
ธนาคารข้อสอบ  

หลกัสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ชันปีที  ๑  ชาย, หญิง 

จงเลือกข้อทถูีกทีสุดเพยีง  ๑  ข้อ 

วชิา แบบธรรมเนียมทหาร  

๑. เครืองหมายยศเป็นรูปดาว ๕  กลีบ  ทาํดว้ยโลหะสีทองประดบับนอินธนูบนบ่าขา้งละ  ๓  ดาว เป็น

เครืองหมายชนัยศอะไร 

 ก. ร้อยตรี ข. ร้อยโท   

 ค. ร้อยเอก ง. พนัตรี 

๒. ทหารประจาํการทีสังกดัศูนยก์ารทหารมา้ ใชเ้ครืองหมายสงักดัทาํดว้ยโลหะสีทองติดทีคอเสือดา้นซา้ย คือ 

 ก. ศม. ข. ศบ.    

 ค. ศร. ง. ศสพ. 

๓. กองทพัภาคที ๑  ใชอ้กัษรยอ่คือ 

 ก. ทภ. ๑ ข. ทภ.๒   

 ค. ทภ. ๓ ง. ทภ.๔ 

๔. เครืองหมายเหล่าทหารราบทาํดว้ยโลหะสีทองติดคอเสือขา้งขวาเป็นรูปอะไร 

 ก. รูปกระบีไขวป้ระกอบดว้ย ๓ จกัร ข. รูปปืนเล็กไขวป้ระกอบกบัตบักระสุน 

 ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปสายฟ้าประกอบกบัจกัร 

๕. เครืองหมายเหล่าทหารสรรพาวธุทาํดว้ยโลหะสีทองติดคอเสือขา้งขวาเป็นรูปอะไร 

 ก. รูปกระบีไขวป้ระกอบดว้ย ๓ จกัร ข. รูปปืนเล็กไขวป้ระกอบกบัตบักระสุน 

 ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปสายฟ้าประกอบกบัจกัร 

๖. เครืองหมายเหล่าทหารพลาธิการทาํดว้ยโลหะสีทองติดคอเสือขา้งขวาเป็นรูปอะไร 

 ก. รูปกระบีไขวป้ระกอบดว้ย ๓ จกัร ข. รูปปืนเล็กไขวป้ระกอบกบัตบักระสุน 

 ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปสายฟ้าประกอบกบัจกัร 

๗. เป็นเหลา่หลกัในการทาํหนา้ทีเขา้แย่ง   เคลือนยา้ยดว้ยทา้ว   ทาํการรบไดทุ้กภูมิประเทศและเหตุการณ์  

เป็นหนา้ทีของเหล่าใด 

 ก. เหล่าทหารช่าง ข. เหล่าทหารปืนใหญ่  

 ค.เหล่าทหารมา้ ง. เหล่าทหารราบ 

๘. ทาํการรบดว้ยการยิง  ทาํการยิงสนบัสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบติัการรบเป็นหนา้ที 

ของเหล่าใด 

 ก. เหล่าทหารช่าง ข. เหล่าทหารปืนใหญ่  

 ค.เหล่าทหารมา้ ง. เหล่าทหารราบ 
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๙. ทหารประจาํการทีสังกดัศูนยก์ารทหารราบใชเ้ครืองหมายสังกดัทาํดว้ยโลหะสีทองติดเครืองหมายที 

คอเสือดา้นซา้ย คือ 

 ก. ศสพ. ข. ศม.    

 ค. ศบ. ง. ศร. 

๑๐.  ทหารกองประจาํการทีสังกดัศูนยก์ารทหารปืนใหญ่ใชเ้ครืองหมายสงักดัทาํสีทองติดเครืองหมายทีคอเสือ

ดา้นซา้ย คือ 

 ก. ศสพ. ข. ศม.    

 ค. ศป. ง. ศร. 

๑๑. เครืองหมายยศ นายทหารประทวนทาํดว้ยแถบไหมสีทองเหลือง  ๓  บงั คือ 

 ก. สิบตรี ข. สิบโท   

 ค. สิบเอก ง. จ่าสิบตรี 

๑๒. นศท. ควรจะไดท้ราบวา่ เหล่าทหารบกมีกีเหล่าคือ 

 ก. ๑๕ เหล่า ข. ๑๖ เหล่า   

 ค.  ๑๗  เหล่า ง.  ๑๘  เหล่า 

๑๓. ทหารการข่าว  มีหนา้ทีเกียวกบัอะไร 

 ก. ข่าวทหารทงัปวง ข. เบิกจ่ายเงินเดือน  

 ค.  การรักษาพยาบาล ง. ใหค้วามบนัเทิง 

๑๔. ยศทหารนนั  มีกีประเภท  คือ 

 ก.  ๑  ประเภท ข. ๒  ประเภท   

 ค.  ๓  ประเภท ง.  ๔  ประเภท 

๑๕. ผูใ้ดแต่งเครืองแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีโทษเท่าไร 

 ก. จาํคุกตงัแต่  ๓  เดือน ถึง ๕ ปี ข. จาํคุกตงัแต่  ๑  ปี  ถึง  ๓  ปี 

 ค. จาํคุกตงัแต่ ๓ ปี ถึง ๕ ปี ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

๑๖. กรมสวสัดิการทหารบก  ใชค้าํยอ่วา่อะไร 

 ก. สก. ข. สห.    

 ค. สพ. ง.  สบ. 

๑๗. กรมการสตัวท์หารบก  ใชค้าํยอ่วา่อะไร 

 ก. กส. ข. สส.    

 ค. สบ. ง. สพ. 

๑๘. กรมการแพทยท์หารบก  ใชค้าํยอ่วา่อะไร 

 ก. พบ. ข. พธ.    

 ค. กธ. ง. กง. 
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๑๙. กรมยทุธศึกษาทหารบก  ใชค้าํยอ่วา่อะไร 

 ก. ยศ. ข. ผท.    

 ค. จย. ง. ยย. 

๒๐. กรมกาํลงัสาํรองทหารบก  ใชค้าํยอ่วา่อะไร 

 ก. กสร. ข. สบส.    

 ค. สบบ. ง. สตธ. 

วชิา  กําลังพลสํารอง  

๒๑.  กาํลงัสาํรองหมายถึงกาํลงัทีไม่ใช่กาํลงัประจาํการทีเตรียมไวใ้นยามสงครามมีอะไรบา้ง  ? 

ก. กาํลงักึงทหาร ข.  กลุ่มพลงัมวลชนทีไดจ้ดัตงัแลว้ 

 ค.  กลุ่มพลงัมวลชนอืน ๆ ง.  ถูกทุกขอ้       

๒๒.  กาํลงักึงทหารไดแ้ก่.- 

 ก. กลุ่มลูกเสือชาวบา้น (ลส.ชบ.) ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกนัชาติ (ทส.ปช.)   

ค. หน่วยอาสาสมคัรทหารพราน (อส.ทพ.) ง.  ทหารกองเกิน     

๒๓.  กลุ่มพลงัมวลชนอืน ๆ ไดแ้ก่.- 

 ก. กลุ่มลูกเสือชาวบา้น (ลส.ชบ.)  ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกนัชาติ (ทส.ปช.)   

ค. หน่วยอาสาสมคัรทหารพราน (อส.ทพ.) ง.  ทหารกองเกิน   

๒๔.  กลุ่มพลงัมวลชนทีไดมี้การจดัตงัแลว้ไดแ้ก่.- 

 ก. กลุ่มลูกเสือชาวบา้น (ลส.ชบ.) ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกนัชาติ (ทส.ปช.)   

ค. หน่วยอาสาสมคัรทหารพราน (อส.ทพ.) ง.  ทหารกองเกิน       

๒๕.  กาํลงัพลสํารองไดแ้ก่.- 

 ก. กลุ่มลูกเสือชาวบา้น (ลส.ชบ.) ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกนัชาติ (ทส.ปช.)   

ค. หน่วยอาสาสมคัรทหารพราน (อส.ทพ.) ง.  ทหารกองเกิน      

๒๖.  กาํลงัพลสาํรองหลกัประเภท ส.ต.กองประจาํการและพลทหารไดม้าจากไหน  ? 

 ก.  พลทหารทีรับราชการครบกาํหนดแลว้ปลดเป็นทหารกองหนุน 

 ข.  นกัศึกษาวิชาทหาร (นศท.)        

 ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมคัรรกัษาดินแดน 

 ง.  กลุ่มกองหนุนเพือความมนัคงของชาติ        

๒๗.  กาํลงัพลสํารองหลกัประเภท นายทหารสัญญาบตัร และนายทหารประทวนไดม้าจากไหน  ? 

 ก.  พลทหารทีรับราชการครบกาํหนดแลว้ปลดเป็นทหารกองหนุน 

 ข.  นกัศึกษาวิชาทหาร (นศท.)        

 ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมคัรรกัษาดินแดน 

 ง.  กลุ่มกองหนุนเพือความมนัคงของชาติ        
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๒๘.  ทหารกองหนุนประเภทที ๑ (พลทหารทีรบัราชการครบตามกาํหนดแลว้ปลดเป็นกองหนุน) จะอยู่ใน 

ชนักองหนุนตา่ง ๆ รวม ๓ ชนั อยา่งไร  ? จึงจะปลดเป็นพน้ราชการประเภทที ๑ 

 ก.  ชนัที ๑ จาํนวน ๑๐ ปี ชนัที ๒ จาํนวน ๗ ปี และชนัที ๓ จาํนวน  ๖ ปี 

 ข.  ชนัที ๑ จาํนวน ๗ ปี ชนัที ๒ จาํนวน ๖ ปี และชนัที ๓ จาํนวน  ๑๐ ปี 

 ค.  ชนัที ๑ จาํนวน ๖ ปี ชนัที ๒ จาํนวน ๗ ปี และชนัที ๓ จาํนวน  ๑๐ ปี 

 ง.  รวม ๓ ชนั เป็นเวลา  ๒๓  ปี   

๒๙.  ทหารกองหนุนประเภทที ๒ หมายถึงใคร  ? 

 ก.  ทหารกองประจาํการทีตอ้งโทษจาํคุกรวมกนัเกินกวา่ ๑ ปีขึนไป     

ข. ทหารกองประจาํการทีกระทาํใหเ้สือมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด 

  ค.  ทหารกองเกินทีไม่ถูกคดัเลือกเขา้เป็นทหาร (จบัสลากไม่ไดใ้บแดง)     

ง.  ถูกทุกขอ้        

๓๐.  นายทหารสัญญาบตัรกองหนุนทีมีอายไุม่เกิน ๕๐ ปีคือนายทหารสัญญาบตัรกองหนุนชนัยศอะไร ? 

 ก.  ร้อยตรี – ร้อยเอก ข.  พนัตรี - พนัโท   

 ค.  พนัเอก - พนัเอกพิเศษ ง.  นายพล ขึนไป  

๓๑.  ความมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของ นศท.มีอยา่งไร  ? 

 ก.  ใหมี้คุณลกัษณะเป็นผูน้าํ    

 ข.ใหเ้ป็นผูมี้วินยั 

 ค.  เชือมนัในตนเอง และใหด้าํรงตนเป็นพลเมืองดี    

 ง. ถูกทุกขอ้ 

๓๒.  การปฏิบติัตวัของ นศท.ระหวา่งเขา้รับการฝึกวชิาทหารในการแต่งกาย นศท.ตอ้ง ? 

 ก.  เครืองแบบตอ้งถูกตอ้งตามระเบียบ ข.เครืองแบบตอ้งสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา 

 ค.  ผมตอ้งตดัสันตามทีหน่วยฝึกกาํหนด ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๓.  การเขา้รับการฝึกสอน นศท.ตอ้งกระทาํตามเวลาทีกาํหนด หากไม่สามารถเขา้รับการสอนไดด้ว้ยเหตุใด  

ก็ตาม นศท.ผูน้นัตอ้งรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรยืนต่อผูใ้ด ? ก่อนถึงวนัเขา้รับการฝึกสอนไมน่อ้ยกวา่ ๑ วนั 

 ก.  ผูบ้งัคบับญัชาทีหน่วยฝึก ข. ผูก้าํกบั นศท.ณ สถานศึกษาทีตนศึกษาอยู ่

 ค.  ครูฝึก ณ สถานศึกษาทีตนศึกษาอยู ่ ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๔.  จากขอ้ ๑๓ หากไม่สามารถรายงานก่อนเขา้รับการฝึกสอนได ้ใหก้ระทาํอยา่งไร  ? 

 ก.  รายงานเมือมาเขา้รับการเรียนการสอน ข.  รายงานภายหลงัไม่เกิน  ๑  วนั  

 ค.  รายงานภายหลงัไม่เกิน  ๓  วนั ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 
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๓๕.  เมือ นศท.สาํเร็จการศึกษาชนัปีที ๑ หรือ ชนัปีที ๒ แลว้ไม่ประสงค์จะเรียนต่อในชนัทีสูงขึนไปอีก 

ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม  นศท.จะตอ้งทาํอะไรบา้ง  ? 

 ก.  ตอ้งดาํเนินการขอหลกัฐานหนงัสือสาํคญัประจาํตวัแสดงวิทยฐานะ 

 ข.  ไปติดต่อเจา้หนา้ทีทะเบียน กองการเตรียมพล นสร.เพือสอบถามในเรืองสิทธิต่า ๆ 

 ค.  ไม่ตอ้งทาํอะไรเลย 

 ง.  ถูกทงัขอ้ ก. และขอ้ ข. 

๓๖. การยกเวน้  นศท.ผูมี้อายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ใน พ.ศ.ใด ใหน้าํใบสาํคญั (สด.๙) พร้อมกบัเขียนชือ

สถานศึกษาวิชาทหาร ชนั / พ.ศ., เลขทะเบียน นศท. และทีอยู่ปัจจุบนั ไวด้า้นหลงัของใบสาํคญั (สด.๙) แลว้

นาํไปมอบใหก้บัใคร ? ในการขอยกเวน้ไม่เรียกเขา้กองประจาํการในยามปกติ 

 ก.  อาจารยที์โรงเรียน ข.  ผูก้าํกบั นศท. ณสถานฝึกวิชาทหาร 

 ค.  สสัดีอาํเภอ ง.  ครูฝึก 

๓๗. การยกเวน้  การนาํหลกัฐานต่าง ๆ ไปมอบ ( ตามขอ้ ๑๖ ) จะตอ้งนาํไปมอบภายในเดือนใด  ? 

 ก.  สิงหาคม ข.  กนัยายน 

 ค.  ตุลาคม ง.  พฤศจิกายน 

๓๘.  เมือ นศท.พน้สภาพการเป็น นศท. ถือว่าหมดสิทธิไดรั้บการยกเวน้ ฯ เมือหมดสิทธิ นศท.ตอ้ง 

ปฏิบติัอยา่งไร  ? 

 ก.  รายงานตวัต่อ ผกท.ของสถานศึกษาวชิาทหารของตน 

 ข.  ติดต่อสสัดีอาํเภอ ณ ภูมิลาํเนาทหารของตนภายใน  ๓๐  วนั 

 ค.  แจง้ต่อสถานศึกษาทีตนศึกษาก่อนเขา้เป็น นศท.  

 ง.  ถูกทงั ขอ้ ก และขอ้ ข 

๓๙.  สิทธิในการไดรั้บคะแนนเพิม   นศท.มีสิทธิไดรั้บคะแนนเพิมจากการสอบในโอกาสใด  ? 

 ก.  สอบเลือนชนัในโรงเรียนทีตนศึกษาอยู่ ข.  สอบเพอืเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัทีเลือก 

 ค.  สอบเขา้โรงเรียนทหาร ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๐.  จากขอ้ ๑๙  ในการไดรั้บคะแนนเพิมจะไดรั้บอยา่งไร. ? 

 ก.  สาํเร็จการฝึกวชิาทหารชนัปีที ๑  เพิมใหร้้อยละ ๓ 

 ข.  สาํเร็จการฝึกวชิาทหารชนัปีที ๒  เพิมให้ร้อยละ ๔ 

 ค.  สาํเร็จการฝึกวชิาทหารชนัปีที ๓  เพิมใหร้้อยละ ๕ 

 ง.   ถูกทุกขอ้ 

๔๑.  สิทธิในการลดหยอ่นวนัรับราชการในกองประจาํการ  นศท.ผูส้าํเร็จการฝึกวิชาทหารชนัปีที ๑ มีสิทธิ 

ไดรั้บการลดหยอ่นหรือไม่ถา้มีลดหย่อนอยา่งไร ? 

 ก. ข. 

 ค. ง. 
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๔๒.  จากขอ้ ๔๑  นศท.ผูส้าํเร็จการฝึกวชิาทหารชนัปีที ๑  และร้องขอเขา้กองประจาํการจะมีสิทธิไดรั้บการ

ลดหยอ่นหรือไม่ถา้มีลดหยอ่นอยา่งไร ? 

 ก.  ไม่มีสิทธิไดรั้บการลดหย่อน ข.  จาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี ๖ เดือน 

 ค.  จาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี ง.   จาก ๒ ปี เหลือ ๖ เดือน 

๔๓.  หลกัฐานการขอรับสิทธิลดหยอ่นวนัรับราชการในกองประจาํการใชห้ลกัฐานอะไร  ? 

 ก.  ใบสาํคญั สด.๙ ข.  บตัรประชาชน 

 ค.  สาํเนาทะเบียนบา้น ง.  หนงัสือแสดงวิทยะฐานะสอบไดวิ้ชาทหาร 

๔๔.  หลกัฐานตามขอ้ ๒๓ ตอ้งนาํไปแสดงเมือไร.  ? 

 ก.  ใหเ้จา้หนา้ทีก่อนการจบัสลาก ข.ใหเ้จา้หนา้ทีเมือรบัหมายเรียก 

 ค.  ใหเ้จา้หนา้ทีเมือรายงานตวัเขา้หน่วย ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๔๕.  หาก นศท.ผูที้จบการฝึกวิชาทหารปีชนัที ๑ และ ๒ แลว้ไม่ประสงคจ์ะเรียนตอ่ในชนัต่อไป ให ้นศท. 

รีบติดต่อขอรับหนงัสือแสดงวิทยฐานะเมือผลสอบประจาํปีการศึกษานนัไดป้ระกาศผลสอบแลว้ ภายในกีวนั   

 ก.  ภายใน  ๓๐  วนั ข.  ภายใน  ๑๕  วนั 

 ค.   ภายใน  ๗  วนั ง.  ภายใน  ๓  วนั 

๔๖.  สิทธิการขอแต่งตงัยศทหาร  นศท.ซึงสาํเร็จการฝึกวิชาทหารชนัปีที ๑ และ ๒ เมือเขา้รับราชการทหารใน

กองประจาํการครบตามกาํหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนแลว้ มีสิทธิไดรั้บการแต่งตงัยศตามระเบียบ 

กองทพับกทีกาํหนด โดยสาํเร็จ ชนัปีที ๑ และจบมธัยมปลายหรือเทียบเท่าจะไดร้ับยศอะไร ? 

