ธนาคารข้ อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที ๑ ชาย, หญิง
จงเลือกข้ อทีถูกทีสุ ดเพียง ๑ ข้ อ
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๑. เครื องหมายยศเป็ นรู ปดาว ๕ กลีบ ทําด้วยโลหะสี ทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ ๓ ดาว เป็ น
เครื องหมายชันยศอะไร
ก. ร้อยตรี
ข. ร้อยโท
ค. ร้อยเอก
ง. พันตรี
๒. ทหารประจําการทีสังกัดศูนย์การทหารม้า ใช้เครื องหมายสังกัดทําด้วยโลหะสี ทองติดทีคอเสื อด้านซ้าย คือ
ก. ศม.
ข. ศบ.
ค. ศร.
ง. ศสพ.
๓. กองทัพภาคที ๑ ใช้อกั ษรย่อคื อ
ก. ทภ. ๑
ข. ทภ.๒
ค. ทภ. ๓
ง. ทภ.๔
๔. เครื องหมายเหล่าทหารราบทําด้วยโลหะสี ทองติดคอเสื อข้างขวาเป็ นรู ปอะไร
ก. รู ปกระบีไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร
ข. รู ปปื นเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุ น
ค. รู ปลูกระเบิดมีเปลว
ง. รู ปสายฟ้ าประกอบกับจักร
๕. เครื องหมายเหล่าทหารสรรพาวุธทําด้วยโลหะสี ทองติดคอเสื อข้างขวาเป็ นรู ปอะไร
ก. รู ปกระบีไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร
ข. รู ปปื นเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุ น
ค. รู ปลูกระเบิดมีเปลว
ง. รู ปสายฟ้ าประกอบกับจักร
๖. เครื องหมายเหล่าทหารพลาธิการทําด้วยโลหะสีทองติ ดคอเสื อข้างขวาเป็ นรู ปอะไร
ก. รู ปกระบีไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร
ข. รู ปปื นเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุ น
ค. รู ปลูกระเบิดมีเปลว
ง. รู ปสายฟ้ าประกอบกับจักร
๗. เป็ นเหล่าหลักในการทําหน้าทีเข้าแย่ง เคลือนย้ายด้วยท้าว ทําการรบได้ทุกภูมิประเทศและเหตุการณ์
เป็ นหน้าทีของเหล่าใด
ก. เหล่าทหารช่าง
ข. เหล่าทหารปื นใหญ่
ค.เหล่าทหารม้า
ง. เหล่าทหารราบ
๘. ทําการรบด้วยการยิง ทําการยิงสนับสนุน หรื อยิงช่ วยเหลือทหารราบในการปฏิบตั ิการรบเป็ นหน้าที
ของเหล่าใด
ก. เหล่าทหารช่าง
ข. เหล่าทหารปื นใหญ่
ค.เหล่าทหารม้า
ง. เหล่าทหารราบ

๒
๙. ทหารประจําการทีสังกัดศูนย์การทหารราบใช้เครื องหมายสังกัดทําด้วยโลหะสี ทองติดเครื องหมายที
คอเสื อด้านซ้าย คื อ
ก. ศสพ.
ข. ศม.
ค. ศบ.
ง. ศร.
๑๐. ทหารกองประจําการทีสังกัดศูนย์การทหารปื นใหญ่ใช้เครื องหมายสังกัดทําสี ทองติดเครื องหมายทีคอเสื อ
ด้านซ้าย คื อ
ก. ศสพ.
ข. ศม.
ค. ศป.
ง. ศร.
๑๑. เครื องหมายยศ นายทหารประทวนทําด้วยแถบไหมสี ทองเหลือง ๓ บัง คือ
ก. สิ บตรี
ข. สิ บโท
ค. สิ บเอก
ง. จ่าสิ บตรี
๑๒. นศท. ควรจะได้ทราบว่า เหล่าทหารบกมีกีเหล่าคือ
ก. ๑๕ เหล่า
ข. ๑๖ เหล่า
ค. ๑๗ เหล่า
ง. ๑๘ เหล่า
๑๓. ทหารการข่าว มีหน้าทีเกียวกับอะไร
ก. ข่าวทหารทังปวง
ข. เบิกจ่ายเงิ นเดือน
ค. การรักษาพยาบาล
ง. ให้ความบันเทิง
๑๔. ยศทหารนัน มีกีประเภท คือ
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๑๕. ผูใ้ ดแต่งเครื องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย มีโทษเท่าไร
ก. จําคุกตังแต่ ๓ เดือน ถึง ๕ ปี
ข. จําคุกตังแต่ ๑ ปี ถึง ๓ ปี
ค. จําคุกตังแต่ ๓ ปี ถึง ๕ ปี
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๖. กรมสวัสดิ การทหารบก ใช้คาํ ย่อว่าอะไร
ก. สก.
ข. สห.
ค. สพ.
ง. สบ.
๑๗. กรมการสัตว์ทหารบก ใช้คาํ ย่อว่าอะไร
ก. กส.
ข. สส.
ค. สบ.
ง. สพ.
๑๘. กรมการแพทย์ทหารบก ใช้คาํ ย่อว่าอะไร
ก. พบ.
ข. พธ.
ค. กธ.
ง. กง.

๓
๑๙. กรมยุทธศึ กษาทหารบก ใช้คาํ ย่อว่าอะไร
ก. ยศ.
ค. จย.
๒๐. กรมกําลังสํารองทหารบก ใช้คาํ ย่อว่าอะไร
ก. กสร.
ค. สบบ.

ข. ผท.
ง. ยย.
ข. สบส.
ง. สตธ.

วิชา กําลังพลสํ ารอง
๒๑. กําลังสํารองหมายถึงกําลังทีไม่ใช่กาํ ลังประจําการทีเตรี ยมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง ?
ก. กําลังกึงทหาร
ข. กลุ่มพลังมวลชนทีได้จดั ตังแล้ว
ค. กลุ่มพลังมวลชนอืน ๆ
ง. ถูกทุกข้อ
๒๒. กําลังกึงทหารได้แก่.ก. กลุ่มลูกเสื อชาวบ้าน (ลส.ชบ.)
ข. กลุ่มไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง. ทหารกองเกิน
๒๓. กลุ่มพลังมวลชนอืน ๆ ได้แก่.ก. กลุ่มลูกเสื อชาวบ้าน (ลส.ชบ.)
ข. กลุ่มไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง. ทหารกองเกิน
๒๔. กลุ่มพลังมวลชนทีได้มีการจัดตังแล้วได้แก่.ก. กลุ่มลูกเสื อชาวบ้าน (ลส.ชบ.)
ข. กลุ่มไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง. ทหารกองเกิน
๒๕. กําลังพลสํารองได้แก่.ก. กลุ่มลูกเสื อชาวบ้าน (ลส.ชบ.)
ข. กลุ่มไทยอาสาป้ องกันชาติ (ทส.ปช.)
ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.) ง. ทหารกองเกิน
๒๖. กําลังพลสํารองหลักประเภท ส.ต.กองประจําการและพลทหารได้มาจากไหน ?
ก. พลทหารทีรับราชการครบกําหนดแล้วปลดเป็ นทหารกองหนุน
ข. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
ง. กลุ่มกองหนุ นเพือความมันคงของชาติ
๒๗. กําลังพลสํารองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน ?
ก. พลทหารทีรับราชการครบกําหนดแล้วปลดเป็ นทหารกองหนุน
ข. นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
ง. กลุ่มกองหนุ นเพือความมันคงของชาติ

๔
๒๘. ทหารกองหนุนประเภทที ๑ (พลทหารทีรับราชการครบตามกําหนดแล้วปลดเป็ นกองหนุน) จะอยู่ใน
ชันกองหนุนต่าง ๆ รวม ๓ ชัน อย่างไร ? จึงจะปลดเป็ นพ้นราชการประเภทที ๑
ก. ชันที ๑ จํานวน ๑๐ ปี ชันที ๒ จํานวน ๗ ปี และชันที ๓ จํานวน ๖ ปี
ข. ชันที ๑ จํานวน ๗ ปี ชันที ๒ จํานวน ๖ ปี และชันที ๓ จํานวน ๑๐ ปี
ค. ชันที ๑ จํานวน ๖ ปี ชันที ๒ จํานวน ๗ ปี และชันที ๓ จํานวน ๑๐ ปี
ง. รวม ๓ ชัน เป็ นเวลา ๒๓ ปี
๒๙. ทหารกองหนุ นประเภทที ๒ หมายถึงใคร ?
ก. ทหารกองประจําการทีต้องโทษจําคุกรวมกันเกิ นกว่า ๑ ปี ขึนไป
ข. ทหารกองประจําการทีกระทําให้เสื อมเสี ยแก่ทางราชการและถูกปลด
ค. ทหารกองเกินทีไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็ นทหาร (จับสลากไม่ได้ใบแดง)
ง. ถูกทุกข้อ
๓๐. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนทีมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี คือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชันยศอะไร ?
ก. ร้อยตรี – ร้อยเอก
ข. พันตรี - พันโท
ค. พันเอก - พันเอกพิเศษ
ง. นายพล ขึนไป
๓๑. ความมุ่งหมายในการฝึ กวิชาทหารของ นศท.มีอย่างไร ?
ก. ให้มีคุณลักษณะเป็ นผูน้ าํ
ข.ให้เป็ นผูม้ ีวินยั
ค. เชือมันในตนเอง และให้ดาํ รงตนเป็ นพลเมืองดี
ง. ถูกทุกข้อ
๓๒. การปฏิบตั ิตวั ของ นศท.ระหว่างเข้ารับการฝึ กวิชาทหารในการแต่งกาย นศท.ต้อง ?
ก. เครื องแบบต้องถูกต้องตามระเบียบ
ข.เครื องแบบต้องสะอาดเรี ยบร้อยตลอดเวลา
ค. ผมต้องตัดสันตามทีหน่วยฝึ กกําหนด
ง. ถูกทุกข้อ
๓๓. การเข้ารับการฝึ กสอน นศท.ต้องกระทําตามเวลาทีกําหนด หากไม่สามารถเข้ารับการสอนได้ดว้ ยเหตุใด
ก็ตาม นศท.ผูน้ นต้
ั องรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืนต่อผูใ้ ด ? ก่อนถึงวันเข้ารับการฝึ กสอนไม่นอ้ ยกว่า ๑ วัน
ก. ผูบ้ งั คับบัญชาทีหน่วยฝึ ก
ข. ผูก้ าํ กับ นศท.ณ สถานศึกษาทีตนศึกษาอยู่
ค. ครูฝึก ณ สถานศึกษาทีตนศึ กษาอยู่
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๔. จากข้อ ๑๓ หากไม่สามารถรายงานก่อนเข้ารับการฝึ กสอนได้ ให้กระทําอย่างไร ?
ก. รายงานเมือมาเข้ารับการเรี ยนการสอน ข. รายงานภายหลังไม่เกิ น ๑ วัน
ค. รายงานภายหลังไม่เกิ น ๓ วัน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

๕
๓๕. เมือ นศท.สําเร็จการศึกษาชันปี ที ๑ หรื อ ชันปี ที ๒ แล้วไม่ประสงค์จะเรี ยนต่อในชันทีสู งขึนไปอีก
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม นศท.จะต้องทําอะไรบ้าง ?
ก. ต้องดําเนิ นการขอหลักฐานหนังสื อสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ
ข. ไปติดต่อเจ้าหน้าทีทะเบียน กองการเตรี ยมพล นสร.เพือสอบถามในเรื องสิ ทธิ ต่า ๆ
ค. ไม่ตอ้ งทําอะไรเลย
ง. ถูกทังข้อ ก. และข้อ ข.
๓๖. การยกเว้น นศท.ผูม้ ีอายุครบ ๒๐ ปี บริ บูรณ์ใน พ.ศ.ใด ให้นาํ ใบสําคัญ (สด.๙) พร้อมกับเขียนชือ
สถานศึกษาวิชาทหาร ชัน / พ.ศ., เลขทะเบียน นศท. และทีอยู่ปัจจุบนั ไว้ดา้ นหลังของใบสําคัญ (สด.๙) แล้ว
นําไปมอบให้กบั ใคร ? ในการขอยกเว้นไม่เรี ยกเข้ากองประจําการในยามปกติ
ก. อาจารย์ทีโรงเรี ยน
ข. ผูก้ าํ กับ นศท. ณสถานฝึ กวิชาทหาร
ค. สัสดีอาํ เภอ
ง. ครู ฝึก
๓๗. การยกเว้น การนําหลักฐานต่าง ๆ ไปมอบ ( ตามข้อ ๑๖ ) จะต้องนําไปมอบภายในเดื อนใด ?
ก. สิ งหาคม
ข. กันยายน
ค. ตุลาคม
ง. พฤศจิกายน
๓๘. เมือ นศท.พ้นสภาพการเป็ น นศท. ถือว่าหมดสิ ทธิได้รับการยกเว้น ฯ เมือหมดสิ ทธิ นศท.ต้อง
ปฏิบตั ิอย่างไร ?
ก. รายงานตัวต่อ ผกท.ของสถานศึกษาวิชาทหารของตน
ข. ติดต่อสัสดีอาํ เภอ ณ ภูมิลาํ เนาทหารของตนภายใน ๓๐ วัน
ค. แจ้งต่อสถานศึ กษาทีตนศึกษาก่อนเข้าเป็ น นศท.
ง. ถูกทัง ข้อ ก และข้อ ข
๓๙. สิ ทธิในการได้รับคะแนนเพิม นศท.มีสิทธิได้รับคะแนนเพิมจากการสอบในโอกาสใด ?
ก. สอบเลือนชันในโรงเรี ยนทีตนศึกษาอยู่ ข. สอบเพือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทีเลือก
ค. สอบเข้าโรงเรี ยนทหาร
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๐. จากข้อ ๑๙ ในการได้รับคะแนนเพิมจะได้รับอย่างไร. ?
ก. สําเร็จการฝึ กวิชาทหารชันปี ที ๑ เพิมให้ร้อยละ ๓
ข. สําเร็จการฝึ กวิชาทหารชันปี ที ๒ เพิมให้ร้อยละ ๔
ค. สําเร็จการฝึ กวิชาทหารชันปี ที ๓ เพิมให้ร้อยละ ๕
ง. ถูกทุกข้อ
๔๑. สิ ทธิในการลดหย่อนวันรับราชการในกองประจําการ นศท.ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กวิชาทหารชันปี ที ๑ มีสิทธิ
ได้รับการลดหย่อนหรื อไม่ถา้ มีลดหย่อนอย่างไร ?
ก.
ข.
ค.
ง.

๖
๔๒. จากข้อ ๔๑ นศท.ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กวิชาทหารชันปี ที ๑ และร้องขอเข้ากองประจําการจะมีสิทธิได้รับการ
ลดหย่อนหรื อไม่ถา้ มีลดหย่อนอย่างไร ?
ก. ไม่มีสิทธิ ได้รับการลดหย่อน
ข. จาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี ๖ เดือน
ค. จาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี
ง. จาก ๒ ปี เหลือ ๖ เดือน
๔๓. หลักฐานการขอรับสิ ทธิลดหย่อนวันรับราชการในกองประจําการใช้หลักฐานอะไร ?
ก. ใบสําคัญ สด.๙
ข. บัตรประชาชน
ค. สําเนาทะเบียนบ้าน
ง. หนังสื อแสดงวิทยะฐานะสอบได้วิชาทหาร
๔๔. หลักฐานตามข้อ ๒๓ ต้องนําไปแสดงเมือไร. ?
ก. ให้เจ้าหน้าทีก่อนการจับสลาก
ข.ให้เจ้าหน้าทีเมือรับหมายเรี ยก
ค. ให้เจ้าหน้าทีเมือรายงานตัวเข้าหน่ วย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๕. หาก นศท.ผูท้ ีจบการฝึ กวิชาทหารปี ชันที ๑ และ ๒ แล้วไม่ประสงค์จะเรี ยนต่อในชันต่อไป ให้ นศท.
รี บติดต่อขอรับหนังสื อแสดงวิทยฐานะเมือผลสอบประจําปี การศึกษานันได้ประกาศผลสอบแล้ว ภายในกีวัน
ก. ภายใน ๓๐ วัน
ข. ภายใน ๑๕ วัน
ค. ภายใน ๗ วัน
ง. ภายใน ๓ วัน
๔๖. สิ ทธิการขอแต่งตังยศทหาร นศท.ซึ งสําเร็จการฝึ กวิชาทหารชันปี ที ๑ และ ๒ เมือเข้ารับราชการทหารใน
กองประจําการครบตามกําหนด และปลดเป็ นทหารกองหนุนแล้ว มีสิทธิ ได้รับการแต่งตังยศตามระเบียบ
กองทัพบกทีกําหนด โดยสําเร็ จ ชันปี ที ๑ และจบมัธยมปลายหรื อเทียบเท่าจะได้รับยศอะไร ?
ก. พลทหาร
ข. สิ บตรี
ค. สิ บโท
ง. สิ บเอก
๔๗. จากข้อ ๔๖ สําเร็จชันปี ที ๑ และจบอนุปริ ญญาขึนไปจะได้รับยศอะไร ?
ก. พลทหาร
ข. สิ บตรี
ค. สิ บโท
ง. สิ บเอก
๔๘. จากข้อ ๒๖ สําเร็จชันปี ที ๕ และจบอนุปริ ญญาขึนไปได้รับยศอะไร ?
ก. สิ บโท
ข. สิ บเอก
ค. จ่าสิ บเอก
ง. ว่าที ร้อยตรี
๔๙. การไปขอรับการแต่งตังยศ นศท.ทีสอบได้วิชาทหารจากสถานศึกษาใด (หน่วยฝึ กหรื อศูนย์ฝึก) ให้ไป
ติดต่อเพือขอให้ทาํ เรื องขอแต่งตังยศให้ (มทบ. / จทบ.) ส่ วนผูท้ ีมีการเปลียนทีอยู่หรื อย้าภูมิลาํ เนาแล้วไม่
ทราบว่าจะไปติดต่อทีใดให้ไปติดต่อที...?
ก. สัสดี อําเภอหรื อจังหวัดทีตนอยู่
ข. นสร.แผนกทะเบียน กองการเตรี ยมพล
ค. บก.ทบ.
ง. กระทรวงกลาโหม

