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จงเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียง ๑ ขอ
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๑. เครื่องหมายยศเปนรูปดาว ๕ กลีบ ทําดวยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบาขางละ ๓ ดาว เปน
เครื่องหมายชัน้ ยศอะไร
ก. รอยตรี
ข. รอยโท
ค. รอยเอก
ง. พันตรี
๒. ทหารประจําการที่สังกัดศูนยการทหารมา ใชเครื่องหมายสังกัดทําดวยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อดานซาย คือ
ก. ศม.
ข. ศบ.
ค. ศร.
ง. ศสพ.
๓. กองทัพภาคที่ ๑ ใชอักษรยอคือ
ก. ทภ. ๑
ข. ทภ.๒
ค. ทภ. ๓
ง. ทภ.๔
๔. เครื่องหมายเหลาทหารราบทําดวยโลหะสีทองติดคอเสื้อขางขวาเปนรูปอะไร
ก. รูปกระบี่ไขวประกอบดวย ๓ จักร
ข. รูปปนเล็กไขวประกอบกับตับกระสุน
ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว
ง. รูปสายฟาประกอบกับจักร
๕. เครื่องหมายเหลาทหารสรรพาวุธทําดวยโลหะสีทองติดคอเสื้อขางขวาเปนรูปอะไร
ก. รูปกระบี่ไขวประกอบดวย ๓ จักร
ข. รูปปนเล็กไขวประกอบกับตับกระสุน
ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว
ง. รูปสายฟาประกอบกับจักร
๖. เครื่องหมายเหลาทหารพลาธิการทําดวยโลหะสีทองติดคอเสื้อขางขวาเปนรูปอะไร
ก. รูปกระบี่ไขวประกอบดวย ๓ จักร
ข. รูปปนเล็กไขวประกอบกับตับกระสุน
ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว
ง. รูปสายฟาประกอบกับจักร
๗. เปนเหลาหลักในการทําหนาที่เขาแยง เคลื่อนยายดวยทาว ทําการรบไดทุกภูมิประเทศและเหตุการณ
เปนหนาที่ของเหลาใด
ก. เหลาทหารชาง
ข. เหลาทหารปนใหญ
ค.เหลาทหารมา
ง. เหลาทหารราบ
๘. ทําการรบดวยการยิง ทําการยิงสนับสนุน หรือยิงชวยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเปนหนาที่
ของเหลาใด
ก. เหลาทหารชาง
ข. เหลาทหารปนใหญ
ค.เหลาทหารมา
ง. เหลาทหารราบ

๒
๙. ทหารประจําการที่สังกัดศูนยการทหารราบใช
เครื่องหมายสังกัดทําดวยโลหะสีทองติดเครื่องหมายที่
คอเสื้อดานซาย คือ
ก. ศสพ.
ข. ศม.
ค. ศบ.
ง. ศร.
๑๐. ทหารกองประจําการทีส่ ังกัดศูนยการทหารปนใหญใชเครื่องหมายสังกัดทําสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อ
ดานซาย คือ
ก. ศสพ.
ข. ศม.
ค. ศป.
ง. ศร.
๑๑. เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทําดวยแถบไหมสีทองเหลือง ๓ บั้ง คือ
ก. สิบตรี
ข. สิบโท
ค. สิบเอก
ง. จาสิบตรี
๑๒. นศท. ควรจะไดทราบวา เหลาทหารบกมีกี่เหลาคือ
ก. ๑๕ เหลา
ข. ๑๖ เหลา
ค. ๑๗ เหลา
ง. ๑๘ เหลา
๑๓. ทหารการขาว มีหนาทีเ่ กี่ยวกับอะไร
ข. เบิกจายเงินเดือน
ก. ขาวทหารทัง้ ปวง
ค. การรักษาพยาบาล
ง. ใหความบันเทิง
๑๔. ยศทหารนั้น มีกี่ประเภท คือ
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๑๕. ผูใดแตงเครื่องแบบทหารโดยไมมีสิทธิตามกฎหมาย มีโทษเทาไร
ข. จําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๓ ป
ก. จําคุกตั้งแต ๓ เดือน ถึง ๕ ป
ค. จําคุกตั้งแต ๓ ป ถึง ๕ ป
ง. ไมมีขอถูก
๑๖. กรมสวัสดิการทหารบก ใชคํายอวาอะไร
ก. สก.
ข. สห.
ค. สพ.
ง. สบ.
๑๗. กรมการสัตวทหารบก ใชคํายอวาอะไร
ก. กส.
ข. สส.
ค. สบ.
ง. สพ.
๑๘. กรมการแพทยทหารบก ใชคํายอวาอะไร
ก. พบ.
ข. พธ.
ค. กธ.
ง. กง.
๑๙. กรมยุทธศึกษาทหารบก ใชคํายอวาอะไร
ก. ยศ.
ข. ผท.
ค. จย.
ง. ยย.
๒๐. กรมกําลังสํารองทหารบก ใชคํายอวาอะไร
ก. กสร.
ข. สบส.
ค. สบบ.
ง. สตธ.

๓
วิชา กําลังพลสํารอง
๒๑. กําลังสํารองหมายถึงกําลังที่ไมใชกําลังประจําการที่เตรียมไวในยามสงครามมีอะไรบาง ?
ก. กําลังกึ่งทหาร
ข. กลุมพลังมวลชนที่ไดจัดตั้งแลว
ค. กลุมพลังมวลชนอื่น ๆ
ง. ถูกทุกขอ
๒๒. กําลังกึ่งทหารไดแก.ก. กลุมลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.)
ข. กลุมไทยอาสาปองกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หนวยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง. ทหารกองเกิน
๒๓. กลุมพลังมวลชนอื่น ๆ ไดแก.ก. กลุมลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.)
ข. กลุมไทยอาสาปองกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หนวยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง. ทหารกองเกิน
๒๔. กลุมพลังมวลชนที่ไดมีการจัดตั้งแลวไดแก.ก. กลุมลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.)
ข. กลุมไทยอาสาปองกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หนวยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง. ทหารกองเกิน
๒๕. กําลังพลสํารองไดแก.ก. กลุมลูกเสือชาวบาน (ลส.ชบ.)
ข. กลุมไทยอาสาปองกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หนวยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง. ทหารกองเกิน
๒๖. กําลังพลสํารองหลักประเภท ส.ต.กองประจําการและพลทหารไดมาจากไหน ?
ก. พลทหารทีร่ ับราชการครบกําหนดแลวปลดเปนทหารกองหนุน
ข. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
ค. หนวยกองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดน
ง. กลุมกองหนุนเพื่อความมัน่ คงของชาติ
๒๗. กําลังพลสํารองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนไดมาจากไหน ?
ก. พลทหารทีร่ ับราชการครบกําหนดแลวปลดเปนทหารกองหนุน
ข. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
ค. หนวยกองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดน
ง. กลุมกองหนุนเพื่อความมัน่ คงของชาติ
๒๘. ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (พลทหารที่รับราชการครบตามกําหนดแลวปลดเปนกองหนุน) จะอยูใ น
ชั้นกองหนุนตาง ๆ รวม ๓ ชั้น อยางไร ? จึงจะปลดเปนพนราชการประเภทที่ ๑
ก. ชั้นที่ ๑ จํานวน ๑๐ ป ชั้นที่ ๒ จํานวน ๗ ป และชั้นที่ ๓ จํานวน ๖ ป
ข. ชั้นที่ ๑ จํานวน ๗ ป ชัน้ ที่ ๒ จํานวน ๖ ป และชั้นที่ ๓ จํานวน ๑๐ ป
ค. ชั้นที่ ๑ จํานวน ๖ ป ชัน้ ที่ ๒ จํานวน ๗ ป และชั้นที่ ๓ จํานวน ๑๐ ป
ง. รวม ๓ ชั้น เปนเวลา ๒๓ ป

๔
๒๙. ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หมายถึงใคร ?
ก. ทหารกองประจําการที่ตอ งโทษจําคุกรวมกันเกินกวา ๑ ปขึ้นไป
ข. ทหารกองประจําการที่กระทําใหเสื่อมเสียแกทางราชการและถูกปลด
ค. ทหารกองเกินที่ไมถูกคัดเลือกเขาเปนทหาร (จับสลากไมไดใบแดง)
ง. ถูกทุกขอ
๓๐. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีอายุไมเกิน ๕๐ ปคือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นยศอะไร ?
ข. พันตรี - พันโท
ก. รอยตรี – รอยเอก
ค. พันเอก - พันเอกพิเศษ
ง. นายพล ขึ้นไป
๓๑. ความมุงหมายในการฝกวิชาทหารของ นศท.มีอยางไร ?
ก. ใหมีคณ
ุ ลักษณะเปนผูนํา
ข.ใหเปนผูมวี นิ ัย
ค. เชื่อมั่นในตนเอง และใหดํารงตนเปนพลเมืองดี
ง. ถูกทุกขอ
๓๒. การปฏิบัติตัวของ นศท.ระหวางเขารับการฝกวิชาทหารในการแตงกาย นศท.ตอง ?
ก. เครื่องแบบตองถูกตองตามระเบียบ
ข.เครื่องแบบตองสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา
ค. ผมตองตัดสั้นตามที่หนวยฝกกําหนด
ง. ถูกทุกขอ
๓๓. การเขารับการฝกสอน นศท.ตองกระทําตามเวลาทีก่ ําหนด หากไมสามารถเขารับการสอนไดดวยเหตุใด
ก็ตาม นศท.ผูนั้นตองรายงานเปนลายลักษณอักษรยื่นตอผูใด ? กอนถึงวันเขารับการฝกสอนไมนอยกวา ๑ วัน
ก. ผูบังคับบัญชาที่หนวยฝก
ข. ผูกํากับ นศท.ณ สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู
ค. ครูฝก ณ สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู
ง. ไมมีขอใดถูก
๓๔. จากขอ ๑๓ หากไมสามารถรายงานกอนเขารับการฝกสอนได ใหกระทําอยางไร ?
ก. รายงานเมือ่ มาเขารับการเรียนการสอน ข. รายงานภายหลังไมเกิน ๑ วัน
ค. รายงานภายหลังไมเกิน ๓ วัน
ง. ไมมีขอใดถูก
๓๕. เมื่อ นศท.สําเร็จการศึกษาชั้นปที่ ๑ หรือ ชั้นปที่ ๒ แลวไมประสงคจะเรียนตอในชั้นที่สูงขึน้ ไปอีก
ดวยเหตุผลใดก็ตาม นศท.จะตองทําอะไรบาง ?
ก. ตองดําเนินการขอหลักฐานหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
ข. ไปติดตอเจาหนาที่ทะเบียน กองการเตรียมพล นสร.เพือ่ สอบถามในเรื่องสิทธิตา ๆ
ค. ไมตองทําอะไรเลย
ง. ถูกทั้งขอ ก. และขอ ข.
๓๖. การยกเวน นศท.ผูมีอายุครบ ๒๐ ป บริบูรณใน พ.ศ.ใด ใหนําใบสําคัญ (สด.๙) พรอมกับเขียนชื่อ
สถานศึกษาวิชาทหาร ชั้น / พ.ศ., เลขทะเบียน นศท. และที่อยูปจจุบัน ไวดานหลังของใบสําคัญ (สด.๙) แลว
นําไปมอบใหกับใคร ? ในการขอยกเวนไมเรียกเขากองประจําการในยามปกติ
ก. อาจารยที่โรงเรียน
ข. ผูกํากับ นศท. ณสถานฝกวิชาทหาร
ค. สัสดีอําเภอ
ง. ครูฝก

๕
๓๗. การยกเวน การนําหลักฐานตาง ๆ ไปมอบ ( ตาม ขอ ๑๖ ) จะตองนําไปมอบภายในเดือนใด ?
ก. สิงหาคม
ข. กันยายน
ค. ตุลาคม
ง. พฤศจิกายน
๓๘. เมื่อ นศท.พนสภาพการเปน นศท. ถือวาหมดสิทธิไดรับการยกเวน ฯ เมื่อหมดสิทธิ นศท.ตอง
ปฏิบัติอยางไร ?
ก. รายงานตัวตอ ผกท.ของสถานศึกษาวิชาทหารของตน
ข. ติดตอสัสดีอําเภอ ณ ภูมิลาํ เนาทหารของตนภายใน ๓๐ วัน
ค. แจงตอสถานศึกษาที่ตนศึกษากอนเขาเปน นศท.
ง. ถูกทั้ง ขอ ก และขอ ข
๓๙. สิทธิในการไดรับคะแนนเพิ่ม นศท.มีสิทธิไดรับคะแนนเพิ่มจากการสอบในโอกาสใด ?
ก. สอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู ข. สอบเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยทีเ่ ลือก
ค. สอบเขาโรงเรียนทหาร
ง. ไมมีขอใดถูก
๔๐. จากขอ ๑๙ ในการไดรบั คะแนนเพิ่มจะไดรับอยางไร. ?
ก. สําเร็จการฝกวิชาทหารชัน้ ปที่ ๑ เพิ่มใหรอยละ ๓
ข. สําเร็จการฝกวิชาทหารชัน้ ปที่ ๒ เพิ่มใหรอยละ ๔
ค. สําเร็จการฝกวิชาทหารชัน้ ปที่ ๓ เพิ่มใหรอยละ ๕
ง. ถูกทุกขอ
๔๑. สิทธิในการลดหยอนวันรับราชการในกองประจําการ นศท.ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ มีสิทธิ
ไดรับการลดหยอนหรือไมถา มีลดหยอนอยางไร ?
ก.
ข.
ค.
ง.
๔๒. จากขอ ๔๑ นศท.ผูสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ และรองขอเขากองประจําการจะมีสิทธิไดรับการ
ลดหยอนหรือไมถามีลดหยอนอยางไร ?
ก. ไมมีสิทธิไดรับการลดหยอน
ข. จาก ๒ ป เหลือ ๑ ป ๖ เดือน
ค. จาก ๒ ป เหลือ ๑ ป
ง. จาก ๒ ป เหลือ ๖ เดือน
๔๓. หลักฐานการขอรับสิทธิลดหยอนวันรับราชการในกองประจําการใชหลักฐานอะไร ?
ก. ใบสําคัญ สด.๙
ข. บัตรประชาชน
ค. สําเนาทะเบียนบาน
ง. หนังสือแสดงวิทยะฐานะสอบไดวิชาทหาร
๔๔. หลักฐานตามขอ ๒๓ ตองนําไปแสดงเมื่อไร. ?
ก. ใหเจาหนาที่กอนการจับสลาก
ข.ใหเจาหนาทีเ่ มื่อรับหมายเรียก
ค. ใหเจาหนาที่เมื่อรายงานตัวเขาหนวย
ง. ไมมีขอใดถูก

๖
๔๕. หาก นศท.ผูที่จบการฝกวิชาทหารปชั้นที่ ๑ และ ๒ แลวไมประสงคจะเรียนตอในชั้นตอไป ให นศท.
รีบติดตอขอรับหนังสือแสดงวิทยฐานะเมือ่ ผลสอบประจําปการศึกษานั้นไดประกาศผลสอบแลว ภายในกีว่ ัน
ก. ภายใน ๓๐ วัน
ข. ภายใน ๑๕ วัน
ค. ภายใน ๗ วัน
ง. ภายใน ๓ วัน
๔๖. สิทธิการขอแตงตั้งยศทหาร นศท.ซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ และ ๒ เมือ่ เขารับราชการทหารใน
กองประจําการครบตามกําหนด และปลดเปนทหารกองหนุนแลว มีสทิ ธิไดรับการแตงตั้งยศตามระเบียบ
กองทัพบกที่กาํ หนด โดยสําเร็จ ชั้นปที่ ๑ และจบมัธยมปลายหรือเทียบเทาจะไดรับยศอะไร ?
ก. พลทหาร
ข. สิบตรี
ค. สิบโท
ง. สิบเอก
๔๗. จากขอ ๔๖ สําเร็จชั้นปที่ ๑ และจบอนุปริญญาขึ้นไปจะไดรับยศอะไร ?
ก. พลทหาร
ข. สิบตรี
ค. สิบโท
ง. สิบเอก
๔๘. จากขอ ๒๖ สําเร็จชั้นปที่ ๕ และจบอนุปริญญาขึ้นไปไดรับยศอะไร ?
ก. สิบโท
ข. สิบเอก
ค. จาสิบเอก
ง. วาที่ รอยตรี
๔๙. การไปขอรับการแตงตัง้ ยศ นศท.ที่สอบไดวิชาทหารจากสถานศึกษาใด (หนวยฝกหรือศูนยฝก) ใหไป
ติดตอเพื่อขอใหทําเรื่องขอแตงตั้งยศให (มทบ. / จทบ.) สวนผูที่มีการเปลี่ยนที่อยูห รือยาภูมิลําเนาแลวไม
ทราบวาจะไปติดตอที่ใดใหไปติดตอที.่ ..?
ก. สัสดี อําเภอหรือจังหวัดที่ตนอยู
ข. นสร.แผนกทะเบียน กองการเตรียมพล
ค. บก.ทบ.
ง. กระทรวงกลาโหม
๕๐. การขอแตงตั้งยศ (ในขอ ๔๙ )ตองนําหลักฐานอะไรไปแสดง ?
ก. สมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ข. สําเนาทะเบียนบาน
ข. วุฒิการศึกษาและหนังสือแสดงวิทยฐานะ ง. ถูกทุกขอ
วิชา การกําลังสํารอง
๕๑. กําลังสํารองไดแก
ก. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
ข. นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
ค. นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
ง. ถูกทุกขอ
๕๒. การที่จะไดมาซึ่งกําลังสํารองเหลานี้ตองอาศัยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ป พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. ๒๔๙๕
ข. พ.ศ. ๒๔๙๗
ค. พ.ศ. ๒๔๙๙
ง. พ.ศ.๒๕๐๐
๕๓. กําลังพลสํารองจําพวกทหารกองเกินเปนกําลังพลสํารองที่ไดมา ตามกฎหมายรับราชการไดแก ผูมีอายุ
ตั้งแตเทาใด
ก. ๑๘ ป ถึง ๒๙ ป บริบูรณ
ข. ๒๐ ป ถึง ๓๐ ป บริบูรณ
ค. ๒๕ ป ถึง ๓๕ ป บริบูรณ
ง. ๓๐ ป ถึง ๔๐ ป บริบูรณ

