนทั่วไป   เปนการซอมบํารุงขั้นใด 
     ก. ขั้น 2           ข.ขั้น 3                        ค.ขั้น 4                              ง.ขั้น 5 
41.การซอมบํารุงขั้นคลัง   เปนการซอมบํารุงขั้นใด 
     ก. ขั้น 2           ข.ขั้น 3                        ค.ขั้น 4                              ง.ขั้น 5 
42.ส่ิงอุปกรณประเภท 2  ไดแกขอใด 
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      ก.เสบียงอาหาร                                                               ข.ส่ิงอุปกรณในอัตราของหนวย 
      ค.ส่ิงอุปกรณนอกอัตรา                                                   ง.ส่ิงอุปกรณนอกโครงการ 
43.การจัดทําแผนและคําสั่งการชวยรบ เปนความรับผิดชอบของ ฝอ.ใด 
     ก. ฝอ. 2                          ข. ฝอ. 3                             ค. ฝอ.4                                 ง. ฝอ.5 
44.ขอใดเปนความรับผิดชอบหลักของ  ฝอ.5 
       ก.การ  ปกร.     การ   ปชส.     และการประชาสนเทศ               ข.การ  ปจว.  การ  ปชส.  การอพยพ
ประชาชน 
       ค.การ ปจว.,การ ปชส.,การปลูกผังอุดมการณทางการเมือง     
       ง.การ ปกร.,การ ปจว.,การ ปชส.,และการปลูกผังอุดมการณทางการเมือง 
45.ในการปฏบิัติการรบ  ทําไมจึงตองคํานงึถึงงานกิจการพลเรือนดวย 
      ก.เพื่อใหประชาชนยอมรบัและรวมมือ                                   ข.เพื่อความสัมพันธอันดีระหวางทหารและ
พลเรือน 
      ค.เพื่อปองกันไมใหประชาชนกีดขวางการยุทธ                       ง.เพื่อใหประชาชนสงเสบียงและสิ่งอุปกรณ 
46.การเผยแพรขาวสารความคิดเห็นลัทธนิิยมหรือจูงใจตางๆรวมทั้งมาตรการอื่นๆตามแผนที่วางใว   เพื่อใหม
อิทธิพล 
      เหนือจิตใจของกลุมชน    เปนความหมายของขอใด 
     ก. การปฏิบัติการจิตวิทยา                                                               ข.การประชาสัมพันธ        
    ค.การประชาสนเทศ                                                                        ง.การปลูกผังอุดมการณทางการเมือง 
47.หนวยประชาสัมพันธของกองทัพบกไดแกขอใด 
     ก. กร.ทบ.       ข.สลก.ทบ.            ค. ศปก.ทบ.                     ง. กอ.รมน. 
48.หนวยใดวางแผนการดําเนินการดานกจิการพลเรือนของกองทัพบก 
     ก. กร.ทบ.       ข.สลก.ทบ.            ค. ศปก.ทบ.                     ง. กอ.รมน. 
49.หนวยใดดาํเนินการดานการปฏิบัติการจิตวิทยาในทีต่ัง้ปกติของกองทัพบก 
     ก. กร.ทบ.       ข.สลก.ทบ.            ค. ศปก.ทบ.                     ง. กอ.รมน. 
50.การชวยเหลือผูประสบภัยแลง  อุทกภัย    เปนงานในหนาที่กํากับดแูลของ  ฝอ.ใด 
     ก.นายทหารยุทธการ        ข.นายทหารสงกําลังบํารุง                    ค.นายทหารกจิการพลเรือน    ง.นายทหาร
งบประมาณ 
51.ในหนวยระดับกองพัน  ผูทําหนาที่หวัหนาฝายอํานวยการไดแกใคร 
      ก.ผูบังคับกองพัน                                                                                   ข.รองผูบังคับกองพัน 
      ค.นายทหารฝายกําลังพล                                                                        ง. นายทหารฝายยุทธการ 
52.ผูทําหนาที่เปนแมงานในแตละงานของหนวยทหาร  ไดแกใคร 
      ก.ผูบังคับหนวย                                                                                 ข.รองผูบังคับหนวย 
      ค.เสนาธิการ                                                                                        ง.นายทหารฝายอํานวยการ 
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53.การทําแผนและคําสั่ง  เปนบทบาทของฝายอํานวยการ ในขอใด 
     ก.เปนที่ปรึกษา               ข.เปนผูวางแผน                    ค.เปนผูประสานงาน              ง.เปนผูกํากับดูแล 
54.ขอใดเปนหัวหนาฝายอํานวยการ 
       ก.ผูบังคับหนวย            ข.เสนาธิการ          ค.นายทหารยุทธการ      ง.ถูกทั้งขอ  ก. และ  ข. 