๗
๕๐. การขอแต่งตังยศ (ในข้อ ๔๙ )ต้องนําหลักฐานอะไรไปแสดง ?
ก. สมุดประจําตัวทหารกองหนุน
ข. สําเนาทะเบียนบ้าน
ข. วุฒิการศึ กษาและหนังสื อแสดงวิทยฐานะ ง. ถูกทุกข้อ
วิชา การกําลังสํ ารอง
๕๑. กําลังสํารองได้แก่
ก. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
ข. นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
ค. นายทหารสัญญาบัตรนอกกอง
ง. ถูกทุกข้อ
๕๒. การทีจะได้มาซึงกําลังสํารองเหล่านีต้องอาศัยพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. ๒๔๙๕
ข. พ.ศ. ๒๔๙๗
ค. พ.ศ. ๒๔๙๙
ง. พ.ศ.๒๕๐๐
๕๓. กําลังพลสํารองจําพวกทหารกองเกินเป็ นกําลังพลสํารองที ได้มา ตามกฎหมายรับราชการได้แก่ ผูม้ ีอายุ
ตังแต่เท่าใด
ก. ๑๘ ปี ถึง ๒๙ ปี บริ บูรณ์
ข. ๒๐ ปี ถึง ๓๐ ปี บริ บูรณ์
ค. ๒๕ ปี ถึง ๓๕ ปี บริ บูรณ์
ง. ๓๐ ปี ถึง ๔๐ ปี บริ บูรณ์
๕๔. นศท. ทีไปสมัครสอบเข้าโรงเรี ยนทหาร ถ้านําหลักฐานการสอบได้วชิ าทหารชันปี ที ๑ ไปแสดง จะได้
คะแนนเพิมร้อยละเท่าไร
ก. เพิมให้รอ้ ยละ ๒
ข. เพิมให้ร้อยละ ๓
ค. เพิมให้ร้อยละ ๔
ง. เพิมให้ร้อยละ ๕
๕๕. เมือ นศท. สอบได้วชิ าทหารชันปี ที ๓ แล้ว ไม่มีโอกาสจะเข้ารับราชการฝึ กวิชาทหารชันสูงขึนในปี
ถัดไป ให้ นศท. รี บติดต่อขอรับหนังสื อสําคัญ ประจําตัวแสดงวิทยฐานะ สอบได้ภายในกีวัน
ก. ๑๘ วัน
ข. ๒๐ วัน
ค. ๓๐ วัน
ง. ๔๐ วัน
๕๖. ข้อใดทีไม่ใช่ความมุ่งหมายในการฝึ กสอนวิชาทหาร แก่นกั ศึกษาเพือให้ นศท. แต่ละนายมีคุณลักษณะ
ก. มีลกั ษณะความเป็ นผูน้ าํ
ข. มีความเชือมันในตนเอง
ค. เป็ นผูม้ ีวินยั
ง. เป็ นกําลังสํารองของผูบ้ งั คับกองร้อยอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๕๗. พันตรี , พันโท เป็ นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอายุไม่เกินกีปี
ก. ๖๐ ปี
ข. ๕๐ ปี
ค. ๖๕ ปี
ง. ๖๘ ปี

๘
๕๘. นศท. ทีสําเร็ จการฝึ กวิชาทหารชันปี ที ๑ จะได้รับสิ ทธิ ลดหย่อนวันรับราชการทหารกองประจําการ
ตาม พรบ. ดังนี
ก. จาก ๒ ปี ๖ เดือน เหลือ ๒ ปี
ข. จาก ๒ ปี ๖ เดือน เหลือ ๑ ปี ๖ เดือน
ค. จาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี ๖ เดือน
ง. จาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี
๕๙.นายร้อย ( ร.ต. – ร.อ. ) เป็ นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอายุไม่เกินกี ปี
ก. ๔๕ ปี
ข. ๕๐ ปี
ค. ๕๕ ปี
ง. ๖๐ ปี
๖๐. นศท. ทีพ้นสภาพการเป็ น นศท. ตามระเบียบ รด. ว่าด้วยการฝึ กวิชาทหารจะด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้อง
ไปติดต่อ จนท. ทีอําเภอภูมิลาํ เนาทหาร ( สัสดีอาํ เภอ ) ภายในกีวัน
ก. ๑๕ วัน
ข. ๓๐ วัน
ค. ๔๕ วัน
ง. ๖๐ วัน
๖๑. ทหารกองเกินมีอายุเท่าไหร่
ก. ๑๕ ปี
ข. ๑๖ ปี
ค. ๑๗ ปี
ง. ๑๘ ปี
๖๒. นศท. ชันปี ที ๓ ให้มีความรู ้ความสามารถทําหน้าที ตําแหน่งอะไร
ก. ผบ.หมู่
ข. ผบ.ตอน
ค. ผบ.หมวด
ง. ผบ.พัน
๖๓. นศท. ชันปี ที ๑,๒ ให้มีความรู ้ความสามารถทําหน้าทีตําแหน่งอะไร
ก. ลูกแถว
ข. ผบ.หมู่
ค. ผบ.ตอน
ง. ผบ.หมวด
๖๔. นศท. ชันปี ที ๕ ให้มีความรู ้ความสามารถทําหน้าที ตําแหน่งอะไร
ก. ผบ.หมู่
ข. ผบ.ตอน
ค. ผบ.หมวด
ง. ผบ.พัน
๖๕. การเตรี ยมกําลังพลสํารองทังบัญชีและเอกสารมีกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๗ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๖๖. ถ้าสําเร็ จการศึกษาวิชาทหารชันปี ที ๑ จะต้องมาเป็ นทหารเกณฑ์ กี ปี
ก. ๖ เดือน
ข. ๑ ปี
ค. ๑ ปี ๖ เดือน
ง. ๒ ปี
๖๗. ถ้าสําเร็ จการศึกษาวิชาทหารชันปี ที ๒ จะต้องมาเป็ นทหารเกณฑ์ กี ปี
ก. ๖ เดือน
ข. ๑ ปี
ค. ๑ ปี ๖ เดือน
ง. ๒ ปี

๙
๖๘. กําลังกึงทหาร คือ
ก. อส.ทพ.
ค. ลส.ชบ.
๖๙. ถ้าสําเร็ จการฝึ ก นศท. ปี ๕ จะได้ยศ อะไร
ก. สิ บตรี
ค. สิ บเอก
๗๐. ถ้าสําเร็ จการฝึ ก นศท. ปี ๓ จะได้ยศ อะไร
ก. สิ บตรี
ค. สิ บเอก

ข. สอ.รด.
ง. กนช.
ข. สิ บโท
ง. ร้อยตรี
ข. สิ บโท
ง. ร้อยตรี

วิชา การข่ าวเบืองต้ น
๗๑. ข่าวสารทางทหารหมายถึง ?
ก. ข่าวสารทีได้จากประชาชน และนักศึ กษา
ข. ข่าวสารทีได้จากหมู่นกั ศึกษา
ค. เอกสารภาพถ่าย สภาพวัตถุ แผนที การตรวจการณ์
ง. ข่าวทีได้จากแหล่งชุมชนทัวไป
๗๒. ข่าวกรองทางทหาร หมายถึง ?
ก. การรวบรวม จัดระเบียบวิเคราะห์ ประเมินค่าเกียวกับ ขศ.
ข. ข่าวกรองทางการขนส่ ง และโทรคมนาคม
ค. ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร
ง. ข่าวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปั จจัยประชาชน
๗๓. มาตรการต่อต้านข่าวกรองมีกีประเภท ?
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๗๔. ข่าวที ผบช. ต้องการสําหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื องของ ขศ.,ลมฟ้าอากาศ,และภูมิประเทศ เป็ นข่าว
กรองประเภทใด ?
ก. ข่าวสารทางทหาร
ข. ข่าวกรองทางทหาร
ค. ข่าวกรองการรบ
ง. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
๗๕. หลักการรายงานประกอบด้วยข้อใด ?
ก. รวดเร็ ว, ถูกต้อง, สมบูรณ์
ข. ความแน่นอน,ถูกต้อง
ค. การรายงานด้วยวาจา,โทรศัพท์
ง. รวดเร็ว, เชือถือได้

๑๐
๗๖. ผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการแสวงหาข่าวสารทหารคือข้อใด?
ก. ทหารเหล่าข่าวเท่านัน
ข. ทหารทุกคน
ค. เฉพาะเจ้าหน้าทีข่าวกรอง
ง. ผูบ้ งั คับบัญชา
๗๗. สัญญาระหว่างชาติ (สัญญาเจนีวาว่าด้วยการปฏิบตั ิต่อเชลย เมือ ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒ ทหารต้องปฏิบตั ิต่อ
เชลยศึกตามลําดับขันอย่างไร?)
ก. ค้น , แยก ,เงียบ , เร็ว , พิทกั ษ์
ข. ค้น , แยก , เร็ว , พิทกั ษ์ , เงียบ
ค. ค้น , แยก ,เงียบ , พิทกั ษ์, เร็ว
ง. แยก , ค้น , เงียบ , เร็ว , พิทกั ษ์
๗๘. กรณี ทหารถูกจับเป็ นเชลยต้องปฏิบตั ิดงั นี?
ก. บอกตามความจริ งเฉพาะ ยศ , ชือ และหมายเลขประจําตัว
ข. บอกตามความจริ งเฉพาะชือหน่วย และยอดกําลังพลเท่านัน
ค. บอกจํานวนและชนิดของอาวุธเท่านัน
ง. ถูกทุกข้อ
๗๙. รายงานเหตุการณ์ปกติได้กีวิธี?
ก. ๓ วิธี
ข. ๔ วิธี
ค. ๕ วิธี
ง. ๖ วิธี
๘๐. วิธีการรายงานทีรวดเร็ วทีสุดคือการรายงานด้วยวิธีใด?
ก. ลายลักษณ์อกั ษร
ข. เอกสารและยุทธภัณฑ์
ค. ภาพสังเขป
ง. โทรศัพท์และวิทยุ
๘๑. ผูร้ ับผิดชอบการต่อต้านข่าวกรองคื อใคร?
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
๘๒. ข้อใดต่อไปนีเป็ นมาตรการต่อต้านข่าวกรองเชิงรับ?
ก. การสกัดกันต่อต้านการลาดตระเวน
ข. การวางแผนเข้าตี
ค. การสะกดรอย
ง. การรักษาความลับ
๘๓. ข้อต่อไปนี เป็ นข่าวทีมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิการทางทหารยกเว้นข่าวเกียวกับเรื องใด ?
ก. ข้าศึก
ข. ลมฟ้าอากาศ
ค. ภูมิประเทศ
ง. การเมือง
๘๔. การข่าวมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิการทางทหารอย่างไร ?
ก. ฝ่ ายเราทราบเรื องราวเกียวกับข้าศึกมากเพียงใดข้าศึกย่อมรู ้เรื องฝ่ ายเราน้อยลงเท่านัน
ข. ผูบ้ งั คับบัญชาอาศัยการข่าวเป็ นพืนฐานในการตกลงใจทางยุทธวิธี
ค. ถ้าฝ่ ายเราป้ องกันไม่ให้ขา้ ศึกทราบข่าวเกียวกับฝ่ ายเราก็เท่ากับเป็ นการปิ ดหนทางปฎิบตั ิของข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ

๑๑
๘๕. การพยายามรักษาความปลอดภัยแก่เชลยศึกในขณะส่ งกลับไปยังส่ วนหลังไม่ให้ใครทําการทารุ ณต่อ
เชลยศึกเรี ยกว่าอะไร ?
ก. การค้น
ข. การพิทกั ษ์
ค. การแยก
ง. ถูกทุกข้อ
๘๖. ข้อต่อไปนี ข้อใดเป็ นแหล่งข่าวทีทหารต้องเพ่งเล็งเพือให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ ายเรา ?
ก. การปฏิบตั ิและการงดปฏิบตั ิของข้าศึก
ข. สภาพลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ
ค. แผนทีภาพถ่ายทางอากาศของข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๘๗. เพือเป็ นการป้ องกันและรักษามิให้ความลับของทางราชการรัวไหลไปถึงข้าศึกทหารต้องปฏิบตั ิตน
ดังต่อไปนียกเว้นข้อใด ?
ก. ทหารทีออกไป ลว.จะต้องไม่นาํ เอกสารใด ๆ เกียวกับทางการทหารติดตัวไป
ข. ทหารจะต้องเป็ นผูท้ ีรู ้ความลับของทางราชการทหารไว้ให้มากทีสุด
ค. ทหารจะต้องพยายามหลีกเลียงจากการถูกจับเป็ นเชลยให้ถึงทีสุ ด
ง. ทหารต้องไม่ตอบคําถามเกียวกับกิจการทหารแก่บุคคลอืนอย่างเด็ดขาด
๘๘. การเขียนจดหมายของทหารขณะอยูร่ ะหว่างปฏิบตั ิการในสนามรบให้ปฏิบตั ิอย่างไร ?
ก. เขียนบรรยายทีตัง,กําลังพล,อาวุธ ให้บุคคลอืนทราบ
ข. ทีหัวกระดาษจดหมายต้องเขียนตําบลทีอยูใ่ ห้ชดั เจน
ค. การส่งจดหมายให้ส่งเฉพาะทางไปรษณี ยท์ หารเท่านัน
ง. ถูกทุกข้อ
๘๙. วิธีการรายงานข่าวสามารถกระทําได้ดงั นี ?
ก. รายงานด้วยวาจาและลายลักษณ์อกั ษร
ข. รายงานโดยการเขี ยนข่าว ภาพสังเขป
ค. รายงานข่าวทางโทรศัพท์และวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
๙๐. ข้อใดต่อไปนีเป็ นการนําความรู ้ในเรื องข่าวมาใช้ประโยชน์?
ก. ไม่เปิ ดเผยขันเงินเดือนปั จจุบนั และรายได้อืนให้ภรรยาทราบ
ข. เปลียนแปลงสถานทีพบปะเราและกิกบ่อย ๆ
ค. กรณีคู่สมรสจับผิดได้ให้สารภาพเพียงครึ งเดียว
ง. ถูกทุกข้อ
๙๑. ความมุ่งหมายของข่าวทางทหารมีวตั ถุประสงค์อยูก่ ีประการ ?
ก. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ
๙๒. การรายงานข่าวเกียวกับข้าศึกจะต้องครอบคลุมรายละเอียดในเรื อง ?
ก. ขนาด,การปฏิบตั ิ
ข. ทีตัง,หน่วย
ค. เวลา,ยุทโธปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ

๑๒
๙๓. ทหารจะต้องรายงานข่าวสารทุกชนิดด้วยความรวดเร็วโดยให้ระบุวา่ ?
ก. อะไร,อย่างไร,เมือไร
ข. อะไร,ทีไหน,เมือไร
ค. เมือไร,ทีไหน,อย่างไร
ง. อย่างไร,ทีไหน,อะไร
๙๔. ระบบการใช้สญ
ั ญาณผ่านกระทําเพืออะไร ?
ก. ป้องกันทหารหนี ออกนอกหน่วย
ข. ป้องกันทหารพลัดหลงจากหน่วย
ค. ป้องกันข้าศึกแทรกซึ มเข้ามาในหน่วย
ง. ผิดทุกข้อ
๙๕. การแบ่งพืนทีในการปฏิบตั ิการข่าวกรองแบ่งได้ ๒ พืนที ได้แก่อะไรบ้าง?
ก. พืนทีอิทธิ พล
ข. พืนทีเขตสีแดง
ค. พืนทีทีต้องสนใจ
ง. ถูกทังข้อ ก และ ค
๙๖. การวางแผนรวบรวมข่าวสารเพืออะไร?
ก. เพือจะได้วิเคราะห์
ข. เพือให้นายทหารฝ่ ายการข่าวรวบรวมข่าวสารได้ตรงตามความเป็ นจริ ง
ค. เพือให้ทนั เวลา
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๙๗. สิ งบอกเหตุใดทีสามารถเตือนเราได้?
ก. สัตว์ตกใจ
ข. ร่ องรอยทีพักแรมหรื อรอยเท้าจํานวนมาก
ค. เสี ยงระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ
๙๘. วิธีการรวบรวมข่าวสารในสนาม มีอะไรบ้าง?
ก. การเฝ้าตรวจในสนามรบ
ข. การต่อต้านการลาดตระเวนและการค้นหาทีหมาย
ค. การลาดตระเวนทางพืนดินและอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
๙๙. การค้นหาทีหมายเป็ นส่ วนหนึงของงานข่าวกรองประเภทใด?
ก. ข่าวกรองการรบ
ข. ภารกิ จการลาดตระเวน
ค. การปฏิบตั ิการต่อต้านข่าวกรอง
ง. การเฝ้าตรวจ
๑๐๐. เจ้าหน้าทีรวบรวมข่าวสาร คือใคร?
ก. เจ้าหน้าทีข่าวกรอง
ข. บริ การข่าวสารพิเศษและแหล่งข่าว
ค. หน่วยทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๑. ข้อมูลทีทหารใช้ในการตกลงใจทางยุทธวิธีได้แก่?
ก. ข้อมูลทางยุทธศาสตร์
ข. ข้าศึก,ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ
ค. OCOKA
ง. ถูกทัง ข.และ ค.
๑๐๒. ข้อใดถูกต้องทีสุด?
ก. รู ้เขารู ้เรา
ข. รู ้เขาแต่ไม่ให้รู้เรา
ค. รู ้เขารู้เราและไม่ให้เขารู ้เรา
ง. ถูกทุกข้อ

