การทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติ นศท. บุคคลท่าเบือ้ งต้น, แถวชิด และสวนสนาม ชั้นปีที่ ๒ หรือ ๓
หน่วยรับการตรวจ..........................................................
วันที.่ ...................เดือน........................................พ.ศ..............................
คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
ความถูกต้อง ความแข็งแรง ความพร้อมเพรียง
ท่าทีท่ าการตรวจสอบ
รวม หมายเหตุ
เต็ม ได้ เต็ม ได้
เต็ม
ได้
๑
๐.๕
๐.๕
๒
๒
๒

๑. ท่าตรง (๒)
๒. ท่าพัก (๖)
๒.๑ พักในแถว
๒.๑.๑ ท่าพักปกติ
๒.๑.๒ ท่าพักตามระเบียบ
๒.๑.๓ ท่าพักตามสบาย
๓. ท่าหันอยู่กับที่ (๖)
๓.๑ ท่าขวาหัน
๓.๒ ท่าซ้ายหัน
๓.๓ ท่ากลับหลังหัน
๓.๔ ท่ากึ่งขวาหัน
๓.๕ ท่ากึ่งซ้ายหัน
๔. ท่าเคารพ (๖)
๔.๑ ท่าเคารพตรงหน้า
๔.๒ ท่าเคารพทางขวา
๔.๓ ท่าเคารพทางซ้าย
๖. แถวหน้ากระดาน (๖)
๖.๑ แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว ปิดระยะ
๖.๒ แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว เปิดระยะ
๖.๓ แถวหน้ากระดาน ๒ แถว ปิดระยะ
๖.๔ แถวหน้ากระดาน ๒ แถว เปิดระยะ
๖.๕ แถวหน้ากระดาน ๔ แถว ปิดระยะ
๖.๖ แถวหน้ากระดาน ๔ แถว เปิดระยะ
๖.๗ การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน
๖.๘ การนับ ๓ ประเภท
๖.๘.๑ นับตามปกติ
๖.๘.๒ นับตามจานวนทีก่ าหนด
๖.๘.๓ นับทัง้ แถว

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

ท่าทีท่ าการตรวจสอบ
๗. แถวตอน (๖)
๗.๑ แถวตอนเรียง ๑
๗.๒ แถวตอนเรียง ๒
๗.๓ แถวตอนเรียง ๔
๗.๔ การแยกคู่ขาดของแถวตอน
๗.๕ การนับ ๓ ประเภท
๗.๕.๑ นับตามปกติ
๗.๕.๒ นับตามจานวนทีก่ าหนด
๗.๕.๓ นับทัง้ แถว
๘. การเปลี่ยนรูปแถว (๖)
๘.๑ การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน
๘.๒ การเปลี่ยนรูปแถวตอน
๙. ท่าเดิน (๑๒)
๙.๑ ท่าเดินตามปกติ/ท่าหยุดจากการเดินปกติ (๖)
๙.๒ ท่าเดินสวนสนาม/ท่าหยุดจากการเดินสวนสนาม (๖)

-๒ความถูกต้อง
เต็ม ได้
๒

ความแข็งแรง ความพร้อมเพรียง
รวม หมายเหตุ
เต็ม ได้
เต็ม
ได้
๒
๒

๒

๒

๒

๔

๔

๔

รวมคะแนน (๕๐)
ตรวจถูกต้อง
พ.ท.
( จิรศักดิ์ ปิน่ เวหา )
หน.ตป.กฝศ.นรด.

สถานีสอบ การทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติ นศท. บุคคลท่าอาวุธและแถวชิด
หน่วยรับการตรวจ..........................................................
วันที.่ ...................เดือน........................................พ.ศ..............................
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน
ท่าทีท่ าการตรวจสอบ
๑. ท่าเรียบอาวุธ (๒)
๒. ท่าพัก (๒)
๒.๑ พักในแถว
๒.๑.๑ ท่าพักปกติ
๒.๑.๒ ท่าพักตามระเบียบ
๒.๑.๓ ท่าพักตามสบาย
๒.๒ พักนอกแถว
๒.๒.๑ ท่าพักแถว
๒.๒.๒ ท่าเลิกแถว
๓. ท่าหันอยู่กับที่ (๓)
๓.๑ ท่าขวาหัน
๓.๒ ท่าซ้ายหัน
๓.๓ ท่ากลับหลังหัน
๔. ท่าเคารพ (๓)
๔.๑ ท่าเคารพตรงหน้า
๔.๒ ท่าเคารพทางขวา
๔.๓ ท่าเคารพทางซ้าย
๕. ท่าเฉียงอาวุธ (๒)
๖. ท่าถอดหมวก - สวมหมวก (๒)
๗. แถวหน้ากระดาน (๓)
๗.๑ แถวหน้ากระดานแถวเดี่ยว ปิดระยะ
๗.๒ แถวหน้ากระดาน ๒ แถวขึ้นไป เปิดระยะ
๗.๓ การแยกคู่ขาดของแถวหน้ากระดาน

ความถูกต้อง

ความแข็งแรง ความพร้อมเพรียง

เต็ม

เต็ม

ได้

ได้

เต็ม

ได้

รวม หมายเหตุ

-๒ท่าทีท่ าการตรวจสอบ

ความถูกต้อง

ความแข็งแรง ความพร้อมเพรียง

เต็ม

เต็ม

ได้

ได้

เต็ม

ได้

๘. แถวตอน (๓)
๘.๑ แถวตอนเรียง ๑
๘.๒ แถวตอนเรียง ๒ ขึ้นไป
๘.๓ การแยกคู่ขาดของแถวตอน
๘.๔ การนับ ๓ ประเภท
๘.๔.๑ นับตามปกติ
๘.๔.๒ นับตามจานวนทีก่ าหนด
๘.๔.๓ นับทัง้ แถว
๙. การเปลี่ยนรูปแถว (๒)
๙.๑ การเปลี่ยนรูปแถวหน้ากระดาน (๑)
๙.๒ การเปลี่ยนรูปแถวตอน (๑)
รวมคะแนน (๒๐)
ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ )
ผอ.กฝศ.นรด.

รวม หมายเหตุ