๗
๕๔. นศท. ที่ไปสมัครสอบเขาโรงเรียนทหาร ถานํา หลักฐานการสอบไดวิชาทหารชั้นปที่ ๑ ไปแสดง จะได
คะแนนเพิ่มรอยละเทาไร
ก. เพิ่มใหรอยละ ๒
ข. เพิ่มใหรอยละ ๓
ค. เพิ่มใหรอยละ ๔
ง. เพิ่มใหรอยละ ๕
๕๕. เมื่อ นศท. สอบไดวิชาทหารชั้นปที่ ๓ แลว ไมมีโอกาสจะเขารับราชการฝกวิชาทหารชั้นสูงขึ้นในป
ถัดไป ให นศท. รีบติดตอขอรับหนังสือสําคัญ ประจําตัวแสดงวิทยฐานะ สอบไดภายในกี่วนั
ก. ๑๘ วัน
ข. ๒๐ วัน
ค. ๓๐ วัน
ง. ๔๐ วัน
๕๖. ขอใดที่ไมใชความมุงหมายในการฝกสอนวิชาทหาร แกนักศึกษาเพื่อให นศท. แตละนายมีคณ
ุ ลักษณะ
ก. มีลักษณะความเปนผูนํา
ข. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ค. เปนผูมีวินยั
ง. เปนกําลังสํารองของผูบังคับกองรอยอยางมีประสิทธิภาพ
๕๗. พันตรี , พันโท เปนนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอายุไมเกินกีป่ 
ก. ๖๐ ป
ข. ๕๐ ป
ค. ๖๕ ป
ง. ๖๘ ป
๕๘. นศท. ที่สําเร็จการฝกวิชาทหารชั้นปที่ ๑ จะไดรับสิทธิลดหยอนวันรับราชการทหารกองประจําการ
ตาม พรบ. ดังนี้
ก. จาก ๒ ป ๖ เดือน เหลือ ๒ ป
ข. จาก ๒ ป ๖ เดือน เหลือ ๑ ป ๖ เดือน
ค. จาก ๒ ป เหลือ ๑ ป ๖ เดือน
ง. จาก ๒ ป เหลือ ๑ ป
๕๙.นายรอย ( ร.ต. – ร.อ. ) เปนนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอายุไมเกินกี่ป
ก. ๔๕ ป
ข. ๕๐ ป
ค. ๕๕ ป
ง. ๖๐ ป
๖๐. นศท. ที่พน สภาพการเปน นศท. ตามระเบียบ รด. วาดวยการฝกวิชาทหารจะดวยเหตุใดก็ตาม จะตอง
ไปติดตอ จนท. ที่อําเภอภูมลิ ําเนาทหาร ( สัสดีอําเภอ ) ภายในกีว่ ัน
ก. ๑๕ วัน
ข. ๓๐ วัน
ค. ๔๕ วัน
ง. ๖๐ วัน
๖๑. ทหารกองเกินมีอายุเทาไหร
ก. ๑๕ ป
ข. ๑๖ ป
ค. ๑๗ ป
ง. ๑๘ ป
๖๒. นศท. ชั้นปที่ ๓ ใหมีความรูความสามารถทําหนาที่ตําแหนงอะไร
ก. ผบ.หมู
ข. ผบ.ตอน
ค. ผบ.หมวด
ง. ผบ.พัน

๘
๖๓. นศท. ชั้นปที่ ๑,๒ ใหมคี วามรูความสามารถทํา หนาที่ตําแหนงอะไร
ก. ลูกแถว
ข. ผบ.หมู
ค. ผบ.ตอน
ง. ผบ.หมวด
๖๔. นศท. ชั้นปที่ ๕ ใหมีความรูความสามารถทําหนาที่ตําแหนงอะไร
ก. ผบ.หมู
ข. ผบ.ตอน
ค. ผบ.หมวด
ง. ผบ.พัน
๖๕. การเตรียมกําลังพลสํารองทั้งบัญชีและเอกสารมีกี่ประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๗ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๖๖. ถาสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๑ จะตองมาเปนทหารเกณฑ กี่ ป
ก. ๖ เดือน
ข. ๑ ป
ค. ๑ ป ๖ เดือน
ง. ๒ ป
๖๗. ถาสําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ ๒ จะตองมาเปนทหารเกณฑ กี่ ป
ก. ๖ เดือน
ข. ๑ ป
ค. ๑ ป ๖ เดือน
ง. ๒ ป
๖๘. กําลังกึ่งทหาร คือ
ก. อส.ทพ.
ข. สอ.รด.
ค. ลส.ชบ.
ง. กนช.

๖๙. ถาสําเร็จการฝก นศท. ป ๕ จะไดยศ อะไร
ก. สิบตรี
ค. สิบเอก
๗๐. ถาสําเร็จการฝก นศท. ป ๓ จะไดยศ อะไร
ก. สิบตรี
ค. สิบเอก

ข. สิบโท
ง. รอยตรี
ข. สิบโท
ง. รอยตรี

วิชา การขาวเบื้องตน
๗๑. ขาวสารทางทหารหมายถึง ?
ก. ขาวสารที่ไดจากประชาชน และนักศึกษา
ข. ขาวสารที่ไดจากหมูนักศึกษา
ค. เอกสารภาพถาย สภาพวัตถุ แผนที่ การตรวจการณ
ง. ขาวที่ไดจากแหลงชุมชนทั่วไป

๙
๗๒. ขาวกรองทางทหาร หมายถึง ?
ก. การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห ประเมินคาเกี่ยวกับ ขศ.
ข. ขาวกรองทางการขนสง และโทรคมนาคม
ค. ขาวกรองภูมิศาสตรทางทหาร
ง. ขาวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปจจัยประชาชน
๗๓. มาตรการตอตานขาวกรองมีกี่ประเภท ?
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๗๔. ขาวที่ ผบช. ตองการสําหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื่องของ ขศ.,ลมฟาอากาศ,และภูมิประเทศ เปนขาว
กรองประเภทใด ?
ก. ขาวสารทางทหาร
ข. ขาวกรองทางทหาร
ค. ขาวกรองการรบ
ง. ขาวกรองทางยุทธศาสตร
๗๕. หลักการรายงานประกอบดวยขอใด ?
ก. รวดเร็ว, ถูกตอง, สมบูรณ
ข. ความแนนอน,ถูกตอง
ค. การรายงานดวยวาจา,โทรศัพท
ง. รวดเร็ว, เชือ่ ถือได
๗๖. ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการแสวงหาขาวสารทหารคือขอใด?
ก. ทหารเหลาขาวเทานั้น
ข. ทหารทุกคน
ค. เฉพาะเจาหนาที่ขาวกรอง
ง. ผูบังคับบัญชา
๗๗. สัญญาระหวางชาติ (สัญญาเจนีวาวาดวยการปฏิบัติตอเชลย เมื่อ ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒ ทหารตองปฏิบัติตอ
เชลยศึกตามลําดับขั้นอยางไร?)
ก. คน , แยก ,เงียบ , เร็ว , พิทักษ
ข. คน , แยก , เร็ว , พิทักษ , เงียบ
ค. คน , แยก ,เงียบ , พิทักษ, เร็ว
ง. แยก , คน , เงียบ , เร็ว , พิทักษ
๗๘. กรณีทหารถูกจับเปนเชลยตองปฏิบัติดังนี?้
ก. บอกตามความจริงเฉพาะ ยศ , ชื่อ และหมายเลขประจําตัว
ข. บอกตามความจริงเฉพาะชื่อหนวย และยอดกําลังพลเทานั้น
ค. บอกจํานวนและชนิดของอาวุธเทานั้น
ง. ถูกทุกขอ
๗๙. รายงานเหตุการณปกติไดกวี่ ิธี?
ก. ๓ วิธี
ข. ๔ วิธี
ค. ๕ วิธี
ง. ๖ วิธี
๘๐. วิธีการรายงานที่รวดเร็วที่สุดคือการรายงานดวยวิธีใด?
ก. ลายลักษณอักษร
ข. เอกสารและยุทธภัณฑ
ค. ภาพสังเขป
ง. โทรศัพทและวิทยุ

๑๐
๘๑. ผูรับผิดชอบการตอตานขาวกรองคือใคร?
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
๘๒. ขอใดตอไปนี้เปนมาตรการตอตานขาวกรองเชิงรับ?
ก. การสกัดกั้นตอตานการลาดตระเวน
ข. การวางแผนเขาตี
ค. การสะกดรอย
ง. การรักษาความลับ
๘๓. ขอตอไปนี้เปนขาวที่มคี วามสําคัญตอการปฏิบัติการทางทหารยกเวนขาวเกีย่ วกับเรื่องใด ?
ก. ขาศึก
ข. ลมฟาอากาศ
ค. ภูมิประเทศ
ง. การเมือง
๘๔. การขาวมีความสําคัญตอการปฏิบัติการทางทหารอยางไร ?
ก. ฝายเราทราบเรื่องราวเกีย่ วกับขาศึกมากเพียงใดขาศึกยอมรูเรื่องฝายเรานอยลงเทานั้น
ข. ผูบังคับบัญชาอาศัยการขาวเปนพืน้ ฐานในการตกลงใจทางยุทธวิธี
ค. ถาฝายเราปองกันไมใหขาศึกทราบขาวเกี่ยวกับฝายเราก็เทากับเปนการปดหนทางปฎิบัติของขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
๘๕. การพยายามรักษาความปลอดภัยแกเชลยศึกในขณะสงกลับไปยังสวนหลังไมใหใครทําการทารุณตอ
เชลยศึกเรียกวาอะไร ?
ก. การคน
ข. การพิทักษ
ค. การแยก
ง. ถูกทุกขอ
๘๖. ขอตอไปนี้ขอใดเปนแหลงขาวที่ทหารตองเพงเล็งเพื่อใหเกิดประโยชนตอฝายเรา ?
ก. การปฏิบัติและการงดปฏิบัติของขาศึก
ข. สภาพลมฟาอากาศและภูมิประเทศ
ค. แผนที่ภาพถายทางอากาศของขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
๘๗. เพื่อเปนการปองกันและรักษามิใหความลับของทางราชการรั่วไหลไปถึงขาศึกทหารตองปฏิบัติตน
ดังตอไปนีย้ กเวนขอใด ?
ก. ทหารที่ออกไป ลว.จะตองไมนําเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับทางการทหารติดตัวไป
ข. ทหารจะตองเปนผูที่รูความลับของทางราชการทหารไวใหมากที่สดุ
ค. ทหารจะตองพยายามหลีกเลี่ยงจากการถูกจับเปนเชลยใหถึงที่สดุ
ง. ทหารตองไมตอบคําถามเกี่ยวกับกิจการทหารแกบุคคลอื่นอยางเด็ดขาด
๘๘. การเขียนจดหมายของทหารขณะอยูระหวางปฏิบัติการในสนามรบใหปฏิบัติอยางไร ?
ก. เขียนบรรยายที่ตั้ง,กําลังพล,อาวุธ ใหบุคคลอื่นทราบ
ข. ที่หัวกระดาษจดหมายตองเขียนตําบลทีอ่ ยูใหชดั เจน
ค. การสงจดหมายใหสงเฉพาะทางไปรษณียทหารเทานัน้
ง. ถูกทุกขอ

๑๑
๘๙. วิธีการรายงานขาวสามารถกระทําไดดังนี้ ?
ก. รายงานดวยวาจาและลายลักษณอักษร
ข. รายงานโดยการเขียนขาว ภาพสังเขป
ค. รายงานขาวทางโทรศัพทและวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
๙๐. ขอใดตอไปนี้เปนการนําความรูในเรืองขาวมาใชประโยชน?
ก. ไมเปดเผยขั้นเงินเดือนปจจุบันและรายไดอื่นใหภรรยาทราบ
ข. เปลี่ยนแปลงสถานที่พบปะเราและกิ๊กบอย ๆ
ค. กรณีคูสมรสจับผิดไดใหสารภาพเพียงครึ่งเดียว
ง. ถูกทุกขอ
๙๑. ความมุงหมายของขาวทางทหารมีวัตถุประสงคอยูกี่ประการ ?
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ
๙๒. การรายงานขาวเกีย่ วกับขาศึกจะตองครอบคลุมรายละเอียดในเรื่อง ?
ก. ขนาด,การปฏิบัติ
ข. ที่ตั้ง,หนวย
ค. เวลา,ยุทโธปกรณ
ง. ถูกทุกขอ
๙๓. ทหารจะตองรายงานขาวสารทุกชนิดดวยความรวดเร็วโดยใหระบุวา ?
ก. อะไร,อยางไร,เมื่อไร
ข. อะไร,ที่ไหน,เมื่อไร
ค. เมื่อไร,ที่ไหน,อยางไร
ง. อยางไร,ที่ไหน,อะไร
๙๔. ระบบการใชสัญญาณผานกระทําเพื่ออะไร ?
ก. ปองกันทหารหนีออกนอกหนวย
ข. ปองกันทหารพลัดหลงจากหนวย
ค. ปองกันขาศึกแทรกซึมเขามาในหนวย
ง. ผิดทุกขอ
๙๕. การแบงพื้นที่ในการปฏิบัติการขาวกรองแบงได ๒ พื้นที่ ไดแกอะไรบาง?
ก. พื้นที่อิทธิพล
ข. พื้นที่เขตสีแดง
ค. พื้นที่ที่ตองสนใจ
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ค
๙๖. การวางแผนรวบรวมขาวสารเพื่ออะไร?
ก. เพื่อจะไดวิเคราะห
ข. เพื่อใหนายทหารฝายการขาวรวบรวมขาวสารไดตรงตามความเปนจริง
ค. เพื่อใหทนั เวลา
ง. ไมมีขอถูก
๙๗. สิ่งบอกเหตุใดที่สามารถเตือนเราได?
ก. สัตวตกใจ
ข. รองรอยที่พักแรมหรือรอยเทาจํานวนมาก
ค. เสียงระเบิด
ง. ถูกทุกขอ
๙๘. วิธีการรวบรวมขาวสารในสนาม มีอะไรบาง?
ก. การเฝาตรวจในสนามรบ
ข. การตอตานการลาดตระเวนและการคนหาที่หมาย
ค. การลาดตระเวนทางพื้นดินและอากาศ
ง. ถูกทุกขอ