 ก.  พลทหาร ข.  สิบตรี 

 ค.  สิบโท ง.  สิบเอก 

๔๗.  จากขอ้ ๔๖  สาํเร็จชนัปีที ๑ และจบอนุปริญญาขึนไปจะไดร้ับยศอะไร ? 

 ก.  พลทหาร ข.  สิบตรี 

 ค.  สิบโท ง.  สิบเอก 

๔๘.  จากขอ้ ๒๖  สาํเร็จชนัปีที ๕ และจบอนุปริญญาขึนไปไดรั้บยศอะไร ? 

 ก.  สิบโท ข.  สิบเอก 

 ค.  จ่าสิบเอก ง.  วา่ที  รอ้ยตรี 

๔๙.  การไปขอรับการแต่งตงัยศ นศท.ทีสอบไดวิ้ชาทหารจากสถานศึกษาใด (หน่วยฝึกหรือศูนยฝึ์ก) ใหไ้ป

ติดต่อเพือขอใหท้าํเรืองขอแต่งตงัยศให ้ (มทบ. / จทบ.) ส่วนผูที้มีการเปลียนทีอยู่หรือยา้ภูมิลาํเนาแลว้ไม่

ทราบวา่จะไปติดต่อทีใดใหไ้ปติดต่อที...? 

 ก.  สัสดี อาํเภอหรือจงัหวดัทีตนอยู ่ ข. นสร.แผนกทะเบียน กองการเตรียมพล 

 ค.  บก.ทบ. ง.  กระทรวงกลาโหม 
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๕๐.  การขอแต่งตงัยศ (ในขอ้ ๔๙ )ตอ้งนาํหลกัฐานอะไรไปแสดง  ? 

 ก.  สมุดประจาํตวัทหารกองหนุน ข.  สาํเนาทะเบียนบา้น  

 ข.  วุฒิการศึกษาและหนงัสือแสดงวิทยฐานะ ง.   ถูกทุกขอ้ 

วชิา  การกําลังสํารอง  

๕๑. กาํลงัสาํรองไดแ้ก่ 

 ก. นายทหารสัญญาบตัรกองหนุน ข. นายทหารสญัญาบตัรนอกราชการ 

 ค. นายทหารสญัญาบตัรนอกกอง ง. ถูกทุกขอ้ 

๕๒. การทีจะไดม้าซึงกาํลงัสํารองเหล่านีตอ้งอาศยัพระราชบญัญติัรับราชการทหาร ปี พ.ศ. ใด 

 ก. พ.ศ. ๒๔๙๕ ข. พ.ศ. ๒๔๙๗  

 ค. พ.ศ. ๒๔๙๙ ง. พ.ศ.๒๕๐๐ 

๕๓. กาํลงัพลสาํรองจาํพวกทหารกองเกินเป็นกาํลงัพลสาํรองทีไดม้า ตามกฎหมายรับราชการไดแ้ก่  ผูมี้อายุ 

ตงัแต่เท่าใด 

 ก.  ๑๘  ปี ถึง  ๒๙  ปี บริบูรณ์ ข. ๒๐  ปี  ถึง  ๓๐ ปี  บริบูรณ์ 

 ค. ๒๕  ปี  ถึง  ๓๕ ปี  บริบูรณ์ ง.  ๓๐  ปี ถึง  ๔๐ ปี บริบูรณ์ 

๕๔. นศท. ทีไปสมคัรสอบเขา้โรงเรียนทหาร  ถา้นาํหลกัฐานการสอบไดว้ชิาทหารชนัปีที ๑ ไปแสดง  จะได ้

คะแนนเพิมร้อยละเท่าไร 

 ก. เพิมให้รอ้ยละ ๒ ข. เพิมให้ร้อยละ ๓  

 ค. เพิมให้ร้อยละ ๔ ง. เพิมใหร้้อยละ ๕ 

๕๕. เมือ นศท. สอบไดวิ้ชาทหารชนัปีที ๓  แลว้  ไม่มีโอกาสจะเขา้รับราชการฝึกวชิาทหารชนัสูงขึนในปี

ถดัไป ให ้นศท. รีบติดต่อขอรับหนงัสือสาํคญั ประจาํตวัแสดงวิทยฐานะ สอบไดภ้ายในกีวนั 

 ก. ๑๘ วนั ข. ๒๐ วนั   

 ค. ๓๐  วนั ง.  ๔๐  วนั 

๕๖. ขอ้ใดทีไม่ใช่ความมุ่งหมายในการฝึกสอนวิชาทหาร  แก่นกัศึกษาเพือให ้ นศท.  แต่ละนายมีคุณลกัษณะ 

 ก. มีลกัษณะความเป็นผูน้าํ  

 ข. มีความเชือมนัในตนเอง 

 ค. เป็นผูมี้วินยั  

 ง. เป็นกาํลงัสาํรองของผูบ้งัคบักองร้อยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๕๗. พนัตรี , พนัโท  เป็นนายทหารสญัญาบตัรกองหนุนอายุไม่เกินกีปี 

 ก. ๖๐  ปี  ข.  ๕๐  ปี   

 ค. ๖๕  ปี ง. ๖๘  ปี 
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๕๘. นศท.  ทีสาํเร็จการฝึกวิชาทหารชนัปีที ๑  จะไดรั้บสิทธิลดหยอ่นวนัรับราชการทหารกองประจาํการ 

ตาม  พรบ. ดงันี 

 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. ) เป็นนายทหารสญัญาบตัรกองหนุนอายุไม่เกินกีปี 

 ก. ๔๕  ปี ข. ๕๐  ปี   

 ค. ๕๕  ปี ง. ๖๐  ปี 

๖๐. นศท. ทีพน้สภาพการเป็น นศท. ตามระเบียบ รด.  วา่ดว้ยการฝึกวชิาทหารจะดว้ยเหตุใดกต็าม  จะตอ้ง

ไปติดต่อ  จนท. ทีอาํเภอภูมิลาํเนาทหาร ( สัสดีอาํเภอ ) ภายในกีวนั 

 ก. ๑๕ วนั ข. ๓๐  วนั   

 ค. ๔๕  วนั ง. ๖๐  วนั 

๖๑. ทหารกองเกินมีอายเุท่าไหร่ 

 ก. ๑๕   ปี ข.  ๑๖  ปี   

 ค.  ๑๗  ปี ง. ๑๘  ปี 

๖๒. นศท. ชนัปีที ๓  ใหมี้ความรู้ความสามารถทาํหนา้ทีตาํแหน่งอะไร 

 ก. ผบ.หมู่ ข. ผบ.ตอน   

 ค. ผบ.หมวด ง. ผบ.พนั 

๖๓. นศท. ชนัปีที ๑,๒  ใหมี้ความรู้ความสามารถทาํหนา้ทีตาํแหน่งอะไร 

 ก. ลูกแถว ข. ผบ.หมู่   

 ค. ผบ.ตอน ง. ผบ.หมวด 

๖๔. นศท. ชนัปีที  ๕  ใหมี้ความรู้ความสามารถทาํหนา้ทีตาํแหน่งอะไร 

 ก. ผบ.หมู่ ข. ผบ.ตอน   

 ค. ผบ.หมวด ง. ผบ.พนั 

๖๕. การเตรียมกาํลงัพลสาํรองทงับญัชีและเอกสารมีกีประเภท 

 ก. ๑  ประเภท ข. ๒  ประเภท   

 ค. ๗  ประเภท ง. ๔  ประเภท 

๖๖. ถา้สาํเร็จการศึกษาวชิาทหารชนัปีที ๑ จะตอ้งมาเป็นทหารเกณฑ ์กี ปี 

 ก.  ๖  เดือน ข.  ๑  ปี    

 ค. ๑  ปี  ๖  เดือน ง. ๒  ปี 

๖๗. ถา้สาํเร็จการศึกษาวชิาทหารชนัปีที ๒ จะตอ้งมาเป็นทหารเกณฑ ์กี ปี 

 ก.  ๖  เดือน ข.  ๑  ปี    

 ค. ๑  ปี  ๖  เดือน ง. ๒  ปี 
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๖๘. กาํลงักึงทหาร คือ 

 ก. อส.ทพ. ข. สอ.รด.   

 ค. ลส.ชบ. ง. กนช. 

๖๙. ถา้สาํเร็จการฝึก นศท. ปี ๕  จะไดย้ศ อะไร 

 ก. สิบตรี ข. สิบโท   

 ค. สิบเอก ง. ร้อยตรี 

๗๐. ถา้สาํเร็จการฝึก นศท. ปี ๓ จะไดย้ศ อะไร 

 ก. สิบตรี ข. สิบโท   

 ค. สิบเอก ง. ร้อยตรี 

วชิา  การข่าวเบืองต้น  

๗๑. ข่าวสารทางทหารหมายถึง ? 

ก.  ข่าวสารทีไดจ้ากประชาชน และนกัศึกษา   

ข.  ข่าวสารทีไดจ้ากหมู่นกัศึกษา 

ค.  เอกสารภาพถ่าย สภาพวตัถุ แผนที การตรวจการณ์    

ง.  ข่าวทีไดจ้ากแหล่งชุมชนทวัไป 

๗๒. ข่าวกรองทางทหาร หมายถึง ? 

ก. การรวบรวม จดัระเบียบวิเคราะห์ ประเมินค่าเกียวกบั ขศ. 

ข. ข่าวกรองทางการขนส่ง และโทรคมนาคม  

ค. ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร 

ง. ข่าวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปัจจยัประชาชน 

๗๓. มาตรการต่อตา้นข่าวกรองมีกีประเภท ? 

 ก.     ๑   ประเภท ข.     ๒  ประเภท 

 ค.     ๓  ประเภท ง.      ๔  ประเภท 

๗๔.  ข่าวที ผบช. ตอ้งการสาํหรับวางแผนทางยทุธวธีิในเรืองของ ขศ.,ลมฟ้าอากาศ,และภูมิประเทศ เป็นข่าว

กรองประเภทใด ? 

 ก.  ข่าวสารทางทหาร ข.  ข่าวกรองทางทหาร 

 ค.  ข่าวกรองการรบ ง.  ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ 

๗๕.  หลกัการรายงานประกอบดว้ยขอ้ใด  ? 

ก. รวดเร็ว, ถูกตอ้ง, สมบูรณ์ ข.  ความแน่นอน,ถูกตอ้ง 

ค.   การรายงานดว้ยวาจา,โทรศพัท ์ ง.  รวดเร็ว, เชือถือได ้
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๗๖.  ผูมี้หนา้ทีรับผิดชอบในการแสวงหาข่าวสารทหารคือขอ้ใด? 

 ก.  ทหารเหล่าข่าวเท่านนั ข.   ทหารทุกคน 

 ค.  เฉพาะเจา้หนา้ทีข่าวกรอง ง.   ผูบ้งัคบับญัชา 

๗๗.  สัญญาระหวา่งชาติ (สัญญาเจนีวาวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อเชลย เมือ  ๑๒  ส.ค.๒๔๙๒ ทหารตอ้งปฏิบติัต่อ

เชลยศึกตามลาํดบัขนัอยา่งไร?) 

 ก.  คน้ , แยก ,เงียบ , เร็ว , พิทกัษ ์ ข.  คน้ , แยก , เร็ว , พิทกัษ ์, เงียบ 

ค. คน้ , แยก ,เงียบ , พิทกัษ,์ เร็ว ง.  แยก , คน้ , เงียบ , เร็ว , พิทกัษ ์

๗๘.  กรณีทหารถูกจบัเป็นเชลยตอ้งปฏิบติัดงันี? 

ก. บอกตามความจริงเฉพาะ ยศ , ชือ และหมายเลขประจาํตวั 

ข. บอกตามความจริงเฉพาะชือหน่วย และยอดกาํลงัพลเท่านัน 

ค. บอกจาํนวนและชนิดของอาวุธเท่านนั 

ง. ถูกทุกขอ้ 

๗๙.  รายงานเหตุการณ์ปกติไดกี้วิธี? 

 ก. ๓  วิธี ข. ๔ วิธี          

 ค. ๕ วธีิ  ง. ๖  วิธี  

๘๐.  วิธีการรายงานทีรวดเร็วทีสุดคือการรายงานดว้ยวิธีใด? 

 ก.      ลายลกัษณ์อกัษร ข.       เอกสารและยทุธภณัฑ ์

 ค.      ภาพสงัเขป  ง.       โทรศพัทแ์ละวทิยุ 

๘๑.  ผูรั้บผิดชอบการต่อตา้นข่าวกรองคือใคร? 

 ก.      ฝอ.๑ ข.       ฝอ.๒ 

 ค.      ฝอ.๓ ง.        ฝอ.๔ 

๘๒.  ขอ้ใดต่อไปนีเป็นมาตรการต่อตา้นข่าวกรองเชิงรับ? 

  ก.      การสกดักนัต่อตา้นการลาดตระเวน ข.       การวางแผนเขา้ตี 

 ค.       การสะกดรอย ง.       การรักษาความลบั 

๘๓. ขอ้ต่อไปนีเป็นข่าวทีมีความสาํคญัต่อการปฏิบติัการทางทหารยกเวน้ข่าวเกียวกบัเรืองใด ? 

 ก.   ขา้ศึก ข.   ลมฟ้าอากาศ 

 ค.   ภูมิประเทศ ง.   การเมือง 

๘๔. การข่าวมีความสาํคญัต่อการปฏิบติัการทางทหารอย่างไร ? 

 ก.  ฝ่ายเราทราบเรืองราวเกียวกบัขา้ศึกมากเพียงใดขา้ศึกย่อมรู้เรืองฝ่ายเรานอ้ยลงเท่านนั         

 ข.  ผูบ้งัคบับญัชาอาศยัการข่าวเป็นพืนฐานในการตกลงใจทางยุทธวิธี 

 ค.  ถา้ฝ่ายเราป้องกนัไม่ใหข้า้ศึกทราบข่าวเกียวกบัฝ่ายเราก็เทา่กบัเป็นการปิดหนทางปฎิบติัของขา้ศึก 

ง.  ถูกทุกขอ้ 



 

 

๑๑

 

๘๕. การพยายามรักษาความปลอดภยัแก่เชลยศึกในขณะส่งกลบัไปยงัส่วนหลงัไม่ให้ใครทาํการทารุณต่อ

เชลยศึกเรียกวา่อะไร ? 

 ก.  การคน้ ข. การพิทกัษ ์

 ค. การแยก ง. ถูกทุกขอ้ 

๘๖. ขอ้ต่อไปนีขอ้ใดเป็นแหล่งข่าวทีทหารตอ้งเพ่งเลง็เพือให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายเรา ? 

 ก.  การปฏิบติัและการงดปฏิบติัของขา้ศึก ข.  สภาพลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ 

 ค.  แผนทีภาพถ่ายทางอากาศของขา้ศึก ง.   ถูกทุกขอ้  

๘๗. เพือเป็นการป้องกนัและรักษามิใหค้วามลบัของทางราชการรัวไหลไปถึงขา้ศึกทหารตอ้งปฏิบติัตน

ดงัต่อไปนียกเวน้ขอ้ใด ? 

 ก.  ทหารทีออกไป ลว.จะตอ้งไม่นาํเอกสารใด ๆ เกียวกบัทางการทหารติดตวัไป 

 ข.  ทหารจะตอ้งเป็นผูที้รู้ความลบัของทางราชการทหารไวใ้หม้ากทีสุด 

 ค.  ทหารจะตอ้งพยายามหลีกเลียงจากการถูกจบัเป็นเชลยใหถึ้งทีสุด 

 ง.  ทหารตอ้งไม่ตอบคาํถามเกียวกบักิจการทหารแก่บุคคลอืนอยา่งเดด็ขาด 

๘๘. การเขียนจดหมายของทหารขณะอยูร่ะหวา่งปฏิบติัการในสนามรบใหป้ฏิบติัอยา่งไร ? 

 ก.  เขียนบรรยายทีตงั,กาํลงัพล,อาวุธ ใหบุ้คคลอืนทราบ 

 ข.  ทีหัวกระดาษจดหมายตอ้งเขียนตาํบลทีอยูใ่หช้ดัเจน 

 ค.  การส่งจดหมายใหส่้งเฉพาะทางไปรษณียท์หารเท่านนั 

 ง.  ถกูทุกขอ้ 

๘๙. วิธีการรายงานข่าวสามารถกระทาํไดด้งันี ? 

 ก. รายงานดว้ยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร ข. รายงานโดยการเขียนข่าว ภาพสงัเขป 

ค. รายงานข่าวทางโทรศพัทแ์ละวิทยุ ง. ถูกทุกขอ้ 

๙๐. ขอ้ใดต่อไปนีเป็นการนาํความรู้ในเรืองข่าวมาใชป้ระโยชน?์ 

 ก.  ไม่เปิดเผยขนัเงินเดือนปัจจุบนัและรายไดอื้นใหภ้รรยาทราบ 

 ข.  เปลียนแปลงสถานทีพบปะเราและกิกบ่อย ๆ 

 ค.  กรณีคู่สมรสจบัผิดไดใ้หส้ารภาพเพียงครึงเดียว 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

๙๑.  ความมุ่งหมายของข่าวทางทหารมีวตัถุประสงค์อยูกี่ประการ ? 

 ก.    ๒   ประการ ข.  ๓   ประการ 

ค.    ๔   ประการ ง.   ๕   ประการ 

๙๒.  การรายงานข่าวเกียวกบัขา้ศึกจะตอ้งครอบคลุมรายละเอียดในเรือง ? 

 ก.   ขนาด,การปฏิบติั ข.  ทีตงั,หน่วย    

 ค.   เวลา,ยทุโธปกรณ์ ง.   ถูกทุกขอ้ 

 



 

 

๑๒

 

๙๓.  ทหารจะตอ้งรายงานข่าวสารทุกชนิดดว้ยความรวดเร็วโดยใหร้ะบุวา่ ? 

 ก.   อะไร,อยา่งไร,เมอืไร ข.  อะไร,ทีไหน,เมือไร 

ค.   เมือไร,ทีไหน,อยา่งไร ง.  อยา่งไร,ทีไหน,อะไร 

๙๔.  ระบบการใชส้ญัญาณผ่านกระทาํเพอือะไร ? 

 ก.  ป้องกนัทหารหนีออกนอกหน่วย ข.  ป้องกนัทหารพลดัหลงจากหน่วย 

ค.  ป้องกนัขา้ศึกแทรกซึมเขา้มาในหน่วย ง.   ผิดทุกขอ้  

๙๕. การแบ่งพืนทีในการปฏิบติัการข่าวกรองแบ่งได ้๒ พืนที  ไดแ้ก่อะไรบา้ง? 

          ก. พืนทีอิทธิพล  ข. พืนทีเขตสีแดง 

          ค. พืนทีทีตอ้งสนใจ ง. ถูกทงัขอ้ ก และ ค  

๙๖. การวางแผนรวบรวมข่าวสารเพืออะไร? 