55.ฝายอํานวยการประเภทใดเปนฝายอํานวยการหลักของผูบังคับบัญชา 
      ก.ฝายอํานวยการประสานงาน                                          ข.ฝายกิจการพิเศษ 
      ค.ฝายอํานวยการประจําตัว                                                 ง.นายทหารติดตอ 
56.ผูไดรับแตงตั้งตามขอใด  จะเปนนายทหารชั้นสัญญบัตรหรือนายทหารชั้นประทวน กไ็ด 
      ก.นายทหารฝายกําลังพล                                                        ข.นายทหารการขาว 
      ค.นายทหารฝายการสงกําลังบํารุง                                           ง.นายทหารติดตอ 
57.ขอใดเปนหลักการดําเนนิงานของฝายอํานวยการ 
      ก.ไมเปนนายผูบังคับบญัชา                                                       ข.ไมออกคําสั่งแทนผูบังคับบัญชา 
      ค.ทําเรื่องยากและสับสนใหเปนเรื่องงาย                                    ง.ขอ  ก. และ  ข.  ถูกตอง 
58.ฝายอํานวยการตองเปนผูหาและใหขอเท็จจริง  รวมทัง้เหตุการณสําคัญโดยมุงใหขอเสนอแนะแก
ผูบังคับบัญชาใชในการ 
     ตกลงใจ    ในขั้นนีเ้ปนงานในหนาที่รวมของฝายอํานวยการในขอใด 
     ก.การหาและใหขาวสาร                                                               ข.การทําประมาณการ 
     ค.การใหขอเสนอแนะ                                                                   ง.การทําแผนและคําสั่ง 
59.ขอ 2 “สภาพพื้นที่ปฏิบัตกิาร” เปนหวัขอการประมาณการของฝายอํานวยการใด 
      ก.ฝายยุทธการ              ข.ฝายการขาว                    ค.ฝายกําลังพล                     ง.ฝายสงกําลังบํารุง 
60.ในขอ 5 ของการประมาณสถานการณของผูบังคับหนวย    จะเปนหวัขออะไร 
       ก.ขอเสนอแนะ       ข.ขอตกลงใจ                       ค.ขอสรุป                           ง.แนวความคิดในการปฏิบัติ 
61.ในสถานการณทางยุทธวธีิ  การใหขาวสารในเรื่องการทดแทนกําลังพล  เปนหนาที่ของใคร 
      ก.ฝายสรรพกําลัง จทบ.หรือ มทบ.                  ข.สธ.1                           ค.สธ.3                         ง.สธ.4 
62.งานกิจการพลเรือนที่ไดจากการประมาณการกจิการพลเรือนของ  สธ.5 แลว  จะไปเขียนใวในแผน/คําสั่ง
ใด 
      ก.แผน/คําสั่งการกําลังพล                                                  ข.แผน/คําสั่งยุทธการ 
      ค.แผน/คําสั่งการชวยรบ                                                     ง.แผน/คําสั่งการขาวกรอง 
63.อะไรเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของฝายอํานวยการ 
     ก.คําสั่งของผูบังคับบัญชา                                                     ข.นโยบายของผูบังคับบัญชา 
     ค.กําลังพลหนวยรอง                                                              ง.บันทึกประจําวนัของฝายอํานวยการ 
64.ฝายอํานวยการตองมีคุณวุฒิในวิชาชีพอยางไร 
      ก.จบปริญญาตรี                                                                     ข.จบโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
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      ค.บวชเรียนไดเปรยีญธรรม                                                    ง.มีประสบการณและรูปญหาหนวย 
65.ขอใดเปนจริยธรรมของฝายอํานวยการ 
      ก.ใชช่ือผูบังคับบัญชาไปบังคับบัญชาหนวยรอง                      ข.ไมเคารพสิทธิอํานาจของ  ผบ.หนวยรอง 
      ค.ไมทํางานขามสายงาน                                                            ง.ตองรับปากคําขอจากหนวยรอง 
66.ขอปฏิบัติของฝายอํานวยการที่ดี เปนอยางไร 
      ก.ตองรูจักตนเอง                                                                       ข.มาทํางานกอนนาย   
      ค.เลิกงานหลังนาย                                                                     ง.ทํางานไมมีวนัหยุด 
67.คุณสมบัติสวนตัวของนายทหารฝายอาํนวยการ  เปนอยางไร 
      ก.รูหลักมนุษยสัมพนัธเปนอยางดี                                             ข.เปนคนราเริงแจมใส 