๑๓
๑๐๓. ต้นกําเนิดของข่าวสารได้แก่?
ก. บุคคล, สิ งของ ขศ.
ข. ลมฟ้าอากาศ
ค. แหล่งข่าวสาร
ง. OCOKA
๑๐๔. การติดป้ายชือเชลยศึก วันเวลา สถานทีทีจับได้ และหน่ วยทีจับได้เป็ นขันตอนใด?
ก. ค้น
ข. แยก
ค. เงียบ
ง. พิทกั ษ์
๑๐๕. ภารกิจทีทหารจะได้ขอ้ มูลในเรื องลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศชัดเจนที สุดได้แก่?
ก. การตังฐาน ลว.
ข. การซุ่มโจมตี
ค. การ ลว.
ง. การตีโฉบฉวย
๑๐๖. วิธีการสังเกตุทีสําคัญมีกีวิธี?
ก. ๓
ข. ๔
ค. ๕
ง. ๖
๑๐๗. หลักปฏิบตั ิเรื องการติ ดต่อสื อสารของ ขศ.(ดักฟัง)ได้แก่?
ก. หากฟังรู ้เรื องจดจําถ้อยคํารายงาน ผบช.ทราบโดยเร็ว
ข. ควรเลือกดักฟั งเฉพาะข้อมูลทีรู เรื องและเข้าใจ
ค. หากฟั งไม่เข้าใจให้บนั ทึกชนิดเครื องมือสื อสาร, ขนาดคลืน และ ความถี
ง. ข้อ ก. และ ค.ถูก
๑๐๘. การจัดยามคอยเหตุจดั เป็ นมาตรการใด?
ก. ระบบสัญญาณผ่าน
ข. การรักษาความปลอดภัยทางการสื อสาร
ค. การรักษาความปลอดภัยทีตังทางทหาร
ง. การรักษาความลับ
๑๐๙. สัญญาเจนี วาถูกกําหนดขึนเมือ?
ก. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒
ข. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๒
ค. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๙
ง. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๙
๑๑๐. คําว่า “เร็ ว” ในสัญญาเจนีวาหมายถึง?
ก. ค้นด้วยความรวดเร็ว
ข. กักขัง ขศ.โดยเร็ ว
ค. เคลือนย้าย ขศ.ไปยังส่วนหลังด้วยความรวดเร็ ว
ง. แยก ขศ.ด้วยความรวดเร็ว

๑๔
วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ
๑๑๑. อาวุธของทหารราบมีหลายชนิด อาวุธชนิดใดจัดเป็ นอาวุธประจํากาย
ก. ค.๖๐ มม.
ข. ลูกระเบิดขว้าง
ค. ปื นกล เอ็ม ๖๐
ง. ปื นพก ๘๖
๑๑๒. อาวุธของทหารราบมีหลายระดับหน่วย ตังแต่ ระดับหมู่,ตอน,หมวด …อาวุธชนิ ดใด เป็ นอาวุธประจํา
กาย หมู่ปืนเล็ก
ก. ค.๖๐
ข. ปื นกล เอ็ม ๖๐
ค. ค.เอ็ม ๒๐๓
ง. ปรส.๑๐๖ มม.
๑๑๓. ปื นกล เอ็ม ๖๐ มีระยะยิงไกลสุด ๓,๗๒๕ เมตรมีระยะยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร
ง. ๗,๗๐๐ เมตร
๑๑๔. ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิ งหวังผลต่อเป้าหมายเป็ นจุด ๑๕๐ เมตร มีระยะยิงหวังผลต่อ
เป้าหมายเป็ นพืนทีเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๔๐๐ เมตร
ง. ๓๕๐ เมตร
๑๑๕. ค.ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เป็ นอาวุธทีประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุ นอย่างไร
ก. ท้ายรังเพลิง
ข. ด้วยสายกระสุ น
ค. ปากลํากล้อง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๑๖. กระสุ นของอาวุธประจํากายมีหลายชนิด กระสุ นลูกปราย เป็ นกระสุนของอาวุธอะไร
ก. ค.๑๒๐ มม.
ข. ปื นพก ๘๖
ค. ปลย.๑๑
ง. ปรส.๑๐๖ มม.
๑๑๗. ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิ จรองยิงเป้าหมายทีเป็ นกลุ่มก้อน มีภารกิจหลักใช้ยิงเป้าหมายอะไร
ก. ข้าศึก ๒-๓ คน
ข. ต่อสูร้ ถถัง
ค. เป้าหมายหลังทีกําบัง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๑๘. ค.๖๐ มม. เป็ นอาวุธกระสุ นวิถีโค้ง ทําการยิงด้วยมุมสูง ใช้หลักการเล็งจําลองต่อเป้ าหมาย บรรจุ
กระสุ นอย่างไร
ก. บนท้ายลํากล้อง
ข.ทางท้ายรังเพลิง
ค. ทางปากลํากล้อง
ง. ช่ องรังเพลิง
๑๑๙. อาวุธทหารราบแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท ทังใช้ยิงป้ องกันตัวผูใ้ ช้เอง และยิงสนับสนุนให้กบั หน่วย
อาวุธประเภทหนึงของทหารราบคืออะไร
ก. อาวุธประจํามือ
ข. อาวุธประจําตัว
ค. อาวุธประจําหมู่
ง. อาวุธประจําหน่วย

๑๕
๑๒๐. ปื นกล เอ็ม ๖๐ ใช้ยิงสนับสนุ นให้กบั ผูถ้ ือปื นเล็กทีอยู่ในแนวหน้า ทําการยิงแบบใด
ก. กึงอัตโนมัติ
ข. ทีละนัด
ค. อัตโนมัติ
ง. กึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ
๑๒๑. อาวุธทหารราบ ซึ งทหารเหล่าอืนต้องเรี ยนรู ้และฝึ กเพือใช้ได้อย่างทหารราบ แบ่งออกได้ กี ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๑๒๒. ปื นกล เอ็ม ๖๐ เป็ นอาวุธทหารราบ ทีใช้ในการยิงสนับสนุนในการเข้าตีตงรั
ั บ ทีจัดอยูใ่ นอัตราการจัด
หน่วย ระดับใด
ก. หมู่ปืนเล็ก
ข. หมวดปื นเล็ก
ค. กองร้อยอาวุธเบา
ง. กองพันทหารราบ
๑๒๓. ปื นเล็กยาว แบบ ๑๑ เป็ นอาวุธประจํากาย ใช้ยิงป้องกันตัวเองและหน่วย มีระยะยิงไกลสุ ดเท่าใด
ก. ๒,๖๕๐ เมตร
ข. ๒,๖๐๐ เมตร
ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๗๒๕ เมตร
๑๒๔. ปื นเล็กยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภท มีประเภทหนึ งที ตัดลํากล้อง และพานท้ายให้สัน ประเภทนัน คือ
ก. ปลย.แบบ ๑๑
ข. ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑
ค. ปลย.แบบ ๑๑ เค
ง. ปลย.๑๑ แซดเอฟ
๑๒๕. ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ ม.ม. มีลกั ษณะการทํางานอย่างไร
ก. ทํางานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลือนที ข. ทํางานด้วยสะท้อนถอยหลังของลํากล้อง
ค. ทํางานด้วย แก๊ส
ง. ทํางานด้วยการเลือนลํากล้อง ออก และเข้า
๑๒๖. ซองกระสุ น ของ ปื นเล็กยาว แบบ เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มี ๒ ชนิดด้วยกัน คือ ชนิ ดทีบรรจุบรรจุกระสุ นได้
เท่าไร
ก. ๒๐ นัด และ ๓๐ นัด
ข. ๒๐ นัด และ ๔๐ นัด
ค. ๑๕ นัด และ ๓๐ นัด
ง. ๑๕ นัด และ ๔๐ นัด
๑๒๗. อัตราการยิงต่อเนือง เป็ นอัตราการยิงทีประหยัดกระสุ น และยิงไปแล้วลํากล้องไม่ร้อน อัตราการ
ยิงต่อเนือง ของ ปื นเล็กยาว ๑๑ มีเท่าไร
ก. ๑๒-๑๕ นัด / นาที
ข. ๑๕-๒๐ นัด / นาที
ค. ๒๐- ๒๗ นัด / นาที
ง. ๒๗-๓๕ นัด / นาที
๑๒๘. ปื นพก แบบ ๘๖ มีความกว้างปากลํากล้อง ขนาด ๑๑ ม.ม. บรรจุกระสุ นด้วยซองกระสุ น ชนิดกี นัด
ก. ๕ นัด
ข. ๗ นัด
ค. ๑๐ นัด
ง. ๑๒ นัด

๑๖
๑๒๙. ปื นพก แบบ ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากาย ทีมีไว้ป้องกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหน่วยมีระยะยิงหวังผล
เท่าใด
ก. ๑๕ เมตร
ข. ๒๕ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
๑๓๐. กระสุ น ปื นพก แบบ ๘๖ มี ๕ ชนิด มีอยูห่ นึงชนิด ทีมีความมุ่งหมายหลักเพือใช้ล่าสัตว์เล็ก ชนิดนัน
คือกระสุ นอะไร
ก. ธรรมดา
ข. ส่องวิถี
ค. ซ้อมรบ
ง. ลูกปราย
๑๓๑. ปื นกล เอ็ม ๖๐ เป็ นอาวุธทียิงแบบอัตโนมัติ คือ ยิงเป็ นชุดๆละ ๖–๙ นัด บรรจุกระสุ นด้วยสายกระสุ น
โลหะชนิ ดข้อต่อ ๑ สาย มีกีนัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๕๐ นัด
ค. ๑๐๐ นัด
ง. ๒๐๐ นัด
๑๓๒. ปื นกล เอ็ม ๖๐ เป็ นอาวุธประจําหน่วย มีระยะยิงหวังผล ๑,๑๐๐ เมตร มีระยะยิงไกลสุ ดเท่าไร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๔๖๐ เมตร
ง. ๓,๗๒๕ เมตร
๑๓๓. ปื นกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ ขนาดกว้างปากลํากล้อง ๑๒.๗ ม.ม.(.๕๐ นิว) เป็ นอาวุธประจําหน่วยใน
ระดับใด
ก. กองร้อยอาวุธเบา
ข. กองพันทหารราบ
ค. กรมทหารราบ
ง. กองพลทหารราบ
๑๓๔. ลักษณะการทํางานของอาวุธทหารราบ มีหลายแบบ ลักษณะการทํางานของ ปื นกล ๙๓ เอ็ม ๒ คือ
แบบอะไร
ก. การถอยหลังของส่ วนเคลือนที
ข. การสะท้อนถอยหลังของลํากล้องปื น
ค. การทํางานด้วยแก๊ส
ง. การทํางานด้วยระบบไฟฟ้ า
๑๓๕. ระยะยิงไกลสุด ของ ปื นกล แบบ ๙๓ เอ็ม ๒ คื อ ๖,๘๐๐ เมตร ,ระยะยิงหวังผลสู งสุ ดเป้าหมายบน
พืนดิน คือ
ก. ๑,๑๐๐ เมตร
ข. ๓,๗๒๕ เมตร
ค. ๗๒๕ เมตร
ง. ๑,๘๓๐ เมตร
๑๓๖. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ เป็ นอาวุธทีมีขนาดนําหนักเบา โดยการยิงใช้ประกอบติด
กับ ปื นชนิดใด
ก. ปื นกล เอ็ม ๖๐
ข. ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ค. ปื นพก แบบ ๘๖
ง. ปื นสันบรรจุเอง แบบ ๘๗

๑๗
๑๓๗. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีลกั ษณะการทํางานอย่างไร
ก. ด้วยแก๊ส
ข. ด้วยการเลือนลํากล้องออกและเข้า
ค. ด้วยการถอยหลังของลํากล้อง
ง. ด้วยการสะท้อนถอยหลังของส่วนเคลือนที
๑๓๘. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ นําหนักพร้อมยิง (รวม ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และ
กระสุ น) เท่าใด
ก. ๑๑ ปอนด์
ข. ๓ ปอนด์
ค. ๗.๓๘ ปอนด์
ง. ๑๘ ปอนด์
๑๓๙. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงทีปลอดภัยตําสุด ในการฝึ ก ๘๐ เมตร ในการรบ
กีเมตร
ก. ๒๓ เมตร
ข. ๓๑ เมตร
ค. ๓๒ เมตร
ง. ๑๓ เมตร
๑๔๐. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. ทําการยิงด้วยวิธีเล็งจําลองและเล็งตรงได้ เป็ นอาวุธทีมี
ลักษณะกระสุ นวิถี อย่างไร
ก. วิถี โค้ง
ข. วิถี ราบ
ค. วิถี ตรง
ง. วิถี กลม
๑๔๑. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. เป็ นอาวุธทีทําการยิงด้วยมุมสู ง โดยใช้กล้องเล็งแบบใดที
ใช้ในการช่ วยเล็ง
ก. เอ็ม ๔
ข. เอ็ม ๒
ค. เอ็ม ๓
ง. เอ็ม ๑
๑๔๒. ลูกระเบิดยิง ของ เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ มี ๕ ชนิด ชนิ ด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบ
แตก มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด
ก. ๑,๗๘๐ เมตร
ข. ๑,๔๖๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
๑๔๓. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. ทําการเล็งยิงด้วยมุมสูง จัดเป็ นอาวุธประจําหน่วยใน
ระดับใด
ก. กองพันทหารราบ
ข. กรมทหารราบ
ค. กองพลทหาราบ
ง. หมู่ปืนเล็ก
๑๔๔. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. มีอยู่ ๒ แบบ มีอยูห่ นึงแบบทีแผ่นฐานเป็ นรู ปลักษณะ
สี เหลียม คือ
ก. แบบ เอ็ม ๑๖
ข. แบบ เอ็ม ๑๙
ค. แบบ เอ็ม ๒๙
ง. แบบ เอ็ม ๑

๑๘
๑๔๕. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบด้วยชิ นส่ วนสําคัญ กีชินส่ วน
ก. ๖ ชิ นส่ วน
ข. ๕ ชินส่ วน
ค. ๔ ชินส่ วน
ง. ๓ ชิ นส่ วน
๑๔๖. ปื นไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. จัดเป็ นอาวุธประจําหน่ วย ภารกิจหลักใช้ในการต่อสู ้
รถถัง กระสุนต่อสู ร้ ถถังเจาะเกราะได้หนา เท่าใด
ก. ๘ นิว
ข. ๑๘ นิว
ค. ๒๘ นิว
ง. ๓๘ นิว
๑๔๗. ปื นไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. มี ปื นชี เป้ าหมายขนาด .๕๐ นิว เอ็ม ๘ ซี ติดตัง อยู่บน
ลํากล้อง สามารถชีเป้าหมายแบบส่องวิถีมองเห็นได้เด่นชัดถึงระยะกีเมตร
ก. ๙๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
๑๔๘. เครื องฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ มี ลักษณะการทํางาน ประกอบด้วยกัน ๓ อย่างอะไร
ก. นํา , นํามัน , แก๊ส
ข. นํามัน , ไฟ , เครื องบังคับลม
ค. ดิน , นํา , ลม , ไฟ
ง. แก็ส , ไฟ , เครื องบังคับลม
๑๔๙. เครื องยิงจรวดนําวิถี ดราก้อน เอ็ม ๔๗ ใช้ยิงต่อสูร้ ถถัง เป็ นอาวุธทีใช้ระบบนําวิถี แบบใด
ก. แบบเส้นลวด
ข. แบบแสงเลเซอร์
ค. แบบแสงอินฟาเรด
ง. แบบตรวจจับความร้อน
๑๕๐. เครื องยิงจรวดนําวิถี ดราก้อน เอ็ม ๔๗ อํานาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหัวรบ เจาะคอนกรี ต
ได้หนา เท่าใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๘ เมตร
ค. ๕ เมตร
ง. ๒ เมตร
วิชา ปลย. ๑๑
๑๕๑.ปลย.๑๑ ทํางานด้วยการถอยหลังของส่ วนเคลือนที ระบายความร้อนด้วย อะไร
ก. นําเย็น
ข. อากาศ
ค. แก๊ส
ง. นําอุ่น
๑๕๒. ปลย.๑๑ มีขนาดความกว้างปากลํากล้อง กีนิว
ก. .๔๕ นิว
ข. .๓๓๒ นิว
ค. .๒๒๓ นิว
ง. .๒๒๑ นิว
๑๕๓.ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกียวกับ ปลย.๑๑ พร้อมทีจะยิง
ก. เมือลูกเลือนปิ ดรังเพลิง
ข. เมือลูกกลิงขัดกลอน
ค. เมือลูกเลือนเปิ ดรังเพลิง
ง. ข้อ ก และ ข ถูก