          ก. เพือจะไดวิ้เคราะห์          

 ข. เพือใหน้ายทหารฝ่ายการข่าวรวบรวมข่าวสารไดต้รงตามความเป็นจริง 

 ค. เพือใหท้นัเวลา 

 ง. ไม่มีขอ้ถูก 

๙๗. สิงบอกเหตุใดทีสามารถเตือนเราได?้ 

              ก. สัตวต์กใจ ข. ร่องรอยทีพกัแรมหรือรอยเทา้จาํนวนมาก 

              ค. เสียงระเบิด ง. ถูกทุกขอ้ 

๙๘. วิธีการรวบรวมข่าวสารในสนาม มีอะไรบา้ง? 

              ก. การเฝ้าตรวจในสนามรบ ข. การต่อตา้นการลาดตระเวนและการคน้หาทีหมาย 

              ค. การลาดตระเวนทางพืนดินและอากาศ     ง. ถูกทุกขอ้ 

๙๙. การคน้หาทีหมายเป็นส่วนหนึงของงานข่าวกรองประเภทใด? 

             ก. ข่าวกรองการรบ ข. ภารกิจการลาดตระเวน 

             ค. การปฏิบติัการต่อตา้นข่าวกรอง ง. การเฝ้าตรวจ      

๑๐๐. เจา้หนา้ทีรวบรวมข่าวสาร คือใคร? 

 ก. เจา้หนา้ทีข่าวกรอง ข. บริการข่าวสารพิเศษและแหล่งข่าว 

 ค. หน่วยทหาร ง. ถูกทุกขอ้ 

๑๐๑. ขอ้มูลทีทหารใชใ้นการตกลงใจทางยทุธวิธีไดแ้ก่? 

 ก. ขอ้มูลทางยทุธศาสตร์ ข. ขา้ศึก,ลมฟ้าอากาศและภมิูประเทศ 

 ค. OCOKA ง. ถูกทงั ข.และ ค. 

๑๐๒. ขอ้ใดถูกตอ้งทีสุด? 

 ก. รู้เขารู้เรา ข. รู้เขาแต่ไม่ใหรู้้เรา 

 ค. รู้เขารู้เราและไม่ใหเ้ขารู้เรา ง. ถูกทุกขอ้  

 



 

 

๑๓

 

๑๐๓. ตน้กาํเนิดของข่าวสารไดแ้ก่? 

 ก. บุคคล, สิงของ ขศ. ข. ลมฟ้าอากาศ 

 ค. แหล่งข่าวสาร ง. OCOKA 

๑๐๔. การติดป้ายชือเชลยศึก วนัเวลา สถานทีทีจบัได ้และหน่วยทีจบัไดเ้ป็นขนัตอนใด? 

 ก. คน้ ข. แยก 

 ค. เงียบ ง. พิทกัษ ์

๑๐๕. ภารกิจทีทหารจะไดข้อ้มูลในเรืองลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศชดัเจนทีสุดไดแ้ก่? 

 ก. การตงัฐาน ลว. ข. การซุ่มโจมตี 

 ค. การ ลว. ง.  การตีโฉบฉวย 

๑๐๖. วิธีการสังเกตุทีสาํคญัมีกีวิธี? 

 ก.   ๓ ข.   ๔ 

 ค.   ๕ ง.    ๖ 

๑๐๗. หลกัปฏิบติัเรืองการติดต่อสือสารของ ขศ.(ดกัฟัง)ไดแ้ก่? 

 ก. หากฟังรู้เรืองจดจาํถอ้ยคาํรายงาน ผบช.ทราบโดยเร็ว  

        ข. ควรเลือกดกัฟังเฉพาะขอ้มูลทีรูเรืองและเขา้ใจ 

 ค. หากฟังไม่เขา้ใจให้บนัทึกชนิดเครืองมือสือสาร, ขนาดคลืน  และ ความถี  

 ง. ขอ้ ก. และ ค.ถูก 

๑๐๘. การจดัยามคอยเหตุจดัเป็นมาตรการใด? 

 ก. ระบบสญัญาณผา่น ข. การรักษาความปลอดภยัทางการสือสาร 

 ค. การรักษาความปลอดภยัทีตงัทางทหาร ง.  การรักษาความลบั 

๑๐๙. สัญญาเจนีวาถูกกาํหนดขึนเมือ? 

 ก. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๒ ข. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๒ 

 ค. ๑๒ ส.ค.๒๔๙๙ ง. ๒๑ ส.ค.๒๔๙๙ 

๑๑๐. คาํวา่ “เร็ว” ในสัญญาเจนีวาหมายถึง? 

 ก. คน้ดว้ยความรวดเร็ว    

 ข. กกัขงั ขศ.โดยเร็ว 

 ค. เคลือนยา้ย ขศ.ไปยงัส่วนหลงัดว้ยความรวดเร็ว  

 ง. แยก ขศ.ดว้ยความรวดเร็ว 

 

 

 

 



 

 

๑๔

 

วชิา คุณลกัษณะและขีดความสามารถ อาวธุทหารราบ  

๑๑๑.  อาวธุของทหารราบมีหลายชนิด   อาวธุชนิดใดจดัเป็นอาวุธประจาํกาย  

 ก.  ค.๖๐ มม. ข.  ลูกระเบิดขวา้ง  

 ค. ปืนกล เอ็ม ๖๐ ง.  ปืนพก ๘๖ 

๑๑๒.  อาวธุของทหารราบมีหลายระดบัหน่วย  ตงัแต่ ระดบัหมู่,ตอน,หมวด …อาวธุชนิดใด  เป็นอาวุธประจาํ

กาย หมู่ปืนเล็ก 

 ก.  ค.๖๐ ข.  ปืนกล เอม็ ๖๐  

 ค. ค.เอ็ม ๒๐๓ ง.  ปรส.๑๐๖ มม. 

๑๑๓.   ปืนกล เอม็ ๖๐ มีระยะยงิไกลสุด  ๓,๗๒๕ เมตรมีระยะยิงหวงัผลเท่าไร 

 ก.  ๑,๐๐๐ เมตร ข.  ๑,๑๐๐ เมตร  

 ค.  ๑,๕๐๐ เมตร ง.  ๗,๗๐๐ เมตร 

๑๑๔.  ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓  มีระยะย ิงหวงัผลต่อเป้าหมายเป็นจุด ๑๕๐ เมตร  มีระยะยิงหวงัผลต่อ

เป้าหมายเป็นพืนทีเท่าไร 

 ก.  ๑,๐๐๐ เมตร ข.  ๕๐๐ เมตร  

 ค.  ๔๐๐ เมตร ง.  ๓๕๐ เมตร 

๑๑๕.  ค.ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เป็นอาวธุทีประกอบติดกบั ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุนอย่างไร 

 ก. ทา้ยรังเพลิง ข.  ดว้ยสายกระสุน  

 ค.  ปากลาํกลอ้ง ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

๑๑๖.  กระสุนของอาวธุประจาํกายมีหลายชนิด  กระสุนลูกปราย  เป็นกระสุนของอาวุธอะไร 

 ก.  ค.๑๒๐ มม. ข.  ปืนพก ๘๖  

 ค.  ปลย.๑๑ ง.  ปรส.๑๐๖ มม. 

๑๑๗.  ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิจรองยิงเป้าหมายทีเป็นกลุ่มกอ้น  มีภารกิจหลกัใชย้ิงเป้าหมายอะไร 

 ก.  ขา้ศึก ๒-๓ คน ข.  ต่อสูร้ถถงั  

 ค.  เป้าหมายหลงัทีกาํบงั ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

๑๑๘.  ค.๖๐ มม. เป็นอาวธุกระสุนวิถีโคง้ ทาํการยิงดว้ยมุมสูง  ใชห้ลกัการเลง็จาํลองต่อเป้าหมาย  บรรจุ

กระสุนอยา่งไร 

 ก.  บนทา้ยลาํกลอ้ง ข.ทางทา้ยรังเพลิง  

 ค.  ทางปากลาํกลอ้ง ง.  ช่องรังเพลิง 

๑๑๙.   อาวธุทหารราบแบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท  ทงัใช้ยิงป้องกนัตวัผูใ้ชเ้อง และยิงสนบัสนุนใหก้บัหน่วย   

อาวธุประเภทหนึงของทหารราบคืออะไร 

 ก.   อาวธุประจาํมือ ข.  อาวุธประจาํตวั  

 ค.  อาวธุประจาํหมู่           ง. อาวธุประจาํหน่วย 

 



 

 

๑๕

 

๑๒๐.  ปืนกล เอ็ม ๖๐  ใชยิ้งสนบัสนุนใหก้บัผูถื้อปืนเลก็ทีอยู่ในแนวหนา้   ทาํการยิงแบบใด 

 ก.  กึงอตัโนมติั  ข. ทีละนดั           

 ค.  อตัโนมติั              ง.  กึงอตัโนมติัและอตัโนมติั  

๑๒๑.   อาวธุทหารราบ ซึงทหารเหล่าอืนตอ้งเรียนรู้และฝึกเพือใชไ้ดอ้ยา่งทหารราบ   แบ่งออกได ้กีประเภท 

       ก.   ๒  ประเภท ข.  ๓  ประเภท  

 ค.  ๔  ประเภท ง.  ๕  ประเภท 

๑๒๒.  ปืนกล เอ็ม ๖๐ เป็นอาวธุทหารราบ ทีใชใ้นการยิงสนบัสนุนในการเขา้ตีตงัรับ ทีจดัอยูใ่นอตัราการจดั

หน่วย ระดบัใด 

 ก.  หมู่ปืนเล็ก ข.  หมวดปืนเลก็  

 ค.  กองร้อยอาวุธเบา        ง.  กองพนัทหารราบ 

๑๒๓.   ปืนเลก็ยาว แบบ ๑๑  เป็นอาวธุประจาํกาย ใชยิ้งป้องกนัตวัเองและหน่วย  มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด 

 ก.  ๒,๖๕๐  เมตร ข.  ๒,๖๐๐  เมตร  

 ค.  ๓,๐๐๐  เมตร  ง.  ๓,๗๒๕  เมตร 

๑๒๔.   ปืนเลก็ยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภท มีประเภทหนึงที ตดัลาํกลอ้ง และพานทา้ยใหส้ัน ประเภทนนั คือ 

  ก.  ปลย.แบบ ๑๑ ข.  ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑  

 ค.  ปลย.แบบ ๑๑ เค           ง.  ปลย.๑๑ แซดเอฟ 

๑๒๕.   ปืนเลก็ยาว เอม็ ๑๖ เอ ๑  มีความกวา้งปากลาํกลอ้ง ๕.๕๖ ม.ม. มีลกัษณะการทาํงานอยา่งไร 

 ก. ทาํงานดว้ยการถอยหลงัของส่วนเคลือนที ข.  ทาํงานดว้ยสะทอ้นถอยหลงัของลาํกลอ้ง 

 ค.  ทาํงานดว้ย แก๊ส ง.  ทาํงานดว้ยการเลือนลาํกลอ้ง ออก และเขา้ 

๑๒๖. ซองกระสุน ของ ปืนเลก็ยาว แบบ เอม็ ๑๖ เอ ๑ มี ๒ ชนิดดว้ยกนั คือ ชนิดทีบรรจุบรรจุกระสุนได้

เท่าไร 

 ก.  ๒๐ นดั  และ  ๓๐  นดั ข.  ๒๐  นดั  และ  ๔๐  นดั 

 ค.  ๑๕  นดั  และ ๓๐  นดั ง.   ๑๕  นดั  และ  ๔๐  นดั 

๑๒๗.  อตัราการยิงต่อเนือง     เป็นอตัราการยิงทีประหยดักระสุน และยิงไปแลว้ลาํกลอ้งไม่ร้อน       อตัราการ

ยิงต่อเนือง ของ ปืนเลก็ยาว ๑๑ มีเท่าไร 

 ก.  ๑๒-๑๕  นดั / นาที ข.  ๑๕-๒๐  นดั / นาที        

 ค.  ๒๐- ๒๗  นดั / นาที       ง.  ๒๗-๓๕  นดั / นาที 

๑๒๘.   ปืนพก แบบ ๘๖ มีความกวา้งปากลาํกลอ้ง ขนาด ๑๑ ม.ม. บรรจุกระสุนดว้ยซองกระสุน ชนิดกีนดั 

 ก.  ๕  นดั ข.  ๗  นดั  

 ค.  ๑๐  นดั ง.  ๑๒  นดั 

 

 

 



 

 

๑๖

 

๑๒๙. ปืนพก แบบ ๘๖ เป็นอาวธุประจาํกาย ทีมีไวป้้องกนัตวัของพลยิงอาวธุประจาํหน่วยมีระยะยิงหวงัผล 

เท่าใด 

 ก.  ๑๕  เมตร ข.  ๒๕  เมตร  

 ค.  ๕๐  เมตร ง.  ๑๕๐  เมตร 

๑๓๐.  กระสุน ปืนพก แบบ ๘๖  มี ๕  ชนิด  มีอยูห่นึงชนิด ทีมีความมุ่งหมายหลกัเพือใชล่้าสัตวเ์ลก็ ชนิดนนั

คือกระสุนอะไร 

 ก.  ธรรมดา ข.  ส่องวิถี  

 ค. ซอ้มรบ ง.  ลูกปราย 

๑๓๑.  ปืนกล เอ็ม ๖๐ เป็นอาวธุทียิงแบบอตัโนมติั คือ ยงิเป็นชุดๆละ ๖–๙ นดั  บรรจุกระสุนดว้ยสายกระสุน

โลหะชนิดขอ้ต่อ      ๑ สาย  มีกีนดั   

 ก. ๑๐ นดั ข. ๕๐  นดั  

 ค.  ๑๐๐  นดั ง.  ๒๐๐  นดั 

๑๓๒. ปืนกล เอม็ ๖๐ เป็นอาวธุประจาํหน่วย  มีระยะยิงหวงัผล ๑,๑๐๐ เมตร มีระยะยิงไกลสุดเทา่ไร 

 ก.  ๕๐  เมตร ข.  ๔๐๐  เมตร  

 ค.  ๔๖๐  เมตร ง.  ๓,๗๒๕  เมตร 

๑๓๓.  ปืนกล แบบ ๙๓  เอม็ ๒ ขนาดกวา้งปากลาํกลอ้ง ๑๒.๗ ม.ม.(.๕๐ นิว) เป็นอาวธุประจาํหน่วยใน 

ระดบัใด 

 ก.  กองร้อยอาวุธเบา ข.  กองพนัทหารราบ  

 ค.  กรมทหารราบ              ง.  กองพลทหารราบ 

๑๓๔.  ลกัษณะการทาํงานของอาวธุทหารราบ มีหลายแบบ  ลกัษณะการทาํงานของ ปืนกล  ๙๓ เอม็ ๒ คือ

แบบอะไร 

  ก.  การถอยหลงัของส่วนเคลือนที ข.  การสะทอ้นถอยหลงัของลาํกลอ้งปืน 

 ค.  การทาํงานดว้ยแก๊ส ง.  การทาํงานดว้ยระบบไฟฟ้า 

๑๓๕.  ระยะยิงไกลสุด ของ ปืนกล แบบ ๙๓ เอม็ ๒ คือ ๖,๘๐๐  เมตร ,ระยะยิงหวงัผลสูงสุดเป้าหมายบน

พืนดิน คือ 

 ก.  ๑,๑๐๐  เมตร ข.  ๓,๗๒๕  เมตร  

 ค.  ๗๒๕  เมตร ง.  ๑,๘๓๐  เมตร 

๑๓๖.  เครืองยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ เป็นอาวธุทีมีขนาดนาํหนกัเบา โดยการยิงใชป้ระกอบติด

กบั ปืนชนิดใด 

 ก. ปืนกล เอ็ม ๖๐       ข.  ปืนเลก็ยาว เอม็ ๑๖ เอ ๑     

 ค.  ปืนพก แบบ ๘๖       ง.  ปืนสนับรรจุเอง แบบ ๘๗ 

 

 



 

 

๑๗ 

 

๑๓๗.  เครืองยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอม็ ๒๐๓ มีลกัษณะการทาํงานอยา่งไร 

 ก.  ดว้ยแก๊ส ข.  ดว้ยการเลือนลาํกลอ้งออกและเขา้ 

 ค.  ดว้ยการถอยหลงัของลาํกลอ้ง ง.  ดว้ยการสะทอ้นถอยหลงัของส่วนเคลือนที 

๑๓๘.   เครืองยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓  นาํหนกัพร้อมยิง (รวม ปืนเลก็ยาว เอม็ ๑๖ เอ ๑ และ 

กระสุน) เทา่ใด 

 ก.  ๑๑  ปอนด ์ ข.  ๓  ปอนด ์   

 ค.  ๗.๓๘  ปอนด ์ ง.  ๑๘  ปอนด ์

๑๓๙.   เครืองยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยงิทีปลอดภยัตาํสุด ในการฝึก ๘๐ เมตร ในการรบ 

กีเมตร 

 ก.  ๒๓  เมตร  ข.  ๓๑  เมตร   

 ค.  ๓๒  เมตร ง.   ๑๓  เมตร              

๑๔๐.   เครืองยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. ทาํการยิงดว้ยวิธีเลง็จาํลองและเลง็ตรงได ้  เป็นอาวธุทีมี

ลกัษณะกระสุนวิถี อยา่งไร 

 ก.  วิถี โคง้ ข.  วิถี ราบ   

 ค.  วิถี ตรง ง.  วิถี กลม 

๑๔๑.   เครืองยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ ขนาด ๖๐ ม.ม. เป็นอาวธุทีทาํการยิงดว้ยมุมสูง โดยใชก้ลอ้งเลง็แบบใดที

ใชใ้นการช่วยเลง็ 

         ก.  เอม็ ๔ ข.  เอม็  ๒   

 ค.  เอม็  ๓ ง.  เอ็ม  ๑ 

๑๔๒.  ลูกระเบิดยิง ของ เครืองยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘  มี  ๕ ชนิด    ชนิด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบ

แตก มีระยะยิงไกลสุดเทา่ใด       

          ก.  ๑,๗๘๐  เมตร ข.  ๑,๔๖๐  เมตร   

 ค.  ๑,๐๐๐  เมตร ง.  ๓,๐๐๐  เมตร 

๑๔๓.   เครืองยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑  ม.ม. ทาํการเล็งยงิดว้ยมุมสูง จดัเป็นอาวธุประจาํหน่วยใน 

ระดบัใด 

 ก.  กองพนัทหารราบ ข.  กรมทหารราบ  

 ค.  กองพลทหาราบ ง.  หมู่ปืนเลก็ 

๑๔๔.   เครืองยิงลูกระเบิด แบบ ๙๓ ขนาด ๘๑ ม.ม. มีอยู ่๒  แบบ  มีอยูห่นึงแบบทีแผ่นฐานเป็นรูปลกัษณะ    

สีเหลียม คือ 

 ก.  แบบ เอม็ ๑๖ ข.  แบบ เอม็ ๑๙   

 ค.  แบบ เอ็ม ๒๙   ง.  แบบ  เอ็ม ๑ 

 

 



 

 

๑๘

 

๑๔๕.   เครืองยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบดว้ยชินส่วนสาํคญั กีชินส่วน 