      ค.ตองวางตัวถือตัว                                                                     ง.ไมเปนคนเซื่องซึม 
68.ในการเขยีนแผนและคําสั่ง   นายทหารยุทธการจําเปนตองทราบอะไรมากที่สุด 
      ก.หนวยทหารของตน                                                                 ข.แผนที่และภาพถายทางอากาศ 
      ค.หนาที่ ฝอ.ของตนและ ฝอ.สายงานอื่นๆ                                  ง.สภาวะลมฟาอากาศ 
69.ขอใดเปนเอกสารที่รวบรวมระเบยีบปฏิบัติตางๆ ที่กระทําในลักษณะประจําของหนวย    มารวบรวมเขาใว 
      ดวยกัน  เพื่อประโยชนในการลดเวลาในการสั่งการ 
      ก.ระเบียบปฏิบัติประจํา                                                                ข.บันทึกประจาํวนั 
      ค.สมุดบันทึก                                                                                ง.แฟมนโยบาย 
70.ขอใดเปนเอกสารอางอิงที่ไดมาจากคําสั่งทั้งที่เปนขอเขียนหรือวาจา, สาสน และเรื่องราวทั้งปวงในบนัทึก
ประจําวนั 
      แลวมาจัดเขาสารบัญเปนหมวดหมู  เพือ่สะดวกตอการคนหา, การทาํรายงาน, และสรุปเหตุการณใน
รายงาน 
        ก.เอกสารแยกเรื่อง                                                                       ข.บันทึกประจําวัน 
        ค.สมุดบันทึก                                                                                ง.แฟมนโยบาย 
71.งานทุกอยางตองมีผูอํานวยการการปฏิบตัิเพียงคนเดียว  จึงเกิดเอกภาพในการทํางาน  ดังนั้นอะไรเปนปจจยั
สําคัญที่กอใหเกิด 
      เอกภาพในการทํางาน 
      ก.การเผดจ็การ                                                                               ข.เอกภาพในการบังคับบัญชา 
      ค.การรวมมือรวมใจ                                                                       ง.ระเบียบคําสั่งตางๆ 
72.นอกจากงานในหนาที่รวมของฝายเสนาธิการ 5 ประการแลว   ยงัตองรับผิดชอบอะไรอีก 
      ก.ดูแลหนวยรองแทนนาย                                                            ข.งานในหนาที่หลักในสายงานตน 
      ค.ดูแลระเบียบปฏิบัติของกําลังพล                                                ง.ประสานกับหนวยขางเคียงตางๆ 
73.การจัดการกําลังพล  ทั้งที่เปนบุคคลและเปนหนวยทั้งที่เปนทหารและพลเรือนซึ่งอยูภายใตการควบคุมของ
ทหาร 
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      เปนหนาทีข่องใคร 
      ก.นายทหารฝายยุทธการ                                                               ข.นายทหารฝายกําลังพล 
       ค.นายทหารฝายกิจการพลเรือน                                                    ง.เปนหนาที่ของ มทบ.และ จทบ. 
74.ขอใดเปนการสูญเสียจากการรบ 
       ก.ปวยตายในสนามรบ                                                                 ข.เปนโรคจิตในสนามรบ 
       ค.บาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการรบ                                   ง.สูญหายในการรบ 
75.ขอใดเปนการสูญเสียที่มิใชจากการรบ 
       ก.ถูกกักกนัในประเทศทีเ่ปนกลาง                                                          ข.ตายเพราะบาดเจ็บจากการรบ 
       ค.บาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการรบ                                             ง.ปวยเนื่องจากลมฟาอากาศ 
76.ขอใดเปนการสูญเสียทางธุรการ 
      ก. จ.ส.อ.นอย   ตายระหวางการรบ                                                        ข. จ.ส.อ.นอย  ตายในสนามรบ 
      ค. จ.ส.อ.นอย เจ็บปวยในสนามรบ                                                         ง. จ.ส.อ. นอย  ยายเขา
กองบัญชาการกองพล 
77.กําลังทดแทนไดมาจากที่ใด 
      ก.เขตภายใน                                                                                          ข.ยทุธบริเวณ 
      ค.ถูกทั้งขอ ก.และ ข.                                                                             ง.ผิดทั้งขอ ก.และ ข. 