๑๙
๑๕๔. การบรรจุกระสุ นของปื นเล็กมีหลายวิธี ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการบรรจุกระสุ นของปลย.๑๑
ก. บรรจุดว้ ยซองกระสุ น
ข. บรรจุดว้ ยมือ
ค. บรรจุดว้ ยคลิปกระสุ น
ง. บรรจุดว้ ยสายกระสุน
๑๕๕. ปลย.๑๑ มีเกลียวภายในลํากล้อง ๖ เกลียว ข้อใดคืออาการเวียนของเกลียวลํากล้อง ปลย.๑๑
ก. เวียนซ้าย
ข. เวียนขวา
ค. เวียน ๒ รอบ
ง. เวียนครึ งรอบ
๑๕๖. ข้อใดไม่ใช่แบบของ ปลย.๑๑
ก. ปลย.๑๑ เอ ๑
ข. ปลย.๑๑ เค
ค. ปลย.๑๑
ง. ปลย.๑๑ เอฟ
๑๕๗. ซองกระสุ นของ ปลย.๑๑ มี ๒ ขนาด คือ ซองสัน และ ซองยาว อยากทราบว่าทัง ๒ ขนาดเมือบรรจุ
กระสุ นเต็มซอง บรรจุได้กีนัด
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 ข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุ ดของ
ระยะยิงหวังผลของ ปลย.๑๑
ก. ๕๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ เมตร
ง. ๔๖๐ เมตร
๑๕๙. การจับถือปื นให้พึงระลึกอยูเ่ สมอว่า ภายในลํากล้องมีกระสุนอยู่ ๑ นัดเสมอ ข้อใดคื อขันตอนสุ ดท้าย
ในการตรวจความปลอดภัยปื น
ก. การปลดซองกระสุ น
ข. การดึงคันรัง
ค. การตรวจรังเพลิง
ง. การลันไก
๑๖๐. การถอดประกอบปื นในหน้าทีของผูใ้ ช้ทีพึงถอดได้ของ ปลย.๑๑ สามารถถอดได้กีชินส่วนใหญ่
ก. ๕ ชิ นส่ วน
ข. ๖ ชินส่ วน
ค. ๘ ชินส่ วน
ง. ๑๐ ชิ นส่ วน
๑๖๑. ปลย.๑๑ เมือไม่ได้บรรจุซองกระสุ นและสายสะพายปื น หนักเท่าใก
ก. ๗.๓๘ ปอนด์
ข. ๓.๓๕ กก.
ค. ๗.๖๐ ปอนด์
ง. ข้อ ก และ ข. ถูก
๑๖๒. ศูนย์หลังของ ปลย.๑๑ ทีเป็ นรู ปตัว วี จะใช้ยิงเป้ าหมายในระยะเท่าใด
ก. ตํากว่า ๑๐๐ เมตร
ข. ตํากว่า ๒๐๐ เมตร
ค. มากกว่า ๒๐๐ เมตร
ง. มากกว่า ๓๐๐ เมตร
๑๖๓. ข้อใดไม่ใช่หมู่ชินส่วน ของการถอด ปลย.๑๑
ก. ด้ามปื นและเครื องลันไก
ข. พานท้ายปื น
ค. เครื องรับแรงถอย
ง. ลูกเลือนและโครงนําฯ

๒๐
๑๖๔. ศูนย์หลังของ ปลย.๑๑ ทีเป็ นศูนย์รูวงกลม จะมีตวั เลขบอกระยะยิงไม่เกินระยะยิงเท่าใด
ก. ๓๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตร
ค. ๕๐๐ เมตร
ง. ๖๐๐ เมตร
๑๖๕. การปรับศูนย์หลังทางระยะของ ปลย.๑๑ ถ้าหมุนศูนย์หลังตามเข็มนาฬิกา จะทําให้การยิงกระสุน
นัดใหม่เข้าเป้าเป็ นอย่างไร
ก. ถูกตํากว่านัดเดิ ม
ข. ถูกสูงกว่านัดเดิม
ค.ถูกรอยเดิม
ง. ไปทางซ้ายของรอยเดิม
๑๖๖. ถ้าหมุนศูนย์หลังทางระยะของ ปลย.๑๑ ไป ๑/๔ รอบ จะทําให้กระสุ นถูกเป้ าหมายสูงหรื อตําจาก
เดิ ม เท่าไร
ก. ๔ ซม.ในระยะ ๑๐๐ เมตร
ข. ๔ ซม.ในระยะ ๒๕ เมตร
ค. ๔ ซม.ในระยะ ๕๐ เมตร
ง. ๔ซม.ในระยะ ๒๐๐ม.
๑๖๗. ข้อใดกล่าวถูกเกียวกับระยะยิงไกลสุดของ 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 หมู่ชินส่ วนใหญ่ของ ปลย.๑๑ เมือถอด ซองกระสุ นออกแล้ว ชิ นส่ วนต่อไปทีจะถอด คือ
อะไร
ก. ลูกเลือน
ข. รองลํากล้องปื น
ค. พานท้ายปื น
ง. ลํากล้องและห้องลูกเลือน
๑๖๙. การประกอบชินส่วน ปลย.๑๑ หลังการถอดเสร็ จแล้ว ให้กระทําตรงกันข้ามกับการถอด ชิ นส่ วนแรกที
จะนํามาประกอบ คื ออะไร
ก. พานท้ายปื น
ข.ลํากล้องและห้องลูกเลือน
ค.ด้ามปื น
ง. ซองกระสุ น
๑๗๐. ปลย.๑๑ เมือสวมปลอกทวีความถอยแทนทีปลอกลดแสงปากลํากล้องปื นแล้ว สามารถยิงกระสุ น
อะไร
ก. กระสุ นซ้อมรบ
ข. กระสุ นเพลิง
ค. กระสุ นพลาสติก
ง. กระสุ นส่ องวิถี
๑๗๑. ปลย.๑๑ ใช้ยิงกระสุนขนาด ๕.๕๖X๔๕ มม. เมือสวมชุดลํากล้องรองเข้าไปแล้วจะใช้ยิงกระสุนขนาด
ใด
ก. .๒๒ มม.
ข.๕.๖มม.X ๑๖ มม.
ค.๓๘ มม.
ง. ข้อ ก และ ข ถูก

๒๑
๑๗๒. ปลย.๑๑ เป็ นอาวุธทีติดกล้องเล็งได้ ใช้เป็ นอาวุธของพลซุ่มยิง เมือติดกล้องเล็งแล้ว มีระยะยิงหวัง
ผลไกลสุ ดเท่าใด
ก. ๔๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๖๐๐ เมตร
ง. ๘๐๐ เมตร
๑๗๓. หลังจากทีนํา ปลย.๑๑ ไปทําการยิงปื นแล้ว ผูใ้ ช้จะต้องกระทําอย่างไร
ก. เก็บปื นค้างคืนไว้ ๑ คืน
ข. เก็บปื นไว้ ๓ วัน
ค.ทําความสะอาดทันที
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
๑๗๔. ปลย.๑๑ สามารถทําการยิงได้หลายอัตราการยิง ถ้ายิงด้วยอัตราการยิงสู งสุ ด ได้ กีนัด/นาที
ก. ๕๐๐–๕๕๐๐ นัด/นาที
ข. ๖๐๐–๖๕๐ นัด/นาที
ค. ๖๕๐–๗๐๐ นัด/นาที
ง. ๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที
๑๗๕. ในการยิงปื น ปลย.๑๑ สามารถจัดคันบังคับการยิงตําแหน่งยิงได้ ๒ แบบ คือ แบบ ยิงทีละนัด และ
ตําแหน่งอะไร
ก. ยิงเป็ นชุด
ข. ยิงไปหลายนัด
ค. ยิงทีละ ๓ นัด
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
๑๗๖. เมือยิงปื นในสนามระยะ ๒๕ เมตร กลุ่มกระสุ นผิดไปทางสูง ๔ ซม. นศท.จะทําการแก้ไขการยิงโดย
ปรับศูนย์หลัง ทางระยะอย่างไร
ก. หมุนตามเข็มฯ ๑/๔ รอบ
ข. หมุนตามเข็มฯ ๑ รอบ
ค. หมุนตามเข็ม ๓ รอบ
ง.หมุนทวนเข็มฯ ๑ รอบ
๑๗๗. ในระยะยิง ๑๐๐ เมตร ถ้าหมุนศูนย์หลังไป ๑/๔ รอบ จะเปลียนตําบลกระสุ นถูกเป้าหมายในนัด
ต่อไป อย่างไร
ก. จากทีเดิม ๔ ซม.
ข. ถูกทีเดิม
ค. จากทีเดิม ๘ ซม.
ง. จากทีเดิม ๒ ซม.
๑๗๘. การยิงเป้าหมาย ปลย.๑๑ ส่ วนใหญ่จะใช้ยิงในเวลากลางวัน แต่ถา้ จําเป็ นต้องยิงเป้าหมายในเวลา
กลางคื นให้แม่นยํา ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ประกอบแสงเลเซอร์
ข.ติดกล้องเล็ง เอ็ม ๔
ค. ติดกล้องเล็งอินฟาเรด
ง. ประกอบไฟฉาย
๑๗๙. ในการยิงปื น ปลย.๑๑ ในสนามยิงปื น เมือลูกเลือนเคลือนทีไปข้างหน้า โดยไม่บรรจุกระสุ น นศท.ควร
แก้ไขอย่างไร
ก. สอดซองกระสุ นให้เข้าที
ข. ตรวจดูช่องยึดซองกระสุ น
ค. เปลียนซองกระสุ นใหม่
ง.ถูกทุกข้อ

๒๒
๑๘๐. เมือขอรังปลอกกระสุ น หรื อแหนบหัก หรื อเหล็กคัดปลอกกระสุ นชํารุ ด และรังเพลิงสกปรก จะทําให้
เกิดสาเหตุติดขัดอย่างไร
ก. ไม่บรรจุกระสุน
ข. ไม่รังหรื อคัดปลอกกระสุ น
ค. ปื นไม่ลนั
ง. ยิงไม่สมําเสมอ
๑๘๑. เมือปื นไม่รัง หรื อคัดปลอกกระสุ น ผูย้ ิงจะต้องกระทําอย่างไร
ก. เปลียนซองกระสุ น
ข. ทําความสะอาดรังเพลิง
ค. ดึงคันรังใหม่
ง. เหนียวไกหลายๆ ครัง
๑๘๒. ข้อใด คือ วัสดุทาํ ความสะอาดอาวุธของ ปลย.๑๑
ก. นําอุ่น
ข.นําสบู่อุ่น
ค.นํามันเบนซิ น
ง.ข้อ ก และ ข. ถูก
๑๘๓. การปรับศูนย์หลังรู ปวงกลมทางระยะให้ปรับโดยการหมุน ตามเข็มนาฬิกา และ ทวนเข็มนาฬิกา ถ้าผู ้
ยิงหมุนศูนย์หลังตามเข็มนาฬิกาจะทําให้กระสุ นถูกเป้ าหมายอย่างไร
ก. ตํากว่านัดเดิ ม
ข. สู งกว่านัดเดิม
ค. ไปทางซ้ายจากนัดเดิม
ง. ไปทางขวาจากนัดเดิม
๑๘๔.การเล็งคือการใช้สายตาวางแนวเส้นเล็งผ่านศูนย์หลังและศูนย์หน้า ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับการเล็ง
ปื น
ก.ตังปื นและเครื องเล็งให้ตรง
ข. หลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวา
ค. ให้ยอดศูนย์หน้าอยูก่ ึงกลางวงกลมศูนย์หลัง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๕. ศูนย์หลัง ปลย.๑๑ สามารถปรับทางทิศและทางระยะได้ ถ้าปรับศูนย์หลังทางทิศ โดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกา จะให้กระสุ นถูกเป้าหมาย เป็ นอย่างไร
ก. สู งกว่านัดเดิม
ข.ไปทางซ้ายจากนัดเดิม
ค. ไปทางขวาจากนัดเดิม
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก
๑๘๖. ถ้ากลุ่มกระสุ นทียิงด้วย ปลย.๑๑ เข้าเป้าหมายในทิศทาง ๑๐ นาฬิกา จะปรับให้กลุ่มกระสุ นเข้าวงดํา
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปรับทางระยะตามเข็มฯ
ข. ปรับทางทิศตามเข็มฯ
ค. ปรับทางทิศทวนเข็มฯ
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๑๘๗.ปลย.๑๑ เป็ นอาวุธทีออกแบบสร้างโดย บริ ษทั เฮกเลอร์และโค้ช ประเทศเยอรมันนี ออกแบบให้
สามารถทําการยิง เป็ นชุด และ ทีละนัดได้ จากท่ายิงในข้อใด
ก.ท่านอนยิง
ข.ท่านังราบยิง
ค.ท่ายืนยิง
ง. ถูกทุกข้อ

๒๓
๑๘๘. ในการฝึ กยิงปื น ปลย.๑๑ ในสนาม ๑,๐๐๐ นิว หรื อ ๒๕ เมตร จะต้องใช้เป้าชนิดใด
ก. เป้า ปลย. ก
ข. เป้า ปลย.ข
ค. เป้า ปลย. ค
ง. เป้า ปลย ง
๑๘๙.ในการศึกษาวิชาอาวุธ นศท.จะต้องทําการยิงปื น ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการยิงปื นเข้าเป้าหมาย
ก. การบังคับการหายใจ
ข. การเล็งและการลันไก
ค. ท่ายิง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๐. การปรับศูนย์รบ ของ ปลย. ๑๑ จะต้องใช้เป้าชนิ ดใด
ก. เป้า ปลย. ก
ข. เป้า ปลย. ข
ค. เป้า ปลย. ค.
ง. เป้าตาราง
วิชายุทธวิธี เรื อง บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน
๑๙๑. ข้อใดเป็ นกฎทัวไปของการเคลือนที
ก. ต้องเคลือนทีด้วยความระมัดระวัง
ข. ใช้การเคลือนทีด้วยความรวดเร็ ว
ค. ต้องมีการเตรี ยมตัวเอง และยุทโธปกรณ์ ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๒. การเตรี ยมตัวเองจะต้องทําอย่างไร
ก. พักผ่อนให้เพียงพอ
ข. เลือกใช้เสื อผ้าทีอ่อนนุ่ม
ค. ลงแป้งเสื อผ้าให้เรี ยบร้อย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๓. เมือเคลือนทีผ่านป่ าหญ้าสู ง ๆ ควรทําอย่างไร
ก. ควรเปลียนทิศทางเคลือนทีเล็กน้อย
ข. เคลือนทีในขณะลมพัด
ค. อย่าเคลือนทีตรง ๆ ทําให้หญ้าไหวผิดปกติ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๔. วิธีการเคลือนทีในเวลากลางวันมี ๓ วิธีอะไรบ้าง
ก. การเดิน การคลาน การวิง
ข. การเดิน การโผ การคลาน
ค. การโผ การคลาน การวิง
ง. การคลาน การวิง การเดิน
๑๙๕. ข้อพิจารณาในการเคลือนที มีอะไรบ้าง
ก. จะไปทีไหน วิธีอะไร แบบไหน เมือไร ข. จะไปทีไหน วิธีอะไร อย่างไหน เมือไร
ค. จะไปทีไหน วิธีอะไร ทางไหน เมือไร
ง. จะไปทีไหน วิธีอะไร เมือไร
๑๙๖. ประเภทของการเคลือนย้ายมี ๒ ประเภท คือ
ก. การเคลือนย้ายทางธุรการ , การเคลือนย้ายระยะไกล
ข. การเคลือนย้ายทางยุทะวิธี , การเคลือนย้ายระยะใกล้
ค. การเคลือนย้ายระยะไกล , การเคลือนย้ายระยะใกล้
ง. การเคลือนย้ายทางธุ รการ , การเคลือนย้ายทางยุทธวิธี

๒๔
๑๙๗. การโผคือ การเคลือนทีแห่งหนึงไปยังอีกแห่ งหนึ ง มีกีขันตอน
ก. ๘ ขันตอน
ข. ๙ ขันตอน
ค. ๑๐ ขันตอน
ง. ๑๑ ขันตอน
๑๙๘. การคลานมี ๒ ชนิด คือ
ก. การคลานตํา , การคลานเร็ว
ข. การคลานตํา , การคลานสูง
ค. การคลานสู ง , การคลานเร็ ว
ง. การคลานสู ง , การคลานช้า
๑๙๙. การคลานตําใช้ในโอกาสใด
ก. ใช้ในโอกาสมีสิงกําบัง และซ่อนพราง ข. ใช้ในโอกาสหาทีซ่อนพรางยาก
ค. ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ความเร็ วมาก
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๐. การคลานสู งใช้ในโอกาสใด
ก. ใช้ในโอกาสมีสิงกําบัง และซ่อนพราง ข. เมือทัศนวิสัยการตรวจการณ์ของข้าศึกลดลง
ค. ต้องการความรวดเร็ ว
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๑. การวางตัวในสนามรบปฏิบตั ิอย่างไร
ก. การตรวจการณ์ และการยิง
ข. ทําตัวให้ตาที
ํ สุดเมือตรวจการณ์ และทําการยิง
ค. จงเลือกฉากหลังทีดี ต้องไม่ทาํ ตัวให้ตดั กับเส้นขอบฟ้า
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๒. การพราง คื อ
ก. การใช้มาตรการต่าง ๆ ให้รอดพ้นจากการตรวจการณ์ของข้าศึก
ข. ให้พน้ จากการตรวจการณ์ทงทางพื
ั
นดิน และทางอากาศ
ค. ใช้วสั ดุทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ และทีมนุษย์สร้างขึน
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๓. การทําตัวให้ตาเพื
ํ อให้พน้ จากการตรวจการณ์ของข้าศึก เรี ยกว่า
ก. การคลานตําในสนามรบ
ข. การคลานสู งในสนามรบ
ข. การวางตัวในสนามรบ
ง. การคลานศอกในสนามรบ
๒๐๔. การเคลือนทีจากทีวางตัวแห่งหนึ งไปยังอีกแห่ งหนึงด้วยวิธีการทีเร็ วทีสุด เรี ยกว่า
ก. การวิง
ข. การคลานสู ง
ค. การโผ
ง. การคลานตํา
๒๐๕. การใช้มาตรการต่าง ๆ เพือให้รอดพ้นจากการตรวจการณ์ของข้าศึกทังทางพืนดิน และทางอากาศ
โดยใช้วสั ดุตามธรรมชาติ เรี ยกว่า
ก. การกําบัง
ข. การโผ
ค. การวางตัวในสนามรบ
ง. การพราง