๑๒
๙๙. การคนหาที่หมายเปนสวนหนึ่งของงานขาว
กรองประเภทใด?
ก. ขาวกรองการรบ
ข. ภารกิจการลาดตระเวน
ค. การปฏิบัติการตอตานขาวกรอง
ง. การเฝาตรวจ
๑๐๐. เจาหนาที่รวบรวมขาวสาร คือใคร?
ก. เจาหนาที่ขา วกรอง
ข. บริการขาวสารพิเศษและแหลงขาว
ค. หนวยทหาร
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๑. ขอมูลที่ทหารใชในการตกลงใจทางยุทธวิธีไดแก?
ข. ขาศึก,ลมฟาอากาศและภูมิประเทศ
ก. ขอมูลทางยุทธศาสตร
ค. OCOKA
ง. ถูกทั้ง ข.และ ค.
๑๐๒. ขอใดถูกตองที่สุด?
ก. รูเขารูเรา
ข. รูเขาแตไมใหรูเรา
ค. รูเขารูเราและไมใหเขารูเรา
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๓. ตนกําเนิดของขาวสารไดแก?
ก. บุคคล, สิ่งของ ขศ.
ข. ลมฟาอากาศ
ค. แหลงขาวสาร
ง. OCOKA
๑๐๔. การติดปายชื่อเชลยศึก วันเวลา สถานที่ที่จับได และหนวยทีจ่ ับไดเปนขั้นตอนใด?
ก. คน
ข. แยก
ค. เงียบ
ง. พิทักษ
๑๐๕. ภารกิจที่ทหารจะไดขอมูลในเรื่องลมฟาอากาศและภูมิประเทศชัดเจนที่สุดไดแก?
ก. การตั้งฐาน ลว.
ข. การซุมโจมตี
ค. การ ลว.
ง. การตีโฉบฉวย
๑๐๖. วิธีการสังเกตุที่สําคัญมีกี่วิธ?ี
ก. ๓
ข. ๔
ค. ๕
ง. ๖
๑๐๗. หลักปฏิบัติเรื่องการติดตอสื่อสารของ ขศ.(ดักฟง)ไดแก?
ก. หากฟงรูเรื่องจดจําถอยคํารายงาน ผบช.ทราบโดยเร็ว
ข. ควรเลือกดักฟงเฉพาะขอมูลที่รูเรื่องและเขาใจ
ค. หากฟงไมเขาใจใหบันทึกชนิดเครื่องมือสื่อสาร, ขนาดคลื่น และ ความถี่
ง. ขอ ก. และ ค.ถูก
๑๐๘. การจัดยามคอยเหตุจดั เปนมาตรการใด?
ก. ระบบสัญญาณผาน
ข. การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
ค. การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร
ง. การรักษาความลับ

๑๓
๑๐๙. สัญญาเจนีวาถูกกําหนดขึ้นเมื่อ?
ก. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒
ข. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๒
ค. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๙
ง. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๙
๑๑๐. คําวา “เร็ว” ในสัญญาเจนีวาหมายถึง?
ก. คนดวยความรวดเร็ว
ข. กักขัง ขศ.โดยเร็ว
ค. เคลื่อนยาย ขศ.ไปยังสวนหลังดวยความรวดเร็ว
ง. แยก ขศ.ดวยความรวดเร็ว
วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ
๑๑๑. อาวุธของทหารราบมีหลายชนิด อาวุธชนิดใดจัดเปนอาวุธประจํากาย
ก. ค.๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓
ข. ลูกระเบิดขวาง
ค. ปนกล เอ็ม ๖๐
ง. ปนพก ๘๖
๑๑๒. อาวุธของทหารราบมีหลายระดับหนวย ตั้งแต ระดับหมู, ตอน,หมวด …อาวุธชนิดใด เปนอาวุธประจํา
หนวย หมูปน เล็ก
ก. ค.๖๐
ข. ปนกล เอ็ม ๖๐
ค. ค.เอ็ม ๒๐๓
ง. ปรส.๑๐๖ มม.
๑๑๓. ปนกล เอ็ม ๖๐ มีระยะยิงไกลสุด ๓,๗๒๕ เมตรมีระยะยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร
ง. ๗,๗๐๐ เมตร
๑๑๔. ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิ งหวังผลตอเปาหมายเปนจุด ๑๕๐ เมตร มีระยะยิงหวังผลตอ
เปาหมายเปนพื้นที่เทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๔๐๐ เมตร
ง. ๓๕๐ เมตร
๑๑๕. ค.ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เปนอาวุธที่ประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุนอยางไร
ก. ทายรังเพลิง
ข. ดวยสายกระสุน
ค. ปากลํากลอง
ง. ไมมีขอถูก
๑๑๖. กระสุนของอาวุธประจํากายมีหลายชนิด กระสุนลูกปราย เปนกระสุนของอาวุธอะไร
ก. ค.๑๒๐ มม.
ข. ปนพก ๘๖
ค. ปลย.๑๑
ง. ปรส.๑๐๖ มม.
๑๑๗. ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิจรองยิงเปาหมายที่เปนกลุมกอน มีภารกิจหลักใชยงิ เปาหมายอะไร
ก. ขาศึก ๒-๓ คน
ข. ตอสูรถถัง
ค. เปาหมายหลังที่กําบัง
ง. ไมมีขอถูก

๑๔
๑๑๘. ค.๖๐ มม. เปนอาวุธกระสุนวิถีโคง ทําการยิง ดวยมุมสูง ใชหลักการเล็งจําลองตอเปาหมาย บรรจุ
กระสุนอยางไร
ก. บนทายลํากลอง
ข.ทางทายรังเพลิง
ค. ทางปากลํากลอง
ง. ชองรังเพลิง
๑๑๙. อาวุธทหารราบแบงออกเปน ๓ ประเภท ทั้งใชยงิ ปองกันตัวผูใ ชเอง และยิงสนับสนุนใหกบั หนวย
อาวุธประเภทหนึ่งของทหารราบคืออะไร
ก. อาวุธประจํามือ
ข. อาวุธประจําตัว
ค. อาวุธประจําหมู
ง. อาวุธประจําหนวย
๑๒๐. ปนกล เอ็ม ๖๐ ใชยิงสนับสนุนใหกับผูถือปนเล็กที่อยูในแนวหนา ทําการยิงแบบใด
ก. กึ่งอัตโนมัติ
ข. ทีละนัด
ค. อัตโนมัติ
ง. กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
๑๒๑. อาวุธทหารราบ ซึ่งทหารเหลาอื่นตองเรียนรูและฝกเพื่อใชไดอยางทหารราบ แบงออกได กี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๑๒๒. ปนกล เอ็ม ๖๐ เปนอาวุธทหารราบ ที่ใชในการยิงสนับสนุนในการเขาตีตั้งรับ ที่จัดอยูใ นอัตราการจัด
หนวย ระดับใด
ก. หมูปนเล็ก
ข. หมวดปนเล็ก
ค. กองรอยอาวุธเบา
ง. กองพันทหารราบ
๑๒๓. ปนเล็กยาว แบบ ๑๑ เปนอาวุธประจํากาย ใชยิงปองกันตัวเองและหนวย มีระยะยิงไกลสุดเทาใด
ก. ๒,๖๕๐ เมตร
ข. ๒,๖๐๐ เมตร
ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๗๒๕ เมตร
๑๒๔. ปนเล็กยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภท มีประเภทหนึง่ ที่ ตัดลํากลอง และพานทายใหสั้น ประเภทนั้น คือ
ก. ปลย.แบบ ๑๑
ข. ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑
ค. ปลย.แบบ ๑๑ เค
ง. ปลย.๑๑ แซดเอฟ
๑๒๕. ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ ม.ม. มีลักษณะการทํางานอยางไร
ก. ทํางานดวยการถอยหลังของสวนเคลื่อนที่ ข. ทํางานดวยสะทอนถอยหลังของลํากลอง
ค. ทํางานดวย แกส
ง. ทํางานดวยการเลื่อนลํากลอง ออก และเขา
๑๒๖. ซองกระสุน ของ ปนเล็กยาว แบบ เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มี ๒ ชนิดดวยกัน คือ ชนิดที่บรรจุบรรจุกระสุนได
เทาไร
ก. ๒๐ นัด และ ๓๐ นัด
ข. ๒๐ นัด และ ๔๐ นัด
ค. ๑๕ นัด และ ๓๐ นัด
ง. ๑๕ นัด และ ๔๐ นัด

๑๕
๑๒๗. อัตราการยิงตอเนื่อง เปนอัตราการยิงที่
ประหยัดกระสุน และยิงไปแลวลํากลองไมรอน
อัตราการยิงตอเนื่อง ของ ปนเล็กยาว ๑๑ มีเทาไร
ก. ๑๒-๑๕ นัด / นาที
ข. ๑๕-๒๐ นัด / นาที
ค. ๒๐- ๒๗ นัด / นาที
ง. ๒๗-๓๕ นัด / นาที
๑๒๘. ปนพก แบบ ๘๖ มีความกวางปากลํากลอง ขนาด ๑๑ ม.ม. บรรจุกระสุนดวยซองกระสุน ชนิดกี่นดั
ก. ๕ นัด
ข. ๗ นัด
ค. ๑๐ นัด
ง. ๑๒ นัด
๑๒๙. ปนพก แบบ ๘๖ เปนอาวุธประจํากาย ที่มีไวปองกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวยมีระยะยิงหวังผล
เทาใด
ก. ๑๕ เมตร
ข. ๒๕ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
๑๓๐. กระสุน ปนพก แบบ ๘๖ มี ๕ ชนิด มีอยูหนึ่งชนิด ที่มีความมุง หมายหลักเพือ่ ใชลาสัตวเล็ก ชนิดนัน้
คือกระสุนอะไร
ก. ธรรมดา
ข. สองวิถี
ค. ซอมรบ
ง. ลูกปราย
๑๓๑. ปนกล เอ็ม ๖๐ เปนอาวุธที่ยงิ แบบอัตโนมัติ คือ ยิงเปนชุดๆละ ๖–๙ นัด บรรจุกระสุนดวยสายกระสุน
โลหะชนิดขอตอ ๑ สาย มีกี่นัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๕๐ นัด
ค. ๑๐๐ นัด
ง. ๒๐๐ นัด
๑๓๒. ปนกล เอ็ม ๖๐ เปนอาวุธประจําหนวย มีระยะยิงหวังผล ๑,๑๐๐ เมตร มีระยะยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๔๖๐ เมตร
ง. ๓,๗๒๕ เมตร
๑๓๓. ปนกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ ขนาดกวางปากลํากลอง ๑๒.๗ ม.ม.(.๕๐ นิ้ว) เปนอาวุธประจําหนวยใน
ระดับใด
ก. กองรอยอาวุธเบา
ข. กองพันทหารราบ
ค. กรมทหารราบ
ง. กองพลทหารราบ
๑๓๔. ลักษณะการทํางานของอาวุธทหารราบ มีหลายแบบ ลักษณะการทํางานของ ปนกล ๙๓ เอ็ม ๒ คือ
แบบอะไร
ก. การถอยหลังของสวนเคลื่อนที่
ข. การสะทอนถอยหลังของลํากลองปน
ค. การทํางานดวยแกส
ง. การทํางานดวยระบบไฟฟา
๑๓๕. ระยะยิงไกลสุด ของ ปนกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ คือ ๖,๘๐๐ เมตร ,ระยะยิงหวังผลสูงสุดเปาหมายบน
พื้นดิน คือ
ก. ๑,๑๐๐ เมตร
ข. ๓,๗๒๕ เมตร
ค. ๗๒๕ เมตร
ง. ๑,๘๓๐ เมตร

๑๓๖. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓
ติดกับ ปนชนิดใด
ก. ปนกล เอ็ม ๖๐
ค. ปนพก แบบ ๘๖

๑๖

เปนอาวุธที่มีขนาดน้ําหนักเบา โดยการยิงใชประกอบ

ข. ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ง. ปนสั้นบรรจุเอง แบบ ๘๗

๑๓๗. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีลักษณะการทํางานอยางไร
ก. ดวยแกส
ข. ดวยการเลื่อนลํากลองออกและเขา
ค. ดวยการถอยหลังของลํากลอง
ง. ดวยการสะทอนถอยหลังของสวนเคลื่อนที่
๑๓๘. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ น้ําหนักพรอมยิง (รวม ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และ
กระสุน) เทาใด
ก. ๑๑ ปอนด
ข. ๓ ปอนด
ค. ๗.๓๘ ปอนด
ง. ๑๘ ปอนด
๑๓๙. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงที่ปลอดภัยต่ําสุด ในการฝก ๘๐ เมตร ในการรบ
กี่เมตร
ก. ๒๓ เมตร
ข. ๓๑ เมตร
ค. ๓๒ เมตร
ง. ๑๓ เมตร
๑๔๐. เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. ทําการยิงดวยวิธีเล็งจําลองและเล็งตรงได เปนอาวุธที่มี
ลักษณะกระสุนวิถี อยางไร
ก. วิถี โคง
ข. วิถี ราบ
ค. วิถี ตรง
ง. วิถี กลม
๑๔๑. เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. เปนอาวุธที่ทาํ การยิงดวยมุมสูง โดยใชกลองเล็งแบบใดที่
ใชในการชวยเล็ง
ก. เอ็ม ๔
ข. เอ็ม ๒
ค. เอ็ม ๓
ง. เอ็ม ๑
๑๔๒. ลูกระเบิดยิง ของ เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ มี ๕ ชนิด ชนิด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบ
แตก มีระยะยิงไกลสุดเทาใด
ก. ๑,๗๘๐ เมตร
ข. ๑,๔๖๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
๑๔๓. เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. ทําการเล็งยิงดวยมุมสูง จัดเปนอาวุธประจําหนวยใน
ระดับใด
ก. กองพันทหารราบ
ข. กรมทหารราบ
ค. กองพลทหาราบ
ง. หมูปนเล็ก

๑๗
๑๔๔. เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. มีอยู ๒ แบบ มีอยูหนึ่งแบบที่แผนฐานเปน
รูปลักษณะ สี่เหลี่ยม คือ
ก. แบบ เอ็ม ๑๖
ข. แบบ เอ็ม ๑๙
ค. แบบ เอ็ม ๒๙
ง. แบบ เอ็ม ๑
๑๔๕. เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบดวยชิ้นสวนสําคัญ กี่ชิ้นสวน
ก. ๖ ชิ้นสวน
ข. ๕ ชิ้นสวน
ค. ๔ ชิ้นสวน
ง. ๓ ชิ้นสวน
๑๔๖. ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. จัดเปนอาวุธประจําหนวย ภารกิจหลักใชในการตอสู
รถถัง กระสุนตอสูรถถังเจาะเกราะไดหนา เทาใด
ก. ๘ นิ้ว
ข. ๑๘ นิ้ว
ค. ๒๘ นิ้ว
ง. ๓๘ นิ้ว
๑๔๗. ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. มี ปนชี้เปาหมายขนาด .๕๐ นิ้ว เอ็ม ๘ ซี ติดตั้ง อยูบน
ลํากลอง สามารถชี้เปาหมายแบบสองวิถีมองเห็นไดเดนชัดถึงระยะกี่เมตร
ก. ๙๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
๑๔๘. เครื่องฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ มี ลักษณะการทํางาน ประกอบดวยกัน ๓ อยาง คือ น้ํามัน ไฟ และ
เครื่องบังคับลม
ก. น้ํา , น้ํามัน , แกส
ข. น้ํามัน , ไฟ , เครื่องบังคับลม
ค. ดิน , น้ํา , ลม , ไฟ
ง. แก็ส , ไฟ , เครื่องบังคับลม
๑๔๙. เครื่องยิงจรวดนําวิถี ดรากอน เอ็ม ๔๗ ใชยิงตอสูรถถัง เปนอาวุธที่ใชระบบนําวิถี แบบใด
ก. แบบเสนลวด
ข. แบบแสงเลเซอร
ค. แบบแสงอินฟาเรด
ง. แบบตรวจจับความรอน
๑๕๐. เครื่องยิงจรวดนําวิถี ดรากอน เอ็ม ๔๗ อํานาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหัวรบ เจาะคอนกรีต
ไดหนา เทาใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๘ เมตร
ค. ๕ เมตร
ง. ๒ เมตร
วิชา ปลย. ๑๑
๑๕๑.ปลย.๑๑ ทํางานดวยการถอยหลังของสวนเคลื่อนที่ ระบายความรอนดวย อะไร
ก. น้ําเย็น
ข. อากาศ
ค. แกส
ง. น้ําอุน
๑๕๒. ปลย.๑๑ มีขนาดความกวางปากลํากลอง กี่นิ้ว
ก. .๔๕ นิว้
ข. .๓๓๒ นิ้ว
ค. .๒๒๓ นิว้
ง. .๒๒๑ นิ้ว