78.ขอใดเปนกาํลังทดแทนจากยุทธบริเวณ 
       ก.พลเรือนในยุทธบริเวณ                                                                  ข.กําลังพลเรียกเกณฑ 
       ค.ทหารกองหนุนในประเทศ                                                             ง.ถูกทั้งขอ ก.,ข.,และ ค. 
79.ตามอนุสัญญาเจนิวา  งานขอใดไมอนุญาตใหขาศึกทํา 
     ก.คนใชสวนตัว                                                                             ข.งานการบริการสารณูปโภค 
     ค.งานขนสงและการจดัการคลังเก็บของ                                        ง.งานสาธารณะและงานกอสราง 
80.การปฏิบัติตอเชลยศึกและพลเรือนผูถูกกักกนั  มีหลักอยางไร 
      ก.หลักมนษุยธรรม                                                                       ข.สงกลับจากเขตหนาโดยเร็ว 
      ค.ใหโอกาสซักถาม                                                                       ง.ถูกทั้งขอ ก., ข., และ ค. 
81.การพัฒนาทางการศึกษาทั่วไป  เปนงานในความรับผิดชอบหลัก 7 ประการของ  สธ.1   ในขอใด 
     ก.การจัดการกําลังพล                                                                     ข.การจัดการกําลังคน 
     ค.การพัฒนาและรักษาขวัญ                                                            ง.เบ็ดเตล็ด 
82.หนึ่งในความรับผิดชอบหลักทางฝายอาํนวยการ  4 ประการ   ของนายทหารฝายการขาวกรอง  ไดแกขอใด 
     ก.การผลิตขาวกรอง                                                                    ข.การอํานวยการรวบรวมขาวสาร 
     ค.การดําเนนิกรรมวิธีตอขาวสาร                                                 ง.การใชและการกระจายขาวสารและขาว
กรอง 
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83.ขั้นตอน   การวางแผนรวบรวมขาวสาร, การรวบรวมขาวสาร, การดําเนินกรรมวธีิตอขาวสาร, การใชและ
การกระจาย 
      ขาวสารและขาวกรอง    เปนกระบวนการขาวกรองซึ่งเรียกวาอะไร 
       ก.การวิเคราะหขาวกรอง                                                              ข.วงรอบขาวกรอง 
       ค.การผลิตขาวกรอง                                                                      ง.ขอ ข. และ ค. ถูกตอง 
84.เครื่องมือในการรายงานขาวสารขาวกรอง ภายใน  บก.    ไดแกอะไร 
     ก.รายงานขาวกรองเปนลายลักษณอักษร                                       ข.แผนบริวารและแผนที ่
     ค.ผนวก ขาวกรองประกอบ แผน/คําสั่งยทุธการ                            ง.รายงานขาวกรอง 
85.เครื่องมือกระจายขาวกรองไปยังหนวยเหนือ       ไดแกอะไร 
      ก.รายงานขาวกรองเปนลายลักษณอักษร                                       ข.สรุปขาวกรองและขอพิจารณาดานขาว
กรอง 
      ค.การบรรยายสรุป                                                                         ง.รายงานดวยวาจา 
86.มาตรการตอตานขาวกรอง  แบงเปน  2  มาตรการ  ไดแกอะไรบาง 
     ก.มาตรการเชิงรับและมาตรการปองกนั                                         ข.มาตรการเชิงรุกและมาตรการโตตอบ 
    ค.มาตรการเชิงรับและมาตรการเชิงรุก                                           ง.มาตรการปองกันและมาตรการโตตอบ 
87.ใครคือเจาหนาที่ตอตานขาวกรอง 
      ก.เสนาธิการฝายการขาว                                                                ข.นายทหารการขาว 
        ค.นายทหารขาวกรอง                                                                    ง.ทหารทุกนาย,ทุกหนวย 
88.การเสนอแนะการจดัลําดบัความเรงดวนในการแบงสรรทรัพยากรที่ขาดแคลน เชน อัตรากระสนุมูลฐาน 
     เปนความรบัผิดชอบของใคร 
     ก.สธ.1               ข.สธ.2                  ค.สธ.3                                 ง.สธ.4 
89.การระดมพลและการเลิกระดมพล   เปนงานในหนาที่ของใคร 
     ก.สธ.1              ข.สธ.3                          ค.สธ.4                            ง.สธ.5 