๒๕
๒๐๖. สี ดิน กับ สี เขียวอ่อน ใช้พรางกับทหารทีมีสีผิวอย่างใด
ก. ขาว
ข. คลํา
ค. ผิวดําแดง
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๗. สี เหลืองทราย กับ สี เขียวอ่อน ใช้พรางกับทหารทีมีสีผิวอย่างใด
ก. ขาว
ข. คลํา
ค. ผิวดําแดง
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๘. ทหารทีมีสีผิวคลํา ควรใช้สีพรางสี อะไร
ก. สี ดิน กับ สี เหลืองทราย
ข. สีดิน กับ สี เขียวอ่อน
ค. สี เหลืองทราย กับ สี เขี ยวอ่อน
ง. สี ดาํ
๒๐๙. การกําบัง คือ
ก. การหลบจากข้าศึก
ข. การกําบังเครื องบินข้าศึก
ค. การกําบังจากการยิงของข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๐. การกําบังจากการยิงของข้าศึก เรี ยกว่า
ก. การซ่อนพราง
ข. การกําบัง
ค. การพรางตนเอง
ง. การพรางสิ งทีสร้างขึน
๒๑๑. การป้องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก เรี ยกว่า
ก. การซ่อนพรางจากการยิงของข้าศึก
ข. การป้องกันจากการตรวจการณ์ของข้าศึก
ค. การป้องกันจากกระสุ นปื นใหญ่
ง. การซ่อนพราง
๒๑๒. เมือทําการตรวจการณ์ให้ตรวจการณ์ในท่าใด
ก. ท่านอน
ข. ท่านัง
ค. ท่าหมอบ
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๓. การซ่อนพราง คือ
ก. การป้องกันจากกระสุ นปื นใหญ่
ข. การซ่อนพรางจากการยิงของข้าศึก
ค. การป้องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๔. การงดใช้เสี ยง และแสง คืออะไร
ก. วินยั ทหาร
ข. วินยั การรบ
ค. วินยั การป้องกัน
ง. วินยั การพราง
๒๑๕. เมือต้องการทําการรบในภูมิประเทศทีเป็ นหิมะ ควรพรางร่ างกายด้วยสี อะไร
ก. สี ดิน
ข. สีขาว
ค. สีเขียวอ่อน
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
๒๑๖. การพราง คือ การป้องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก ได้แก่
ก. ร่ มเงาต้นไม้
ข. ป่ าหญ้า
ค. ตาข่ายเชือกทีมีเศษผ้าชินเล็ก ๆ
ง. ถูกทุกข้อ

๒๖
๒๑๗. การพรางทีสร้างขึ นได้แก่
ก. ผ้าใบ หรื อ ตาข่ายพราง
ข. พุ่มไม้
ค. ใบไม้ทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
๒๑๘. การพรางอาวุธยุทธภัณฑ์ทางทหารได้แก่
ก. เปลียนแปลงขนาด
ข. ให้เปลียนแปลงแบบ
ค. เปลียนแปลงรู ปทรง
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก
๒๑๙. การปฏิ บตั ิตวั ให้พน้ จากเส้นขอบฟ้า เรี ยกว่า
ก. การกําบัง
ข. การซ่อนพราง
ค. วินยั การพราง
ง. การพรางร่ างกาย
๒๒๐. การพรางร่ างกายในเวลากลางวัน คือ
ก. การพรางร่ างกายในส่ วนทีไม่มีเสื อผ้าปกคลุม
ข. การพรางใบหน้า และหลังมือ
ค. ข้อ ก. และ ข. ถูก
ง. ข้อ ข. ถูกข้อเดียว
๒๒๑. การโผขันที ๒ คือ
ก. เริ มต้นจากท่านอน
ข. การวิง
ค. เผยอศีรษะขึนเพือตรวจดูลกั ษณะภูมิประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๒. การโผขันที ๖ คือ
ก. เตรี ยมตัวลุกขึนเพือเตรี ยมโผ
ข. ล้มตัวลงไปข้างหน้าใช้พานท้ายปื นยันพืนดิน
ค. ปล่อยนําหนักลงพืนใช้มือขวาจับพานท้ายดึงเข้าร่ องไหล่
ง. การวิงไปยังทีวางตัวแห่ งใหม่
๒๒๓. การพรางร่ างกายในเวลากลางวัน คือ
ก. ใช้สีทาบริ เวณใบหน้าทีขึนเงา
ข. พรางหน้าผาก , โหนกแก้ม , จมูก และคาง อย่างไม่เป็ นระเบียบ
ค. ข้อ ข. ถูก
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

๒๗
๒๒๔. การพรางร่ างกายในเวลากลางคืน คือ
ก. ใช้สีทาบริ เวณใบหน้าทีขึนเงา
ข. พรางหน้าผาก , โหนกแก้ม , จมูก และคาง
ค. ทาทุกส่วนของร่ างกายที ไม่มีเสื อผ้าปกคลุมด้วยสี ดาํ
ง. ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๕. การพรางอาวุธเป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับทหารจึงต้องทําการพรางดังนี
ก. จําเป็ นต้องลดความเด่นชัด
ข. พรางอย่างถูกต้องไม่เป็ นระเบียบ
ค. ข้อ ก. และ ข้อ ข. ถูก
ง. ข้อ ข. ถูก
๒๒๖. การพรางหมวกเหล็กจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ระบายสี ให้ดูเปรอะเปื อนไม่เป็ นระเบียบ ข. ใช้ผา้ สีพรางคลุม
ค. ใช้ตาข่ายคลุมเพือลดความเด่นชัด
ง. ถูกทุกข้อ
๒๒๗. การพรางเครื องสนามมีความจําเป็ นหรื อไม่
ก. ไม่มีความจําเป็ นต้องพราง
ข. จําเป็ นต้องพราง
ค. ข้อ ข. ข้อ ง. ถูก
ง. เพือให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
๒๒๘. หลุมบุคคลทีอยู่ในร่ มเงาของต้นไม้ใหญ่จาํ เป็ นต้องพรางหรื อไม่
ก. ไม่จาํ เป็ นต้องพรางร่ มเงาพรางให้แล้ว
ข. การพรางทําให้ดูไม่เป็ นธรรมชาติ
ค. จําเป็ นต้องพราง และมันตรวจตราเพือให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
ง. การพรางทําให้เด่นชัดทําให้ขา้ ศึกตรวจการณ์ได้ง่าย
๒๒๙. การพราง คือ
ก. การป้องกันการตรวจการณ์ของข้าศึก
ข. โดยอาศัยสิ งทีมนุษย์สร้างขึ น
ค. โดยอาศัยธรรมชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
วิชายุทธวิธี เรื อง บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน
๒๓๐. ในสงครามโลกครังที ๒ เยอรมัน และอิตาลีทีโตบรู๊ ค ทําอะไรสะเพร่ าจนทําให้ทหารอังกฤษตรวจ
การณ์พบทีมัน
ก. ใช้ไฟฉาย
ข. จุดไฟแช๊ค
ค. จุดไม้ขีด
ง. ส่ งเสียงดัง
๒๓๑. ในคืนเดือนหงายควรปฏิบตั ิตนอย่างไร
ก. อยูห่ ่างจากต้นไม้
ข. อยูใ่ ต้เงาไม้
ค. พยายามวิงให้เร็ ว
ง. พยายามเคลือนทีบริ เวณใบไม้แห้ง

๒๘
๒๓๒. การพรางใบหน้าในเวลากลางคืนควรพรางอย่างไร
ก. ทาหน้าดําทังใบหน้า
ข. ทาในส่ วนทีสะท้อนแสง
ค. ทาเฉพาะหน้าผาก
ง. ทาเฉพาะในหู
๒๓๓. การเคลือนทีในเวลากลางคืนควรเลือกภูมิประเทศอย่างไร
ก. ในป่ า
ข. ในลําธาร
ค. ในหุบเขา
ง. ทีโล่ง
๒๓๔. การเคลือนทีในเวลากลางคืนในภูมิประเทศใดทีสามารถตรวจการณ์ได้ดี
ก. ทีโล่ง
ข. ในป่ า
ค. ในหุบเขา
ง. ในลําธาร
๒๓๕. การเคลือนทีโดยอาศัยประโยชน์จากสิ งใดในเวลากลางคืน
ก. เสียงปื นใหญ่
ข. เสี ยงฝนตก
ค. เสี ยงลมพัด
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๖. การเคลือนทีในเวลากลางคืนไม่ควรสวมหมวกอะไร
ก. หมวกเหล็ก
ข. หมวกแก๊ป
ค. หมวกแบเล่ห์
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓๗. การเดินในเวลากลางคืนควรเดินอย่างไร
ก. ส้นเท้าสัมผัสพืนก่อน
ข. ปลายเท้าสัมผัสพืนก่อน
ค. ลงให้เต็มเท้า
ง. เดินโดยใช้ขา้ งเท้าลงก่อน
๒๓๘. การคลานในเวลากลางคืน ปื น หรื ออาวุธประจํากาย ควรเอาไว้ทีใด
ก. แบกไว้บนบ่า
ข. วางบนพืนข้างลําตัว
ค. สะพายอาวุธไว้
ง. หนีบไว้ใต้แขน
๒๓๙. การหาทิศในเวลากลางคืน เมืออยูซ่ ี กโลกเหนื อจะหาจากดาว
ก. ดาวจระเข้
ข. ดาวไถ
ค. ดาวกางเขน
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๒๔๐. ดาวไถมีลกั ษณะคล้าย พยัญชนะใด
ก. A ตะแคง
ข. B ตะแคง
ค. C ตะแคง
ง. M ตะแคง
๒๔๑. เมือเรายืนอยูท่ ี จังหวัดกาญจนบุรี อยากทราบว่าดาวเหนื อจะอยูส่ ูงจากขอบฟ้ ากีองศา
ก. ๕ องศา
ข. ๖ องศา
ค. ๗ องศา
ง. ๘ องศา
๒๔๒. ส่วนหางของดาวจระเข้จะมีดาวกีดวง
ก. ๒ ดวง
ข. ๓ ดวง
ค. ๔ ดวง
ง. ๕ ดวง

๒๙
๒๔๓. ขณะทีเรากําลังข้ามเครื องกีดขวางลวดหนามมีพลุส่องแสงเกิดขึน เราควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รี บเคลือนที
ข. กระโดดหนี
ค. ก้มตัวตํา และอยู่นิง ๆ
ง. รี บทําลายลวดหนามทันที
๒๔๔. ขณะเคลือนทีมีพลุทีพืนดิน ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รี บออกจากบริ เวณนันอย่างรวดเร็ ว
ข. รี บทําลายลวดหนามทันที
ค. ก้มตัวตํา
ง. อยูน่ ิ ง ๆ
๒๔๕. เมืออยูใ่ ต้พลุยิงเหนือศีรษะจะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รี บเคลือนที
ข. กระโดดหนี
ค. ก้มตัวตําอยูน่ ิง ๆ
ง. รี บทําลายลวดหนามทันที
๒๔๖. วิธีการเคลือนทีในเวลากลางคืนมีอะไรบ้าง
ก. การเดิน , การคลาน
ข. การเดิน , การโผ
ค. การเดิน , การคลานสูง
ง. การเดิน , การคลานตํา
๒๔๗. ข้อใดเป็ นการเคลือนทีเป็ นขัน ๆ ในเวลากลางคืนถูกต้อง
ก. เคลือนทีอย่างเงียบ – ระยะทางมาก – หยุดฟัง – เคลือนทีต่อไป
ข. เคลือนทีอย่างเงียบ – ระยะทางมาก
ค. เคลือนทีอย่างเงียบ – ระยะสัน
ง. เคลือนทีอย่างเงียบ – ระยะสัน – หยุดฟัง – เคลือนทีต่อไป
๒๔๘. แสงจากการจุดไม้ขีดไฟในภูมิประเทศอาจมองเห็นได้ในระยะกีไมล์
ก. ๕ ไมล์
ข. ๘ ไมล์
ค. ๑๐ ไมล์
ง. ๑๕ ไมล์
๒๔๙. เมืออยูซ่ ี กโลกเหนือจะหาทิศจากดาวใด
ก. ดาวลูกไก่
ข. ดาวไถ
ค. ดาวกางเขน
ง. ดาวอังคาร
๒๕๐. การเคลือนทีในเวลากลางคืน จะต้องเตรี ยมตัวเอง เรื องการแต่งกายโดยพยายามเลือกใช้
ก. เสือผ้าอ่อนนุ่มรัดรู ปทรง
ข. เสื อผ้าหนา และรัดรู ปทรง
ค. เสื อผ้าอ่อนนุ่มไม่รัดรู ปทรง
ง. เสื อผ้าลงแป้ ง
๒๕๑. การใช้อาวุธในเวลากลางคืน เพือรักษาความปลอดภัย ควรใช้อาวุธชนิ ดใด
ก. กระสุ นส่ องวิถี
ข. กระสุ นส่ องแสง
ค. ลูกระเบิดขว้าง
ง. กระสุ นปื น M ๖๐
๒๕๒. การเข้าโจมตี ในบริ เวณหมู่บา้ น ควรหลีกเลียงการเคลือนทีบริ เวณใด
ก. ทีโล่งแจ้ง
ข. ไร่
ค. นา
ง. ตามถนน , เส้นทาง

๓๐
๒๕๓. หลักการปฏิ บตั ิในการรักษาความปลอดภัย ในเวลากลางคืนทีต้องยึดถือ คือ
ก. เข้าใจสัญญาณบอกฝ่ าย
ข. ประสานการปฏิบตั ิทหารฝ่ ายเดียวกัน
ค. ระวังเรื องการใช้แสง , เสี ยง
ง. ถูกทุกข้อ
๒๕๔. การรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนข้อใด เป็ นหลักการจัดยามรักษาการณ์
ก. ต้องผลัดเปลียนยามบ่อย ๆ
ข. เปลียนยามทุก ๑ วัน
ค. เปลียนยามทุก ๒๔ ชัวโมง
ง. เปลียนยามทุก ๔ ชัวโมง
๒๕๕. ในตอนหัวคําดาวสองดวง หรื อขาคู่หน้าของดาวจระเข้ จะเป็ นแนวชีไปทางใด
ก. ชี ไปทางทิศตะวันออก
ข. ชีไปทางดาวเหนือ
ค. ชีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ง. ชีลงมาสู่ ขอบฟ้า
๒๕๖. การหาดาวเหนือจากดาวจระเข้ ส่ วนใดของดาวจระเข้จะเป็ นแนวไปยังดาวเหนือ
ก. ส่วนหาง
ข. ส่วนขาคู่หน้า
ค. ส่วนขาคู่หลัง
ง. ส่ วนหัว
๒๕๗. หากไม่มีลกั ษณะภูมิประเทศใดใช้เป็ นเครื องนําทางได้ ให้ใช้วิธีการเคลือนทีอย่างไรโดยใช้เข็มทิศ
ก. เป็ นสี เหลียม
ข. เป็ นเส้นตรง
ค. เป็ นวงกลม
ง. เป็ นมุมหัก
๒๕๘. การคลานในเวลากลางคืนใช้ในโอกาส
ก. เข้าใกล้ขา้ ศึก
ข. อยูห่ ่างจากข้าศึก
ค. เมือมีแสงสว่างมาก
ง. เมือมีพลุดงั ขึน
๒๕๙. ในเวลากลางคืนควรพรางร่ างกายด้วยสีอะไร
ก. สี เขียว
ข. สีเหลืองทราย
ค. สี ขาว
ง. สี ดาํ
๒๖๐. ดาวกางเขนมีจาํ นวนกีดวง
ก. ๒ ดวง
ข. ๓ ดวง
ค. ๔ ดวง
ง. ๕ ดวง
๒๖๑. ข้อใดหมายถึงสัญญาณผ่าน
ก. ติดแถบเรื องแสงทีหมวก
ข. พับแขนเสือหนึงข้าง
ค. สวมปลอกแขน
ง. ถาม กรุ งเทพ , ตอบ ภูเก็ต
๒๖๒. สิ งทีต้องเตรี ยมการตังแต่ในเวลากลางวัน คือ
ก. แผ่นจดระยะ
ข. การเตรี ยมการยิง
ค. ข้อ ก. ถูก
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
๒๖๓. การหาดาวเหนือจะลากเส้นผ่านขาหน้าตรงไปประมาณกีเท่า
ก. ๒ เท่า
ข. ๓ เท่า
ค. ๔ เท่า
ง. ๕ เท่า