 ก.  ๖  ชินส่วน ข.  ๕  ชินส่วน   

 ค.  ๔  ชินส่วน ง.  ๓  ชินส่วน 

๑๔๖.   ปืนไร้แรงสะทอ้นถอยหลงั ขนาด ๑๐๖ ม.ม. จดัเป็นอาวุธประจาํหน่วย ภารกิจหลกัใชใ้นการต่อสู้

รถถงั    กระสุนตอ่สูร้ถถงัเจาะเกราะไดห้นา เท่าใด 

 ก.  ๘  นิว ข.  ๑๘  นิว   

 ค.  ๒๘  นิว ง.  ๓๘  นิว 

๑๔๗.   ปืนไร้แรงสะทอ้นถอยหลงั ขนาด ๑๐๖ ม.ม.  มี  ปืนชีเป้าหมายขนาด .๕๐ นิว เอม็ ๘ ซี ติดตงั อยู่บน

ลาํกลอ้ง สามารถชีเป้าหมายแบบส่องวิถีมองเห็นไดเ้ด่นชดัถึงระยะกีเมตร 

 ก.  ๙๐๐  เมตร                    ข.  ๑,๑๐๐  เมตร   

 ค.  ๑,๕๐๐  เมตร ง.  ๓,๐๐๐  เมตร 

๑๔๘.  เครืองฉีดไฟ แบบ เอม็ ๒ เอ ๑-๗ มี ลกัษณะการทาํงาน ประกอบดว้ยกนั ๓ อย่างอะไร 

 ก.  นาํ , นาํมนั , แก๊ส ข.  นาํมนั , ไฟ , เครืองบงัคบัลม 

 ค.  ดิน , นาํ , ลม , ไฟ ง.   แก็ส , ไฟ , เครืองบงัคบัลม 

๑๔๙.  เครืองยิงจรวดนาํวิถี ดรากอ้น เอ็ม ๔๗ ใชยิ้งต่อสูร้ถถงั เป็นอาวธุทีใชร้ะบบนาํวิถี แบบใด 

 ก.  แบบเสน้ลวด ข.  แบบแสงเลเซอร์  

 ค.  แบบแสงอินฟาเรด ง.  แบบตรวจจบัความร้อน 

๑๕๐.  เครืองยิงจรวดนาํวิถี ดรากอ้น เอม็ ๔๗  อาํนาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหวัรบ  เจาะคอนกรีต 

ไดห้นา เท่าใด 

 ก.  ๑๐  เมตร ข.  ๘   เมตร   

 ค.   ๕   เมตร ง.   ๒  เมตร 

วชิา  ปลย. ๑๑ 

๑๕๑.ปลย.๑๑    ทาํงานดว้ยการถอยหลงัของส่วนเคลือนที    ระบายความร้อนดว้ย อะไร 

 ก.    นาํเยน็ ข.   อากาศ   

 ค.   แก๊ส ง.  นาํอุ่น 

๑๕๒.  ปลย.๑๑    มีขนาดความกวา้งปากลาํกลอ้ง   กีนิว 

ก.   .๔๕ นิว ข.   .๓๓๒ นิว   

ค.   .๒๒๓ นิว ง.  .๒๒๑  นิว 

๑๕๓.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  เกียวกบั ปลย.๑๑ พร้อมทีจะยิง 

ก. เมือลูกเลือนปิดรังเพลิง   ข.  เมือลูกกลิงขดักลอน    

ค.  เมือลูกเลือนเปิดรังเพลิง   ง.  ขอ้ ก และ ข  ถูก 

 



 

 

๑๙

 

๑๕๔. การบรรจุกระสุนของปืนเลก็มีหลายวิธี  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัการบรรจุกระสุนของปลย.๑๑ 

ก.  บรรจุดว้ยซองกระสุน ข. บรรจุดว้ยมอื          

 ค.  บรรจุดว้ยคลิปกระสุน ง. บรรจุดว้ยสายกระสุน 

๑๕๕. ปลย.๑๑ มีเกลียวภายในลาํกลอ้ง ๖ เกลียว  ขอ้ใดคืออาการเวียนของเกลียวลาํกลอ้ง ปลย.๑๑ 

 ก.  เวียนซา้ย ข.  เวยีนขวา    

 ค. เวยีน ๒ รอบ ง.  เวยีนครึงรอบ 

๑๕๖. ขอ้ใดไม่ใช่แบบของ 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 ซองสนั และ ซองยาว  อยากทราบวา่ทงั ๒ ขนาดเมือบรรจุ

กระสุนเต็มซอง บรรจุไดกี้นดั 

ก.  ๒๐ และ ๔๐ นดั ข.  ๒๐ และ ๓๐ นดั  

 ค. ๓๐ นดั และ ๔๐ นดั   ง.  ๒๐ นดั และ ๔๕ นดั 

๑๕๘. ระยะยิงของ ปลย.๑๑  มี ๒ ระยะ คือ ระยะยิงไกลสุดและระยะยิงหวงัผล  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งทีสุดของ

ระยะยิงหวงัผลของ ปลย.๑๑ 

ก.  ๕๐๐ เมตร ข.  ๔๐๐ เมตร   

ค.  ๓๐๐ เมตร ง.  ๔๖๐ เมตร 

๑๕๙. การจบัถือปืนใหพึ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ ภายในลาํกลอ้งมีกระสุนอยู่ ๑ นดัเสมอ  ขอ้ใดคือขนัตอนสุดทา้ย

ในการตรวจความปลอดภยัปืน 

 ก.  การปลดซองกระสุน ข.  การดึงคนัรัง   

 ค.  การตรวจรังเพลิง   ง.  การลนัไก 

๑๖๐. การถอดประกอบปืนในหนา้ทีของผูใ้ชที้พึงถอดไดข้อง ปลย.๑๑  สามารถถอดไดกี้ชินส่วนใหญ่ 

              ก.  ๕ ชินส่วน ข.  ๖ ชินส่วน  

 ค.  ๘ ชินส่วน ง.  ๑๐ ชินส่วน 

๑๖๑. ปลย.๑๑  เมือไม่ไดบ้รรจุซองกระสุนและสายสะพายปืน หนกัเท่าใก 

              ก.  ๗.๓๘  ปอนด์ ข.  ๓.๓๕ กก.  

 ค.  ๗.๖๐ ปอนด ์ ง.  ขอ้ ก และ ข. ถูก 

๑๖๒.  ศูนยห์ลงัของ ปลย.๑๑ ทีเป็นรูปตวั ว ี  จะใชยิ้งเป้าหมายในระยะเท่าใด 

              ก.  ตาํกวา่ ๑๐๐ เมตร     ข.  ตาํกว่า ๒๐๐ เมตร  

              ค.  มากกวา่ ๒๐๐ เมตร ง.  มากกวา่ ๓๐๐ เมตร 

๑๖๓. ขอ้ใดไม่ใช่หมู่ชินส่วน  ของการถอด ปลย.๑๑ 

              ก.  ดา้มปืนและเครืองลนัไก ข.   พานทา้ยปืน     

              ค. เครืองรับแรงถอย ง.  ลูกเลือนและโครงนาํฯ 



 

 

๒๐ 

 

๑๖๔. ศูนยห์ลงัของ ปลย.๑๑  ทีเป็นศูนยรู์วงกลม  จะมีตวัเลขบอกระยะยิงไม่เกินระยะยิงเท่าใด 

 ก.  ๓๐๐ เมตร ข.  ๔๐๐ เมตร  

 ค.  ๕๐๐ เมตร ง.  ๖๐๐ เมตร 

๑๖๕. การปรับศูนยห์ลงัทางระยะของ ปลย.๑๑      ถา้หมุนศูนยห์ลงัตามเข็มนาฬิกา     จะทาํให้การยิงกระสุน

นดัใหม่เขา้เป้าเป็นอย่างไร 

 ก.  ถูกตาํกวา่นดัเดิม     ข.  ถูกสูงกวา่นดัเดิม       

 ค.ถูกรอยเดิม ง.  ไปทางซา้ยของรอยเดิม 

๑๖๖.  ถา้หมุนศูนยห์ลงัทางระยะของ ปลย.๑๑  ไป ๑/๔ รอบ       จะทาํให้กระสุนถูกเป้าหมายสูงหรือตาํจาก

เดิม  เท่าไร 

 ก. ๔ ซม.ในระยะ ๑๐๐ เมตร ข. ๔ ซม.ในระยะ ๒๕ เมตร   

 ค. ๔ ซม.ในระยะ ๕๐ เมตร  ง. ๔ซม.ในระยะ ๒๐๐ม.  

๑๖๗. ขอ้ใดกล่าวถูกเกียวกบัระยะยิงไกลสุดของ 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 หมู่ชินส่วนใหญ่ของ ปลย.๑๑ เมอืถอด ซองกระสุนออกแลว้  ชินส่วนต่อไปทีจะถอด คือ

อะไร 

 ก.  ลูกเลือน ข. รองลาํกลอ้งปืน  

 ค. พานทา้ยปืน ง. ลาํกลอ้งและหอ้งลูกเลือน 

๑๖๙. การประกอบชินส่วน ปลย.๑๑ หลงัการถอดเสร็จแลว้   ใหก้ระทาํตรงกนัขา้มกบัการถอด  ชินส่วนแรกที

จะนาํมาประกอบ คืออะไร 

 ก.  พานทา้ยปืน ข.ลาํกลอ้งและหอ้งลูกเลือน            

 ค.ดา้มปืน       ง.  ซองกระสุน 

๑๗๐. ปลย.๑๑ เมอืสวมปลอกทวีความถอยแทนทีปลอกลดแสงปากลาํกลอ้งปืนแลว้   สามารถยิงกระสุน 

อะไร 

 ก.  กระสุนซอ้มรบ       ข. กระสุนเพลิง  

 ค. กระสุนพลาสติก ง. กระสุนส่องวิถี  

๑๗๑. ปลย.๑๑ ใชยิ้งกระสุนขนาด ๕.๕๖X๔๕ มม. เมือสวมชุดลาํกลอ้งรองเขา้ไปแลว้จะใชยิ้งกระสุนขนาด

ใด 

 ก. .๒๒ มม. ข.๕.๖มม.X  ๑๖ มม.  

 ค.๓๘ มม. ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 

 

 



 

 

๒๑

 

๑๗๒. ปลย.๑๑  เป็นอาวธุทีติดกลอ้งเล็งได ้ ใชเ้ป็นอาวุธของพลซุ่มยิง     เมือติดกลอ้งเลง็แลว้  มีระยะยงิหวงั

ผลไกลสุดเท่าใด 

 ก. ๔๐๐ เมตร ข.  ๕๐๐ เมตร  

 ค.  ๖๐๐  เมตร ง.  ๘๐๐ เมตร 

๑๗๓. หลงัจากทีนาํ ปลย.๑๑ ไปทาํการยิงปืนแลว้  ผูใ้ชจ้ะตอ้งกระทาํอยา่งไร 

 ก.  เก็บปืนคา้งคืนไว ้๑ คืน     ข. เก็บปืนไว ้๓ วนั    

  ค.ทาํความสะอาดทนัที    ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 

๑๗๔. ปลย.๑๑  สามารถทาํการยิงไดห้ลายอตัราการยิง  ถา้ยิงดว้ยอตัราการยิงสูงสุด ได ้กีนดั/นาที 

 ก. ๕๐๐–๕๕๐๐ นดั/นาที ข. ๖๐๐–๖๕๐ นดั/นาที  

 ค.  ๖๕๐–๗๐๐ นดั/นาที ง. ๗๐๐–๘๐๐ นดั/นาที 

๑๗๕. ในการยิงปืน ปลย.๑๑ สามารถจดัคนับงัคบัการยิงตาํแหน่งยิงได ้ ๒ แบบ  คือ แบบ ยิงทีละนดั  และ

ตาํแหน่งอะไร 

 ก. ยิงเป็นชุด ข. ยิงไปหลายนดั  

 ค. ยิงทีละ ๓ นดั ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 

๑๗๖. เมือยิงปืนในสนามระยะ ๒๕ เมตร  กลุ่มกระสุนผิดไปทางสูง ๔ ซม.  นศท.จะทาํการแกไ้ขการยิงโดย

ปรับศูนยห์ลงั   ทางระยะอยา่งไร  

 ก.  หมุนตามเข็มฯ ๑/๔ รอบ ข. หมุนตามเข็มฯ ๑ รอบ  

 ค. หมุนตามเข็ม ๓ รอบ ง.หมุนทวนเข็มฯ ๑ รอบ 

๑๗๗. ในระยะยิง ๑๐๐ เมตร  ถา้หมุนศูนยห์ลงัไป ๑/๔ รอบ    จะเปลียนตาํบลกระสุนถูกเป้าหมายในนดั

ต่อไป  อยา่งไร 

 ก.  จากทีเดิม ๔ ซม.            ข.  ถูกทเีดิม  

 ค.  จากทีเดิม  ๘ ซม. ง. จากทีเดิม ๒ ซม. 

๑๗๘. การยิงเป้าหมาย ปลย.๑๑  ส่วนใหญ่จะใชยิ้งในเวลากลางวนั  แต่ถา้จาํเป็นตอ้งยิงเป้าหมายในเวลา

กลางคืนใหแ้ม่นยาํ  ควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. ประกอบแสงเลเซอร์        ข.ติดกลอ้งเลง็ เอ็ม ๔      

 ค. ติดกลอ้งเลง็อินฟาเรด     ง. ประกอบไฟฉาย 

๑๗๙. ในการยิงปืน ปลย.๑๑ ในสนามยิงปืน เมือลูกเลือนเคลือนทีไปขา้งหนา้  โดยไม่บรรจุกระสุน นศท.ควร

แกไ้ขอยา่งไร 

 ก. สอดซองกระสุนใหเ้ขา้ที ข. ตรวจดูช่องยึดซองกระสุน   

 ค. เปลียนซองกระสุนใหม่   ง.ถูกทุกขอ้ 

 

 



 

 

๒๒ 

 

๑๘๐. เมือขอรังปลอกกระสุน  หรือแหนบหกั หรือเหลก็คดัปลอกกระสุนชาํรุด  และรังเพลิงสกปรก จะทาํให้

เกิดสาเหตุติดขดัอยา่งไร 

 ก. ไม่บรรจุกระสุน ข. ไม่รังหรือคดัปลอกกระสุน         

 ค. ปืนไม่ลนั        ง. ยิงไม่สมาํเสมอ 

๑๘๑. เมอืปืนไม่รัง หรือคดัปลอกกระสุน  ผูย้ิงจะตอ้งกระทาํอยา่งไร 

 ก. เปลียนซองกระสุน         ข. ทาํความสะอาดรังเพลิง     

 ค. ดึงคนัรังใหม่    ง. เหนียวไกหลายๆ ครัง 

๑๘๒. ขอ้ใด คือ วสัดุทาํความสะอาดอาวธุของ ปลย.๑๑ 

 ก. นาํอุ่น ข.นาํสบู่อุ่น  

 ค.นาํมนัเบนซิน ง.ขอ้ ก และ ข. ถูก 

๑๘๓. การปรับศูนยห์ลงัรูปวงกลมทางระยะใหป้รับโดยการหมุน  ตามเข็มนาฬิกา และ ทวนเข็มนาฬิกา  ถา้ผู ้

ยิงหมุนศูนยห์ลงัตามเขม็นาฬิกาจะทาํใหก้ระสุนถูกเป้าหมายอยา่งไร 

 ก.  ตาํกวา่นดัเดิม ข.  สูงกวา่นดัเดิม  

 ค. ไปทางซา้ยจากนดัเดิม   ง. ไปทางขวาจากนดัเดิม 

๑๘๔.การเลง็คือการใชส้ายตาวางแนวเสน้เลง็ผ่านศูนยห์ลงัและศูนยห์นา้ ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัการเลง็

ปืน 

 ก.ตงัปืนและเครืองเล็งใหต้รง  

 ข. หลบัตาซา้ยเลง็ดว้ยสายตาขวา  

 ค. ใหย้อดศูนยห์นา้อยูกึ่งกลางวงกลมศูนยห์ลงั    

 ง. ถูกทุกขอ้ 

๑๘๕. ศูนยห์ลงั ปลย.๑๑ สามารถปรับทางทิศและทางระยะได ้ ถา้ปรับศูนยห์ลงัทางทิศ  โดยหมุนตามเข็ม

นาฬิกา  จะใหก้ระสุนถูกเป้าหมาย  เป็นอยา่งไร 

 ก. สูงกวา่นดัเดิม ข.ไปทางซา้ยจากนดัเดิม      

 ค. ไปทางขวาจากนดัเดิม ง. ถูกเฉพาะขอ้ ก 

๑๘๖. ถา้กลุ่มกระสุนทียิงดว้ย ปลย.๑๑  เขา้เป้าหมายในทิศทาง ๑๐ นาฬิกา  จะปรับใหก้ลุ่มกระสุนเขา้วงดาํ  

ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก. ปรับทางระยะตามเข็มฯ    ข. ปรับทางทิศตามเข็มฯ   

 ค. ปรับทางทิศทวนเข็มฯ  ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

๑๘๗.ปลย.๑๑ เป็นอาวุธทีออกแบบสร้างโดย บริษทัเฮกเลอร์และโคช้ ประเทศเยอรมนันี  ออกแบบให้

สามารถทาํการยิง เป็นชุด และ ทีละนดัได ้ จากท่ายิงในขอ้ใด 

 ก.ท่านอนยิง ข.ท่านงัราบยิง  

 ค.ท่ายืนยิง ง. ถูกทุกขอ้ 
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๑๘๘. ในการฝึกยงิปืน ปลย.๑๑  ในสนาม ๑,๐๐๐ นิว หรือ ๒๕ เมตร  จะตอ้งใชเ้ป้าชนิดใด 

 ก. เป้า ปลย. ก ข. เป้า ปลย.ข  

 ค. เป้า ปลย. ค ง. เป้า ปลย ง 

๑๘๙.ในการศึกษาวิชาอาวุธ  นศท.จะตอ้งทาํการยิงปืน ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  ในการยิงปืนเขา้เป้าหมาย 

 ก. การบงัคบัการหายใจ         ข. การเลง็และการลนัไก        

 ค. ท่ายิง ง. ถูกทุกขอ้ 

๑๙๐. การปรับศูนยร์บ ของ ปลย. ๑๑  จะตอ้งใชเ้ป้าชนิดใด 

 ก.  เป้า ปลย. ก           ข.  เป้า ปลย. ข   

 ค. เป้า ปลย. ค. ง. เป้าตาราง 

วชิายุทธวธิี เรือง  บุคคลทําการรบในเวลากลางวนั 

๑๙๑.   ขอ้ใดเป็นกฎทวัไปของการเคลือนที 

 ก.   ตอ้งเคลือนทีดว้ยความระมดัระวงั ข.  ใชก้ารเคลือนทีดว้ยความรวดเร็ว 

 ค.   ตอ้งมีการเตรียมตวัเอง  และยทุโธปกรณ์ ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๙๒.   การเตรียมตวัเองจะตอ้งทาํอยา่งไร 