๑๘
๑๕๓.ขอใดกลาวถูกตอง เกีย่ วกับ ปลย.๑๑ พรอมที่ จะยิง
ก. เมื่อลูกเลื่อนปดรังเพลิง
ข. เมื่อลูกกลิ้งขัดกลอน
ค. เมื่อลูกเลื่อนเปดรังเพลิง
ง. ขอ ก และ ข ถูก
๑๕๔. การบรรจุกระสุนของปนเล็กมีหลายวิธี ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับการบรรจุกระสุนของปลย.๑๑
ก. บรรจุดวยซองกระสุน
ข. บรรจุดวยมือ
ค. บรรจุดวยคลิ๊ปกระสุน
ง. บรรจุดวยสายกระสุน
๑๕๕. ปลย.๑๑ มีเกลียวภายในลํากลอง ๖ เกลียว ขอใดคืออาการเวียนของเกลียวลํากลอง ปลย.๑๑
ก. เวียนซาย
ข. เวียนขวา
ค. เวียน ๒ รอบ
ง. เวียนครึ่งรอบ
๑๕๖. ขอใดไมใชแบบของ ปลย.๑๑
ก. ปลย.๑๑ เอ ๑
ข. ปลย.๑๑ เค
ค. ปลย.๑๑
ง. ปลย.๑๑ เอฟ
๑๕๗. ซองกระสุนของ ปลย.๑๑ มี ๒ ขนาด คือ ซองสั้น และ ซองยาว อยากทราบวาทั้ง ๒ ขนาดเมื่อบรรจุ
กระสุนเต็มซอง บรรจุไดกี่นดั
ก. ๒๐ และ ๔๐ นัด
ข. ๒๐ และ ๓๐ นัด
ค. ๓๐ นัด และ ๔๐ นัด
ง. ๒๐ นัด และ ๔๕ นัด
๑๕๘. ระยะยิงของ ปลย.๑๑ มี ๒ ระยะ คือ ระยะยิงไกลสุดและระยะยิงหวังผล ขอใดกลาวถูกตองทีส่ ุดของ
ระยะยิงหวังผลของ ปลย.๑๑
ก. ๕๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ เมตร
ง. ๔๖๐ เมตร
๑๕๙. การจับถือปนใหพึงระลึกอยูเสมอวา ภายในลํากลองมีกระสุนอยู ๑ นัดเสมอ ขอใดคือขั้นตอนสุดทาย
ในการตรวจความปลอดภัยปน
ก. การปลดซองกระสุน
ข. การดึงคันรั้ง
ค. การตรวจรังเพลิง
ง. การลั่นไก
๑๖๐. การถอดประกอบปนในหนาที่ของผูใ ชที่พึงถอดไดของ ปลย.๑๑ สามารถถอดไดกี่ชิ้นสวนใหญ
ก. ๕ ชิ้นสวน
ข. ๖ ชิ้นสวน
ค. ๘ ชิ้นสวน
ง. ๑๐ ชิ้นสวน
๑๖๑. ปลย.๑๑ เมื่อไมไดบรรจุซองกระสุนและสายสะพายปน หนักเทาใก
ก. ๗.๓๘ ปอนด
ข. ๓.๓๕ กก.
ค. ๗.๖๐ ปอนด
ง. ขอ ก และ ข. ถูก
๑๖๒. ศูนยหลังของ ปลย.๑๑ ที่เปนรูปตัว วี จะใชยิงเปาหมายในระยะเทาใด
ก. ต่ํากวา ๑๐๐ เมตร
ข. ต่ํากวา ๒๐๐ เมตร
ค. มากกวา ๒๐๐ เมตร
ง. มากกวา ๓๐๐ เมตร

๑๙
๑๖๓. ขอใดไมใชหมูชิ้นสวน ของการถอด ปลย.๑๑
ก. ดามปนและเครือ่ งลั่นไก
ข. พานทายปน
ค. เครื่องรับแรงถอย
ง. ลูกเลื่อนและโครงนําฯ
๑๖๔. ศูนยหลังของ ปลย.๑๑ ที่เปนศูนยรวู งกลม จะมีตวั เลขบอกระยะยิงไมเกินระยะยิงเทาใด
ก. ๓๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๕๐๐ เมตร
ง. ๖๐๐ เมตร
๑๖๕. การปรับศูนยหลังทางระยะของ ปลย.๑๑ ถาหมุนศูนยหลังตามเข็มนาฬิกา จะทําใหการยิงกระสุน
นัดใหมเขาเปาเปนอยางไร
ก. ถูกต่ํากวานัดเดิม
ข. ถูกสูงกวานัดเดิม
ค.ถูกรอยเดิม
ง. ไปทางซายของรอยเดิม
๑๖๖. ถาหมุนศูนยหลังทางระยะของ ปลย.๑๑ ไป ๑/๔ รอบ จะทําใหกระสุนถูกเปาหมายสูงหรือต่ําจาก
เดิม เทาไร
ก. ๔ ซม.ในระยะ ๑๐๐ เมตร
ข. ๔ ซม.ในระยะ ๒๕ เมตร
ค. ๔ ซม.ในระยะ ๕๐ เมตร
ง. ๔ซม.ในระยะ ๒๐๐ม.
๑๖๗. ขอใดกลาวถูกเกีย่ วกับระยะยิงไกลสุดของ ปลย.๑๑
ก. ประมาณ ๒,๖๕๔ เมตร
ข. ประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร
ค. ประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร
๑๖๘. การถอด ๖ หมูชิ้นสวนใหญของ ปลย.๑๑ เมื่อถอด ซองกระสุนออกแลว ชิ้นสวนตอไปที่จะถอด คือ
อะไร
ก. ลูกเลื่อน
ข. รองลํากลองปน
ค. พานทายปน
ง. ลํากลองและหองลูกเลื่อน
๑๖๙. การประกอบชิ้นสวน ปลย.๑๑ หลังการถอดเสร็จแลว ใหกระทําตรงกันขามกับการถอด ชิน้ สวนแรกที่
จะนํามาประกอบ คืออะไร
ก. พานทายปน
ข.ลํากลองและหองลูกเลื่อน
ค.ดามปน
ง. ซองกระสุน
๑๗๐. ปลย.๑๑ เมื่อสวมปลอกทวีความถอยแทนที่ปลอกลดแสงปากลํากลองปนแลว สามารถยิงกระสุน
อะไร
ก. กระสุนซอมรบ
ข. กระสุนเพลิง
ค. กระสุนพลาสติก
ง. กระสุนสองวิถี
๑๗๑. ปลย.๑๑ ใชยิงกระสุนขนาด ๕.๕๖X๔๕ มม. เมื่อสวมชุดลํากลองรองเขาไปแลวจะใชยิงกระสุนขนาด
ใด
ก. .๒๒ มม.
ข.๕.๖มม.X ๑๖ มม.
ค.๓๘ มม.
ง. ขอ ก และ ข ถูก

๒๐
๑๗๒. ปลย.๑๑ เปนอาวุธทีต่ ิดกลองเล็งได ใชเปนอาวุธของพลซุมยิง เมื่อติดกลองเล็งแลว มีระยะยิงหวัง
ผลไกลสุดเทาใด
ก. ๔๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๖๐๐ เมตร
ง. ๘๐๐ เมตร
๑๗๓. หลังจากที่นํา ปลย.๑๑ ไปทําการยิงปนแลว ผูใชจะตองกระทําอยางไร
ข. เก็บปนไว ๓ วัน
ก. เก็บปนคางคืนไว ๑ คืน
ค.ทําความสะอาดทันที
ง. ขอ ก และ ข ถูก
๑๗๔. ปลย.๑๑ สามารถทําการยิงไดหลายอัตราการยิง ถายิงดวยอัตราการยิงสูงสุด ได กี่นดั /นาที
ก. ๕๐๐–๕๕๐๐ นัด/นาที
ข. ๖๐๐–๖๕๐ นัด/นาที
ค. ๖๕๐–๗๐๐ นัด/นาที
ง. ๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที
๑๗๕. ในการยิงปน ปลย.๑๑ สามารถจัดคันบังคับการยิงตําแหนงยิงได ๒ แบบ คือ แบบ ยิงทีละนัด และ
ตําแหนงอะไร
ก. ยิงเปนชุด
ข. ยิงไปหลายนัด
ค. ยิงทีละ ๓ นัด
ง. ขอ ก และ ข ถูก
๑๗๖. เมื่อยิงปนในสนามระยะ ๒๕ เมตร กลุมกระสุนผิดไปทางสูง ๔ ซม. นศท.จะทําการแกไขการยิงโดย
ปรับศูนยหลัง ทางระยะอยางไร
ก. หมุนตามเข็มฯ ๑/๔ รอบ
ข. หมุนตามเข็มฯ ๑ รอบ
ค. หมุนตามเข็ม ๓ รอบ
ง.หมุนทวนเข็มฯ ๑ รอบ
๑๗๗. ในระยะยิง ๑๐๐ เมตร ถาหมุนศูนยหลังไป ๑/๔ รอบ จะเปลีย่ นตําบลกระสุนถูกเปาหมายในนัด
ตอไป อยางไร
ก. จากที่เดิม ๔ ซม.
ข. ถูกที่เดิม
ค. จากที่เดิม ๘ ซม.
ง. จากที่เดิม ๒ ซม.
๑๗๘. การยิงเปาหมาย ปลย.๑๑ สวนใหญจะใชยิงในเวลากลางวัน แตถาจําเปนตองยิงเปาหมายในเวลา
กลางคืนใหแมนยํา ควรปฏิบตั ิอยางไร
ข.ติดกลองเล็ง เอ็ม ๔
ก. ประกอบแสงเลเซอร
ค. ติดกลองเล็งอินฟาเรด
ง. ประกอบไฟฉาย
๑๗๙. ในการยิงปน ปลย.๑๑ ในสนามยิงปน เมื่อลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปขางหนา โดยไมบรรจุกระสุน นศท.ควร
แกไขอยางไร
ก. สอดซองกระสุนใหเขาที่
ข. ตรวจดูชองยึดซองกระสุน
ค. เปลี่ยนซองกระสุนใหม
ง.ถูกทุกขอ

๒๑
๑๘๐. เมื่อขอรั้งปลอกกระสุน หรือแหนบหัก หรือ
เหล็กคัดปลอกกระสุนชํารุด และรังเพลิงสกปรก จะ
ทําใหเกิดสาเหตุติดขัดอยางไร
ก. ไมบรรจุกระสุน
ข. ไมรั้งหรือคัดปลอกกระสุน
ค. ปนไมลั่น
ง. ยิงไมสม่ําเสมอ
๑๘๑. เมื่อปนไมรั้ง หรือคัดปลอกกระสุน ผูยิงจะตองกระทําอยางไร
ก. เปลี่ยนซองกระสุน
ข. ทําความสะอาดรังเพลิง
ค. ดึงคันรั้งใหม
ง. เหนีย่ วไกหลายๆ ครั้ง
๑๘๒. ขอใด คือ วัสดุทําความสะอาดอาวุธของ ปลย.๑๑
ก. น้ําอุน
ข.น้ําสบูอุน
ค.น้ํามันเบนซิน
ง.ขอ ก และ ข. ถูก
๑๘๓. การปรับศูนยหลังรูปวงกลมทางระยะใหปรับโดยการหมุน ตามเข็มนาฬิกา และ ทวนเข็มนาฬิกา ถาผู
ยิงหมุนศูนยหลังตามเข็มนาฬิกาจะทําใหกระสุนถูกเปาหมายอยางไร
ก. ต่ํากวานัดเดิม
ข. สูงกวานัดเดิม
ค. ไปทางซายจากนัดเดิม
ง. ไปทางขวาจากนัดเดิม
๑๘๔.การเล็งคือการใชสายตาวางแนวเสนเล็งผานศูนยหลังและศูนยหนา ขอใดกลาวถูกตองเกีย่ วกับการเล็ง
ปน
ก.ตั้งปนและเครื่องเล็งใหตรง
ข. หลับตาซายเล็งดวยสายตาขวา
ค. ใหยอดศูนยหนาอยูก ึ่งกลางวงกลมศูนยหลัง
ง. ถูกทุกขอ
๑๘๕. ศูนยหลัง ปลย.๑๑ สามารถปรับทางทิศและทางระยะได ถาปรับศูนยหลังทางทิศ โดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกา จะใหกระสุนถูกเปาหมาย เปนอยางไร
ก. สูงกวานัดเดิม
ข.ไปทางซายจากนัดเดิม
ค. ไปทางขวาจากนัดเดิม
ง. ถูกเฉพาะขอ ก
๑๘๖. ถากลุมกระสุนที่ยิงดวย ปลย.๑๑ เขาเปาหมายในทิศทาง ๑๐ นาฬิกา จะปรับใหกลุมกระสุนเขาวงดํา
ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ปรับทางระยะตามเข็มฯ
ข. ปรับทางทิศตามเข็มฯ
ค. ปรับทางทิศทวนเข็มฯ
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
๑๘๗.ปลย.๑๑ เปนอาวุธที่ออกแบบสรางโดย บริษัทเฮกเลอรและโคช ประเทศเยอรมันนี ออกแบบให
สามารถทําการยิง เปนชุด และ ทีละนัดได จากทายิงในขอใด
ก.ทานอนยิง
ข.ทานั่งราบยิง
ค.ทายืนยิง
ง. ถูกทุกขอ

๒๒
๑๘๘. ในการฝกยิงปน ปลย.๑๑ ในสนาม ๑,๐๐๐
นิ้ว หรือ ๒๕ เมตร จะตองใชเปาชนิดใด
ก. เปา ปลย. ก
ข. เปา ปลย.ข
ค. เปา ปลย. ค
ง. เปา ปลย ง
๑๘๙.ในการศึกษาวิชาอาวุธ นศท.จะตองทําการยิงปน ขอใดกลาวถูกตอง ในการยิงปนเขาเปาหมาย
ก. การบังคับการหายใจ
ข. การเล็งและการลั่นไก
ค. ทายิง
ง. ถูกทุกขอ
๑๙๐. การปรับศูนยรบ ของ ปลย. ๑๑ จะตองใชเปาชนิดใด
ก. เปา ปลย. ก
ข. เปา ปลย. ข
ค. เปา ปลย. ค.
ง. เปาตาราง
วิชายุทธวิธี เรื่อง บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
๑๙๑. ขอใดเปนกฎทั่วไปของการเคลื่อนที่
ก. ตองเคลื่อนที่ดวยความระมัดระวัง
ข. ใชการเคลื่อนที่ดวยความรวดเร็ว
ค. ตองมีการเตรียมตัวเอง และยุทโธปกรณ ง. ถูกทุกขอ
๑๙๒. การเตรียมตัวเองจะตองทําอยางไร
ก. พักผอนใหเพียงพอ
ข. เลือกใชเสื้อผาที่ออนนุม
ค. ลงแปงเสื้อผาใหเรียบรอย
ง. ถูกทุกขอ
๑๙๓. เมื่อเคลื่อนที่ผานปาหญาสูง ๆ ควรทําอยางไร
ก. ควรเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่เล็กนอย
ข. เคลื่อนที่ในขณะลมพัด
ค. อยาเคลื่อนที่ตรง ๆ ทําใหหญาไหวผิดปกติ
ง. ถูกทุกขอ
๑๙๔. วิธีการเคลื่อนที่ในเวลากลางวันมี ๓ วิธีอะไรบาง
ก. การเดิน การคลาน การวิ่ง
ข. การเดิน การโผ การคลาน
ค. การโผ การคลาน การวิง่
ง. การคลาน การวิ่ง การเดิน
๑๙๕. ขอพิจารณาในการเคลื่อนที่มีอะไรบาง
ก. จะไปที่ไหน วิธีอะไร แบบไหน เมื่อไร ข. จะไปที่ไหน วิธีอะไร อยางไหน เมือ่ ไร
ค. จะไปที่ไหน วิธีอะไร ทางไหน เมื่อไร
ง. จะไปที่ไหน วิธีอะไร เมื่อไร
๑๙๖. ประเภทของการเคลื่อนยายมี ๒ ประเภท คือ
ก. การเคลื่อนยายทางธุรการ , การเคลื่อนยายระยะไกล
ข. การเคลื่อนยายทางยุทะวิธี , การเคลื่อนยายระยะใกล
ค. การเคลื่อนยายระยะไกล , การเคลื่อนยายระยะใกล
ง. การเคลื่อนยายทางธุรการ , การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี

๒๓
๑๙๗. การโผคือ การเคลื่อนที่แหงหนึ่งไปยังอีก
แหงหนึ่ง มีกขี่ ั้นตอน
ก. ๘ ขั้นตอน
ข. ๙ ขั้นตอน
ค. ๑๐ ขั้นตอน
ง. ๑๑ ขั้นตอน
๑๙๘. การคลานมี ๒ ชนิด คือ
ก. การคลานต่ํา , การคลานเร็ว
ข. การคลานต่ํา , การคลานสูง
ค. การคลานสูง , การคลานเร็ว
ง. การคลานสูง , การคลานชา
๑๙๙. การคลานต่ําใชในโอกาสใด
ก. ใชในโอกาสมีสิ่งกําบัง และซอนพราง ข. ใชในโอกาสหาที่ซอนพรางยาก
ค. ไมจําเปนตองใชความเร็วมาก
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๐. การคลานสูงใชในโอกาสใด
ก. ใชในโอกาสมีสิ่งกําบัง และซอนพราง ข. เมื่อทัศนวิสยั การตรวจการณของขาศึกลดลง
ค. ตองการความรวดเร็ว
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๑. การวางตัวในสนามรบปฏิบัติอยางไร
ก. การตรวจการณ และการยิง
ข. ทําตัวใหตา่ํ ที่สุดเมื่อตรวจการณ และทําการยิง
ค. จงเลือกฉากหลังที่ดี ตองไมทําตัวใหตดั กับเสนขอบฟา
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๒. การพราง คือ
ก. การใชมาตรการตาง ๆ ใหรอดพนจากการตรวจการณของขาศึก
ข. ใหพนจากการตรวจการณทั้งทางพื้นดิน และทางอากาศ
ค. ใชวัสดุที่มอี ยูตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๓. การทําตัวใหต่ําเพื่อใหพนจากการตรวจการณของขาศึก เรียกวา
ก. การคลานต่ําในสนามรบ
ข. การคลานสูงในสนามรบ
ข. การวางตัวในสนามรบ
ง. การคลานศอกในสนามรบ
๒๐๔. การเคลื่อนที่จากที่วางตัวแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่งดวยวิธกี ารที่เร็วที่สุด เรียกวา
ก. การวิ่ง
ข. การคลานสูง
ค. การโผ
ง. การคลานต่ํา
๒๐๕. การใชมาตรการตาง ๆ เพื่อใหรอดพนจากการตรวจการณของขาศึกทั้งทางพืน้ ดิน และทางอากาศ
โดยใชวัสดุตามธรรมชาติ เรียกวา
ก. การกําบัง
ข. การโผ
ค. การวางตัวในสนามรบ
ง. การพราง