๓๑
๒๖๔. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะของเส้นตัดขอบฟ้า
ก. บนสันเขาหัวโล้น
ข. บนจอมปลวกหัวโล้น
ค. ในก้นบ่อนํา
ง. บนขอบหลังคา
๒๖๕. การเดินในเวลากลางคืนในทีโล่งแจ้งจะถืออาวุธประจําการยอย่างไร
ก. หนี บไว้ใต้รักแร้
ข. แบกอาวุธ
ค. เฉี ยงอาวุธ
ง. สะพายขวาง
๒๖๖. ดาวกางเขน หรื อดาวว่าว มีจาํ นวนกีดวง
ก. ๒ ดวง
ข. ๓ ดวง
ค. ๔ ดวง
ง. ๕ ดวง
๒๖๗. การพรางเพือซ่อนตัวในทีมืด ในการพรางหน้าให้ดาํ ทังหน้า ควรใช้สิงทีมีสีดาํ ได้แก่
ก. เขม่าถ่าน
ข. เขม่าตะเกียง
ค. ถ่านไม้ก๊อก
ง. ถูกทุกข้อ
๒๖๘. การคลานในเวลากลางคืน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ควรยกอาวุธประจํากายให้พน้ พืนดิน
ข. กลางคื นคลานเหมือนกลางวัน
ค. คลานให้หน้าอกติดพืนดิน
ง. ต้องคลานอย่างรวดเร็ ว
๒๖๙. การเดินในเวลากลางคืน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ยกเท้าให้สูง
ข. ใช้มือคลําก่อนนอนหมอบ
ค. เพือความรวดเร็ วไม่ตอ้ งใช้มือคลํา
ง. ก่อนคุกเข่าให้ใช้มือคลําทีวางเข่าก่อนทุกครัง
วิชายุทธวิธี เรื อง ป้อมสนาม
๒๗๐. ป้อมสนามเป็ นงานทีสร้างขึ นในชันต้นเมือใด
ก. เมือปะทะกับข้าศึกหรื อข้าศึกอยูใ่ นระยะใกล้
ข. เมือข้าศึกยึดพืนทีฝ่ ายเราได้
ค. เมือพืนทีบริ เวณนันไม่มีขา้ ศึกอยูเ่ ลย
ง. เมือกําลังพลฝ่ ายเราต้องการพักผ่อน
๒๗๑. มูลดินของหลุมบุคคลมีขนาดเท่าใด
ก. กว้าง ๓ ฟุต สู ง ๓ นิว
ข. กว้าง ๔ ฟุต สูง ๖ นิว
ค. กว้าง ๓ ฟุต สูง ๖ นิว
ง. กว้าง ๔ ฟุต สู ง ๓ นิว
๒๗๒. การดัดแปลงภูมิประเทศ คือ
ก. การกําจัดมูลดิ นปรับพืนทีให้เรี ยบ
ข. ตัดต้นไม้ทุกต้องให้หมด
ค. การย้ายทีวางตัวบ่อย ๆ
ง. การเสริ มความแข็งแรงให้กบั ทีมันตังรับ

๓๒
๒๗๓. ลําดับความเร่ งด่วนของงานในทันทีทีเข้ายึดทีมัน จะต้องเสริ มความแข็งแรงให้กบั ทีมันตังรับ ข้อใด
จะต้องกระทําเป็ นลําดับแรก
ก. การถากถางพืนทีการยิงและกําจัดสิ งกีดขวาง
ข. การกําหนดทีตังและวางอาวุธยิง
ค. การขุดหลุมบุคคลและทีตังอาวุธ
ง. การสร้างเครื องกีดขวางประเภทต่าง ๆ
๒๗๔. หลุมบุคคลนอนยิงเป็ นทีตังยิงแบบบ่อตืน ๆ กําหนดขึนใช้ชวคราว
ั
หลุมบุคคลชนิดนีเป็ นทีตังยิงแบบใด
ก. ทีตังยิงแบบมาตรฐาน
ข. ทีตังยิงแบบเร่ งด่วน
ค. ทีตังยิงแบบชัวคราว
ง. ทีตังยิงแบบถาวร
๒๗๕. หลุมบุคคลเดียวมีขนาดของหลุมเท่าใด
ก. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๒ ๑/๒ - ๔ ฟุต
ข. กว้าง ๓ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ค. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ง. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
๒๗๖. ทีตังยิงปื นกลมี ๓ แบบ คือ แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบบ่อ และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลคู่
ข. แบบเกือกม้า
ค. แบบหลุมบุคคลเดียว
ง. แบบเร่ งด่วน
๒๗๗. การกรุ ลาดมี ๒ แบบ แบบกําแพงกันดิ น กับ แบบกรุ ผิว แบบกําแพงกันดินสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้เอง
โดยไม่ตอ้ งใช้เครื องคําจุนกระทําได้หลายวิธี ๆ ใดบ้าง
ก. วิธีใช้กระสอบ,แผ่นหญ้า,หินและอิฐ,ซุ ง
ข. วิธีใช้ผา้ กระสอบ,ลวดตาข่าย,ผ้าใบ,ตะแกรงลวด
ค. วิธีใช้ภาชนะโลหะทีแผ่แล้ว,แผ่นโลหะ,สังกะสี ลูกฟูก
ง. วิธีใช้กิงไม้,ไม้กระดาน,ไม้อดั ,ไม่ท่อนหรื อไม้แปรรู ป
๒๗๘ . แบบและรู ปร่ างของคู มี ๓ แบบ คือ คูต่อสู,้ คูมาตรฐานมีทียืนยิง,คูยิงสําหรับคูมาตรฐาน มีทียืนยิง
มีความลึกเท่าใด
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต
ค. ลึก ๕ ๑/๒ ฟุต
ง. ๖ ๑/๒ ฟุต
๒๗๙. การถากถางพืนทียิง มีหลักการปฏิ บตั ิ อยูห่ ลายหัวข้อ สําหรับการปฏิบตั ิในพืนที จัดไว้สาํ หรับ การตังรับ
ประชิด ให้เริ มถากถางใกล้แนวของหน้าทีมันใหญ่ และต่อออกไปข้างหน้าอย่างน้อยกี หลา
ก. ๓๐ หลา
ข. ๕๐ หลา
ค. ๘๐ หลา
ง. ๑๐๐ หลา

๓๓
๒๘๐. ป้อมสนามเป็ นงานทีได้สร้างขึนในชันต้นเมือปะทะกับข้าศึกหรื อในเมือข้าศึกอยูใ่ นระยะใกล้
แต่ส่วนมากแล้ว มักจะใช้มากในสถานการณ์ใด
ก. เข้าตี
ข. ตังรับ
ค. ร่ นถอย
ง. ถูกทุกข้อ
๒๘๑. การกําหนดลําดับความเร่ งด่วนของงานป้อมสนาม ในทันทีทีทําการเข้ายึดทีมัน จะต้องเสริ ม
ความแข็งแรง ให้กบั ทีมันตังรับ ข้อใดต้องกระทําเป็ นลําดับแรก
ก. การกําหนดทีตังและวางอาวุธยิง
ข. การถากถางพืนทีการยิงและการกําจัดสิ งกีดขวาง
ค. การขุดหลุมบุคคลและทีตังอาวุธ
ง. การสร้างและทําเครื องกีดขวางประเภทต่าง ๆ
๒๘๒. คูเป็ นทีตังอาวุธเร่ งด่วน นอกจากจะใช้เป็ นคูยิงแล้ว ยังใช้ทาํ สิ งใดได้อีก
ก. การบังคับบัญชาสังการ
ข. การส่ งกําลังในทีมันตังรับ
ค. การติดต่อสื อสาร
ง. ถูกทุกข้อ
๒๘๓. รู ปรอยมาตรฐานแบบใด เป็ นแบบทีดีเลิศสําหรับคูยิง ในเกือบทุกสถานการณ์ ในการห้องกัน
ดีเลิศ การระเบิดของกระสุนปื นใหญ่ จะถูกจํากัดอยูเ่ ฉพาะแห่ง
ก. แบบสี เหลียม
ข. แบบแปดเหลียม
ค. แบบหกเหลียม
ง. แบบสามเหลียม
๒๘๔. ป้อมสนาม เป็ นงานซึ งโดยทัวไปแล้ว มักประกอบด้วย
ก. ทีวางตัวสําหรับบุคคล
ข. การถากถางพืนทีการยิง,การขุดคูทีตังอาวุธ
ค. การขุดบ่อพืนทีหานํา
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๒๘๕. การทําทีตังยิงแบบเร่ งด่วน,หลุมบุคคลเป็ นความรับผิดชอบและต้องสามารถสร้างได้ดว้ ยตนเองโดย
ผูใ้ ด
ก. ทหารทุกนาย
ข. ผบ.หมู่
ค. หน.ชุดยิง
ง. พลนําสาร
๒๘๖. การดัดแปลงภูมิประเทศ ให้มีความเข็งแรงและดีได้นนย่
ั อมขึนอยู่กบั สิ งใด
ก. การสังการของผูบ้ งั คับบัญชา
ข. ภูมิประเทศ
ค. ระยะเวลาที มีอยูแ่ ละสิงอํานวยความสะดวก เช่นเครื องมือและวัสดุ
ง. สภาพอากาศ
๒๘๗. หากถูกยิงจากข้าศึกในทันทีทนั ใด และหาทีกําบังตามธรรมชาติไม่ได้ ทหารสามารถขุดหลุมบุคคล
นอนยิงได้ ด้วยวิธีใดจึงจะถูกต้อง
ก. ปลดเครื องสนามแล้วเอาพลัวสนามขุด
ข. นังหรื อยืนขุดก็ได้
ค. นอนตะแคงข้างแล้วใช้พลัวสนามขุด
ง. รอให้ขา้ ศึกหยุดยิงแล้วจึงทําการขุด

๓๔
๒๘๘. หลุมบุคคลทีนิยมใช้กนั มากทีสุด และได้ผลดีทีสุดมีกีแบบ
ก. ๑ แบบ
ข. ๒ แบบ
ค. ๓ แบบ
ง. ๔ แบบ
๒๘๙. หลุมบุคคลคู่ มีขนาดกว้าง และยาวเท่าใด
ก. กว้าง ๑ ฟุต ยาว ๔ ฟุต
ข. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๖ ฟุต
ค. กว้าง ๓ ฟุต ยาว ๕ ฟุต
ง. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต
๒๙๐. ทีตังยิงปื นกล ทีให้ความอ่อนตัวมากทีสุด และสามารถหันปื นไปได้เป็ นมุมถึง ๑๘๐ องศา และ
ป้องกันพลประจําปื นได้ดี ได้แก่ทีตังยิงแบบใด
ก. แบบบ่อ
ข. แบบหลุมบุคคล ๒ หลุม
ค. แบบนอนยิง
ง. แบบเกือกม้า
๒๙๑. ทีตังยิงเครื องยิงจรวดต่อสู ้รถถังแบบบ่อมีวงกลมรัศมีกีฟุต
ก. ๓ ฟุต
ข. ๔ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๖ ฟุต
๒๙๒. ทีตังยิงเครื องลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. มีกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๒๙๓. สิ งก่อสร้าง ทีเป็ นทีตังยิงอาวุธเร่ งด่วน และใช้เป็ นทีบังคับบัญชา,การติดต่อสื อสาร,ส่ งกําลังบํารุ ง
ในทีมันตังรับ คืออะไร
ก. หลุมบุคคลเดียว
ข. หลุมบุคคลคู่
ค. คู
ง. หลุมแบบเกือกม้า
๒๙๔. งานเริ มแรกของคูมาตรฐาน ได้แก่การสร้างคูชนิดใด
ก. คูยิง
ข. คูต่อสู ้
ค. คูระบายนํา
ง. คูดกั ระเบิด
๒๙๕. คูต่อสู ้ จะมีความกว้างทีปากคูกีฟุต
ก. ๒ ฟุต
ข. ๓ ฟุต
ค. ๔ ฟุต
ง. ๕ ฟุต
๒๙๖. รู ปรอยแบบใด ทีป้องกันได้ดีเลิศในทุกสถานการณ์ และป้องกันการระเบิดของกระสุนปื นใหญ่ได้ดี คือ
ก. รู ปรอยแบบซิ กแซก
ข. รู ปรอยแบบ ๘ เหลียม
ค. รู ปรอยแบบ ๖ เหลียม
ง. รู ปรอยแบบ ๓ เหลียม
๒๙๗. การดัดแปลงภูมิประเทศ คือ
ก. การสร้างเครื องกีดขวาง
ข. การขุดหลุมบุคคล
ค. ทําการพรางด้วยกิงไม้
ง. การเสริ มความแข็งแรงให้กบั ทีมันตังรับ

๓๕
๒๙๘. ทีตังยิงแบบเร่ งด่วนหมายถึง
ก. การดัดแปลงหลุมบุคคลนอนยิง
ค. การดัดแปลงหลุมระเบิดเป็ นทีตังยิง

ข. ทีตังยิงกําหนดและดัดแปลงขึนเพือใช้ชวคราว
ั
ง. การดัดแปลงมูนดินเป็ นทีตังยิง

๒๙๙. ทียืนยิงของหลุมบุคคลเดียวสมควรขุดลึกกีฟุต
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต ถึง ๕ ฟุต
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต ถึง ๖ ฟุต
ค. ตามความสู งของผูใ้ ช้และเมือนังมอบ
ง. ถูกทังข้อ ข. และ ค.
๓๐๐. ทีตังยิงปื นกลมีกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ผิดทุกข้อ
๓๐๑. ทีตังยิงเครื องยิงจรวดต่อสู ้รถถังขนาด ๓.๕ นิว (คจตถ.) มี ๒ แบบ คือ
ก. แบบนอนยิงกับแบบนังยิง
ข. แบบยืนยิงกับแบบนอนยิง
ค. แบบนังคุกเข่ายิงกับแบบนังราบยิง
ง. แบบบ่อกับแบบหลุมบุคคลสองหลุม
๓๐๒. ทีตังยิงปื นไร้แสงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๕๗ มม. และ ๗๕ มม. มีกีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๓๐๓. ทีตังยิงเครื องยิงลูกระเบิดขนาด ๓.๕ นิว มีมูนดิ นกว้าง
ก. มูนดินกว้าง ๓ ฟุต สูง ๓ นิว
ข. มูนดินกว้าง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ ว
ค. มูนดินกว้าง ๔ ฟุต สูง ๓ นิว
ง. ไม่ตอ้ งมีมูนดิ นแต่สร้างทีกําบังไว้ใกล้ ๆ
๓๐๔. คูต่อสูม้ ีความลึกทีสุดและกว้างปากคูเท่าไร
ก. ๔ ๑/๒ ฟุต กว้างทีปากคู ๔ ฟุต
ข. ๕ ๑/๒ ฟุต กว้างทีปากคู ๕ ฟุต
ค. ๖ ๑/๒ ฟุต กว้างทีปากคู ๖ ฟุต
ง. ๗ ๑/๒ ฟุต กว้างทีปากคู ๗ ฟุต
๓๐๕. คูมาตรฐานมีทียืนยิงพร้อมลึก ๕ ๑/๒ ฟุต เหมาะแก่การปฏิบตั ิงานชนิ ดใด
ก. การติดต่อสื อสาร,การบังคับบัญชา,การส่งกําลัง,การส่งกลับ,การสับเปลียนหน่วยทหาร
ข. การตังรับ,การร่ นถอย,การติดต่อสื อสาร,การบังคับบัญชา
ค. การส่งกําลัง,การส่งกลับ,การสับเปลียนหน่ วยทหาร,การติดต่อสื อสาร
ง. งานติดต่อสื อสาร,การบังคับบัญชา,การส่งกลับ,การสับเปลียนหน่ วยทหาร
๓๐๖. คูมาตรฐานสมควรมีพืนทียืนยิงทุก ๆ กีหลา
ก. ๑-๕ หลา สลับกันทัง ๒ ข้าง
ข. ๕–๑๐ หลา สลับกันทัง ๒ ข้าง
ค. ๑๐–๑๕ หลา สลับกันทัง ๒ ข้าง
ง. ผิดทุกข้อ
๓๐๗. ทีตังยิงปื นกลมี ๓ แบบ คือ แบบบ่อ,แบบเกือกม้า,และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลสองหลุม
ข. แบบหลุมบุคคลคู่
ค. แบบหลุมบุคคลเดียว
ง. แบบเร่ งด่วน

๓๖
๓๐๘. การกรุ ลาดมี ๒ แบบ คือ
ก. แบบกรุ ผิว,แบบคลุมดิน
ค. แบบกําแพงดิน,แบบกําแพงซุ ง
๓๐๙. หลักการในการถากถางพืนยิงมีอยูว่ า่
ก. ต้องไม่เป็ นการเปิ ดเผยทีมันฝ่ ายเรา
ค. ถากถางให้มากไว้พอฝนตกก็ขึนอีก

ข. แบบกําแพงดิน,แบบกรุผิว
ง. แบบคลุมดิน,กําแพงซุ ง
ข. ต้องไม่ขาดความรอบคอบ
ง. ถูกเฉพาะ ข้อ ก.,ข.