 ก.   พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ข.   เลือกใช้เสือผา้ทีอ่อนนุ่ม 

 ค.   ลงแป้งเสือผา้ใหเ้รียบร้อย ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๙๓.   เมอืเคลือนทีผา่นป่าหญา้สูง ๆ ควรทาํอยา่งไร 

 ก.   ควรเปลียนทิศทางเคลือนทีเลก็นอ้ย   

 ข.   เคลือนทีในขณะลมพดั 

 ค.   อยา่เคลือนทีตรง ๆ  ทาํใหห้ญา้ไหวผิดปกติ 

 ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๙๔.   วิธีการเคลือนทีในเวลากลางวนัมี  ๓  วิธีอะไรบา้ง 

 ก.   การเดิน  การคลาน  การวงิ ข.   การเดิน  การโผ  การคลาน 

 ค.   การโผ  การคลาน  การวงิ ง.   การคลาน  การวงิ  การเดิน 

๑๙๕.   ขอ้พิจารณาในการเคลือนทีมีอะไรบา้ง 

 ก. จะไปทีไหน  วิธีอะไร แบบไหน เมอืไร ข. จะไปทีไหน   วิธีอะไร  อยา่งไหน  เมือไร 

 ค. จะไปทีไหน  วิธีอะไร ทางไหน เมอืไร ง. จะไปทีไหน   วิธีอะไร   เมือไร 

๑๙๖.   ประเภทของการเคลือนยา้ยมี  ๒  ประเภท  คือ 

 ก.  การเคลือนยา้ยทางธุรการ , การเคลือนยา้ยระยะไกล 

 ข.  การเคลือนยา้ยทางยุทะวิธี , การเคลือนยา้ยระยะใกล ้

 ค.  การเคลือนยา้ยระยะไกล , การเคลือนยา้ยระยะใกล ้

 ง.  การเคลือนยา้ยทางธุรการ ,  การเคลือนยา้ยทางยทุธวิธี 



 

 

๒๔

 

๑๙๗.   การโผคือ  การเคลือนทีแห่งหนึงไปยงัอีกแห่งหนึง  มีกีขนัตอน 

 ก.   ๘   ขนัตอน ข.   ๙   ขนัตอน 

 ค.   ๑๐   ขนัตอน ง.   ๑๑   ขนัตอน 

๑๙๘.   การคลานมี  ๒  ชนิด  คือ 

 ก.   การคลานตาํ , การคลานเร็ว ข.   การคลานตาํ , การคลานสูง 

 ค.   การคลานสูง , การคลานเร็ว ง.   การคลานสูง , การคลานชา้ 

๑๙๙.   การคลานตาํใชใ้นโอกาสใด 

 ก.   ใชใ้นโอกาสมีสิงกาํบงั  และซ่อนพราง ข.   ใชใ้นโอกาสหาทีซ่อนพรางยาก 

ค.    ไม่จาํเป็นตอ้งใชค้วามเร็วมาก ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๐๐.   การคลานสูงใชใ้นโอกาสใด 

 ก.  ใชใ้นโอกาสมีสิงกาํบงั  และซ่อนพราง ข. เมือทศันวิสัยการตรวจการณ์ของขา้ศึกลดลง 

ค.  ตอ้งการความรวดเร็ว ง.  ถูกทุกขอ้ 

๒๐๑.   การวางตวัในสนามรบปฏิบติัอยา่งไร 

 ก.  การตรวจการณ์  และการยิง 

 ข.  ทาํตวัใหต้าํทีสุดเมือตรวจการณ์  และทาํการยิง 

 ค.  จงเลือกฉากหลงัทีดี  ตอ้งไม่ทาํตวัใหต้ดักบัเส้นขอบฟ้า 

 ง.  ถกูทุกขอ้ 

๒๐๒.   การพราง  คือ 

 ก.  การใชม้าตรการต่าง ๆ  ใหร้อดพน้จากการตรวจการณ์ของขา้ศึก 

 ข.  ใหพ้น้จากการตรวจการณ์ทงัทางพืนดิน  และทางอากาศ 

 ค.  ใชว้สัดุทีมีอยูต่ามธรรมชาติ  และทีมนุษยส์ร้างขึน 

 ง.  ถกูทุกขอ้ 

๒๐๓.   การทาํตวัใหต้าํเพือใหพ้น้จากการตรวจการณ์ของขา้ศึก  เรียกวา่ 

 ก.   การคลานตาํในสนามรบ ข.   การคลานสูงในสนามรบ 

 ข.   การวางตวัในสนามรบ ง.   การคลานศอกในสนามรบ 

๒๐๔.   การเคลือนทีจากทีวางตวัแห่งหนึงไปยงัอีกแห่งหนึงดว้ยวิธีการทีเร็วทีสุด  เรียกวา่ 

 ก.   การวงิ ข.   การคลานสูง 

 ค.   การโผ ง.   การคลานตาํ 

๒๐๕.   การใชม้าตรการต่าง ๆ  เพือใหร้อดพน้จากการตรวจการณ์ของขา้ศึกทงัทางพืนดิน  และทางอากาศ  

โดยใชว้สัดุตามธรรมชาติ  เรียกวา่ 

 ก.   การกาํบงั ข.   การโผ 

 ค.   การวางตวัในสนามรบ ง.   การพราง 

 



 

 

๒๕

 

๒๐๖.   สีดิน กบั สีเขียวอ่อน  ใชพ้รางกบัทหารทีมีสีผิวอยา่งใด 

 ก.   ขาว ข.   คลาํ 

 ค.   ผิวดาํแดง ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๐๗.   สีเหลืองทราย กบั สีเขียวออ่น  ใชพ้รางกบัทหารทีมีสีผิวอยา่งใด 

 ก.   ขาว ข.   คลาํ 

 ค.   ผิวดาํแดง ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๐๘.   ทหารทีมีสีผิวคลาํ  ควรใชสี้พรางสีอะไร 

 ก.   สีดิน กบั สีเหลืองทราย ข.   สีดิน กบั สีเขียวออ่น 

 ค.   สีเหลืองทราย กบั สีเขียวออ่น ง.   สีดาํ 

๒๐๙.   การกาํบงั  คือ 

 ก.   การหลบจากขา้ศึก ข.   การกาํบงัเครืองบินขา้ศึก 

 ค.   การกาํบงัจากการยิงของขา้ศึก ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๑๐.   การกาํบงัจากการยิงของขา้ศึก  เรียกวา่ 

 ก.   การซ่อนพราง ข.   การกาํบงั 

 ค.   การพรางตนเอง ง.   การพรางสิงทีสรา้งขึน 

๒๑๑.   การป้องกนัการตรวจการณ์ของขา้ศึก  เรียกวา่ 

 ก.   การซ่อนพรางจากการยิงของขา้ศึก ข.   การป้องกนัจากการตรวจการณ์ของขา้ศึก 

 ค.   การป้องกนัจากกระสุนปืนใหญ่ ง.   การซ่อนพราง 

๒๑๒.   เมือทาํการตรวจการณ์ใหต้รวจการณ์ในท่าใด 

 ก.   ท่านอน ข.   ท่านงั 

 ค.   ท่าหมอบ ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๑๓.   การซ่อนพราง  คือ 

 ก.   การป้องกนัจากกระสุนปืนใหญ่ ข.   การซ่อนพรางจากการยิงของขา้ศึก 

 ค.   การป้องกนัการตรวจการณข์องขา้ศึก ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๑๔.   การงดใชเ้สียง  และแสง  คืออะไร 

 ก.   วินยัทหาร ข.   วินยัการรบ 

 ค.   วินยัการป้องกนั ง.   วินยัการพราง 

๒๑๕.   เมือตอ้งการทาํการรบในภูมิประเทศทีเป็นหิมะ  ควรพรางร่างกายดว้ยสีอะไร 

 ก.   สีดิน ข.   สีขาว 

 ค.   สีเขียวออ่น ง.   ถูกทงัขอ้  ก.  และ ข. 

๒๑๖.   การพราง คือ  การป้องกนัการตรวจการณ์ของขา้ศึก  ไดแ้ก่ 

 ก.   ร่มเงาตน้ไม ้ ข.   ป่าหญา้ 

 ค.   ตาข่ายเชือกทีมีเศษผา้ชินเลก็ ๆ ง.   ถูกทุกขอ้ 



 

 

๒๖

 

๒๑๗.   การพรางทีสรา้งขึนไดแ้ก่ 

 ก.   ผา้ใบ หรือ ตาข่ายพราง ข.   พุ่มไม ้

 ค.   ใบไมที้มีอยูต่ามธรรมชาติ ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๑๘.   การพรางอาวธุยุทธภณัฑท์างทหารไดแ้ก่ 

 ก.   เปลียนแปลงขนาด ข.   ใหเ้ปลียนแปลงแบบ 

 ค.   เปลียนแปลงรูปทรง ง.   ขอ้  ข.  และ  ค.  ถูก 

๒๑๙.   การปฏิบติัตวัใหพ้น้จากเส้นขอบฟ้า  เรียกวา่ 

 ก.   การกาํบงั ข.   การซ่อนพราง 

 ค.   วินยัการพราง ง.   การพรางร่างกาย 

๒๒๐.   การพรางร่างกายในเวลากลางวนั  คือ 

 ก.   การพรางร่างกายในส่วนทีไม่มีเสือผา้ปกคลุม  

 ข.   การพรางใบหนา้  และหลงัมือ 

 ค.   ขอ้  ก.  และ  ข.  ถูก    

 ง.   ขอ้  ข.  ถูกขอ้เดียว 

๒๒๑.   การโผขนัที  ๒  คือ 

 ก.   เริมตน้จากท่านอน     

 ข.   การวงิ 

 ค.   เผยอศีรษะขึนเพือตรวจดูลกัษณะภูมิประเทศ  

 ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๒๒.   การโผขนัที  ๖  คือ 

ก. เตรียมตวัลุกขึนเพือเตรียมโผ 

ข. ลม้ตวัลงไปขา้งหนา้ใช้พานทา้ยปืนยนัพืนดิน 

ค. ปล่อยนาํหนกัลงพืนใชมื้อขวาจบัพานทา้ยดึงเขา้ร่องไหล่ 

ง. การวงิไปยงัทีวางตวัแห่งใหม่ 

๒๒๓.   การพรางร่างกายในเวลากลางวนั  คือ 

ก. ใชสี้ทาบริเวณใบหนา้ทีขึนเงา 

ข. พรางหนา้ผาก , โหนกแกม้ , จมูก  และคาง  อยา่งไมเ่ป็นระเบียบ 

ค. ขอ้  ข.  ถูก 

ง. ขอ้  ก.  และ  ข.  ถูก 

 

 

 

 



 

 

๒๗ 

 

๒๒๔.   การพรางร่างกายในเวลากลางคืน  คือ 

ก. ใชสี้ทาบริเวณใบหนา้ทีขึนเงา 

ข. พรางหนา้ผาก , โหนกแกม้ , จมูก  และคาง 

ค. ทาทุกส่วนของร่างกายทีไม่มีเสือผา้ปกคลุมดว้ยสีดาํ  

ง. ง.  ถูกทุกขอ้ 

๒๒๕.   การพรางอาวุธเป็นสิงจาํเป็นสาํหรับทหารจึงตอ้งทาํการพรางดงันี 

 ก.   จาํเป็นตอ้งลดความเด่นชดั ข.   พรางอยา่งถูกตอ้งไม่เป็นระเบียบ 

 ค.   ขอ้  ก.  และ  ขอ้  ข.  ถูก ง.   ขอ้  ข.  ถูก 

๒๒๖.   การพรางหมวกเหล็กจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

 ก.   ระบายสี  ใหดู้เปรอะเปือนไม่เป็นระเบียบ ข.   ใชผ้า้สีพรางคลุม 

 ค.   ใชต้าข่ายคลุมเพือลดความเด่นชดั ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๒๗.   การพรางเครืองสนามมีความจาํเป็นหรือไม่ 

 ก.   ไม่มีความจาํเป็นตอ้งพราง ข.   จาํเป็นตอ้งพราง 

 ค.   ขอ้  ข.  ขอ้  ง.  ถูก ง.    เพือใหก้ลมกลืนกบัธรรมชาติ 

๒๒๘.   หลุมบุคคลทีอยู่ในร่มเงาของตน้ไมใ้หญ่จาํเป็นตอ้งพรางหรือไม่ 

ก. ไม่จาํเป็นตอ้งพรางร่มเงาพรางใหแ้ลว้ 

ข. การพรางทาํใหดู้ไม่เป็นธรรมชาติ 

ค. จาํเป็นตอ้งพราง  และมนัตรวจตราเพือใหใ้กลเ้คียงกบัธรรมชาติ 

ง. การพรางทาํใหเ้ด่นชดัทาํให้ขา้ศึกตรวจการณ์ไดง่้าย 

๒๒๙.   การพราง  คือ 

 ก.   การป้องกนัการตรวจการณ์ของขา้ศึก ข.   โดยอาศยัสิงทีมนุษยส์ร้างขึน 

 ค.   โดยอาศยัธรรมชาติ ง.    ถูกทุกขอ้ 

วชิายุทธวธิี เรือง    บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน 

๒๓๐.   ในสงครามโลกครังที  ๒  เยอรมนั  และอิตาลีทีโตบรู๊ค  ทาํอะไรสะเพร่าจนทาํใหท้หารองักฤษตรวจ

การณ์พบทีมนั 

 ก.   ใชไ้ฟฉาย ข.   จุดไฟแช๊ค 

 ค.   จุดไมขี้ด ง.   ส่งเสียงดงั 

๒๓๑.   ในคืนเดือนหงายควรปฏิบติัตนอยา่งไร 

 ก.   อยูห่่างจากตน้ไม ้ ข.   อยูใ่ตเ้งาไม ้

 ค.   พยายามวงิใหเ้ร็ว ง.   พยายามเคลือนทีบริเวณใบไมแ้หง้ 

 

 



 

 

๒๘

 

๒๓๒.   การพรางใบหนา้ในเวลากลางคืนควรพรางอยา่งไร 

 ก.   ทาหนา้ดาํทงัใบหนา้ ข.   ทาในส่วนทีสะทอ้นแสง   

 ค.   ทาเฉพาะหนา้ผาก ง.   ทาเฉพาะในหู 

๒๓๓.   การเคลือนทีในเวลากลางคืนควรเลือกภูมิประเทศอยา่งไร 

 ก.   ในป่า ข.   ในลาํธาร 

 ค.   ในหุบเขา ง.   ทีโล่ง 

๒๓๔.   การเคลือนทีในเวลากลางคืนในภมูิประเทศใดทีสามารถตรวจการณ์ไดดี้ 

 ก.   ทีโล่ง ข.   ในป่า 

 ค.   ในหุบเขา ง.   ในลาํธาร 

๒๓๕.   การเคลือนทีโดยอาศยัประโยชนจ์ากสิงใดในเวลากลางคืน 

 ก.   เสียงปืนใหญ่ ข.   เสียงฝนตก 

 ค.   เสียงลมพดั ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๓๖.   การเคลือนทีในเวลากลางคืนไม่ควรสวมหมวกอะไร 

 ก.   หมวกเหลก็ ข.   หมวกแก๊ป   

 ค.   หมวกแบเล่ห์ ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๓๗.   การเดินในเวลากลางคืนควรเดินอยา่งไร 

 ก.   ส้นเทา้สมัผสัพืนก่อน ข.   ปลายเทา้สัมผสัพืนก่อน 

 ค.   ลงใหเ้ต็มเทา้ ง.   เดินโดยใชข้า้งเทา้ลงก่อน 

๒๓๘.   การคลานในเวลากลางคืน  ปืน หรืออาวธุประจาํกาย  ควรเอาไวที้ใด 

 ก.   แบกไวบ้นบ่า ข.   วางบนพืนขา้งลาํตวั 

 ค.   สะพายอาวธุไว ้ ง.   หนีบไวใ้ตแ้ขน 

๒๓๙.   การหาทิศในเวลากลางคืน  เมืออยูซี่กโลกเหนือจะหาจากดาว 

 ก.   ดาวจระเข ้ ข.   ดาวไถ 

 ค.   ดาวกางเขน ง.   ขอ้ ก. และ ข.  ถูก 

๒๔๐.   ดาวไถมีลกัษณะคลา้ย  พยญัชนะใด 

 ก.   A    ตะแคง ข.   B   ตะแคง 

 ค.   C    ตะแคง ง.   M   ตะแคง 

๒๔๑.   เมือเรายืนอยูที่  จงัหวดักาญจนบุรี  อยากทราบวา่ดาวเหนือจะอยูสู่งจากขอบฟ้ากีองศา 

 ก.   ๕   องศา ข.   ๖   องศา 

 ค.   ๗   องศา ง.   ๘   องศา 

๒๔๒.   ส่วนหางของดาวจระเขจ้ะมีดาวกีดวง 

 ก.   ๒   ดวง ข.   ๓   ดวง 

 ค.   ๔   ดวง ง.   ๕   ดวง 



 

 

๒๙

 

๒๔๓.   ขณะทีเรากาํลงัขา้มเครืองกีดขวางลวดหนามมีพลุส่องแสงเกิดขึน  เราควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก.   รีบเคลือนที ข.   กระโดดหนี 

 ค.   กม้ตวัตาํ  และอยู่นิง ๆ ง.   รีบทาํลายลวดหนามทนัที 

๒๔๔.   ขณะเคลือนทีมีพลุทีพืนดิน  ควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก.   รีบออกจากบริเวณนนัอย่างรวดเร็ว ข.   รีบทาํลายลวดหนามทนัที 

 ค.   กม้ตวัตาํ ง.   อยูนิ่ง ๆ 

๒๔๕.   เมืออยูใ่ตพ้ลุยิงเหนือศีรษะจะปฏิบติัอยา่งไร 

 ก.   รีบเคลือนที ข.   กระโดดหนี 

 ค.   กม้ตวัตาํอยูนิ่ง ๆ ง.   รีบทาํลายลวดหนามทนัที 

๒๔๖.   วิธีการเคลือนทีในเวลากลางคืนมีอะไรบา้ง 

 ก.   การเดิน , การคลาน ข.   การเดิน , การโผ 

 ค.   การเดิน , การคลานสูง ง.   การเดิน , การคลานตาํ 

๒๔๗.   ขอ้ใดเป็นการเคลือนทีเป็นขนั ๆ  ในเวลากลางคืนถูกตอ้ง 

ก. เคลือนทีอยา่งเงียบ – ระยะทางมาก – หยดุฟัง – เคลือนทีต่อไป 

ข. เคลือนทีอยา่งเงียบ – ระยะทางมาก 

ค. เคลือนทีอยา่งเงียบ – ระยะสัน 

ง. เคลือนทีอยา่งเงียบ – ระยะสัน – หยุดฟัง – เคลือนทีต่อไป 

๒๔๘.   แสงจากการจุดไมขี้ดไฟในภูมิประเทศอาจมองเห็นไดใ้นระยะกีไมล ์

 ก.   ๕   ไมล ์ ข.   ๘   ไมล ์

 ค.   ๑๐   ไมล ์ ง.   ๑๕   ไมล ์

๒๔๙.   เมืออยูซี่กโลกเหนือจะหาทิศจากดาวใด 

 ก.   ดาวลูกไก่ ข.   ดาวไถ 

 ค.   ดาวกางเขน ง.   ดาวองัคาร 

๒๕๐.   การเคลือนทีในเวลากลางคืน  จะตอ้งเตรียมตวัเอง  เรืองการแต่งกายโดยพยายามเลือกใช ้