๒๔
๒๐๖. สีดิน กับ สีเขียวออน ใชพรางกับทหารที่มีสี ผิวอยางใด
ก. ขาว
ข. คล้ํา
ค. ผิวดําแดง
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๗. สีเหลืองทราย กับ สีเขียวออน ใชพรางกับทหารที่มีสีผิวอยางใด
ก. ขาว
ข. คล้ํา
ค. ผิวดําแดง
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๘. ทหารที่มสี ีผิวคล้ํา ควรใชสีพรางสีอะไร
ก. สีดิน กับ สีเหลืองทราย
ข. สีดิน กับ สีเขียวออน
ค. สีเหลืองทราย กับ สีเขียวออน
ง. สีดํา
๒๐๙. การกําบัง คือ
ก. การหลบจากขาศึก
ข. การกําบังเครื่องบินขาศึก
ค. การกําบังจากการยิงของขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
๒๑๐. การกําบังจากการยิงของขาศึก เรียกวา
ก. การซอนพราง
ข. การกําบัง
ค. การพรางตนเอง
ง. การพรางสิ่งที่สรางขึ้น
๒๑๑. การปองกันการตรวจการณของขาศึก เรียกวา
ก. การซอนพรางจากการยิงของขาศึก
ข. การปองกันจากการตรวจการณของขาศึก
ค. การปองกันจากกระสุนปนใหญ
ง. การซอนพราง
๒๑๒. เมื่อทําการตรวจการณใหตรวจการณในทาใด
ก. ทานอน
ข. ทานั่ง
ค. ทาหมอบ
ง. ถูกทุกขอ
๒๑๓. การซอนพราง คือ
ก. การปองกันจากกระสุนปนใหญ
ข. การซอนพรางจากการยิงของขาศึก
ค. การปองกันการตรวจการณของขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
๒๑๔. การงดใชเสียง และแสง คืออะไร
ก. วินยั ทหาร
ข. วินัยการรบ
ง. วินยั การพราง
ค. วินัยการปองกัน
๒๑๕. เมื่อตองการทําการรบในภูมิประเทศที่เปนหิมะ ควรพรางรางกายดวยสีอะไร
ก. สีดิน
ข. สีขาว
ค. สีเขียวออน
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
๒๑๖. การพราง คือ การปองกันการตรวจการณของขาศึก ไดแก
ก. รมเงาตนไม
ข. ปาหญา
ง. ถูกทุกขอ
ค. ตาขายเชือกที่มีเศษผาชิ้นเล็ก ๆ

๒๕
๒๑๗. การพรางที่สรางขึ้นไดแก
ก. ผาใบ หรือ ตาขายพราง
ข. พุมไม
ค. ใบไมที่มอี ยูตามธรรมชาติ
ง. ถูกทุกขอ
๒๑๘. การพรางอาวุธยุทธภัณฑทางทหารไดแก
ก. เปลี่ยนแปลงขนาด
ข. ใหเปลี่ยนแปลงแบบ
ค. เปลี่ยนแปลงรูปทรง
ง. ขอ ข. และ ค. ถูก
๒๑๙. การปฏิบัติตัวใหพนจากเสนขอบฟา เรียกวา
ก. การกําบัง
ข. การซอนพราง
ค. วินัยการพราง
ง. การพรางรางกาย
๒๒๐. การพรางรางกายในเวลากลางวัน คือ
ก. การพรางรางกายในสวนที่ไมมีเสื้อผาปกคลุม
ข. การพรางใบหนา และหลังมือ
ค. ขอ ก. และ ข. ถูก
ง. ขอ ข. ถูกขอเดียว
๒๒๑. การโผขั้นที่ ๒ คือ
ก. เริ่มตนจากทานอน
ข. การวิ่ง
ค. เผยอศีรษะขึ้นเพื่อตรวจดูลักษณะภูมิประเทศ
ง. ถูกทุกขอ
๒๒๒. การโผขั้นที่ ๖ คือ
ก. เตรียมตัวลุกขึน้ เพื่อเตรียมโผ
ข. ลมตัวลงไปขางหนาใชพานทายปนยันพื้นดิน
ค. ปลอยน้ําหนักลงพื้นใชมือขวาจับพานทายดึงเขารองไหล
ง. การวิ่งไปยังทีว่ างตัวแหงใหม
๒๒๓. การพรางรางกายในเวลากลางวัน คือ
ก. ใชสีทาบริเวณใบหนาที่ขึ้นเงา
ข. พรางหนาผาก , โหนกแกม , จมูก และคาง อยางไมเปนระเบียบ
ค. ขอ ข. ถูก
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
๒๒๔. การพรางรางกายในเวลากลางคืน คือ
ก. ใชสีทาบริเวณใบหนาที่ขึ้นเงา
ข. พรางหนาผาก , โหนกแกม , จมูก และคาง
ค. ทาทุกสวนของรางกายที่ไมมีเสื้อผาปกคลุมดวยสีดํา
ง. ง. ถูกทุกขอ

๒๖
๒๒๕. การพรางอาวุธเปนสิ่งจําเปนสําหรับทหาร
จึงตองทําการพรางดังนี้
ก. จําเปนตองลดความเดนชัด
ข. พรางอยางถูกตองไมเปนระเบียบ
ค. ขอ ก. และ ขอ ข. ถูก
ง. ขอ ข. ถูก
๒๒๖. การพรางหมวกเหล็กจะตองปฏิบตั ิอยางไร
ก. ระบายสี ใหดูเปรอะเปอ นไมเปนระเบียบ ข. ใชผาสีพรางคลุม
ค. ใชตาขายคลุมเพื่อลดความเดนชัด
ง. ถูกทุกขอ
๒๒๗. การพรางเครื่องสนามมีความจําเปนหรือไม
ก. ไมมีความจําเปนตองพราง
ข. จําเปนตองพราง
ค. ขอ ข. ขอ ง. ถูก
ง. เพื่อใหกลมกลืนกับธรรมชาติ
๒๒๘. หลุมบุคคลที่อยูในรมเงาของตนไมใหญจําเปนตองพรางหรือไม
ก. ไมจําเปนตองพรางรมเงาพรางใหแลว
ข. การพรางทําใหดูไมเปนธรรมชาติ
ค. จําเปนตองพราง และมั่นตรวจตราเพื่อใหใกลเคียงกับธรรมชาติ
ง. การพรางทําใหเดนชัดทําใหขาศึกตรวจการณไดงาย
๒๒๙. การพราง คือ
ก. การปองกันการตรวจการณของขาศึก
ข. โดยอาศัยสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น
ค. โดยอาศัยธรรมชาติ
ง. ถูกทุกขอ
วิชายุทธวิธี เรื่อง บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน
๒๓๐. ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เยอรมัน และอิตาลีที่โตบรูค ทําอะไรสะเพราจนทําใหทหารอังกฤษตรวจ
การณพบที่มั่น
ก. ใชไฟฉาย
ข. จุดไฟแชค
ค. จุดไมขีด
ง. สงเสียงดัง
๒๓๑. ในคืนเดือนหงายควรปฏิบัติตนอยางไร
ก. อยูหางจากตนไม
ข. อยูใตเงาไม
ค. พยายามวิง่ ใหเร็ว
ง. พยายามเคลื่อนที่บริเวณใบไมแหง
๒๓๒. การพรางใบหนาในเวลากลางคืนควรพรางอยางไร
ก. ทาหนาดําทั้งใบหนา
ข. ทาในสวนที่สะทอนแสง
ค. ทาเฉพาะหนาผาก
ง. ทาเฉพาะในหู
๒๓๓. การเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนควรเลือกภูมิประเทศอยางไร
ก. ในปา
ข. ในลําธาร
ค. ในหุบเขา
ง. ที่โลง

๒๗
๒๓๔. การเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนในภูมิประเทศ ใดที่สามารถตรวจการณไดดี
ก. ที่โลง
ข. ในปา
ค. ในหุบเขา
ง. ในลําธาร
๒๓๕. การเคลื่อนที่โดยอาศัยประโยชนจากสิ่งใดในเวลากลางคืน
ก. เสียงปนใหญ
ข. เสียงฝนตก
ค. เสียงลมพัด
ง. ถูกทุกขอ
๒๓๖. การเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนไมควรสวมหมวกอะไร
ก. หมวกเหล็ก
ข. หมวกแกป
ค. หมวกแบเลห
ง. ถูกทุกขอ
๒๓๗. การเดินในเวลากลางคืนควรเดินอยางไร
ก. สนเทาสัมผัสพื้นกอน
ข. ปลายเทาสัมผัสพื้นกอน
ค. ลงใหเต็มเทา
ง. เดินโดยใชขางเทาลงกอน
๒๓๘. การคลานในเวลากลางคืน ปน หรืออาวุธประจํากาย ควรเอาไวที่ใด
ก. แบกไวบนบา
ข. วางบนพืน้ ขางลําตัว
ค. สะพายอาวุธไว
ง. หนีบไวใตแขน
๒๓๙. การหาทิศในเวลากลางคืน เมื่ออยูซีกโลกเหนือจะหาจากดาว
ก. ดาวจระเข
ข. ดาวไถ
ค. ดาวกางเขน
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
๒๔๐. ดาวไถมีลักษณะคลาย พยัญชนะใด
ก. A ตะแคง
ข. B ตะแคง
ค. C ตะแคง
ง. M ตะแคง
๒๔๑. เมื่อเรายืนอยูที่ จังหวัดกาญจนบุรี อยากทราบวาดาวเหนือจะอยูสูงจากขอบฟากี่องศา
ก. ๕ องศา
ข. ๖ องศา
ค. ๗ องศา
ง. ๘ องศา
๒๔๒. สวนหางของดาวจระเขจะมีดาวกีด่ วง
ก. ๒ ดวง
ข. ๓ ดวง
ค. ๔ ดวง
ง. ๕ ดวง
๒๔๓. ขณะที่เรากําลังขามเครื่องกีดขวางลวดหนามมีพลุสองแสงเกิดขึ้น เราควรปฏิบัติอยางไร
ก. รีบเคลื่อนที่
ข. กระโดดหนี
ง. รีบทําลายลวดหนามทันที
ค. กมตัวต่ํา และอยูน ิ่ง ๆ
๒๔๔. ขณะเคลื่อนที่มีพลุที่พื้นดิน ควรปฏิบัติอยางไร
ก. รีบออกจากบริเวณนั้นอยางรวดเร็ว
ข. รีบทําลายลวดหนามทันที
ค. กมตัวต่ํา
ง. อยูนิ่ง ๆ

๒๘
๒๔๕. เมื่ออยูใตพลุยิงเหนือศีรษะจะปฏิบัติอยางไร
ก. รีบเคลื่อนที่
ข. กระโดดหนี
ค. กมตัวต่ําอยูนิ่ง ๆ
ง. รีบทําลายลวดหนามทันที
๒๔๖. วิธีการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืนมีอะไรบาง
ก. การเดิน , การคลาน
ข. การเดิน , การโผ
ค. การเดิน , การคลานสูง
ง. การเดิน , การคลานต่ํา
๒๔๗. ขอใดเปนการเคลื่อนที่เปนขั้น ๆ ในเวลากลางคืนถูกตอง
ก. เคลื่อนที่อยางเงียบ – ระยะทางมาก – หยุดฟง – เคลื่อนที่ตอไป
ข. เคลื่อนที่อยางเงียบ – ระยะทางมาก
ค. เคลื่อนที่อยางเงียบ – ระยะสัน้
ง. เคลื่อนที่อยางเงียบ – ระยะสัน้ – หยุดฟง – เคลื่อนที่ตอไป
๒๔๘. แสงจากการจุดไมขีดไฟในภูมิประเทศอาจมองเห็นไดในระยะกี่ไมล
ก. ๕ ไมล
ข. ๘ ไมล
ค. ๑๐ ไมล
ง. ๑๕ ไมล
๒๔๙. เมื่ออยูซีกโลกเหนือจะหาทิศจากดาวใด
ก. ดาวลูกไก
ข. ดาวไถ
ค. ดาวกางเขน
ง. ดาวอังคาร
๒๕๐. การเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน จะตองเตรียมตัวเอง เรื่องการแตงกายโดยพยายามเลือกใช
ก. เสื้อผาออนนุมรัดรูปทรง
ข. เสื้อผาหนา และรัดรูปทรง
ค. เสื้อผาออนนุมไมรัดรูปทรง
ง. เสื้อผาลงแปง
๒๕๑. การใชอาวุธในเวลากลางคืน เพื่อรักษาความปลอดภัย ควรใชอาวุธชนิดใด
ก. กระสุนสองวิถี
ข. กระสุนสองแสง
ค. ลูกระเบิดขวาง
ง. กระสุนปน M ๖๐
๒๕๒. การเขาโจมตีในบริเวณหมูบาน ควรหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่บริเวณใด
ก. ที่โลงแจง
ข. ไร
ค. นา
ง. ตามถนน , เสนทาง
๒๕๓. หลักการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย ในเวลากลางคืนที่ตองยึดถือ คือ
ก. เขาใจสัญญาณบอกฝาย
ข. ประสานการปฏิบัติทหารฝายเดียวกัน
ค. ระวังเรื่องการใชแสง , เสียง
ง. ถูกทุกขอ
๒๕๔. การรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนขอใด เปนหลักการจัดยามรักษาการณ
ก. ตองผลัดเปลี่ยนยามบอย ๆ
ข. เปลี่ยนยามทุก ๑ วัน
ง. เปลี่ยนยามทุก ๔ ชัว่ โมง
ค. เปลี่ยนยามทุก ๒๔ ชัว่ โมง

๒๙
๒๕๕. ในตอนหัวค่ําดาวสองดวง หรือขาคูหนา
ของดาวจระเข จะเปนแนวชีไ้ ปทางใด
ก. ชี้ไปทางทิศตะวันออก
ข. ชี้ไปทางดาวเหนือ
ค. ชี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ง. ชี้ลงมาสูขอบฟา
๒๕๖. การหาดาวเหนือจากดาวจระเข สวนใดของดาวจระเขจะเปนแนวไปยังดาวเหนือ
ก. สวนหาง
ข. สวนขาคูหนา
ค. สวนขาคูหลัง
ง. สวนหัว
๒๕๗. หากไมมีลักษณะภูมปิ ระเทศใดใชเปนเครื่องนําทางได ใหใชวธิ ีการเคลื่อนที่อยางไรโดยใชเข็มทิศ
ก. เปนสี่เหลีย่ ม
ข. เปนเสนตรง
ค. เปนวงกลม
ง. เปนมุมหัก
๒๕๘. การคลานในเวลากลางคืนใชในโอกาส
ก. เขาใกลขาศึก
ข. อยูหางจากขาศึก
ค. เมื่อมีแสงสวางมาก
ง. เมื่อมีพลุดังขึ้น
๒๕๙. ในเวลากลางคืนควรพรางรางกายดวยสีอะไร
ข. สีเหลืองทราย
ก. สีเขียว
ค. สีขาว
ง. สีดํา
๒๖๐. ดาวกางเขนมีจํานวนกี่ดวง
ก. ๒ ดวง
ข. ๓ ดวง
ค. ๔ ดวง
ง. ๕ ดวง
๒๖๑. ขอใดหมายถึงสัญญาณผาน
ก. ติดแถบเรืองแสงที่หมวก
ข. พับแขนเสือ้ หนึ่งขาง
ค. สวมปลอกแขน
ง. ถาม กรุงเทพ , ตอบ ภูเก็ต
๒๖๒. สิ่งที่ตองเตรียมการตัง้ แตในเวลากลางวัน คือ
ก. แผนจดระยะ
ข. การเตรียมการยิง
ค. ขอ ก. ถูก
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
๒๖๓. การหาดาวเหนือจะลากเสนผานขาหนาตรงไปประมาณกีเ่ ทา
ก. ๒ เทา
ข. ๓ เทา
ค. ๔ เทา
ง. ๕ เทา
๒๖๔. ขอใดไมใชลักษณะของเสนตัดขอบฟา
ก. บนสันเขาหัวโลน
ข. บนจอมปลวกหัวโลน
ค. ในกนบอน้ํา
ง. บนขอบหลังคา
๒๖๕. การเดินในเวลากลางคืนในที่โลงแจงจะถืออาวุธประจําการยอยางไร
ก. หนีบไวใตรักแร
ข. แบกอาวุธ
ค. เฉียงอาวุธ
ง. สะพายขวาง