วิชายุทธวิธี รูปขบวนทําการรบ หมู่ ปล.
๓๑๐. หมู่ปืนเล็กแต่ละหมู่มีกาํ ลังทังหมดกีนาย
ก. ๑ นาย
ข. ๑๐ นาย
ค. ๑๑ นาย
ง. ๑๒ นาย
๓๑๑. ผบ.หมู่ ปล. มียศอะไร
ก. ส.อ.
ข. จ.ส.อ.
ค. ส.ท.
ง. ส.ต.
๓๑๒. หมู่ ปล. แต่ละหมู่ประกอบด้วย ผบ.หมู่ ปล. และ ๒ ชุดยิงคือ ชุดยิง ก. และชุดยิง ข. แต่ละชุดยิงมี
กําลังพลชุดละกีนาย
ก. ๕ นาย
ข. ๖ นาย
ค. ๗ นาย
ง. ๘ นาย
๓๑๓. ภารกิจของ หมู่ ปล. เป็ นส่วนหนึงของ มว.ปล. ปฏิบตั ิตามคําสังของ ผบ.มว. ภารกิจหลัก คือ
ก. การเข้าตี
ข. การตังรับ
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๑๔. รู ปขบวนทําการรบของ หมู่ ปล. มี ๒ รู ปขบวน คือ
ก. รู ปขบวนหมู่แถวตอน
ข. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน
ค. ข้อ ก. ถูก
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข้อ ข.
๓๑๕. รู ปขบวนทีเป็ นหลักของแต่ละชุดยิง คือ
ก. รู ปขบวนหมู่แถวตอน
ข. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน
ค. รู ปขบวนสามเหลียมแหลมหลัง
ง. รู ปขบวนสามเหลียมแหลมหน้า
๓๑๖. ผบ.หมู่ ควบคุมหมู่ของตนโดยใช้คาํ สังด้วย
ก. คําสังด้วยวาจา
ข. ท่าสัญญาณ
ค. เสี ยงสัญญาณ
ง. ถูกทุกข้อ

๓๗
๓๑๗. ในการปรับรู ปขบวนของ หมู่ เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หรื อเนืองจากกําลังพลของ หมู่ เหลือ
น้อยลงนันให้ยดึ ถือหลักการดังต่อไปนี
ก. ต้องดํารงความเป็ นชุดยิงไว้
ข. หัวหน้าชุดยิงต้องอยู่ ณ. ทีซึงสะดวกในการควบคุม และใช้ชุดยิงได้
ค. ปลย. ติดขาทรายต้องตังอยู่ภายในแต่ละชุดยิง
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๓๑๘. โอกาสทีใช้เป็ นรู ปขบวนทีเหมาะสําหรับใช้ในการเคลือนทีได้ทุกภูมิประเทศ และทัศนวิสัยมีขอ้ ดี คือ
ก. สะดวกในการควบคุมเคลือนทีได้เร็ว
ข. ให้การระวังป้องกันได้รอบตัว และอํานาจการยิงสู งสุด
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข้อ ข.
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.
๓๑๙. การปฏิบตั ิของ ผบ.หมู่ ต้องการให้หมู่ของตนจัดรู ปขบวนหมู่แถวตอน อาจกระทําได้กีวิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
๓๒๐. การปฏิบตั ิของ ผบ.หมู่ ปล. เมือ ผบ.หมู่ ต้องการให้หมู่ของตนจัดรู ปขบวนหมูแ่ ถวตอน กระทําได้
๓ วิธี คือ
ก. สังการด้วยวาจา
ข. ท่าสัญญาณ
ค. เสี ยงสัญญาณ
ง. ถูกทุกข้อ
๓๒๑. ข้อเสี ยในการจัดรู ปขบวนหมู่แถวตอนในการเคลือนทีมีขอ้ เสี ยอย่างไร
ก. สะดวกในการควบคุม
ข. การยิงข้างหน้า และข้างหลังจํากัด
ค. เคลือนทีได้เร็ว
ง. ให้การระวังป้ องกันได้รอบตัว
๓๒๒. การเปลียนรู ปขบวน จากรู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน เป็ นรู ปขบวนหมู่แถวตอน จะใช้คาํ บอก
คําสังว่าอย่างไร
ก. หมู่หน้ากระดานปฏิบตั ิ
ข. หมู่สามเหลียมแหลมหน้าปฏิบตั ิ
ค. หมู่แถวตอนปฏิบตั ิ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๒๓. การปฏิบตั ิของแต่ละชุดยิง เมือได้ยินคําสัง หรื อเห็นท่าสัญญาณ หรื อได้ยินเสี ยงสัญญาณ ตามทีนัด
หมายกันไว้ ให้เปลียนเป็ นรู ปขบวนอะไร
ก. รู ปขบวน หมู่สามเหลียมแหลมหน้า
ข. รู ปขบวนหมู่แถวตอน
ค. รู ปขบวนหมู่หน้ากระดาน
ง. รู ปขบวนหมู่สามเหลียมแหลมหลัง
๓๒๔. ชดยิง ก. จัดรู ปขบวนในชุดยิงเป็ นรู ปขบวนหมู่แถวตอนโดย หน.ชุดยิง ก. เคลือนทีขึนไปประจําหมู่
ณ.ข้างหน้า ผบ.หมู่ ในระยะประมาณกี เมตร
ก. ๒๕ เมตร
ข. ๓๐ เมตร
ค. ๓๕ เมตร
ง. ๔๐ เมตร

๓๘
๓๒๕. ชดยิง ข. จัดรู ปขบวนในชุดยิงเป็ นรู ปขบวนหมู่แถวตอนโดย หน.ชุดยิง ข. เคลือนทีขึนไปประจําหมู่
ณ.ข้างหลัง ผบ.หมู่ ในระยะประมาณกี เมตร
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๕ เมตร
ง. ๒๐ เมตร
๓๒๖. รู ปขบวนใดเป็ นรู ปขบวนหลักในการเข้าตีของหมู่ เป็ นรู ปขบวนทีมีอาํ นาจการยิงไปยังด้านหน้ามาก
ทีสุดในการเข้าโจมตี
ก. รู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดาน
ข. รู ปขบวนหมู่แถวตอน
ค. รู ปขบวนหมู่สามเหลียมแหลมหน้า
ง. รู ปขบวนหมู่สามเหลียมแหลมหลัง
๓๒๗. การปฏิบตั ิของ ผบ.หมู่ เมือต้องการให้หมู่ของตน จัดรู ปขบวนหมู่แถวหน้ากระดานอาจกระทําได้กี
วิธี
ก. ๑ วิธี
ข. ๒ วิธี
ค. ๓ วิธี
ง. ๔ วิธี
๓๒๘. ชดยิง ก. จัดรู ปขบวนภายในชุดยิงเป็ นรู ปขบวนสามเหลียมแหลมหน้า โดย หน.ชุดยิง ก. เคลือนที
ขึนไปประจําอยู่ ณ. ข้างหน้าทางซ้ายของ ผบ.หมู่ ในระยะห่างจาก ผบ.หมู่ ประมาณกีเมตร
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๑๕ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๒๕ เมตร
๓๒๙. ท่าสัญญาณ ถ้าต้องการให้แต่ละชุดยิงปรับรู ปขบวนทางข้างเข้ามาให้ปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ยกมือทังสองข้างไปจรดกันไว้เหนือศีรษะ แขนเหยียดเกือบตึง
ข. ยกมือไปข้างหน้าทังสองข้าง
ค. หมุนแขนขวาไปข้างหน้า
ง. หมุนแขนซ้ายไปข้างหน้า
๓๓๐. พล.ปล. คือ ปื นเล็กยาวติดขาทราย เข้าประจําทีเยืองออกไปทางขวาของ หน.ชุ ดยิง ระยะต่อจาก หน.
ชุดยิงประมาณเท่าใด
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๕ เมตร
ง. ๒๐ เมตร
๓๓๑. พลยิง เอ็ม ๒๐๓ หรื อ เอ็ม ๗๙ เข้าประจําทีเยืองออกไปทางซ้ายของ หน.ชุดยิง ระยะต่อจาก หน.ชุด
ยิงประมาณกีเมตร
ก. ๓ เมตร
ข. ๕ เมตร
ค. ๗ เมตร
ง. ๑๐ เมตร
๓๓๒. พลปื นเล็กเข้าประจําทีเยืองออกไปทางขวาของพลปื นเล็กทีถือ ปลย. ติดขาทรายระยะต่อห่างจากพล
ปื นเล็กทีถือ ปลย. ติดขาทรายประมาณกีเมตร
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๒๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง. ๔๐ เมตร

๓๙
๓๓๓. พลปื นเล็กอีกคนหนึ งเข้าประจําทีเยืองออกไปทางซ้ายของพลยิงเอ็ม ๒๐๓ หรื อ เอ็ม ๗๙ ระยะต่อห่าง
จากพลยิงเอ็ม ๒๐๓ หรื อ เอ็ม ๗๙ กีเมตร
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๒๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง. ๔๐ เมตร
วิชา อุดมการณ์ ความรักชาติ
๓๓๔. สี ของธงชาติประกอบด้วย สี แดง สี ขาว สี นาเงิ
ํ น แต่ละสี หมายถึงสิ งใด
ก. ชาติ ประชน ประชาธิ ปไตย
ข. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
ค. ชาติ ประชาชน พระมหากษัตริ ย ์
ง. ชาติ ศาสนา ประชาชน
๓๓๕. ภาระและหน้าทีต่าง ๆ ในการดํารงซึ งไว้เอกราชของชาติ
ก. รัฐบาล
ข. เจ้าหน้าทีของรัฐ
ค. ประชาชน
ง. ตํารวจและทหาร
๓๓๖. วันทีมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของบรรดาเหล่าทหารมหาดเล็กราชวัลลภและทหารรักษาพระองค์นนั
คือวันทีเท่าไร
ก. ๓ ธันวาคม
ข. ๔ ธันวาคม
ค. ๕ ธันวาคม
ง. ๖ ธันวาคม
๓๓๗. ข้อใดคื อการแก้ปัญหาของชาติบา้ นเมืองทีเหมาะสมทีสุด
ก. การใช้ระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ
ข. แก้ไขปัญหาบ้านเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิ ปไตย
ค. รวมใจเป็ นหนึงเดียวในหมู่คนไทยด้วยกัน
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา
๓๓๘. การทีชาติ ไทยของเราจะอยูร่ อดและเจริ ญก้าวหน้าได้ จะต้องอาศัยสิ งใดบ้าง
ก. การร่ วมแรงร่วมใจด้วยพร้อมเพรี ยงกันของคนไทยทังปวง
ข. การทีแต่ละคนดําเนิ นการในกิจงานของตนเองอย่างตัวใครตัวมัน
ค. ร่ วมมือกันเพือจุดมุ่งหมายบางประการ
ง. มีจุดมุ่งหมายและมีอคติร่วมกัน
๓๓๙. เหตุทีมักทําให้ความสามัคคีแตกแยกคือสิ งใด
ก. บุคคลทีคิดถึงประโยชน์ส่วนตนยิงกว่าประโยชน์พวกพ้อง
ข. มีสิทธิทีจะล้มล้างการปกครองประชาธิ ปไตย
ค. คนในชาติขาดสติในการดํารงตนอยูใ่ นประเทศชาติ
ง. ถูกทุกข้อทีกล่าวมา

๔๐
๓๔๐. พระบาทสมเก็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงสถาปนา “กองเสื อป่ า” เมือใด
ก. พ.ศ. ๒๔๕๔
ข. พ.ศ. ๒๔๕๐
ค. พ.ศ. ๒๔๕๙
ง. พ.ศ. ๒๔๗๐
๓๔๑. “กองเสื อป่ า” ประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง
ก. กองเสื อป่ าหลวง , กองเสื อป่ ารักษาดินแดน
ข. กองเสื อป่ ารักษาพระองค์ , กองเสื อป่ าชายแดน
ค. กองเสื อป่ าที ๑ , กองเสื อป่ าที ๒
ง. กองเสื อป่ าเยาวชน , กองเสือป่ ารักษาพระองค์
๓๔๒. ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ รัฐบาลได้มีการฟื นฟู การฝึ กวิชาทหาร ตามแนวพระราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ภายใต้การนําของใคร
ก. พลเอก ปงพิบูลย์สงคราม
ข. พลโท ประยูร ภมรมนตรี
ค. ยุวชนทหาร สนิท พงษ์ภกั ดี
ง. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
๓๔๓. เมือวันที ๘ ตุลาคม ๒๔๘๖ รัฐบาลประกาศใช้ พ.ร.บ.ยุวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๔๘๖ โดยกําหนดให้
“องค์กรยุวชนแห่งชาติ” ให้มีฐานะเป็ นทบวงทางการเมือง อยูใ่ นบังคับบัญชาของผูใ้ ด
ก. จอมพล แปลก พิบูลย์สงคราม
ข. พลโท ประยูร ภรมมนตรี
ค. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
ง. หลวงจรู ญประศาสน์
๓๔๔. วีรกรรมของยุวชนทหารทางภาคใต้ ทีได้ตา้ นทานกองทัพญีปุ่น เพือธํารงเอกราชและอธิ ปไตยไว้
และยุวชนทหารเสี ยชี วติ ๕ นาย ยุวชนเหล่านี ได้เลือนยศเป็ นยศชันใด
ก. พลทหาร
ข. นายสิ บ
ค. จ่านายสิ บ
ง. จ่าสิ บเอก
๓๔๕. ญีปุ่ นได้ส่งเรื อรบและเรื อลําเลียงยกทหารขึ นบก ในจังหวัดใด
ก. ประจวบคีรีขนั ธ์ , สุ ราษฎร์ธานี , ชุมพร , นครศรี ธรรมราช , สงขลา , ปัตตานี
ข. สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , จันทบุรี , นครศรี ธรรมราช , ปัตตานี
ค. ยะลา , ปัตตานี , นราธิ วาส , สงขลา
ง. ประจวบคีรีขนั ธ์ , สุ ราษฎร์ธานี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , จันทบุรี , ปัตตานี
๓๔๖. ในรัชสมัยของรัชกาลที ๖ พระบิดาแห่ งกิจการรักษาดินแดน ได้พระราชทานกิจการเสื อป่ าขึน ในยุค
นันมีทงหมดกี
ั
กองพล
ก. ๑๐ กองพล
ข. ๑๑ กองพล
ค. ๒๐ กองพล
ง. ๒๑ กองพล
๓๔๗. หน่วยฝึ กยุวชนทหารทีเกิ ดขึนครังแรกในประเทศไทย อยู่ในความอํานวยการของหน่วยงานใด
ก. มณฑลทหารบกที ๑
ข. มณฑลทหารบกที ๒
ค. มณฑลทหารบกที ๓
ง. มณฑลทหารบกที ๔

๔๑
๓๔๘. ก่อนทีจะมาเป็ น “ กรมยุวชนทหารบก” แปรสภาพมาจากหน่วยงานใด
ก. แผนกฝึ กที ๖ กรมจรเทหารบก
ข. มณฑลทหารบกที ๑
ค. แผนกประสานงานที ๑
ง. แผนกฝึ กฝนอบรมครู ฝึก
๓๔๙. “กรมยุวชนทหารบก” เปลียนชือใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็ นอะไร
ก. กรมจเรทหารบก
ข. กรมเตรี ยมกองทหาร
ค. กรมเตรี ยมการทหาร
ง. โรงเรี ยนรักษาดิ นแดน
๓๕๐. วีรกรรมของยุวชนทหาร ในสงครามโลกครังที ๒ กองทัพญีปุ่ นยกพลขึนบก วันที ๘ ธันวาคม
๒๔๘๔ เช้ามืด ที จังหวัดชุมพร หน่วยยุวชนทหารทีจังหวัดชุมพร ได้เข้าขัดขวางภายใต้การนําของผูใ้ ด
ก. จอมพล แปลกพิบูลย์สงคราม
ข. พลโท ประยูร ภมรมนตรี
ค. ร.อ.ถวิล นิยมเสน
ง. หลวงจรู ญ
๓๕๑. ในปี พ.ศ. ๒๔๘๘ กรมเตรี ยมทหารได้ลม้ เลิกลง และได้โอนกิจการตลอดจนเจ้าหน้าที และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ในหน่วยงานใดต่อไป
ก. กรมจเรทหารบก
ข. โรงเรี ยนรักษาดินแดน
ค. ฝ่ ายสัมพันธ์มิตร
ง. กรมสารวัตรทหาร
๓๕๒. วันทีเท่าไรทีกรมสารวัตรทหารแปรสภาพเป็ น “กรมการรักษาดินแดน”
ก. ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๑
ข. ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๑
ค. ๑๓ ก.พ. ๒๔๙๑
ง. ๑๖ ก.พ. ๒๔๙๑
๓๕๓. ข้อใดเป็ นเครื องบ่งชี ว่า ทหารเป็ นคนดีมีคุณภาพหรื อไม่
ก. คุณธรรม , จริ ยธรรม , มนุษยธรรม , สุนทรี ภาพทางจิตใจ
ข. เครื องหมายยศ , เครื องหมายประดับ , ระดับขันเงินเดือน
ค. คุณธรรม , จริ ยธรรม , ผลงาน , ระดับขันเงินเดือน
ง. ระดับเงินเดื อน , ขีดความสามารถ , เครื องหมายพิเศษ , เครื องหมายยศ
๓๕๔. คุณธรรมทีสนับสนุนจรรยาบรรณ ของทหารทีดี เรี ยกว่าอะไร
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. ทศพิศราชธรรม
ง. อิทธิบาท ๔
๓๕๕. คุณธรรมประเภทใด ทีทําให้เกิ ดความกลัว อันเป็ นปั จจัยสําคัญของคุณธรรมทหาร
ก. อิทธิ บาท ๔
ข. เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค. ทศพิศราชธรรม ๑๐
ง. ศีล ๕
๓๕๖. คุณธรรมประเภทใด ทีทําให้ขา้ ราชการสุ ภาพมีนาใจ
ํ ตังใจบริ การอย่างมีเหตุผล ปฏิบตั ิตนให้ทนั ที
ศรัทธา ไม่หาประโยชน์ในราชการ
ก. อิทธิ บาท ๔
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ศีล ๕
ง. เวสารัชชกรณธรรม ๕