 ก.   เสือผา้อ่อนนุ่มรัดรูปทรง ข.   เสือผา้หนา  และรัดรูปทรง 

 ค.   เสือผา้อ่อนนุ่มไม่รัดรูปทรง ง.   เสือผา้ลงแป้ง 

๒๕๑.   การใชอ้าวธุในเวลากลางคืน  เพือรักษาความปลอดภยั  ควรใชอ้าวุธชนิดใด 

 ก.   กระสุนส่องวิถี ข.   กระสุนส่องแสง 

 ค.   ลูกระเบิดขวา้ง ง.   กระสุนปืน M ๖๐ 

๒๕๒.   การเขา้โจมตีในบริเวณหมู่บา้น  ควรหลีกเลียงการเคลือนทีบริเวณใด 

 ก.   ทีโล่งแจง้ ข.   ไร่ 

 ค.   นา ง.   ตามถนน , เสน้ทาง 

 



 

 

๓๐

 

๒๕๓.   หลกัการปฏิบติัในการรักษาความปลอดภยั  ในเวลากลางคืนทีตอ้งยึดถือ  คือ 

 ก.   เขา้ใจสัญญาณบอกฝ่าย ข.   ประสานการปฏิบติัทหารฝ่ายเดียวกนั 

 ค.   ระวงัเรืองการใชแ้สง , เสียง ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๕๔.   การรักษาความปลอดภยัในเวลากลางคืนขอ้ใด  เป็นหลกัการจดัยามรักษาการณ์ 

 ก.   ตอ้งผลดัเปลียนยามบ่อย ๆ ข.   เปลียนยามทุก  ๑  วนั 

 ค.   เปลียนยามทุก  ๒๔  ชวัโมง ง.   เปลียนยามทุก  ๔  ชวัโมง 

๒๕๕.   ในตอนหวัคาํดาวสองดวง  หรือขาคู่หนา้ของดาวจระเข ้ จะเป็นแนวชีไปทางใด 

 ก.   ชีไปทางทิศตะวนัออก ข.   ชีไปทางดาวเหนือ 

 ค.   ชีไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ง.   ชีลงมาสู่ขอบฟ้า 

๒๕๖.   การหาดาวเหนือจากดาวจระเข ้ ส่วนใดของดาวจระเขจ้ะเป็นแนวไปยงัดาวเหนือ 

 ก.   ส่วนหาง ข.   ส่วนขาคู่หนา้ 

 ค.   ส่วนขาคู่หลงั ง.   ส่วนหัว 

๒๕๗.   หากไม่มีลกัษณะภูมิประเทศใดใชเ้ป็นเครืองนาํทางได ้ ใหใ้ชวิ้ธีการเคลือนทีอยา่งไรโดยใชเ้ข็มทิศ 

 ก.   เป็นสีเหลียม ข.   เป็นเส้นตรง 

 ค.   เป็นวงกลม ง.   เป็นมุมหกั 

๒๕๘.   การคลานในเวลากลางคืนใชใ้นโอกาส 

 ก.   เขา้ใกลข้า้ศึก ข.   อยูห่่างจากขา้ศึก 

 ค.   เมือมีแสงสวา่งมาก ง.   เมือมีพลุดงัขึน 

๒๕๙.   ในเวลากลางคืนควรพรางร่างกายดว้ยสีอะไร 

 ก.   สีเขียว ข.   สีเหลืองทราย 

 ค.   สีขาว ง.   สีดาํ 

๒๖๐.   ดาวกางเขนมีจาํนวนกีดวง 

 ก.   ๒   ดวง ข.   ๓   ดวง 

 ค.   ๔   ดวง ง.   ๕   ดวง 

๒๖๑.   ขอ้ใดหมายถึงสญัญาณผา่น 

 ก.   ติดแถบเรืองแสงทีหมวก ข.   พบัแขนเสือหนึงขา้ง 

 ค.   สวมปลอกแขน ง.   ถาม  กรุงเทพ  ,  ตอบ  ภูเก็ต 

๒๖๒.   สิงทีตอ้งเตรียมการตงัแต่ในเวลากลางวนั  คือ 

 ก.   แผ่นจดระยะ ข.   การเตรียมการยิง 

 ค.   ขอ้ ก. ถูก ง.   ถูกทงัขอ้ ก. และ ข. 

๒๖๓.   การหาดาวเหนือจะลากเส้นผา่นขาหนา้ตรงไปประมาณกีเท่า 

 ก.   ๒   เท่า ข.   ๓   เท่า 

 ค.   ๔   เท่า ง.   ๕   เท่า 



 

 

๓๑

 

๒๖๔.   ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของเสน้ตดัขอบฟ้า 

 ก.   บนสนัเขาหวัโลน้ ข.   บนจอมปลวกหวัโลน้ 

 ค.   ในกน้บ่อนาํ ง.   บนขอบหลงัคา 

๒๖๕.   การเดินในเวลากลางคืนในทีโล่งแจง้จะถืออาวุธประจาํการยอยา่งไร 

 ก.   หนีบไวใ้ตรั้กแร้ ข.   แบกอาวธุ 

 ค.   เฉียงอาวธุ ง.   สะพายขวาง 

๒๖๖.   ดาวกางเขน  หรือดาววา่ว  มีจาํนวนกีดวง 

 ก.   ๒   ดวง ข.   ๓   ดวง 

 ค.   ๔   ดวง ง.   ๕   ดวง 

๒๖๗.   การพรางเพือซ่อนตวัในทีมืด  ในการพรางหนา้ใหด้าํทงัหนา้  ควรใชสิ้งทีมีสีดาํไดแ้ก่ 

 ก.   เขมา่ถ่าน ข.   เขมา่ตะเกียง 

 ค.   ถ่านไมก๊้อก ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๖๘.   การคลานในเวลากลางคืน  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก.   ควรยกอาวธุประจาํกายใหพ้น้พืนดิน ข.   กลางคืนคลานเหมือนกลางวนั 

 ค.   คลานให้หนา้อกติดพืนดิน ง.   ตอ้งคลานอยา่งรวดเร็ว 

๒๖๙.   การเดินในเวลากลางคืน  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก.   ยกเทา้ใหสู้ง ข.   ใชมื้อคลาํก่อนนอนหมอบ 

 ค.   เพือความรวดเร็วไม่ตอ้งใชม้ือคลาํ ง.   ก่อนคุกเข่าใหใ้ชมื้อคลาํทีวางเข่าก่อนทุกครัง 

วชิายุทธวธิี เรือง ป้อมสนาม 

๒๗๐. ป้อมสนามเป็นงานทีสรา้งขึนในชนัตน้เมือใด 

 ก. เมือปะทะกบัขา้ศึกหรือขา้ศึกอยูใ่นระยะใกล ้ 

 ข. เมือขา้ศึกยดึพืนทีฝ่ายเราได ้

 ค. เมือพืนทีบริเวณนนัไม่มีขา้ศึกอยูเ่ลย   

 ง. เมือกาํลงัพลฝ่ายเราตอ้งการพกัผ่อน 

๒๗๑. มูลดินของหลุมบุคคลมีขนาดเท่าใด 

 ก. กวา้ง ๓ ฟตุ สูง ๓ นิว ข. กวา้ง ๔ ฟุต สูง ๖ นิว 

 ค. กวา้ง ๓ ฟตุ สูง ๖ นิว ง. กวา้ง ๔ ฟุต สูง ๓ นิว 

๒๗๒. การดดัแปลงภูมิประเทศ คือ 

 ก. การกาํจดัมลูดินปรับพืนทีใหเ้รียบ ข. ตดัตน้ไมทุ้กตอ้งใหห้มด 

 ค. การยา้ยทีวางตวับ่อย ๆ ง. การเสริมความแขง็แรงให้กบัทีมนัตงัรับ 

 

 



 

 

๓๒

 

๒๗๓. ลาํดบัความเร่งด่วนของงานในทนัทีทีเขา้ยดึทีมนั จะตอ้งเสริมความแข็งแรงใหก้บัทีมนัตงัรับ ขอ้ใด

จะตอ้งกระทาํเป็นลาํดบัแรก 

 ก. การถากถางพืนทีการยิงและกาํจดัสิงกีดขวาง  

 ข. การกาํหนดทีตงัและวางอาวธุยิง 

 ค. การขดุหลุมบุคคลและทีตงัอาวธุ   

 ง. การสร้างเครืองกีดขวางประเภทต่าง ๆ 

๒๗๔. หลุมบุคคลนอนยิงเป็นทีตงัยิงแบบบ่อตืน ๆ กาํหนดขึนใชช้วัคราว หลุมบุคคลชนิดนีเป็นทีตงัยิงแบบใด 

 ก. ทีตงัยิงแบบมาตรฐาน ข. ทีตงัยิงแบบเร่งด่วน 

 ค. ทีตงัยิงแบบชวัคราว ง. ทีตงัยิงแบบถาวร 

๒๗๕. หลุมบุคคลเดียวมีขนาดของหลุมเท่าใด 

 ก. กวา้ง ๔ ฟตุ ยาว ๔ ฟตุ ลึก ๒ ๑/๒ - ๔ ฟุต  

 ข. กวา้ง ๓ ฟตุ ยาว ๔ ฟตุ ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟตุ  

 ค. กวา้ง ๒ ฟตุ ยาว ๓ ฟตุ ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟตุ  

 ง. กวา้ง ๒ ฟตุ ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต 

๒๗๖. ทีตงัยิงปืนกลมี ๓ แบบ คือ แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบบ่อ และแบบใด 

 ก. แบบหลุมบุคคลคู่ ข. แบบเกือกมา้ 

 ค. แบบหลุมบคุคลเดียว ง. แบบเร่งด่วน 

๒๗๗. การกรุลาดมี ๒ แบบ แบบกาํแพงกนัดิน กบั แบบกรุผิว แบบกาํแพงกนัดินสามารถทรงตวัอยูไ่ดเ้อง

โดยไมต่อ้งใชเ้ครืองคาํจุนกระทาํไดห้ลายวิธี ๆ ใดบา้ง 

ก. วิธีใชก้ระสอบ,แผ่นหญา้,หินและอิฐ,ซุง                       

 ข.    วิธีใชผ้า้กระสอบ,ลวดตาข่าย,ผา้ใบ,ตะแกรงลวด 

 ค.    วิธีใชภ้าชนะโลหะทีแผ่แลว้,แผ่นโลหะ,สังกะสีลูกฟูก   

ง.     วิธีใชกิ้งไม,้ไมก้ระดาน,ไมอ้ดั,ไม่ท่อนหรือไมแ้ปรรูป 

๒๗๘ . แบบและรูปร่างของคู มี ๓ แบบ คือ คูต่อสู,้คูมาตรฐานมีทียืนยิง,คูยิงสาํหรับคูมาตรฐาน   มีทียืนยิง 

มีความลึกเท่าใด  

 ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟตุ  

 ค. ลึก ๕ ๑/๒ ฟตุ ง. ๖ ๑/๒ ฟตุ 

๒๗๙. การถากถางพืนทียิง มีหลกัการปฏิบติัอยูห่ลายหวัขอ้ สาํหรับการปฏิบติัในพืนทีจดัไวส้าํหรับ การตงัรับ 

ประชิด ใหเ้ริมถากถางใกลแ้นวของหนา้ทีมนัใหญ่ และต่อออกไปขา้งหนา้อยา่งนอ้ยกีหลา 

 ก. ๓๐ หลา ข. ๕๐ หลา 

 ค. ๘๐ หลา ง. ๑๐๐ หลา 

 

 



 

 

๓๓

 

๒๘๐. ป้อมสนามเป็นงานทีไดส้ร้างขึนในชนัตน้เมือปะทะกบัขา้ศึกหรือในเมือขา้ศึกอยูใ่นระยะใกล ้ 

แต่ส่วนมากแลว้ มกัจะใชม้ากในสถานการณ์ใด 

 ก. เขา้ตี ข. ตงัรับ   

 ค. ร่นถอย ง. ถูกทุกขอ้ 

๒๘๑. การกาํหนดลาํดบัความเร่งด่วนของงานป้อมสนาม ในทนัทีทีทาํการเขา้ยดึทีมนั จะตอ้งเสริม 

ความแข็งแรง ใหก้บัทีมนัตงัรับ ขอ้ใดตอ้งกระทาํเป็นลาํดบัแรก 

 ก. การกาํหนดทีตงัและวางอาวธุยิง        ข. การถากถางพืนทีการยิงและการกาํจดัสิงกีดขวาง 

 ค. การขดุหลุมบุคคลและทีตงัอาวธุ        ง. การสร้างและทาํเครืองกีดขวางประเภทต่าง ๆ 

๒๘๒. คูเป็นทีตงัอาวุธเร่งด่วน นอกจากจะใชเ้ป็นคูยิงแลว้ ยงัใชท้าํสิงใดไดอี้ก 

 ก. การบงัคบับญัชาสังการ ข. การส่งกาํลงัในทีมนัตงัรับ 

 ค. การติดต่อสือสาร ง. ถูกทุกขอ้ 

๒๘๓. รูปรอยมาตรฐานแบบใด เป็นแบบทีดีเลิศสาํหรับคูยิง ในเกือบทุกสถานการณ ์ในการหอ้งกนั 

         ดีเลิศ การระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ จะถูกจาํกดัอยูเ่ฉพาะแห่ง 

 ก. แบบสีเหลียม ข. แบบแปดเหลียม       

 ค. แบบหกเหลียม ง. แบบสามเหลียม 

๒๘๔. ป้อมสนาม เป็นงานซึงโดยทวัไปแลว้ มกัประกอบดว้ย 

 ก. ทีวางตวัสาํหรับบุคคล ข. การถากถางพืนทีการยิง,การขดุคูทีตงัอาวธุ 

 ค. การขดุบอ่พืนทีหานาํ ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก 

๒๘๕. การทาํทีตงัยิงแบบเร่งด่วน,หลุมบุคคลเป็นความรับผิดชอบและตอ้งสามารถสร้างไดด้ว้ยตนเองโดย

ผูใ้ด 

 ก. ทหารทุกนาย ข. ผบ.หมู่   

 ค. หน.ชุดยิง ง. พลนาํสาร 

๒๘๖. การดดัแปลงภูมิประเทศ ใหมี้ความเข็งแรงและดีไดน้นัยอ่มขึนอยู่กบัสิงใด 

 ก. การสงัการของผูบ้งัคบับญัชา    

 ข. ภูมิประเทศ 

 ค. ระยะเวลาทีมีอยูแ่ละสิงอาํนวยความสะดวก เช่นเครืองมือและวสัดุ  

 ง. สภาพอากาศ 

๒๘๗. หากถูกยิงจากขา้ศึกในทนัทีทนัใด และหาทีกาํบงัตามธรรมชาติไม่ได ้ทหารสามารถขดุหลุมบุคคล 

นอนยงิได ้ดว้ยวิธีใดจึงจะถูกตอ้ง 

 ก. ปลดเครืองสนามแลว้เอาพลวัสนามขดุ ข. นงัหรือยืนขดุก็ได ้

 ค. นอนตะแคงขา้งแลว้ใชพ้ลวัสนามขุด ง. รอใหข้า้ศึกหยดุยิงแลว้จึงทาํการขุด 

 

 



 

 

๓๔

 

๒๘๘. หลุมบุคคลทีนิยมใชก้นัมากทีสุด และไดผ้ลดีทีสุดมีกีแบบ 

 ก. ๑ แบบ ข. ๒ แบบ   

 ค. ๓ แบบ ง. ๔ แบบ 

๒๘๙. หลุมบุคคลคู่ มีขนาดกวา้ง และยาวเท่าใด 

 ก. กวา้ง ๑ ฟตุ ยาว ๔ ฟุต ข. กวา้ง ๒ ฟตุ ยาว ๖ ฟตุ 

 ค. กวา้ง ๓ ฟตุ ยาว ๕ ฟตุ ง. กวา้ง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต 

๒๙๐. ทีตงัยิงปืนกล ทีใหค้วามออ่นตวัมากทีสุด และสามารถหนัปืนไปไดเ้ป็นมุมถึง ๑๘๐ องศา และ 

        ป้องกนัพลประจาํปืนไดดี้ ไดแ้ก่ทีตงัยิงแบบใด 

 ก. แบบบ่อ ข. แบบหลุมบุคคล ๒ หลุม     

 ค. แบบนอนยิง ง. แบบเกือกมา้ 

๒๙๑. ทีตงัยิงเครืองยิงจรวดต่อสู้รถถงัแบบบ่อมีวงกลมรัศมีกีฟุต 

 ก. ๓ ฟตุ ข. ๔ ฟุต   

 ค. ๕ ฟุต ง. ๖ ฟตุ 

๒๙๒. ทีตงัยิงเครืองลูกระเบิด ขนาด ๖๐ มม. มีกีแบบ 

 ก. ๒ แบบ ข. ๓ แบบ   

 ค. ๔ แบบ ง.  ๕ แบบ 

๒๙๓. สิงก่อสร้าง ทีเป็นทีตงัยิงอาวุธเร่งด่วน และใชเ้ป็นทีบงัคบับญัชา,การติดต่อสือสาร,ส่งกาํลงับาํรุง 

         ในทีมนัตงัรับ คืออะไร 

 ก. หลุมบุคคลเดียว ข. หลุมบุคคลคู่   

 ค. คู ง. หลุมแบบเกือกมา้ 

๒๙๔. งานเริมแรกของคูมาตรฐาน ไดแ้ก่การสร้างคูชนิดใด 

 ก. คูยิง ข. คูต่อสู ้   

 ค. คูระบายนาํ ง. คูดกัระเบิด 

๒๙๕. คูต่อสู ้จะมีความกวา้งทีปากคูกีฟตุ 

 ก. ๒ ฟุต ข. ๓ ฟตุ   

 ค. ๔ ฟุต ง. ๕ ฟุต 

๒๙๖. รูปรอยแบบใด ทีป้องกนัไดดี้เลิศในทุกสถานการณ์ และป้องกนัการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ไดดี้ คือ 

 ก. รูปรอยแบบซิกแซก ข. รูปรอยแบบ ๘ เหลียม 

 ค. รูปรอยแบบ ๖ เหลียม ง. รูปรอยแบบ ๓ เหลียม 

๒๙๗. การดดัแปลงภูมิประเทศ คือ 

 ก. การสร้างเครืองกีดขวาง ข. การขดุหลุมบุคคล 

 ค. ทาํการพรางดว้ยกิงไม ้ ง. การเสริมความแขง็แรงให้กบัทีมนัตงัรับ 

 



 

 

๓๕

 

๒๙๘. ทีตงัยิงแบบเร่งด่วนหมายถึง 

 ก. การดดัแปลงหลุมบุคคลนอนยิง ข. ทีตงัยิงกาํหนดและดดัแปลงขึนเพือใชช้วัคราว 

 ค. การดดัแปลงหลุมระเบิดเป็นทีตงัยิง ง. การดดัแปลงมูนดินเป็นทีตงัยิง 

 

๒๙๙. ทียืนยิงของหลุมบุคคลเดียวสมควรขุดลึกกีฟตุ 

 ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต ถึง ๕ ฟตุ ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต ถึง ๖ ฟตุ 

 ค. ตามความสูงของผูใ้ชแ้ละเมือนงัมอบ ง. ถูกทงัขอ้ ข. และ ค. 