๓๐
๒๖๖. ดาวกางเขน หรือดาววาว มีจํานวนกี่ดวง
ก. ๒ ดวง
ข. ๓ ดวง
ค. ๔ ดวง
ง. ๕ ดวง
๒๖๗. การพรางเพื่อซอนตัวในที่มดื ในการพรางหนาใหดําทั้งหนา ควรใชสิ่งที่มีสีดําไดแก
ก. เขมาถาน
ข. เขมาตะเกียง
ค. ถานไมกอก
ง. ถูกทุกขอ
๒๖๘. การคลานในเวลากลางคืน ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ควรยกอาวุธประจํากายใหพนพื้นดิน
ข. กลางคืนคลานเหมือนกลางวัน
ค. คลานใหหนาอกติดพืน้ ดิน
ง. ตองคลานอยางรวดเร็ว
๒๖๙. การเดินในเวลากลางคืน ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ยกเทาใหสูง
ข. ใชมือคลํากอนนอนหมอบ
ค. เพื่อความรวดเร็วไมตองใชมือคลํา
ง. กอนคุกเขาใหใชมือคลําที่วางเขากอนทุกครั้ง
วิชายุทธวิธี เรื่อง ปอมสนาม
๒๗๐. ปอมสนามเปนงานทีส่ รางขึ้นในชั้นตนเมื่อใด
ก. เมื่อปะทะกับขาศึกหรือขาศึกอยูในระยะใกล
ข. เมื่อขาศึกยึดพื้นที่ฝายเราได
ค. เมื่อพื้นที่บริเวณนั้นไมมขี าศึกอยูเลย
ง. เมื่อกําลังพลฝายเราตองการพักผอน
๒๗๑. มูลดินของหลุมบุคคลมีขนาดเทาใด
ก. กวาง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
ข. กวาง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ้ว
ค. กวาง ๓ ฟุต สูง ๖ นิ้ว
ง. กวาง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
๒๗๒. การดัดแปลงภูมิประเทศ คือ
ก. การกําจัดมูลดินปรับพื้นที่ใหเรียบ
ข. ตัดตนไมทกุ ตองใหหมด
ค. การยายทีว่ างตัวบอย ๆ
ง. การเสริมความแข็งแรงใหกับที่มั่นตั้งรับ
๒๗๓. ลําดับความเรงดวนของงานในทันทีที่เขายึดที่มนั่ จะตองเสริมความแข็งแรงใหกับที่มนั่ ตั้งรับ ขอใด
จะตองกระทําเปนลําดับแรก
ก. การถากถางพื้นที่การยิงและกําจัดสิ่งกีดขวาง
ข. การกําหนดที่ตั้งและวางอาวุธยิง
ค. การขุดหลุมบุคคลและที่ตั้งอาวุธ
ง. การสรางเครื่องกีดขวางประเภทตาง ๆ
๒๗๔. หลุมบุคคลนอนยิงเปนที่ตั้งยิงแบบบอตื้น ๆ กําหนดขึ้นใชชวั่ คราว หลุมบุคคลชนิดนี้เปนทีต่ ั้งยิงแบบใด
ก. ที่ตั้งยิงแบบมาตรฐาน
ข. ที่ตั้งยิงแบบเรงดวน
ค. ที่ตั้งยิงแบบชั่วคราว
ง. ที่ตั้งยิงแบบถาวร

๓๑
๒๗๕. หลุมบุคคลเดี่ยวมีขนาดของหลุมเทาใด
ก. กวาง ๔ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๒ ๑/๒ - ๔ ฟุต
ข. กวาง ๓ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ค. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ง. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
๒๗๖. ที่ตั้งยิงปนกลมี ๓ แบบ คือ แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบบอ และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลคู
ข. แบบเกือกมา
ค. แบบหลุมบุคคลเดี่ยว
ง. แบบเรงดวน
๒๗๗. การกรุลาดมี ๒ แบบ แบบกําแพงกันดิน กับ แบบกรุผิว แบบกําแพงกันดินสามารถทรงตัวอยูไดเอง
โดยไมตองใชเครื่องค้ําจุนกระทําไดหลายวิธี ๆ ใดบาง
ก. วิธีใชกระสอบ,แผนหญา,หินและอิฐ,ซุง
ข. วิธีใชผากระสอบ,ลวดตาขาย,ผาใบ,ตะแกรงลวด
ค. วิธีใชภาชนะโลหะทีแ่ ผแลว,แผนโลหะ,สังกะสีลกู ฟูก
ง. วิธีใชกิ่งไม,ไมกระดาน,ไมอัด,ไมทอนหรือไมแปรรูป
๒๗๘ . แบบและรูปรางของคู มี ๓ แบบ คือ คูตอสู,คูมาตรฐานมีที่ยืนยิง,คูยิงสําหรับคูมาตรฐาน มีที่ยืนยิง
มีความลึกเทาใด
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต
ง. ๖ ๑/๒ ฟุต
ค. ลึก ๕ ๑/๒ ฟุต
๒๗๙. การถากถางพื้นที่ยิง มีหลักการปฏิบัติอยูหลายหัวขอ สําหรับการปฏิบัติในพืน้ ที่จัดไวสําหรับ การตั้งรับ
ประชิด ใหเริ่มถากถางใกลแนวของหนาทีม่ ั่นใหญ และตอออกไปขางหนาอยางนอยกี่หลา
ก. ๓๐ หลา
ข. ๕๐ หลา
ค. ๘๐ หลา
ง. ๑๐๐ หลา
๒๘๐. ปอมสนามเปนงานทีไ่ ดสรางขึ้นในชั้นตนเมื่อปะทะกับขาศึกหรือในเมื่อขาศึกอยูในระยะใกล
แตสวนมากแลว มักจะใชมากในสถานการณใด
ก. เขาตี
ข. ตั้งรับ
ค. รนถอย
ง. ถูกทุกขอ
๒๘๑. การกําหนดลําดับความเรงดวนของงานปอมสนาม ในทันทีที่ทาํ การเขายึดที่มนั่ จะตองเสริม
ความแข็งแรง ใหกับที่มนั่ ตั้งรับ ขอใดตองกระทําเปนลําดับแรก
ก. การกําหนดที่ตั้งและวางอาวุธยิง
ข. การถากถางพื้นที่การยิงและการกําจัดสิ่งกีดขวาง
ค. การขุดหลุมบุคคลและที่ตั้งอาวุธ
ง. การสรางและทําเครื่องกีดขวางประเภทตาง ๆ
๒๘๒. คูเปนที่ตั้งอาวุธเรงดวน นอกจากจะใชเปนคูยิงแลว ยังใชทําสิ่งใดไดอกี
ก. การบังคับบัญชาสั่งการ
ข. การสงกําลังในที่มั่นตั้งรับ
ค. การติดตอสื่อสาร
ง. ถูกทุกขอ

๓๒
๒๘๓. รูปรอยมาตรฐานแบบใด เปนแบบที่ดีเลิศ
สําหรับคูยิง ในเกือบทุกสถานการณ ในการหองกัน
ดีเลิศ การระเบิดของกระสุนปนใหญ จะถูกจํากัดอยูเฉพาะแหง
ก. แบบสี่เหลี่ยม
ข. แบบแปดเหลี่ยม
ค. แบบหกเหลี่ยม
ง. แบบสามเหลี่ยม
๒๘๔. ปอมสนาม เปนงานซึ่งโดยทั่วไปแลว มักประกอบดวย
ก. ที่วางตัวสําหรับบุคคล
ข. การถากถางพื้นที่การยิง,การขุดคูที่ตั้งอาวุธ
ค. การขุดบอพื้นที่หาน้ํา
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
๒๘๕. การทําที่ตั้งยิงแบบเรงดวน,หลุมบุคคลเปนความรับผิดชอบและตองสามารถสรางไดดวยตนเองโดย
ผูใด
ก. ทหารทุกนาย
ข. ผบ.หมู
ค. หน.ชุดยิง
ง. พลนําสาร
๒๘๖. การดัดแปลงภูมิประเทศ ใหมีความเข็งแรงและดีไดนั้นยอมขึ้นอยูกับสิ่งใด
ก. การสั่งการของผูบังคับบัญชา
ข. ภูมิประเทศ
ค. ระยะเวลาทีม่ ีอยูและสิ่งอํานวยความสะดวก เชนเครื่องมือและวัสดุ
ง. สภาพอากาศ
๒๘๗. หากถูกยิงจากขาศึกในทันทีทันใด และหาทีก่ ําบังตามธรรมชาติไมได ทหารสามารถขุดหลุมบุคคล
นอนยิงได ดวยวิธีใดจึงจะถูกตอง
ก. ปลดเครื่องสนามแลวเอาพลั่วสนามขุด
ข. นั่งหรือยืนขุดก็ได
ง. รอใหขาศึกหยุดยิงแลวจึงทําการขุด
ค. นอนตะแคงขางแลวใชพลั่วสนามขุด
๒๘๘. หลุมบุคคลที่นิยมใชกันมากที่สุด และไดผลดีที่สุดมีกี่แบบ
ก. ๑ แบบ
ข. ๒ แบบ
ค. ๓ แบบ
ง. ๔ แบบ
๒๘๙. หลุมบุคคลคู มีขนาดกวาง และยาวเทาใด
ก. กวาง ๑ ฟุต ยาว ๔ ฟุต
ข. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๖ ฟุต
ค. กวาง ๓ ฟุต ยาว ๕ ฟุต
ง. กวาง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต
๒๙๐. ที่ตั้งยิงปนกล ที่ใหวามออนตัวมากที่สุด และสามารถหันปนไปไดเปนมุมถึง ๑๘๐ องศา และ
ปองกันพลประจําปนไดดี ไดแกที่ตั้งยิงแบบใด
ก. แบบบอ
ข. แบบหลุมบุคคล ๒ หลุม
ค. แบบนอนยิง
ง. แบบเกือกมา
๒๙๑. ที่ตั้งยิงเครื่องยิงจรวดตอสูรถถังแบบบอมีวงกลมรัศมีกี่ฟุต
ก. ๓ ฟุต
ข. ๔ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๖ ฟุต

๓๓
๒๙๒. ที่ตั้งยิงเครื่องลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. มีกี่
แบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๒๙๓. สิ่งกอสราง ที่เปนที่ตั้งยิงอาวุธเรงดวน และใชเปนที่บังคับบัญชา,การติดตอสื่อสาร,สงกําลังบํารุง
ในที่มั่นตั้งรับ คืออะไร
ก. หลุมบุคคลเดี่ยว
ข. หลุมบุคคลคู
ค. คู
ง. หลุมแบบเกือกมา
๒๙๔. งานเริ่มแรกของคูมาตรฐาน ไดแกการสรางคูชนิดใด
ก. คูยิง
ข. คูตอสู
ค. คูระบายน้ํา
ง. คูดักระเบิด
๒๙๕. คูตอสู จะมีความกวางที่ปากคูกี่ฟุต
ก. ๒ ฟุต
ข. ๓ ฟุต
ง. ๕ ฟุต
ค. ๔ ฟุต
๒๙๖. รูปรอยแบบใด ที่ปองกันไดดีเลิศในทุกสถานการณ และปองกันการระเบิดของกระสุนปนใหญไดดี คือ
ก. รูปรอยแบบซิกแซก
ข. รูปรอยแบบ ๘ เหลี่ยม
ค. รูปรอยแบบ ๖ เหลี่ยม
ง. รูปรอยแบบ ๓ เหลี่ยม
๒๙๗. การดัดแปลงภูมิประเทศ คือ
ก. การสรางเครื่องกีดขวาง
ข. การขุดหลุมบุคคล
ง. การเสริมความแข็งแรงใหกับที่มั่นตั้งรับ
ค. ทําการพรางดวยกิ่งไม
๒๙๘. ที่ตั้งยิงแบบเรงดวนหมายถึง
ก. การดัดแปลงหลุมบุคคลนอนยิง
ข. ที่ตั้งยิงกําหนดและดัดแปลงขึ้นเพื่อใชชวั่ คราว
ค. การดัดแปลงหลุมระเบิดเปนที่ตั้งยิง
ง. การดัดแปลงมูนดินเปนทีต่ ั้งยิง
๒๙๙. ที่ยืนยิงของหลุมบุคคลเดี่ยวสมควรขุดลึกกี่ฟุต
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต ถึง ๕ ฟุต
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต ถึง ๖ ฟุต
ค. ตามความสูงของผูใชและเมื่อนั่งมอบ
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
๓๐๐. ที่ตั้งยิงปนกลมีกี่แบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ผิดทุกขอ
๓๐๑. ที่ต้งั ยิงเครื่องยิงจรวดตอสูรถถังขนาด ๓.๕ นิ้ว (คจตถ.) มี ๒ แบบ คือ
ก. แบบนอนยิงกับแบบนั่งยิง
ข. แบบยืนยิงกับแบบนอนยิง
ค. แบบนั่งคุกเขายิงกับแบบนั่งราบยิง
ง. แบบบอกับแบบหลุมบุคคลสองหลุม
๓๐๒. ที่ตั้งยิงปนไรแสงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๕๗ มม. และ ๗๕ มม. มีกี่แบบ
ข. ๓ แบบ
ก. ๒ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ

๓๔
๓๐๓. ที่ตั้งยิงเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๓.๕ นิ้ว มีมูน ดินกวาง
ก. มูนดินกวาง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
ข. มูนดินกวาง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ้ว
ค. มูนดินกวาง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
ง. ไมตองมีมูนดินแตสรางทีก่ ําบังไวใกล ๆ
๓๐๔. คูตอสูมีความลึกที่สุดและกวางปากคูเทาไร
ก. ๔ ๑/๒ ฟุต กวางที่ปากคู ๔ ฟุต
ข. ๕ ๑/๒ ฟุต กวางที่ปากคู ๕ ฟุต
ค. ๖ ๑/๒ ฟุต กวางที่ปากคู ๖ ฟุต
ง. ๗ ๑/๒ ฟุต กวางที่ปากคู ๗ ฟุต
๓๐๕. คูมาตรฐานมีที่ยืนยิงพรอมลึก ๕ ๑/๒ ฟุต เหมาะแกการปฏิบัติงานชนิดใด
ก. การติดตอสื่อสาร,การบังคับบัญชา,การสงกําลัง,การสงกลับ,การสับเปลี่ยนหนวยทหาร
ข. การตั้งรับ,การรนถอย,การติดตอสื่อสาร,การบังคับบัญชา
ค. การสงกําลัง,การสงกลับ,การสับเปลี่ยนหนวยทหาร,การติดตอสื่อสาร
ง. งานติดตอสื่อสาร,การบังคับบัญชา,การสงกลับ,การสับเปลี่ยนหนวยทหาร
๓๐๖. คูมาตรฐานสมควรมีพื้นที่ยนื ยิงทุก ๆ กี่หลา
ก. ๑-๕ หลา สลับกันทั้ง ๒ ขาง
ข. ๕–๑๐ หลา สลับกันทั้ง ๒ ขาง
ค. ๑๐–๑๕ หลา สลับกันทั้ง ๒ ขาง
ง. ผิดทุกขอ
๓๐๗. ที่ตั้งยิงปนกลมี ๓ แบบ คือ แบบบอ,แบบเกือกมา,และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลสองหลุม
ข. แบบหลุมบุคคลคู
ค. แบบหลุมบุคคลเดี่ยว
ง. แบบเรงดวน
๓๐๘. การกรุลาดมี ๒ แบบ คือ
ก. แบบกรุผิว,แบบคลุมดิน
ข. แบบกําแพงดิน,แบบกรุผิว
ค. แบบกําแพงดิน,แบบกําแพงซุง
ง. แบบคลุมดิน,กําแพงซุง
๓๐๙. หลักการในการถากถางพื้นยิงมีอยูวา
ก. ตองไมเปนการเปดเผยที่มนั่ ฝายเรา
ข. ตองไมขาดความรอบคอบ
ค. ถากถางใหมากไวพอฝนตกก็ขึ้นอีก
ง. ถูกเฉพาะ ขอ ก.,ข.
วิชายุทธวิธี รูปขบวนทําการรบ หมู ปล.
๓๑๐. หมูปนเล็กแตละหมูมกี ําลังทั้งหมดกี่นาย
ก. ๑ นาย
ค. ๑๑ นาย
๓๑๑. ผบ.หมู ปล. มียศอะไร
ก. ส.อ.
ค. ส.ท.