๔๒
๓๕๗. กฎระเบียบในหมู่สังคมมนุษย์ เรี ยกว่าอะไร
ก. ระเบียบ
ข. ธรรม
ค. กรรม
ง. วินยั
๓๕๘. กฎของธรรมชาติ คือสิ งใด
ก. วินยั
ข. ธรรม
ค. กรรม
ง. ระเบียบ
๓๕๙. ข้อใดให้คาํ จํากัดความของคุณธรรม ( VIRTUE ) ได้ชดั เจนมากทีสุด
ก. มีลกั ษณะอันดี งาม ในจิตใจ ประพฤติดี ด้วยความรู ้สึกในทางดีงาม
ข. มีลกั ษณะดี งาม ในรู ปลักษณ์ ของการข่มใจตนเอง
ค. มีลกั ษณะดีงาม ในด้านวัตถุ รํารวย ประพฤติตนตามใจฉันท์
ง. มีลกั ษณะดี งาม ในจิตใจ ประพฤติตวั ตามสบาย ไม่คาํ นึ งถึงผูอ้ ืน
๓๖๐. “ ประมวลความประพฤติ ทีผูป้ ระคองอาชีพการงาน แต่ละอย่างกําหนดเพือรักษาและส่งเสริ ม
เกียรติคุณ ชื อเสี ยง อาจเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ได้” ตามคํากล่าวนีเป็ นนิ ยามของอะไร
ก. คุณธรรม
ข. ระเบียบนัย
ค. จรรยาบรรณ
ง. จริ ยธรรม
๓๖๑. “ บรรพบุรุษของไทยได้มีการสร้างสรรค์และหล่อหลอมมรดกทางปั ญญาเข้าไว้เป็ นวัฒนธรรมไทย ซึง
มีเอกลักษณ์เป็ นของตนเอง และพัฒนาต่าง ๆ มา เป็ นเวลาช้านาน” จากบทความดังกล่าวนีเรารวมเรี ยกว่า
อะไร
ก. อาริ ยธรรมของชาติไทย
ข. ขนบธรรมเนียม , ประเพณี
ค. อุดมการณ์ความรักชาติ
ง. เอกลักษณ์ของความเป็ นชาติไทย
๓๖๒. ข้อใดแสดงให้เห็นถึง ความเป็ นหนึงโดยมีอิสระในตัวเอง มากทีสุด
ก. เอกลักษณ์ของชนชาติไทย
ข. เอกลักษณ์ความเป็ นไท
ค. อุดมการณ์ความรักชาติ
ง. วิถีดาํ รงเอกราช
๓๖๓. การเคารพธงชาติ เป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงให้เห็นถึงสิ งใด
ก. ประเทศของเราเป็ นประเทศเอกราช
ข. ความรักชาติ
ค. สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ง. ถูกทุกข้อ
๓๖๔. “ ความสํานึก ตระหนักในคุณของแผ่นดิน อันเป็ นทีเกิดอาศัย ซึ งทําให้บุคคลเกิดความภูมใิ จในชาติ
กําเนิด และมุ่งมันทีจะธํารงรักษาประเทศชาติไว้อย่างอิสระและมันคง” จากบทความนี คือนิยามข้อใด
ก. รักชาติตอ้ งรักสามัคคี
ข. วิถีไทย
ค. เอกลักษณ์ความเป็ นไท
ง. ความจงรักภักดีต่อชาติ

๔๓
วิชา การพัฒนาสั งคมและชุมชน
๓๖๕. การรวมจิตใจ คือสิ งทีมหาชนรักและหวงแหนร่ วมกัน จนสามารถรวมจิตของเขาเข้าเป็ นเอกภาพ
มี ๒ อย่างคืออะไร
ก. ศาสนา , เงินทอง
ข. ชาติ , ประชาชน
ค. ชาติ , ศาสนา
ง. เงินทอง , ความอยูร่ อด
๓๖๖. ข้อใดบอกความหมายของหลักสิ ทธิมนุษยชน ได้เหมาะสมทีสุ ด
ก. ทุกคนมีอิสรภาพแห่งความคิด มโนธรรมและศาสนา
ข. ทุกคนมีสิทธิ ทาํ ตามใจคิดได้อย่างอิสระ
ค. ทุกคนมีสิทธิคิดและทําได้ตามใจชอบ
ง. ทุกคนมีสิทธิทีจะคิดอย่างไร้ขอบเขต แต่ไม่มีสิทธิ ทาํ ตามคิด
๓๖๗. แนวความคิดของนักคิดคนใดคนหนึ งในเรื อง กําเนิดความรู ้ , ความจริ งของโลก , ศิลปะและจริ ย
ศาสตร์ เรี ยกว่าอะไร
ก. สิ ทธิ
ข. ศาสนา
ค. ปรัชญา
ง. ประเพณี
๓๖๘. ความเชือในสิ งใดสิ งหนึงว่าเป็ นสิ งประเสริ ฐแล้ว ประพฤติสังสอนสื บต่อกันมา เรี ยกว่าอะไร
ก. สิ ทธิ
ข. ศาสนา
ค. ปรัชญา
ง. ประเพณี
๓๖๙. องค์ประกอบของศาสนา แบ่งออกเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๓๗๐. ข้อใดให้ความหมายของ “อภิปรัชญา” ได้อย่างถูกต้อง
ก. ความแท้จริ งของสัจธรรม
ข. ความแท้จริ งของโลก
ค. ต้นกําเนิดความรู ้ทงปวง
ั
ง. จารี ตมหาชนนิยม
๓๗๑. ญาณวิทยา คื อสิงใด
ก. ต้นกําเนิดความรู ้
ข. ความแท้จริ งของโลก
ค. ศิลปะ
ง. จริ ยศาสตร์
๓๗๒. ศิลปะและจริ ยศาสตร์ เรี ยกอีกอย่างว่าอะไร
ก. ศาสตร์แห่ งความงาม
ข. สุ นทรี ยศาสตร์
ค. สิ งสวยงาม
ง. ความดีงามถูกต้อง
๓๗๓. ผลของการศึ กษาศาสนาก่อให้เกิดผลดีอย่างไรบ้าง
ก. เสริ มสร้างคุณลักษณะผูป้ กครอง
ข. สร้างสมรรถภาพในการทํางานที ดี
ค. เข้าใจกับการประสานงานผูอ้ ืน
ง. ถูกทุกข้อ

๔๔
๓๗๔. เนือแท้ของศาสนา คืออะไร
ก. การสอนและอบรมผูน้ บั ถือให้รู้จกั ปกครองผูอ้ ืนได้
ข. การสอนให้ผคู ้ นเป็ นคนดี
ค. สอนให้ตดั สิ นผูอ้ ืน
ง. สอนและอบรมให้ผนู ้ บั ถือ รู ้จกั ปกครองตนเองได้
๓๗๕. กําลังของมนุษย์ตามหลักศาสนามีกีประเภท อะไรบ้าง
ก. ๒ ประเภท กําลังกรรมดี , กําลังชัว
ข. ๒ ประเภท กําลังความดี , ความรู ้
ค. ๒ ประเภท กําลังศรัทธา , ไม่ศรัทธา
ง. ๒ ประเภท กําลังกรรม , ธรรมะ
๓๗๖. ความจําเป็ นของมนุษย์นอกจาก การกิน , นอน ยังมีอะไรอีก
ก. การอยูร่ ่ วมกันเป็ นสังคม
ข. ยารักษาโรค
ค. เครื องนุ่ งห่ ม
ง. ความเจริ ญทางวัตถุ
๓๗๗. การรวมกันระหว่างตัวเราและผูอ้ ืน ไม่วา่ จะรวมกันโดย ชาติ ศาสนา หรื ออืนใดก็ตามเรี ยกว่าอะไร
ก. ชาติ
ข. ประเทศ
ค. สังคม
ง. วัฒนธรรม
๓๗๘. การทีสังคมจะตังอยูไ่ ด้และมีความสงบสุขนัน เพราะมีปัจจัยสําคัญอย่างหนึงนันคืออะไร
ก. ความรํารวย
ข. ความเจริ ญทางด้านจิตใจ
ค. ความเจริ ญทางวัตถุ
ง. ความไว้วางใจ
๓๗๙. เราสามารถหาความไว้วางใจ ได้จากไหน
ก. ทัวไปในสังคม
ข. ตําราเรี ยน
ค. หลักธรรมของศาสนา
ง. มาสามารถหาได้จากทีใดเลย
๓๘๐. ข้อใดถือเป็ นการผิดมารยาทต่อการติดต่อกับศาสนาต่างศาสนา
ก. นศท. ตูมตาม เข้าโบสถ์เพือประกอบพิธีตามหลักศาสนาคริ สต์
ข. นศท. เห่ยศักดิ สนทนาวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของผูอ้ ืน
ค. นศท. เย็นใจ ทําบุญตักบาตรทุกวันพระ
ง. นศท. เบิกบาน สวดมนต์ไหว้พระทุกวัน
๓๘๑. ข้อใดคือคําจํากัดความของ “ ศาสนิก” ทีถูกต้องทีสุด
ก. คนทีนับถือสิ ทธิ หรื อศาสนาอย่างเดียวกัน
ข. คนทีนับถือศาสนาเดียวกันแต่แยกถินฐานกันอยู่
ค. คนทีนับถือสิ ทธิ ศาสนาเดียวกัน มีศูนย์รวมทางจิตใจเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ

๔๕
๓๘๒. การนับถือศาสนาตลอดจนพิธีกรรม ทางศาสนาถือเป็ นอะไรในชีวิตมนุษย์
ก. เสรี ภาพของมนุษย์
ข. เอกลักษณ์ของมนุษย์
ค. วิถีชีวิตของมนุษย์
ง. วิธีการในชีวิตของมนุษย์
๓๘๓. หากในสังคมใดสังคมหนึง ขาดศาสนาหรื อไร้ซึงศาสนา จะส่ งผลอย่างไร
ก. บ้านเมืองวุ่นวาย
ข. เกิดความโกลาหล
ค. ชีวิตมนุษย์ขาดเครื องยึดเหนียวทางจิตใจ ง. ถูกทุกข้อ
๓๘๔. ผูท้ ีมีความดี ๓ สถานะ คื อข้อใด
ก. รู ปสมบัติ , วิชาความรู ้ , คุณธรรม
ข. รู ปสมบัติ , กําลังกาย , จริ ยธรรม
ค. กําลังกาย , กําลังใจ , ศีลธรรม
ง. ความรู ้ , เงินทอง , ความเห็นแก่ตวั
๓๘๕. ประเพณี ส่วนใหญ่มกั เกิดจากสิ งใด
ก. ศาสนาและสิ ทธิความเชือ
ข. ขนบธรรมเนี ยมที สื บต่อกันมา
ค. ผูบ้ ริ หารของศาสนา
ง. ตําราตามศาสตร์ต่าง ๆ
๓๘๖. ประเพณี สามารถเปลียนแปลงได้โดยวิธีใด
ก. ความเชือของผูน้ าํ ทางศาสนา
ข. ความเชื อของคนหนึงคนใดในศาสนา
ค. ความเชื อของคนส่ วนมากในท้องถิน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๓๘๗. หลักธรรมใดหมายถึงการทํางานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ก. ปฏิรูปการี
ข. อัตถการี
ค. อนัพยสนการี
ง. อนากุลกัมมการี
๓๘๘. หลักธรรมใด หมายถึง การทํางานและสนองประโยชน์อย่างเหมาะสม
ก. ปฏิรูปการี
ข. อัตถการี
ค. อนัพยสนการี
ง. อนากุลกัมมการี
วิชา ยาเสพติด
๓๘๙. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะสําคัญของยาเสพติดทีเมือเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทําให้เกิดผลกระทบต่อร่ างกาย
และจิตใจ
ก. ต้องเพิมขนาดการเสพมากขึน
ข. มีความต้องการเสพอย่างรุ นแรงตลอดเวลา
ค. สุขภาพทังร่ างกายและจิตใจสดชื น อารมณ์ดี
ง. เมือถึงเวลาเสพแต่ไม่ได้เสพ จะทําให้เกิดอาการขาดยา

๔๖
๓๙๐. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งยาเสพติดตามลักษณะ
ก. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ข. แบ่งตามแหล่งกําเนิด
ค. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก
ง. แบ่งตามขนาดนําหนัก
๓๙๑. เฮโรอีน เป็ นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้โทษ พ.ศ. 2522 จัดอยูใ่ นประเภทใด
ก. ประเภท 1
ข. ประเภท 2
ค. ประเภท 3
ง. ประเภท 4
๓๙๒. เฮโรอีน เป็ นยาเสพติดทีออกฤทธิ ต่อจิตประสาท ประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุน้ ประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ ผสมผสาน
๓๙๓. กัญชาออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุน้ ประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ ผสมผสาน
๓๙๔. ยาบ้าเป็ นยาเสพติดทีมีส่วนผสมของสารเคมีประเภทใด
ก. โคเคน
ข. แอลเอสดี
ค. แอมเฟตามีน
ง. ดีเอ็มที
๓๙๕. ยาบ้าออกฤทธิ ต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุน้ ประสาท
ค. ออกฤทธิผสมผสาน
ง. หลอนประสาท
๓๙๖. ข้อใดไม่ใช่อาการของผูเ้ สพยาบ้า
ก. อ่อนเพลีย
ข. ประสาทตึงเครี ยด
ค. ใจสัน
ง. หัวใจเต้นเร็ ว
๓๙๗. ยาบ้าเป็ นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้โทษ พ.ศ. 2522 จัดอยูใ่ นประเภทใด
ก. ประเภท 1
ข. ประเภท 2
ค. ประเภท 3
ง. ประเภท 4
๓๙๘. กัญชาเป็ นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จัดอยูใ่ นประเภทใด
ก. ประเภท 2
ข. ประเภท 3
ค. ประเภท 4
ง. ประเภท 5
๓๙๙. บุหรี ออกฤทธิ ต่อจิตประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุน้ ประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ ผสมผสาน

๔๗
๔๐๐. เอธิลแอลกอฮอล์ ออกฤทธิ ต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุน้ ประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ ผสมผสาน
๔๐๑. ฝิ นออกฤทธิ ต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุน้ ประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ ผสมผสาน
๔๐๒. มอร์ฟีนออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท
ข. กระตุน้ ประสาท
ค. หลอนประสาท
ง. ออกฤทธิ ผสมผสาน
๔๐๓. ข้อใดไม่ใช่วิธีสงั เกตผูต้ ิดยาเสพติด
ก. ชอบมัวสุ มกับคนทีมีพฤติกรรมเกียวข้องกับยาเสพติด
ข. ใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อยผิดปกติ
ค. อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่มีเหตุผล
ง. มีสมาธิมุ่งมันในการทํางาน
๔๐๔. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุทีทําให้เกิด การติดยาเสพติด
ก. พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันให้ลูกเห็น
ข. พ่อแม่ไม่เข้าใจในตัวลูก
ค. มีเวลาให้กบั ลูกไปไหนไปกันทังครอบครัว
ง. ปัญหาทางการเงิน
๔๐๕. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบต่อการติดยาเสพติด
ก. สุ ขภาพทรุ ดโทรม
ข. มีความขยันหมันเพียรอย่างสมําเสมอ
ค. เป็ นอาชญากรถูกลงโทษตามกฎหมาย
ง. เป็ นทีเกียจคร้านทางสังคม
๔๐๖. ข้อใดไม่ใช่ระยะของการถอนยา
ก. ระยะมีอาการขาดยา
ข. ระยะฝ่ าฟันอุปสรรค
ค. ระยะพักผ่อน
ง. ระยะปรับตัว
๔๐๗. เทคนิคการหยุดความคิดฟุ้งซ่าน ทีใช้ได้ผลคือวิธีใด
ก. การสวดมนต์
ข. การพักผ่อน
ค. วิง แอโรบิก
ง. ฝึ กการผ่อนคลาย
๔๐๘. การฟื นฟูสภาพทีป้องกันการกลับมาเสพยาอีก คือ
ก. ปรึ กษาเพือน
ข. รับประทานอาหารและนําให้มาก
ค. พักผ่อนให้มาก ๆ
ง. หยุดความคิดทังหมดทีจะกลับไปเสพยา

๔๘
๔๐๙. ข้อใดเป็ นการป้องกันการติดยาเสพติดทีเริ มต้นจากครอบครัว
ก. ช่ วยกันสร้างความร่ วมมือในการป้องกันยาเสพติด
ข. สร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในครอบครัว
ค. ช่วยเหลือผูต้ ิดยาเสพติดให้เข้ารับการบําบัด
ง. คบเพือนทีดีไม่ชกั ชวนกันไปสู่อบายมุขและสิ งเสพติด
๔๑๐. แนวทางการป้องกันยาเสพติดประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประเภท คืออะไร
ก. ตัวบุคคล – ยา – เพือน
ข. ตัวบุคคล – ยา – การศึกษา
ค. ตัวบุคคล – สิ งแวดล้อม - เพือน
ง. ตัวบุคคล – ยา – สิ งแวดล้อม
๔๑๑. วันต่อต้านยาเสพติดตามที ครม. กําหนดเพือให้สอดคล้องกับสหประชาชาติ คือข้อใด
ก. 26 พ.ค.
ข. 26 มิ.ย.
ค. 26 ก.ค.
ง. 26 ส.ค.
๔๑๒. ข้อใดไม่ใช่แนวความคิดที กองทัพบกได้กาํ หนดมนการต่อสู ้ เพือเอาชนะยาเสพติ ดด้วยการตัดวงจร
ก. การควบคุมตัวยาเสพติด
ข. การแก้ปัญหาผูต้ ิดยาเสพติด
ค. การสนับสนุนการใช้ยาเสพติด
ง. การป้องกันการติดยาเสพติด
--------------------------------------