๓๐๐. ทีตงัยิงปืนกลมีกีแบบ 

 ก. ๒ แบบ ข. ๓ แบบ   

 ค. ๔ แบบ ง. ผิดทุกขอ้ 

๓๐๑. ทีตงัยิงเครืองยิงจรวดต่อสู้รถถงัขนาด ๓.๕ นิว (คจตถ.) มี ๒ แบบ คือ 

 ก. แบบนอนยิงกบัแบบนงัยิง ข. แบบยืนยิงกบัแบบนอนยิง 

 ค. แบบนงัคุกเข่ายิงกบัแบบนงัราบยิง ง. แบบบ่อกบัแบบหลุมบุคคลสองหลุม 

๓๐๒. ทีตงัยิงปืนไร้แสงสะทอ้นถอยหลงั ขนาด ๕๗ มม. และ ๗๕ มม. มีกีแบบ 

 ก. ๒ แบบ ข. ๓ แบบ   

 ค. ๔ แบบ ง. ๕ แบบ 

๓๐๓. ทีตงัยิงเครืองยิงลูกระเบิดขนาด ๓.๕ นิว มีมูนดินกวา้ง 

 ก. มูนดินกวา้ง ๓ ฟุต สูง ๓ นิว ข. มูนดินกวา้ง ๔ ฟุต สูง ๖ นิว 

 ค. มูนดินกวา้ง ๔ ฟุต สูง ๓ นิว ง. ไม่ตอ้งมีมูนดินแต่สร้างทีกาํบงัไวใ้กล ้ๆ 

๓๐๔. คูต่อสูมี้ความลึกทีสุดและกวา้งปากคูเท่าไร 

 ก. ๔ ๑/๒ ฟตุ กวา้งทีปากคู ๔ ฟุต ข. ๕ ๑/๒ ฟุต กวา้งทีปากคู ๕ ฟุต 

 ค. ๖ ๑/๒ ฟตุ กวา้งทีปากคู ๖ ฟตุ ง. ๗ ๑/๒ ฟุต กวา้งทีปากคู ๗ ฟุต 

๓๐๕. คูมาตรฐานมีทียืนยิงพร้อมลึก ๕ ๑/๒ ฟุต เหมาะแก่การปฏิบติังานชนิดใด 

ก. การติดต่อสือสาร,การบงัคบับญัชา,การส่งกาํลงั,การส่งกลบั,การสบัเปลียนหน่วยทหาร 

ข. การตงัรับ,การร่นถอย,การติดต่อสือสาร,การบงัคบับญัชา 

ค. การส่งกาํลงั,การส่งกลบั,การสบัเปลียนหน่วยทหาร,การติดต่อสือสาร 

ง. งานติดต่อสือสาร,การบงัคบับญัชา,การส่งกลบั,การสบัเปลียนหน่วยทหาร 

๓๐๖. คูมาตรฐานสมควรมีพืนทียืนยงิทุก ๆ กีหลา 

 ก. ๑-๕ หลา สลบักนัทงั ๒ ขา้ง ข. ๕–๑๐ หลา สลบักนัทงั ๒ ขา้ง 

 ค. ๑๐–๑๕ หลา สลบักนัทงั ๒ ขา้ง ง. ผิดทุกขอ้ 

๓๐๗. ทีตงัยิงปืนกลมี ๓ แบบ คือ แบบบ่อ,แบบเกือกมา้,และแบบใด 

 ก. แบบหลุมบุคคลสองหลุม ข. แบบหลุมบคุคลคู่ 

 ค. แบบหลุมบคุคลเดียว ง. แบบเร่งด่วน 



 

 

๓๖

 

๓๐๘. การกรุลาดมี ๒ แบบ คือ 

 ก. แบบกรุผิว,แบบคลุมดิน ข. แบบกาํแพงดิน,แบบกรุผิว 

 ค. แบบกาํแพงดิน,แบบกาํแพงซุง ง. แบบคลุมดิน,กาํแพงซุง 

๓๐๙. หลกัการในการถากถางพืนยิงมีอยูว่า่ 

 ก. ตอ้งไมเ่ป็นการเปิดเผยทีมนัฝ่ายเรา ข. ตอ้งไมข่าดความรอบคอบ 

 ค. ถากถางใหม้ากไวพ้อฝนตกกขึ็นอีก ง. ถูกเฉพาะ ขอ้ ก.,ข. 

 

วชิายุทธวธิี  รูปขบวนทําการรบ  หมู่ ปล. 

๓๑๐.   หมู่ปืนเลก็แต่ละหมู่มีกาํลงัทงัหมดกีนาย 

 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. แต่ละหมู่ประกอบดว้ย  ผบ.หมู่ ปล.  และ ๒ ชุดยิงคือ ชุดยิง ก.  และชุดยิง ข.  แต่ละชุดยิงมี

กาํลงัพลชุดละกีนาย 

 ก.   ๕   นาย ข.   ๖   นาย 

 ค.   ๗   นาย ง.   ๘   นาย 

๓๑๓.   ภารกิจของ หมู่ ปล.  เป็นส่วนหนึงของ มว.ปล.  ปฏิบติัตามคาํสังของ ผบ.มว. ภารกิจหลกั คือ 

 ก.   การเขา้ตี ข.   การตงัรับ 

 ค.   ถูกทงัขอ้ ก. และ ข. ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๑๔.   รูปขบวนทาํการรบของ หมู่ ปล.  มี  ๒  รูปขบวน  คือ 

 ก.   รูปขบวนหมู่แถวตอน ข.   รูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดาน 

 ค.   ขอ้ ก. ถูก ง.   ถูกทงัขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 

๓๑๕.   รูปขบวนทีเป็นหลกัของแต่ละชุดยิง  คือ 

 ก.   รูปขบวนหมู่แถวตอน ข.   รูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดาน 

 ค.   รูปขบวนสามเหลียมแหลมหลงั ง.   รูปขบวนสามเหลียมแหลมหนา้ 

๓๑๖.   ผบ.หมู่  ควบคุมหมู่ของตนโดยใชค้าํสงัดว้ย 

 ก.   คาํสงัดว้ยวาจา ข.   ท่าสญัญาณ 

 ค.   เสียงสัญญาณ ง.   ถูกทุกขอ้ 

 

 



 

 

๓๗ 

 

๓๑๗.   ในการปรับรูปขบวนของ หมู ่ เพือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์  หรือเนืองจากกาํลงัพลของ หมู่ เหลือ

นอ้ยลงนนัใหย้ดึถือหลกัการดงัต่อไปนี 

ก. ตอ้งดาํรงความเป็นชุดยิงไว ้

ข. หวัหนา้ชุดยิงตอ้งอยู ่ณ. ทีซึงสะดวกในการควบคุม  และใชชุ้ดยิงได ้

ค. ปลย.  ติดขาทรายตอ้งตงัอยู่ภายในแต่ละชุดยิง 

ง. ทีกล่าวมาถูกทุกขอ้ 

๓๑๘. โอกาสทีใชเ้ป็นรูปขบวนทีเหมาะสาํหรับใชใ้นการเคลือนทีไดทุ้กภูมิประเทศ  และทศันวิสัยมีขอ้ดี คือ 

ก. สะดวกในการควบคุมเคลือนทีไดเ้ร็ว 

ข. ใหก้ารระวงัป้องกนัไดร้อบตวั  และอาํนาจการยิงสูงสุด 

ค. ถูกทงัขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 

ง. ถูกเฉพาะขอ้ ก. 

๓๑๙.   การปฏิบติัของ  ผบ.หมู่  ตอ้งการใหห้มู่ของตนจดัรูปขบวนหมู่แถวตอน  อาจกระทาํไดกี้วิธี 

 ก.   ๒   วิธี ข.   ๓   วิธี 

 ค.   ๔   วิธี ง.   ๕   วิธี 

๓๒๐.   การปฏิบติัของ  ผบ.หมู่ ปล.  เมือ ผบ.หมู่  ตอ้งการใหห้มู่ของตนจดัรูปขบวนหมูแ่ถวตอน  กระทาํได ้ 

๓  วิธี  คือ 

 ก.   สงัการดว้ยวาจา ข.   ท่าสญัญาณ 

 ค.   เสียงสัญญาณ ง.   ถูกทุกขอ้ 

๓๒๑.   ขอ้เสียในการจดัรูปขบวนหมู่แถวตอนในการเคลือนทีมีขอ้เสียอยา่งไร 

 ก.   สะดวกในการควบคุม ข.   การยิงขา้งหนา้  และขา้งหลงัจาํกดั 

 ค.   เคลือนทีไดเ้ร็ว ง.   ใหก้ารระวงัป้องกนัไดร้อบตวั 

๓๒๒.   การเปลียนรูปขบวน  จากรูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดาน  เป็นรูปขบวนหมู่แถวตอน  จะใชค้าํบอก

คาํสงัวา่อยา่งไร 

 ก.   หมู่หนา้กระดานปฏิบติั ข.   หมู่สามเหลียมแหลมหนา้ปฏิบติั 

 ค.   หมู่แถวตอนปฏิบติั ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๒๓.   การปฏิบติัของแต่ละชุดยิง  เมือไดยิ้นคาํสงั หรือเห็นท่าสญัญาณ  หรือไดยิ้นเสียงสัญญาณ  ตามทีนดั

หมายกนัไว ้ ใหเ้ปลียนเป็นรูปขบวนอะไร 

 ก.   รูปขบวน หมู่สามเหลียมแหลมหนา้ ข.   รูปขบวนหมู่แถวตอน 

 ค.   รูปขบวนหมู่หนา้กระดาน ง.   รูปขบวนหมู่สามเหลียมแหลมหลงั 

๓๒๔.   ชดยิง ก.  จดัรูปขบวนในชุดยิงเป็นรูปขบวนหมู่แถวตอนโดย  หน.ชุดยิง ก.  เคลือนทีขึนไปประจาํหมู่ 

ณ.ขา้งหนา้ ผบ.หมู่  ในระยะประมาณกีเมตร 

 ก.   ๒๕   เมตร ข.   ๓๐   เมตร 

 ค.   ๓๕   เมตร ง.   ๔๐   เมตร 



 

 

๓๘

 

๓๒๕.   ชดยิง ข.  จดัรูปขบวนในชุดยิงเป็นรูปขบวนหมู่แถวตอนโดย  หน.ชุดยิง ข.  เคลือนทีขึนไปประจาํหมู่ 

ณ.ขา้งหลงั ผบ.หมู่  ในระยะประมาณกีเมตร 

 ก.   ๕   เมตร ข.   ๑๐   เมตร 

 ค.   ๑๕   เมตร ง.   ๒๐   เมตร 

๓๒๖.   รูปขบวนใดเป็นรูปขบวนหลกัในการเขา้ตีของหมู่  เป็นรูปขบวนทีมีอาํนาจการยิงไปยงัดา้นหนา้มาก

ทีสุดในการเขา้โจมตี 

 ก.   รูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดาน ข.   รูปขบวนหมู่แถวตอน 

 ค.   รูปขบวนหมู่สามเหลียมแหลมหนา้ ง.   รูปขบวนหมู่สามเหลียมแหลมหลงั 

๓๒๗.   การปฏิบติัของ ผบ.หมู่  เมือตอ้งการใหห้มู่ของตน จดัรูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดานอาจกระทาํไดกี้

วิธี 

 ก.   ๑   วิธี ข.   ๒   วิธี 

 ค.   ๓   วิธี  ง.   ๔    วิธี 

๓๒๘.   ชดยิง ก.  จดัรูปขบวนภายในชุดยิงเป็นรูปขบวนสามเหลียมแหลมหนา้  โดย  หน.ชุดยิง ก.  เคลือนที

ขึนไปประจาํอยู ่ณ. ขา้งหนา้ทางซา้ยของ ผบ.หมู่  ในระยะห่างจาก ผบ.หมู่ ประมาณกีเมตร 

 ก.   ๑๐   เมตร ข.   ๑๕   เมตร 

 ค.   ๒๐   เมตร ง.   ๒๕   เมตร 

๓๒๙.   ท่าสญัญาณ  ถา้ตอ้งการใหแ้ต่ละชุดยิงปรับรูปขบวนทางขา้งเขา้มาใหป้ฏิบติัอย่างไร 

ก. ยกมือทงัสองขา้งไปจรดกนัไวเ้หนือศีรษะ  แขนเหยียดเกือบตึง 

ข. ยกมือไปขา้งหนา้ทงัสองขา้ง 

ค. หมุนแขนขวาไปขา้งหนา้ 

ง. หมุนแขนซา้ยไปขา้งหนา้ 

๓๓๐.   พล.ปล. คือ ปืนเลก็ยาวติดขาทราย  เขา้ประจาํทีเยืองออกไปทางขวาของ หน.ชุดยิง  ระยะต่อจาก หน.

ชุดยิงประมาณเท่าใด 

 ก.   ๕   เมตร ข.   ๑๐   เมตร 

 ค.   ๑๕   เมตร ง.   ๒๐   เมตร 

๓๓๑.   พลยิง เอม็ ๒๐๓  หรือ เอม็ ๗๙  เขา้ประจาํทีเยืองออกไปทางซา้ยของ หน.ชุดยิง  ระยะต่อจาก หน.ชุด

ยิงประมาณกีเมตร 

 ก.   ๓   เมตร ข.   ๕   เมตร 

 ค.   ๗   เมตร ง.   ๑๐   เมตร 

๓๓๒.   พลปืนเลก็เขา้ประจาํทีเยอืงออกไปทางขวาของพลปืนเลก็ทีถือ  ปลย. ติดขาทรายระยะต่อห่างจากพล

ปืนเลก็ทีถือ ปลย. ติดขาทรายประมาณกีเมตร 

 ก.   ๑๐   เมตร ข.   ๒๐   เมตร 

 ค.   ๓๐   เมตร ง.   ๔๐   เมตร 



 

 

๓๙

 

๓๓๓.   พลปืนเลก็อีกคนหนึงเขา้ประจาํทีเยืองออกไปทางซา้ยของพลยิงเอม็ ๒๐๓ หรือ เอม็ ๗๙  ระยะต่อห่าง

จากพลยิงเอม็ ๒๐๓  หรือ เอม็ ๗๙  กีเมตร 

 ก.   ๑๐   เมตร ข.   ๒๐   เมตร 

 ค.   ๓๐   เมตร ง.   ๔๐   เมตร 

วชิา  อดุมการณ์ความรักชาติ 

๓๓๔.  สีของธงชาติประกอบดว้ย  สีแดง  สีขาว  สีนาํเงิน  แต่ละสีหมายถึงสิงใด 

 ก.  ชาติ  ประชน  ประชาธิปไตย ข.  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์

 ค.  ชาติ  ประชาชน  พระมหากษตัริย ์ ง.  ชาติ  ศาสนา  ประชาชน 

๓๓๕.  ภาระและหนา้ทีต่าง ๆ ในการดาํรงซึงไวเ้อกราชของชาติ 

 ก.  รัฐบาล ข.  เจา้หนา้ทีของรัฐ  

 ค.  ประชาชน ง.  ตาํรวจและทหาร 

๓๓๖.  วนัทีมีพิธีถวายสัตยป์ฏิญาณตนของบรรดาเหล่าทหารมหาดเลก็ราชวลัลภและทหารรักษาพระองคน์นั  

คือวนัทีเท่าไร 

 ก.  ๓  ธนัวาคม ข.  ๔  ธันวาคม   

 ค.  ๕  ธนัวาคม ง.  ๖  ธนัวาคม 

๓๓๗.  ขอ้ใดคือการแกปั้ญหาของชาติบา้นเมืองทีเหมาะสมทีสุด 

 ก.  การใชร้ะบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ 

 ข.  แกไ้ขปัญหาบา้นเมืองตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย 

 ค.  รวมใจเป็นหนึงเดียวในหมู่คนไทยดว้ยกนั 

 ง.  ถูกทุกขอ้ทีกล่าวมา 

๓๓๘.  การทีชาติไทยของเราจะอยูร่อดและเจริญกา้วหนา้ได ้ จะตอ้งอาศยัสิงใดบา้ง 

 ก.  การร่วมแรงร่วมใจดว้ยพร้อมเพรียงกนัของคนไทยทงัปวง 

 ข.  การทีแต่ละคนดาํเนินการในกิจงานของตนเองอยา่งตวัใครตวัมนั 

 ค.  ร่วมมือกนัเพอืจุดมุ่งหมายบางประการ 

 ง.  มีจุดมุ่งหมายและมีอคติร่วมกนั 

๓๓๙.  เหตุทีมกัทาํใหค้วามสามคัคีแตกแยกคือสิงใด 

 ก.  บุคคลทีคิดถึงประโยชนส่์วนตนยิงกวา่ประโยชนพ์วกพอ้ง 

 ข.  มีสิทธิทีจะลม้ลา้งการปกครองประชาธิปไตย 

 ค.  คนในชาติขาดสติในการดาํรงตนอยูใ่นประเทศชาติ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ทีกล่าวมา 

 

 



 

 

๔๐

 

๓๔๐.  พระบาทสมเก็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  ไดท้รงสถาปนา “กองเสือป่า”  เมือใด 

 ก.  พ.ศ.  ๒๔๕๔ ข.  พ.ศ.  ๒๔๕๐  

 ค.  พ.ศ.  ๒๔๕๙ ง.  พ.ศ.  ๒๔๗๐ 

๓๔๑.  “กองเสือป่า”  ประกอบดว้ยหน่วยงานใดบา้ง 

 ก.  กองเสือป่าหลวง , กองเสือป่ารักษาดินแดน 

 ข.  กองเสือป่ารักษาพระองค ์, กองเสือป่าชายแดน 

 ค.  กองเสือป่าที ๑ , กองเสือป่าที ๒ 

 ง.  กองเสือป่าเยาวชน , กองเสือป่ารักษาพระองค ์

๓๔๒.  ในปี พ.ศ.  ๒๔๗๗  รฐับาลไดม้ีการฟืนฟ ูการฝึกวชิาทหาร  ตามแนวพระราโชบายของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  ภายใตก้ารนาํของใคร 