ข. ๑๐ นาย
ง. ๑๒ นาย
ข. จ.ส.อ.
ง. ส.ต.

๓๕
๓๑๒. หมู ปล. แตละหมูประกอบดวย ผบ.หมู ปล. และ ๒ ชุดยิงคือ ชุดยิง ก. และชุดยิง ข. แตละชุดยิง
มีกําลังพลชุดละกี่นาย
ก. ๕ นาย
ข. ๖ นาย
ค. ๗ นาย
ง. ๘ นาย
๓๑๓. ภารกิจของ หมู ปล. เปนสวนหนึง่ ของ มว.ปล. ปฏิบัติตามคําสั่งของ ผบ.มว. ภารกิจหลัก คือ
ก. การเขาตี
ข. การตั้งรับ
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
๓๑๔. รูปขบวนทําการรบของ หมู ปล. มี ๒ รูปขบวน คือ
ก. รูปขบวนหมูแถวตอน
ข. รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน
ค. ขอ ก. ถูก
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข.
๓๑๕. รูปขบวนที่เปนหลักของแตละชุดยิง คือ
ก. รูปขบวนหมูแถวตอน
ข. รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน
ค. รูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหลัง
ง. รูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหนา
๓๑๖. ผบ.หมู ควบคุมหมูข องตนโดยใชคําสั่งดวย
ก. คําสั่งดวยวาจา
ข. ทาสัญญาณ
ค. เสียงสัญญาณ
ง. ถูกทุกขอ
๓๑๗. ในการปรับรูปขบวนของ หมู เพือ่ ใหสอดคลองกับสถานการณ หรือเนื่องจากกําลังพลของ หมู เหลือ
นอยลงนั้นใหยึดถือหลักการดังตอไปนี้
ก. ตองดํารงความเปนชุดยิงไว
ข. หัวหนาชุดยิงตองอยู ณ. ที่ซึ่งสะดวกในการควบคุม และใชชุดยิงได
ค. ปลย. ติดขาทรายตองตั้งอยูภ ายในแตละชุดยิง
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๓๑๘. โอกาสที่ใชเปนรูปขบวนที่เหมาะสําหรับใชในการเคลื่อนที่ไดทุกภูมิประเทศ และทัศนวิสัยมีขอดี คือ
ก. สะดวกในการควบคุมเคลื่อนที่ไดเร็ว
ข. ใหการระวังปองกันไดรอบตัว และอํานาจการยิงสูงสุด
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข.
ง. ถูกเฉพาะขอ ก.
๓๑๙. การปฏิบัติของ ผบ.หมู ตองการใหหมูของตนจัดรูปขบวนหมูแ ถวตอน อาจกระทําไดกี่วิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
๓๒๐. การปฏิบัติของ ผบ.หมู ปล. เมื่อ ผบ.หมู ตองการใหหมูของตนจัดรูปขบวนหมูแถวตอน กระทําได
๓ วิธี คือ
ก. สั่งการดวยวาจา
ข. ทาสัญญาณ
ค. เสียงสัญญาณ
ง. ถูกทุกขอ

๓๖
๓๒๑. ขอเสียในการจัดรูปขบวนหมูแ ถวตอนใน
การเคลื่อนที่มีขอเสียอยางไร
ก. สะดวกในการควบคุม
ข. การยิงขางหนา และขางหลังจํากัด
ค. เคลื่อนที่ไดเร็ว
ง. ใหการระวังปองกันไดรอบตัว
๓๒๒. การเปลี่ยนรูปขบวน จากรูปขบวนหมูแถวหนากระดาน เปนรูปขบวนหมูแ ถวตอน จะใชคําบอก
คําสั่งวาอยางไร
ก. หมูหนากระดานปฏิบัติ
ข. หมูสามเหลี่ยมแหลมหนาปฏิบตั ิ
ค. หมูแถวตอนปฏิบัติ
ง. ไมมีขอใดถูก
๓๒๓. การปฏิบัติของแตละชุดยิง เมื่อไดยินคําสั่ง หรือเห็นทาสัญญาณ หรือไดยนิ เสียงสัญญาณ ตามที่นัด
หมายกันไว ใหเปลี่ยนเปนรูปขบวนอะไร
ก. รูปขบวน หมูสามเหลี่ยมแหลมหนา
ข. รูปขบวนหมูแถวตอน
ค. รูปขบวนหมูหนากระดาน
ง. รูปขบวนหมูสามเหลี่ยมแหลมหลัง
๓๒๔. ชดยิง ก. จัดรูปขบวนในชุดยิงเปนรูปขบวนหมูแ ถวตอนโดย หน.ชุดยิง ก. เคลื่อนที่ขึ้นไปประจําหมู
ณ.ขางหนา ผบ.หมู ในระยะประมาณกี่เมตร
ก. ๒๕ เมตร
ข. ๓๐ เมตร
ค. ๓๕ เมตร
ง. ๔๐ เมตร
๓๒๕. ชดยิง ข. จัดรูปขบวนในชุดยิงเปนรูปขบวนหมูแ ถวตอนโดย หน.ชุดยิง ข. เคลื่อนที่ขึ้นไปประจําหมู
ณ.ขางหลัง ผบ.หมู ในระยะประมาณกี่เมตร
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๕ เมตร
ง. ๒๐ เมตร
๓๒๖. รูปขบวนใดเปนรูปขบวนหลักในการเขาตีของหมู เปนรูปขบวนที่มีอํานาจการยิงไปยังดานหนามาก
ที่สุดในการเขาโจมตี
ก. รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน
ข. รูปขบวนหมูแถวตอน
ค. รูปขบวนหมูสามเหลี่ยมแหลมหนา
ง. รูปขบวนหมูสามเหลี่ยมแหลมหลัง
๓๒๗. การปฏิบัติของ ผบ.หมู เมื่อตองการใหหมูของตน จัดรูปขบวนหมูแถวหนากระดานอาจกระทําไดกี่
วิธี
ก. ๑ วิธี
ข. ๒ วิธี
ค. ๓ วิธี
ง. ๔ วิธี
๓๒๘. ชดยิง ก. จัดรูปขบวนภายในชุดยิงเปนรูปขบวนสามเหลี่ยมแหลมหนา โดย หน.ชุดยิง ก. เคลื่อนที่
ขึ้นไปประจําอยู ณ. ขางหนาทางซายของ ผบ.หมู ในระยะหางจาก ผบ.หมู ประมาณกีเ่ มตร
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๑๕ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๒๕ เมตร

๓๗
๓๒๙. ทาสัญญาณ ถาตองการใหแตละชุดยิงปรับ
รูปขบวนทางขางเขามาใหปฏิบัติอยางไร
ก. ยกมือทั้งสองขางไปจรดกันไวเหนือศีรษะ แขนเหยียดเกือบตึง
ข. ยกมือไปขางหนาทั้งสองขาง
ค. หมุนแขนขวาไปขางหนา
ง. หมุนแขนซายไปขางหนา
๓๓๐. พล.ปล. คือ ปนเล็กยาวติดขาทราย เขาประจําทีเ่ ยื้องออกไปทางขวาของ หน.ชุดยิง ระยะตอจาก หน.
ชุดยิงประมาณเทาใด
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๕ เมตร
ง. ๒๐ เมตร
๓๓๑. พลยิง เอ็ม ๒๐๓ หรือ เอ็ม ๗๙ เขาประจําที่เยื้องออกไปทางซายของ หน.ชุดยิง ระยะตอจาก หน.ชุด
ยิงประมาณกี่เมตร
ก. ๓ เมตร
ข. ๕ เมตร
ค. ๗ เมตร
ง. ๑๐ เมตร
๓๓๒. พลปนเล็กเขาประจําที่เยื้องออกไปทางขวาของพลปนเล็กที่ถือ ปลย. ติดขาทรายระยะตอหางจากพล
ปนเล็กที่ถือ ปลย. ติดขาทรายประมาณกี่เมตร
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๒๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง. ๔๐ เมตร
๓๓๓. พลปนเล็กอีกคนหนึ่งเขาประจําที่เยื้องออกไปทางซายของพลยิงเอ็ม ๒๐๓ หรือ เอ็ม ๗๙ ระยะตอหาง
จากพลยิงเอ็ม ๒๐๓ หรือ เอ็ม ๗๙ กี่เมตร
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๒๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง. ๔๐ เมตร
วิชา อุดมการณความรักชาติ
๓๓๔. สีของธงชาติประกอบดวย สีแดง สีขาว สีน้ําเงิน แตละสีหมายถึงสิ่งใด
ก. ชาติ ประชน ประชาธิปไตย
ข. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ค. ชาติ ประชาชน พระมหากษัตริย
ง. ชาติ ศาสนา ประชาชน
๓๓๕. ภาระและหนาที่ตาง ๆ ในการดํารงซึ่งไวเอกราชของชาติ
ก. รัฐบาล
ข. เจาหนาที่ของรัฐ
ค. ประชาชน
ง. ตํารวจและทหาร
๓๓๖. วันที่มพี ิธีถวายสัตยปฏิญาณตนของบรรดาเหลาทหารมหาดเล็กราชวัลลภและทหารรักษาพระองคนั้น
คือวันที่เทาไร
ก. ๓ ธันวาคม
ข. ๔ ธันวาคม
ค. ๕ ธันวาคม
ง. ๖ ธันวาคม

๓๘
๓๓๗. ขอใดคือการแกปญหาของชาติบานเมืองที่
เหมาะสมที่สดุ
ก. การใชระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ
ข. แกไขปญหาบานเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
ค. รวมใจเปนหนึ่งเดียวในหมูคนไทยดวยกัน
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา
๓๓๘. การที่ชาติไทยของเราจะอยูรอดและเจริญกาวหนาได จะตองอาศัยสิ่งใดบาง
ก. การรวมแรงรวมใจดวยพรอมเพรียงกันของคนไทยทัง้ ปวง
ข. การที่แตละคนดําเนินการในกิจงานของตนเองอยางตัวใครตัวมัน
ค. รวมมือกันเพื่อจุดมุงหมายบางประการ
ง. มีจุดมุงหมายและมีอคติรว มกัน
๓๓๙. เหตุที่มกั ทําใหความสามัคคีแตกแยกคือสิ่งใด
ก. บุคคลที่คิดถึงประโยชนสวนตนยิ่งกวาประโยชนพวกพอง
ข. มีสิทธิที่จะลมลางการปกครองประชาธิปไตย
ค. คนในชาติขาดสติในการดํารงตนอยูในประเทศชาติ
ง. ถูกทุกขอที่กลาวมา
๓๔๐. พระบาทสมเก็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ไดทรงสถาปนา “กองเสือปา” เมื่อใด
ก. พ.ศ. ๒๔๕๔
ข. พ.ศ. ๒๔๕๐
ค. พ.ศ. ๒๔๕๙
ง. พ.ศ. ๒๔๗๐
๓๔๑. “กองเสือปา” ประกอบดวยหนวยงานใดบาง
ก. กองเสือปาหลวง , กองเสือปารักษาดินแดน
ข. กองเสือปารักษาพระองค , กองเสือปาชายแดน
ค. กองเสือปาที่ ๑ , กองเสือปาที่ ๒
ง. กองเสือปาเยาวชน , กองเสือปารักษาพระองค
๓๔๒. ในป พ.ศ. ๒๔๗๗ รัฐบาลไดมีการฟนฟู การฝกวิชาทหาร ตามแนวพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั ภายใตการนําของใคร
ก. พลเอก ปงพิบูลยสงคราม
ข. พลดท ประยูร ภมรมนตรี
ค. ยุวชนทหาร สนิท พงษภักดี
ง. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
๓๔๓. เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๔๘๖ รัฐบาลประกาศใช พ.ร.บ.ยุวชนแหงชาติ พ.ศ.๒๔๘๖ โดยกําหนดให
“องคกรยุวชนแหงชาติ” ใหมีฐานะเปนทบวงทางการเมือง อยูในบังคับบัญชาของผูใด
ก. จอมพล แปลก พิบูลยสงคราม
ข. พลโท ประยูร ภรมมนตรี
ค. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
ง. หลวงจรูญประศาสน

๓๙
๓๔๔. วีรกรรมของยุวชนทหารทางภาคใต ที่ได
ตานทานกองทัพญี่ปุน เพื่อธํารงเอกราชและ
อธิปไตยไว และยุวชนทหารเสียชีวิต ๕ นาย ยุวชนเหลานี้ไดเลื่อนยศเปนยศชั้นใด
ก. พลทหาร
ข. นายสิบ
ค. จานายสิบ
ง. จาสิบเอก
๓๔๕. ญี่ปุนไดสงเรือรบและเรือลําเลียงยกทหารขึ้นบก ในจังหวัดใด
ก. ประจวบคีรีขนั ธ , สุราษฎรธานี , ชุมพร , นครศรีธรรมราช , สงขลา , ปตตานี
ข. สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , จันทบุรี , นครศรีธรรมราช , ปตตานี
ค. ยะลา , ปตตานี , นราธิวาส , สงขลา
ง. ประจวบคีรีขนั ธ , สุราษฎรธานี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , จันทบุรี , ปตตานี
๓๔๖. ในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๖ พระบิดาแหงกิจการรักษาดินแดน ไดพระราชทานกิจการเสือปาขึ้น ในยุค
นั้นมีทั้งหมดกีก่ องพล
ข. ๑๑ กองพล
ก. ๑๐ กองพล
ค. ๒๐ กองพล
ง. ๒๑ กองพล
๓๔๗. หนวยฝกยุวชนทหารที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย อยูใ นความอํานวยการของหนวยงานใด
ก. มณฑลทหารบกที่ ๑
ข. มณฑลทหารบกที่ ๒
ค. มณฑลทหารบกที่ ๓
ง. มณฑลทหารบกที่ ๔
๓๔๘. กอนที่จะมาเปน “ กรมยุวชนทหารบก” แปรสภาพมาจากหนวยงานใด
ก. แผนกฝกที่ ๖ กรมจรเทหารบก
ข. มณฑลทหารบกที่ ๑
ง. แผนกฝกฝนอบรมครูฝก
ค. แผนกประสานงานที่ ๑
๓๔๙. “กรมยุวชนทหารบก” เปลี่ยนชื่อใหมในป พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนอะไร
ก. กรมจเรทหารบก
ข. กรมเตรียมกองทหาร
ค. กรมเตรียมการทหาร
ง. โรงเรียนรักษาดินแดน
๓๕๐. วีรกรรมของยุวชนทหาร ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองทัพญีป่ ุนยกพลขึ้นบก วันที่ ๘ ธันวาคม
๒๔๘๔ เชามืด ที่ จังหวัดชุมพร หนวยยุวชนทหารทีจ่ งั หวัดชุมพร ไดเขาขัดขวางภายใตการนําของผูใด
ก. จอมพล แปลกพิบูลยสงคราม
ข. พลโท ประยูร ภมรมนตรี
ค. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
ง. หลวงจรูญ
๓๕๑. ในป พ.ศ. ๒๔๘๘ กรมเตรียมทหารไดลมเลิกลง และไดโอนกิจการตลอดจนเจาหนาที่ และ
ทรัพยสินตาง ๆ ในหนวยงานใดตอไป
ก. กรมจเรทหารบก
ข. โรงเรียนรักษาดินแดน
ง. กรมสารวัตรทหาร
ค. ฝายสัมพันธมิตร
๓๕๒. วันที่เทาไรที่กรมสารวัตรทหารแปรสภาพเปน “กรมการรักษาดินแดน”
ก. ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๑
ข. ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๑
ค. ๑๓ ก.พ. ๒๔๙๑
ง. ๑๖ ก.พ. ๒๔๙๑