90.ขอใดเปนการฝกแกปญหาทางยุทธวิธี 
     ก.การฝกแกปญหาบนโตะทรายและภูมปิระเทศจําลอง                ข.การแกปญหาบนแผนที ่
     ค.การจําลองยุทธบนแผนที่                                                           ง.ไมมีขอใดผิด                 
91.ขอใดเปนความหมายของคําวา “การสนบัสนุนการชวยรบ” 
      ก.การสงกาํลังพลกองหนุนไปชวยหนวยรบและหนวยสนนัสนุนการรบ 
      ข.การเกณฑพลเรือนกองหนุนไปชวยหนวยสนับสนุนการรบในงานดานพลเรือน 
       ค.การจัดหาการจัดซื้อจดัจางยุทโธปกรณใหหนวยรบและหนวยสนับสนุนการรบ 
       ง.การปฏิบัติการใดๆที่จะชวยใหหนวยรบแหนวยสนับสนุนการรบดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
92.ในเรื่องการสนับสนุการชวยรบ  มีกจิกรรมหลักใหปฏิบัติ  3  ประการ  ไดแกอะไร 
      ก.การกําลังพล, การสงกําลังบํารุง, การจัดดินแดน 
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      ข.การสงกําลังบํารุง, การจัดดินแดน, การพิทักษพืน้ทีส่วนหลัง 
       ค.การกิจการพลเรือน, การจัดดนิแดน, การพิทักษพื้นที่สวนหลัง 
       ง.การกําลังพล, การสงกําลังบํารุง, การกิจการพลเรือน 
93.การบริการ  เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในขอใด 
     ก.การจัดดนิแดน               ข.การพิทักษพื้นที่สวนหลัง      ค.การสงกาํลังบํารุง        ง.การกําลังพล 
94.หนึ่งในงานสงกําลังบํารุง  6  ประการ  ไดแกอะไร 
     ก.การจัดหา               ข.การแจกจาย                   ค.การควบคุม                             ง.การสงกําลัง 
95.การเคลื่อนยาย คือ การนาํกําลังพล  ยุทโธปกรณ  หรือส่ิงอุปกรณจากตําบลหนึ่งไปอีกตําบลหนึง่   ความ
รับผิดชอบ 
     ของ  สธ.4  ในการเคลื่อนยายไดแกขอใด 
     ก.การเคลื่อนยายพลรบไปทําการรบ                                           ข.การเคลื่อนยายยทุโธปกรณไปทําการรบ 
     ค.การเคลื่อนยายทางธุรการ                                                         ง.ขอ ก.,ข.,และ ค. ถูกตอง 
96.กิจการพลเรือน คือ การดําเนินงานของทหารในปจจัยที่เกี่ยวกับ  การเมือง  การเศรษฐกิจ  และสงัคม
จิตวิทยา  
     โดยมีความมุงหมายเพื่ออะไร 
     ก.ใหทหารสนับสนุนการเมือง                                                     ข.ใหทหารสนับสนุนเศรษฐกจิระดับราก
หญา 
     ค.ใหฝายพลเรือน,ประชาชน สนับสนุนทหาร                             ง.ใหขาศึกและประชาชนฝายขาศึกกลับใจ 
97.งานหลักของกิจการพลเรือน  4  ประหาร ไดแกขอใด 
     ก.การพัฒนาพลังประชาชน                                                          ข.การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
     ค.การปองกันภยัฝายพลเรือน                                                        ง.การรักษาความสงบเรียบรอย 
98.กองทัพบกแบงกลุมงานการปฏิบัติการกิจการพลเรือน ออกเปน  3  กลุม  ไดแกอะไร 
      ก.ดานการปกครอง, ดานเศรษฐกิจ, และการสาธารณสุข 
      ข.ดานการปกครอง, ดานเศรษฐกิจ, และสังคมจิตวิทยา 
       ค.งานดานพลเรือน, งานดานตํารวจ, งานดานทหาร 
       ง.ดานความมั่นคงภายใน, ดานความมัน่คงภายนอก, ดานตางประเทศ 
99.งานกิจการพลเรือนในดาน การปฏิบัติการจิตวิทยา นัน้  กระทําตอใคร 
      ก.ทหารฝายเดยีวกัน                                                       ข.เจาหนาที่ฝายพลเรือน 
      ค.กําลังพลฝายขาศึก                                                       ง.ไมมีขอใดผดิ 
100.กรมกิจการพลเรือนทหารบกรับผิดชอบงานกิจการพลเรือนทั้งปวง   สวนการประชาสัมพันธนั้น 
       หนวยใดเปนหนวยรับผิดชอบ 
       ก.กรมสวสัดิการทหารบก                                              ข.กรมสารบรรณทหารบก 
       ค.หนวยบญัชาการกําลังสํารอง                                       ง.สํานักงานเลขานุการกองทัพบก 
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