๔๐
๓๕๓. ขอใดเปนเครื่องบงชี้วา ทหารเปนคนดีมี
คุณภาพหรือไม
ก. คุณธรรม , จริยธรรม , มนุษยธรรม , สุนทรีภาพทางจิตใจ
ข. เครื่องหมายยศ , เครื่องหมายประดับ , ระดับขั้นเงินเดือน
ค. คุณธรรม , จริยธรรม , ผลงาน , ระดับขั้นเงินเดือน
ง. ระดับเงินเดือน , ขีดความสามารถ , เครื่องหมายพิเศษ , เครื่องหมายยศ
๓๕๔. คุณธรรมที่สนับสนุนจรรยาบรรณ ของทหารที่ดี เรียกวาอะไร
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. ทศพิศราชธรรม
ง. อิทธิบาท ๔
๓๕๕. คุณธรรมประเภทใด ที่ทําใหเกิดความกลัว อันเปนปจจัยสําคัญของคุณธรรมทหาร
ก. อิทธิบาท ๔
ข. เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค. ทศพิศราชธรรม ๑๐
ง. ศีล ๕
๓๕๖. คุณธรรมประเภทใด ที่ทําใหขาราชการสุภาพมีน้ําใจ ตั้งใจบริการอยางมีเหตุผล ปฏิบัติตนใหทันที
ศรัทธา ไมหาประโยชนในราชการ
ก. อิทธิบาท ๔
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ศีล ๕
ง. เวสารัชชกรณธรรม ๕
๓๕๗. กฎระเบียบในหมูสังคมมนุษย เรียกวาอะไร
ก. ระเบียบ
ข. ธรรม
ค. กรรม
ง. วินัย
๓๕๘. กฎของธรรมชาติ คือสิ่งใด
ก. วินยั
ข. ธรรม
ค. กรรม
ง. ระเบียบ
๓๕๙. ขอใดใหคําจํากัดความของคุณธรรม ( VIRTUE ) ไดชัดเจนมากที่สุด
ก. มีลักษณะอันดีงาม ในจิตใจ ประพฤติดี ดวยความรูสึกในทางดีงาม
ข. มีลักษณะดีงาม ในรูปลักษณ ของการขมใจตนเอง
ค. มีลักษณะดีงาม ในดานวัตถุ ร่ํารวย ประพฤติตนตามใจฉันท
ง. มีลักษณะดีงาม ในจิตใจ ประพฤติตัวตามสบาย ไมคํานึงถึงผูอื่น
๓๖๐. “ ประมวลความประพฤติ ที่ผูประกองอาชีพการงาน แตละอยางกําหนดเพื่อรักษาและสงเสริม
เกียรติคณ
ุ ชื่อเสียง อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได” ตามคํากลาวนี้เปนนิยามของอะไร
ก. คุณธรรม
ข. ระเบียบนัย
ค. จรรยาบรรณ
ง. จริยธรรม

๔๑
๓๖๑. “ บรรพบุรุษของไทยไดมกี ารสรางสรรคและ
หลอหลอมมรดกทางปญญาเขาไวเปนวัฒนธรรม
ไทย ซึ่งมีเอกลักษณเปนของตนเอง และพัฒนาตาง ๆ มา เปนเวลาชานาน” จากบทความดังกลาวนี้เรารวม
เรียกวาอะไร
ก. อาริยธรรมของชาติไทย
ข. ขนบธรรมเนียม , ประเพณี
ค. อุดมการณความรักชาติ
ง. เอกลักษณของความเปนชาติไทย
๓๖๒. ขอใดแสดงใหเห็นถึง ความเปนหนึ่งโยมีอิสระในตัวเอง มากที่สุด
ก. เอกลักษณของชนชาติไทย
ข. เอกลักษณความเปนไท
ค. อุดมการณความรักชาติ
ง. วิถีดํารงเอกราช
๓๖๓. การเคารพธงชาติ เปนสัญลักษณทแี่ สดงใหเห็นถึงสิ่งใด
ก. ประเทศของเราเปนประเทศเอกราช
ข. ความรักชาติ
ค. สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ง. ถูกทุกขอ
๓๖๔. “ ความสํานึก ตระหนักในคุณของแผนดิน อันเปนที่เกิดอาศัย ซึ่งทําใหบุคคลเกิดความภูมิใจในชาติ
กําเนิด และมุง มั่นที่จะธํารงรักษาประเทศชาติไวอยางอิสระและมั่นคง” จากบทความนี้ คือนิยามขอใด
ก. รักชาติตองรักสามัคคี
ข. วิถีไทย
ค. เอกลักษณความเปนไท
ง. ความจงรักภักดีตอชาติ
วิชา การพัฒนาสังคมและชุมชน
๓๖๕. การรวมจิตใจ คือสิ่งที่มหารชนรักและหวงแหนรวมกัน จนสามารถรวมจิตของเขาเขาเปนเอกภาพ
มี ๒ อยางคืออะไร
ก. ศาสนา , เงินทอง
ข. ชาติ , ประชาชน
ค. ชาติ , ศาสนา
ง. เงินทอง , ความอยูรอด
๓๖๖. ขอใดบอกความหมายของหลักสิทธิมนุษยชนขอ ๑๘ ไดเหมาะสมที่สุด
ก. ทุกคนมีอสิ รภาพแหงความคิด มโนธรรมและศาสนา
ข. ทุกคนมีสิทธิทําตามใจคิดไดอยางอิสระ
ค. ทุกคนมีสิทธิคิดและทําไดตามใจชอบ
ง. ทุกคนมีสิทธิที่จะคิดอยางไรขอบเขต แตไมมีสิทธิทําตามคิด
๓๖๗. แนวความคิดของนักคิดคนใดคนหนึ่งในเรื่อง กําเนิดความรู , ความจริงของโลก , ศิลปะและจริย
ศาสตร เรียกวาอะไร
ก. สิทธิ
ข. ศาสนา
ค. ปรัชญา
ง. ประเพณี
๓๖๘. ความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวาเปนสิ่งประเสริฐแลว ประพฤติสั่งสอนสืบตอกันมา เรียกวาอะไร
ก. สิทธิ
ข. ศาสนา
ค. ปรัชญา
ง. ประเพณี

๔๒
๓๖๙. องคประกอบของศาสนา แบงออกเปนกี่
ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๓๗๐. ขอใดใหความหมายของ “อภิปรัชญา” ไดอยางถูกตอง
ก. ความแทจริงของสัจธรรม
ข. ความแทจริงของโลก
ค. ตนกําเนิดความรูทั้งปวง
ง. จารีตมหาชนนิยม
๓๗๑. ญาณวิทยา คือสิ่งใด
ข. ความแทจริงของโลก
ก. ตนกําเนิดความรู
ค. ศิลปะ
ง. จริยศาสตร
๓๗๒. ศิลปะและจริยศาสตร เรียกอีกอยางวาอะไร
ก. ศาสตรแหงความงาม
ข. สุนทรียศาสตร
ค. สิ่งสวยงาม
ง. ความดีงามถูกตอง
๓๗๓. ผลของการศึกษาศาสนากอใหเกิดผลดีอยางไรบาง
ก. เสริมสรางคุณลักษณะผูป กครอง
ข. สรางสมรรถภาพในการทํางานที่ดี
ค. เขาใจกับการประสานงานผูอื่น
ง. ถูกทุกขอ
๓๗๔. เนื้อแทของศาสนา คืออะไร
ก. การสอนและอบรมผูนับถือใหรูจักปกครองผูอื่นได
ข. การสอนใหผูคนเปนคนดี
ค. สอนใหตัดสินผูอื่น
ง. สอนและอบรมใหผูนับถือ รูจักปกครองตนเองได
๓๗๕. กําลังของมนุษยตามหลักศาสนามีกี่ประเภท อะไรบาง
ก. ๒ ประเภท กําลังกรรมดี , กําลังชั่ว
ข. ๒ ประเภท กําลังความดี , ความรู
ค. ๒ ประเภท กําลังศรัทธา , ไมศรัทธา
ง. ๒ ประเภท กําลังกรรม , ธรรมะ
๓๗๖. ความจําเปนของมนุษยนอกจาก การกิน , นอน ยังมีอะไรอีก
ก. การอยูรวมกันเปนสังคม
ข. ยารักษาโรค
ค. เครื่องนุงหม
ง. ความเจริญทางวัตถุ
๓๗๗. การรวมกันระหวางตัวเราและผูอื่น ไมวาจะรวมกันโดย ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดก็ตามเรียกวาอะไร
ก. ชาติ
ข. ประเทศ
ค. สังคม
ง. วัฒนธรรม
๓๗๘. การที่สังคมจะตั้งอยูไ ดและมีความสงบสุขนั้น เพราะมีปจจัยสําคัญอยางหนึ่งนั้นคืออะไร
ก. ความร่ํารวย
ข. ความเจริญทางดานจิตใจ
ค. ความเจริญทางวัตถุ
ง. ความไววางใจ

๔๓
๓๗๙. เราสามารถหาความไววางใจ ไดจากไหน
ก. ทั่วไปในสังคม
ข. ตําราเรียน
ค. หลักธรรมของศาสนา
ง. มาสามารถหารไดจากที่ใดเลย
๓๘๐. ขอใดถือเปนการผิดมารยาทตอการติดตอกับศาสนาตางศาสนา
ก. นศท. ตูมตาม เขาโบสถเพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนาคริสต
ข. นศท. เหยศักดิ์ สนทนาวิพากษวจิ ารณศาสนาของผูอื่น
ค. นศท. เย็นใจ ทําบุญตักบาตรทุกวันพระ
ง. นศท. เบิกบาน สวดมนตไหวพระทุกวัน
๓๘๑. ขอใดคือคําจํากัดความของ “ ศาสนิก” ที่ถูกตองที่สุด
ก. คนที่นับถือสิทธิหรือศาสนาอยางเดียวกัน
ข. คนที่นับถือศาสนาเดียวกันแตแยกถิ่นฐานกันอยู
ค. คนที่นับถือสิทธิศาสนาเดียวกัน มีศนู ยรวมทางจิตใจเดียวกัน
ง. ถูกทุกขอ
๓๘๒. การนับถือศาสนาตลอดจนพิธกี รรม ทางศาสนาถือเปนอะไรในชีวิตมนุษย
ก. เสรีภาพของมนุษย
ข. เอกลักษณของมนุษย
ค. วิถีชีวิตของมนุษย
ง. วิธีการในชีวิตของมนุษย
๓๘๓. หากในสังคมใดสังคมหนึ่ง ขาดศาสนาหรือไรซึ่งศาสนา จะสงผลอยางไร
ก. บานเมืองวุน วาย
ข. เกิดความโกลาหล
ค. ชีวิตมนุษยขาดเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ง. ถูกทุกขอ
๓๘๔. ผูที่มีความดี ๓ สถานะ คือขอใด
ก. รูปสมบัติ , วิชาความรู , คุณธรรม
ข. รูปสมบัติ , กําลังกาย , จริยธรรม
ค. กําลังกาย , กําลังใจ , ศิลธรรมล
ง. ความรู , เงินทอง , ความเห็นแกตัว
๓๘๕. ประเพณีสวนใหญมกั เกิดจากสิ่งใด
ก. ศาสนาและสิทธิความเชือ่
ข. ขนบธรรมเนียมที่สืบตอกันมา
ง. ตําราตามศาสตรตาง ๆ
ค. ผูบริหารของศาสนา
๓๘๖. ประเพณีสามารเปลี่ยนแปลงไดโดยวิธีใด
ก. ความเชื่อของผูนําทางศาสนา
ข. ความเชื่อของคนหนึ่งคนใดในศาสนา
ค. ความเชื่อของคนสวนมากในทองถิ่น
ง. ไมมีขอถูก
๓๘๗. หลักธรรมใดหมายถึงการทํางานอยางถูกตองและเหมาะสม
ก. ปฏิรูปการี
ข. อัตถการี
ค. อนัพยสนการี
ง. อนากุลกัมมการี
๓๘๘. หลักธรรมใด หมายถึง การทํางานและสนองประโยชนอยางเหมาะสม
ก. ปฏิรูปการี
ข. อัตถการี
ค. อนัพยสนการี
ง. อนากุลกัมมการี

๔๔
วิชา ยาเสพติด
๓๘๙. ขอใดไมใชลักษณะสําคัญของยาเสพติดที่เมื่อเสพเขาสูรางกายแลวจะทําใหเกิดผลกระทบตอรางกาย
และจิตใจ
ก. ตองเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น
ข. มีความตองการเสพอยางรุนแรงตลอดเวลา
ค. สุขภาพทั้งรางกายและจิตใจสดชื่น อารมณดี
ง. เมื่อถึงเวลาเสพแตไมไดเสพ จะทําใหเกิดอาการขาดยา
๓๙๐. ขอใดไมใชการแบงยาเสพติดตามลักษณะ
ก. แบงตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522
ข. แบงตามแหลงกําเนิด
ค. แบงตามองคการอนามัยโลก
ง. แบงตามขนาดน้ําหนัก
๓๙๑. เฮโรอีน เปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติใหโทษ พ.ศ. 2522 จัดอยูใ นประเภทใด
ก. ประเภท 1
ข. ประเภท 2
ค. ประเภท 3
ง. ประเภท 4
๓๙๒. เฮโรอีน เปนยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท ประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุนประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
ค. หลอนประสาท
๓๙๓. กัญชาออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุนประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
๓๙๔. ยาบาเปนยาเสพติดที่มสี วนผสมของสารเคมีประเภทใด
ก. โคเคน
ข. แอลเอสดี
ค. แอมเฟตามีน
ง. ดีเอ็มที
๓๙๕. ยาบาออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุนประสาท
ค. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
ง. หลอนประสาท
๓๙๖. ขอใดไมใชอาการของผูเสพยาบา
ก. ออนเพลีย
ข. ประสาทตึงเครียด
ค. ใจสั่น
ง. หัวใจเตนเร็ว
๓๙๗. ยาบาเปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติใหโทษ พ.ศ. 2522 จัดอยูในประเภทใด
ก. ประเภท 1
ข. ประเภท 2
ค. ประเภท 3
ง. ประเภท 4

๔๕
๓๙๘. กัญชาเปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 จัดอยูใ นประเภทใด
ก. ประเภท 2
ข. ประเภท 3
ค. ประเภท 4
ง. ประเภท 5
๓๙๙. บุหรี่ออกฤทธิ์ตอจิตประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุนประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
๔๐๐. เอธิลแอลกอฮอล ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุนประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
๔๐๑. ฝนออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุนประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
๔๐๒. มอรฟนออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุนประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
๔๐๓. ขอใดไมใชวิธีสังเกตผูติดยาเสพติด
ก. ชอบมั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด
ข. ใชจายเงินฟุมเฟอยผิดปกติ
ค. อารมณหงุดหงิด ฉุนเฉียว ไมมีเหตุผล
ง. มีสมาธิมุงมั่นในการทํางาน
๔๐๔. ขอใดไมใชสาเหตุที่ทาํ ใหเกิด การติดยาเสพติด
ก. พอแมทะเลาะกันทุกวันใหลูกเห็น
ข. พอแมไมเขาใจในตัวลูก
ค. มีเวลาใหกบั ลูกไปไหนไปกันทั้งครอบครัว
ง. ปญหาทางการเงิน
๔๐๕. ขอใดไมใชผลกระทบตอการติดยาเสพติด
ก. สุขภาพทรุดโทรม
ข. มีความขยันหมั่นเพียรอยางสม่ําเสมอ
ค. เปนอาชญากรถูกลงโทษตามกฎหมาย
ง. เปนที่เกียจครานทางสังคม
๔๐๖. ขอใดไมใชระยะของการถอนยา
ก. ระยะมีอาการขาดยา
ข. ระยะฝาฟนอุปสรรค
ค. ระยะพักผอน
ง. ระยะปรับตัว
๔๐๗. เทคนิคการหยุดความคิดฟุงซาน ทีใ่ ชไดผลคือวิธใี ด
ก. การสวดมนต
ข. การพักผอน
ค. วิ่ง แอโรบิก
ง. ฝกการผอนคลาย

๔๖
๔๐๘. การฟน ฟูสภาพที่ปองกันการกลับมาเสพยาอีก คือ
ก. ปรึกษาเพื่อน
ข. รับประทานอาหารและน้าํ ใหมาก
ค. พักผอนใหมาก ๆ
ง. หยุดความคิดทั้งหมดที่จะกลับไปเสพยา
๔๐๙. ขอใดเปนการปองกันการติดยาเสพติดที่เริ่มตนจากครอบครัว
ก. ชวยกันสรางความรวมมือในการปองกันยาเสพติด
ข. สรางความรัก ความอบอุน ความเขาใจในครอบครัว
ค. ชวยเหลือผูติดยาเสพติดใหเขารับการบําบัด
ง. คบเพื่อนทีด่ ีไมชักชวนกันไปสูอบายมุขและสิ่งเสพติด
๔๑๐. แนวทางการปองกันยาเสพติดประกอบดวยองคประกอบ 3 ประเภท คืออะไร
ก. ตัวบุคคล – ยา – เพื่อน
ข. ตัวบุคคล – ยา – การศึกษา
ค. ตัวบุคคล – สิ่งแวดลอม - เพื่อน
ง. ตัวบุคคล – ยา – สิ่งแวดลอม
๔๑๑. วันตอตานยาเสพติดตามที่ ครม. กําหนดเพื่อใหสอดคลองกับสหประชาชาติ คือขอใด
ก. 26 พ.ค.
ข. 26 มิ.ย.
ค. 26 ก.ค.
ง. 26 ส.ค.
๔๑๒. ขอใดไมใชแนวความคิดที่กองทัพบกไดกําหนดมนการตอสู เพือ่ เอาชนะยาเสพติดดวยการตัดวงจร
ก. การควบคุมตัวยาเสพติด
ข. การแกปญหาผูติดยาเสพติด
ค. การสนับสนุนการใชยาเสพติด
ง. การปองกันการติดยาเสพติด
--------------------------------------