 ก.  พลเอก  ปงพิบูลยส์งคราม ข.  พลโท  ประยูร  ภมรมนตรี 

 ค.  ยุวชนทหาร  สนิท  พงษภ์กัดี ง.  ร.อ.ถวิล  นิยมเสน 

๓๔๓.  เมือวนัที  ๘  ตุลาคม  ๒๔๘๖  รัฐบาลประกาศใช ้ พ.ร.บ.ยวุชนแห่งชาติ  พ.ศ.๒๔๘๖  โดยกาํหนดให ้ 

“องคก์รยุวชนแห่งชาติ”  ให้มีฐานะเป็นทบวงทางการเมือง  อยูใ่นบงัคบับญัชาของผูใ้ด 

 ก.  จอมพล  แปลก  พิบูลยส์งคราม ข.  พลโท  ประยรู  ภรมมนตรี 

  ค.  ร.อ.ถวิล  นิยมเสน ง.  หลวงจรูญประศาสน์ 

๓๔๔.  วรีกรรมของยวุชนทหารทางภาคใต ้ ทีไดต้า้นทานกองทพัญีปุ่น  เพือธาํรงเอกราชและอธิปไตยไว ้ 

และยวุชนทหารเสียชีวติ  ๕  นาย  ยวุชนเหล่านีไดเ้ลือนยศเป็นยศชนัใด 

 ก.  พลทหาร ข.  นายสิบ   

 ค.  จ่านายสิบ ง.  จ่าสิบเอก 

๓๔๕.  ญีปุ่นไดส่้งเรือรบและเรือลาํเลียงยกทหารขึนบก  ในจงัหวดัใด 

ก. ประจวบคีรีขนัธ์ , สุราษฎร์ธานี , ชุมพร , นครศรีธรรมราช , สงขลา , ปัตตานี 

ข. สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , จนัทบุรี , นครศรีธรรมราช , ปัตตานี 

ค. ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา  

ง. ประจวบคีรีขนัธ์ , สุราษฎร์ธานี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , จนัทบุรี , ปัตตานี 

๓๔๖.  ในรัชสมยัของรัชกาลที ๖  พระบิดาแห่งกิจการรักษาดินแดน  ไดพ้ระราชทานกิจการเสือป่าขึน  ในยคุ

นนัมีทงัหมดกีกองพล 

 ก.  ๑๐  กองพล ข.  ๑๑  กองพล   

 ค.  ๒๐  กองพล ง.  ๒๑  กองพล 

๓๔๗.  หน่วยฝึกยวุชนทหารทีเกิดขึนครังแรกในประเทศไทย  อยู่ในความอาํนวยการของหน่วยงานใด 

 ก.  มณฑลทหารบกที  ๑ ข.  มณฑลทหารบกที  ๒ 

 ค.  มณฑลทหารบกที  ๓ ง.  มณฑลทหารบกที  ๔ 

 



 

 

๔๑

 

๓๔๘.  ก่อนทีจะมาเป็น  “ กรมยวุชนทหารบก”  แปรสภาพมาจากหน่วยงานใด 

 ก.  แผนกฝึกที  ๖  กรมจรเทหารบก ข.  มณฑลทหารบกที ๑ 

 ค.  แผนกประสานงานที ๑ ง.  แผนกฝึกฝนอบรมครูฝึก 

๓๔๙.  “กรมยวุชนทหารบก”  เปลียนชือใหม่ในปี  พ.ศ.  ๒๔๘๔  เป็นอะไร 

 ก.  กรมจเรทหารบก ข.  กรมเตรียมกองทหาร 

 ค.  กรมเตรียมการทหาร ง.  โรงเรียนรักษาดินแดน 

๓๕๐.  วีรกรรมของยวุชนทหาร  ในสงครามโลกครังที  ๒  กองทพัญีปุ่ นยกพลขึนบก  วนัที  ๘  ธนัวาคม  

๒๔๘๔  เชา้มืด  ที  จงัหวดัชุมพร  หน่วยยุวชนทหารทีจงัหวดัชุมพร  ไดเ้ขา้ขดัขวางภายใตก้ารนาํของผูใ้ด 

 ก.  จอมพล  แปลกพิบูลยส์งคราม ข.  พลโท  ประยรู  ภมรมนตรี 

 ค.  ร.อ.ถวิล  นิยมเสน ง.  หลวงจรูญ 

๓๕๑.  ในปี  พ.ศ. ๒๔๘๘  กรมเตรียมทหารไดล้ม้เลิกลง  และไดโ้อนกิจการตลอดจนเจา้หนา้ที  และ

ทรัพยสิ์นต่าง ๆ ในหน่วยงานใดต่อไป 

 ก.  กรมจเรทหารบก ข.  โรงเรียนรักษาดินแดน 

 ค.  ฝ่ายสมัพนัธ์มิตร ง.  กรมสารวตัรทหาร 

๓๕๒.  วนัทีเท่าไรทีกรมสารวตัรทหารแปรสภาพเป็น “กรมการรักษาดินแดน” 

 ก.  ๑๘  ก.พ.  ๒๔๙๑ ข.  ๑๕  ก.พ.  ๒๔๙๑ 

 ค.  ๑๓  ก.พ.  ๒๔๙๑ ง.  ๑๖  ก.พ.  ๒๔๙๑ 

๓๕๓.  ขอ้ใดเป็นเครืองบ่งชีวา่  ทหารเป็นคนดีมีคุณภาพหรือไม่ 

ก. คุณธรรม , จริยธรรม , มนุษยธรรม , สุนทรีภาพทางจิตใจ 

ข. เครืองหมายยศ , เครืองหมายประดบั , ระดบัขนัเงินเดือน 

ค. คุณธรรม , จริยธรรม , ผลงาน , ระดบัขนัเงินเดือน 

ง. ระดบัเงินเดือน , ขีดความสามารถ , เครืองหมายพิเศษ , เครืองหมายยศ 

๓๕๔.  คุณธรรมทีสนบัสนุนจรรยาบรรณ  ของทหารทีดี  เรียกวา่อะไร 

 ก.  ฉนัทะ ข.  วิริยะ  

 ค.  ทศพิศราชธรรม ง.  อิทธิบาท  ๔ 

๓๕๕.  คุณธรรมประเภทใด  ทีทาํใหเ้กิดความกลวั  อนัเป็นปัจจยัสาํคญัของคุณธรรมทหาร 

 ก.  อิทธิบาท  ๔ ข.  เวสารัชชกรณธรรม  ๕ 

 ค.  ทศพิศราชธรรม  ๑๐ ง.  ศีล  ๕ 

๓๕๖.  คุณธรรมประเภทใด  ทีทาํใหข้า้ราชการสุภาพมีนาํใจ  ตงัใจบริการอยา่งมีเหตุผล  ปฏิบติัตนใหท้นัที

ศรัทธา  ไม่หาประโยชน์ในราชการ 

 ก.  อิทธิบาท  ๔ ข.  สังคหวตัถุ  4  

 ค.  ศีล  ๕    ง.  เวสารัชชกรณธรรม  ๕ 

 



 

 

๔๒

 

๓๕๗.  กฎระเบียบในหมู่สังคมมนุษย ์ เรียกวา่อะไร 

 ก.  ระเบียบ ข.  ธรรม   

 ค.  กรรม ง.  วินยั 

๓๕๘.  กฎของธรรมชาติ  คือสิงใด 

 ก.  วินยั ข.  ธรรม   

 ค.  กรรม ง.  ระเบียบ 

๓๕๙.  ขอ้ใดใหค้าํจาํกดัความของคุณธรรม  ( VIRTUE )  ไดช้ดัเจนมากทีสุด 

ก. มีลกัษณะอนัดีงาม  ในจิตใจ  ประพฤติดี  ดว้ยความรู้สึกในทางดีงาม 

ข. มีลกัษณะดีงาม  ในรูปลกัษณ์  ของการข่มใจตนเอง 

ค.    มีลกัษณะดีงาม  ในดา้นวตัถุ  ราํรวย  ประพฤติตนตามใจฉันท์ 

        ง.     มีลกัษณะดีงาม  ในจิตใจ  ประพฤติตวัตามสบาย  ไม่คาํนึงถึงผูอื้น 

๓๖๐. “ ประมวลความประพฤติ  ทีผูป้ระคองอาชีพการงาน  แต่ละอยา่งกาํหนดเพือรักษาและส่งเสริม      

เกียรติคุณ  ชือเสียง  อาจเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ได”้  ตามคาํกล่าวนีเป็นนิยามของอะไร 

 ก.  คุณธรรม ข.  ระเบียบนยั   

 ค.  จรรยาบรรณ ง.  จริยธรรม 

๓๖๑.  “ บรรพบุรุษของไทยไดมี้การสร้างสรรคแ์ละหล่อหลอมมรดกทางปัญญาเขา้ไวเ้ป็นวฒันธรรมไทย  ซึง

มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง  และพฒันาต่าง ๆ มา  เป็นเวลาชา้นาน”  จากบทความดงักล่าวนีเรารวมเรียกวา่

อะไร 

 ก.  อาริยธรรมของชาติไทย ข.  ขนบธรรมเนียม , ประเพณี 

 ค.  อุดมการณ์ความรักชาติ ง.  เอกลกัษณ์ของความเป็นชาติไทย 

๓๖๒.  ขอ้ใดแสดงใหเ้ห็นถึง  ความเป็นหนึงโดยมีอิสระในตวัเอง  มากทีสุด 

 ก.  เอกลกัษณ์ของชนชาติไทย ข.  เอกลกัษณ์ความเป็นไท 

 ค.  อุดมการณ์ความรักชาติ ง.  วถีิดาํรงเอกราช 

๓๖๓.  การเคารพธงชาติ  เป็นสญัลกัษณ์ทีแสดงใหเ้ห็นถึงสิงใด 

ก. ประเทศของเราเป็นประเทศเอกราช 

ข. ความรักชาติ 

ค. สถาบนั  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์

ง.    ถูกทุกขอ้ 

๓๖๔.  “  ความสาํนึก  ตระหนกัในคุณของแผ่นดิน  อนัเป็นทีเกิดอาศยั  ซึงทาํใหบุ้คคลเกิดความภูมใิจในชาติ

กาํเนิด  และมุ่งมนัทีจะธาํรงรักษาประเทศชาติไวอ้ยา่งอิสระและมนัคง”  จากบทความนี  คือนิยามขอ้ใด 

 ก.  รักชาติตอ้งรักสามคัคี ข.  วิถีไทย 

 ค.  เอกลกัษณ์ความเป็นไท ง.  ความจงรักภกัดีต่อชาติ 



 

 

๔๓

 

วชิา  การพฒันาสังคมและชุมชน 

๓๖๕.  การรวมจิตใจ  คือสิงทีมหาชนรักและหวงแหนร่วมกนั  จนสามารถรวมจิตของเขาเขา้เป็นเอกภาพ 

มี  ๒  อยา่งคืออะไร 

 ก.  ศาสนา , เงินทอง ข.  ชาติ , ประชาชน 

 ค.  ชาติ , ศาสนา ง.  เงินทอง , ความอยูร่อด 

๓๖๖.  ขอ้ใดบอกความหมายของหลกัสิทธิมนุษยชน ไดเ้หมาะสมทีสุด 

 ก.  ทุกคนมีอิสรภาพแห่งความคิด  มโนธรรมและศาสนา 

 ข.  ทุกคนมีสิทธิทาํตามใจคิดไดอ้ย่างอิสระ 

 ค.  ทุกคนมีสิทธิคิดและทาํไดต้ามใจชอบ 

 ง.  ทุกคนมีสิทธิทีจะคิดอยา่งไร้ขอบเขต  แต่ไม่มีสิทธิทาํตามคิด 

๓๖๗.  แนวความคิดของนกัคิดคนใดคนหนึงในเรือง  กาํเนิดความรู้ , ความจริงของโลก , ศิลปะและจริย

ศาสตร์  เรียกวา่อะไร 

 ก.  สิทธิ ข.  ศาสนา   

 ค.  ปรัชญา ง.  ประเพณี 

๓๖๘.  ความเชือในสิงใดสิงหนึงวา่เป็นสิงประเสริฐแลว้  ประพฤติสังสอนสืบต่อกนัมา  เรียกวา่อะไร 

 ก.  สิทธิ ข.  ศาสนา   

 ค.  ปรัชญา ง.  ประเพณี 

๓๖๙.  องคป์ระกอบของศาสนา  แบ่งออกเป็นกีประเภท 

 ก.  ๒  ประเภท ข.  ๓  ประเภท   

 ค.  ๔  ประเภท ง.  ๕  ประเภท 

๓๗๐.  ขอ้ใดใหค้วามหมายของ “อภิปรัชญา”  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 ก.  ความแทจ้ริงของสัจธรรม ข.  ความแทจ้ริงของโลก 

 ค.  ตน้กาํเนิดความรู้ทงัปวง ง.  จารีตมหาชนนิยม 

๓๗๑.  ญาณวิทยา  คือสิงใด 

 ก.  ตน้กาํเนิดความรู ้ ข.  ความแทจ้ริงของโลก 

 ค.  ศิลปะ ง.  จริยศาสตร์ 

๓๗๒.  ศิลปะและจริยศาสตร์  เรียกอีกอยา่งวา่อะไร 

 ก.  ศาสตร์แห่งความงาม ข.  สุนทรียศาสตร์ 

 ค.  สิงสวยงาม ง.  ความดีงามถูกตอ้ง 

๓๗๓.  ผลของการศึกษาศาสนาก่อใหเ้กิดผลดีอยา่งไรบา้ง 

 ก.  เสริมสรา้งคุณลกัษณะผูป้กครอง ข.  สร้างสมรรถภาพในการทาํงานทีดี  

 ค.  เขา้ใจกบัการประสานงานผูอื้น ง.  ถูกทุกขอ้ 

 



 

 

๔๔

 

๓๗๔.  เนือแทข้องศาสนา  คืออะไร 

 ก.  การสอนและอบรมผูน้บัถือใหรู้้จกัปกครองผูอื้นได ้  

 ข.  การสอนใหผู้ค้นเป็นคนดี  

 ค.  สอนใหต้ดัสินผูอื้น    

 ง.  สอนและอบรมใหผู้น้บัถือ  รู้จกัปกครองตนเองได ้

๓๗๕.  กาํลงัของมนุษยต์ามหลกัศาสนามีกีประเภท  อะไรบา้ง 

 ก.  ๒  ประเภท  กาํลงักรรมดี ,   กาํลงัชวั 

 ข.  ๒  ประเภท  กาํลงัความดี , ความรู้ 

 ค.  ๒  ประเภท  กาํลงัศรัทธา , ไม่ศรัทธา 

 ง.  ๒  ประเภท  กาํลงักรรม , ธรรมะ 

๓๗๖.  ความจาํเป็นของมนุษยน์อกจาก  การกิน , นอน  ยงัมีอะไรอีก 

 ก.  การอยูร่่วมกนัเป็นสังคม ข.  ยารักษาโรค 

 ค.  เครืองนุ่งห่ม ง.  ความเจริญทางวตัถุ 

๓๗๗.  การรวมกนัระหวา่งตวัเราและผูอื้น  ไม่วา่จะรวมกนัโดย  ชาติ  ศาสนา  หรืออืนใดก็ตามเรียกวา่อะไร 

 ก.  ชาติ ข.  ประเทศ   

 ค.  สังคม ง.  วฒันธรรม 

๓๗๘.  การทีสังคมจะตงัอยูไ่ดแ้ละมีความสงบสุขนนั  เพราะมีปัจจยัสาํคญัอยา่งหนึงนนัคืออะไร 

 ก.  ความราํรวย ข.  ความเจริญทางดา้นจิตใจ 

 ค.  ความเจริญทางวตัถุ ง.  ความไวว้างใจ 

๓๗๙.  เราสามารถหาความไวว้างใจ  ไดจ้ากไหน 

 ก.  ทวัไปในสงัคม ข.  ตาํราเรียน 

 ค.  หลกัธรรมของศาสนา ง.  มาสามารถหาไดจ้ากทีใดเลย 

๓๘๐.  ขอ้ใดถือเป็นการผดิมารยาทต่อการติดต่อกบัศาสนาต่างศาสนา 

 ก.  นศท.  ตูมตาม  เขา้โบสถเ์พอืประกอบพิธีตามหลกัศาสนาคริสต์ 

 ข.  นศท.  เห่ยศกัดิ  สนทนาวิพากษวิ์จารณ์ศาสนาของผูอื้น 

 ค.  นศท.  เยน็ใจ  ทาํบุญตกับาตรทุกวนัพระ 

 ง.  นศท.  เบิกบาน  สวดมนต์ไหวพ้ระทุกวนั 

๓๘๑.  ขอ้ใดคือคาํจาํกดัความของ  “ ศาสนิก”  ทีถูกตอ้งทีสุด 

 ก.  คนทีนบัถือสิทธิหรือศาสนาอยา่งเดียวกนั 

 ข.  คนทีนบัถือศาสนาเดียวกนัแต่แยกถินฐานกนัอยู่ 

 ค.  คนทีนบัถือสิทธิศาสนาเดียวกนั  มีศูนยร์วมทางจิตใจเดียวกนั 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

 



 

 

๔๕

 

๓๘๒.  การนบัถือศาสนาตลอดจนพิธีกรรม  ทางศาสนาถือเป็นอะไรในชีวิตมนุษย ์

 ก.  เสรีภาพของมนุษย ์ ข.  เอกลกัษณ์ของมนุษย ์

 ค.  วิถีชีวิตของมนุษย ์ ง.  วิธีการในชีวิตของมนุษย ์

๓๘๓.  หากในสังคมใดสงัคมหนึง  ขาดศาสนาหรือไร้ซึงศาสนา  จะส่งผลอยา่งไร 

 ก.  บา้นเมืองวุ่นวาย ข.  เกิดความโกลาหล 

 ค.  ชีวิตมนุษยข์าดเครืองยึดเหนียวทางจิตใจ ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๘๔.  ผูที้มีความดี  ๓  สถานะ  คือขอ้ใด 

 ก.  รูปสมบติั , วชิาความรู้ , คุณธรรม ข.  รูปสมบติั , กาํลงักาย , จริยธรรม 

 ค.  กาํลงักาย , กาํลงัใจ , ศีลธรรม ง.  ความรู้ ,  เงินทอง , ความเห็นแก่ตวั 

๓๘๕.  ประเพณีส่วนใหญ่มกัเกิดจากสิงใด 

 ก.  ศาสนาและสิทธิความเชือ ข.  ขนบธรรมเนียมทีสืบต่อกนัมา 

 ค.  ผูบ้ริหารของศาสนา ง.  ตาํราตามศาสตร์ต่าง ๆ  

๓๘๖.  ประเพณีสามารถเปลียนแปลงไดโ้ดยวธีิใด 

 ก.  ความเชือของผูน้าํทางศาสนา ข.  ความเชือของคนหนึงคนใดในศาสนา 

 ค.  ความเชือของคนส่วนมากในทอ้งถิน ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

๓๘๗.  หลกัธรรมใดหมายถึงการทาํงานอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

 ก.  ปฏิรูปการี ข.  อตัถการี    

 ค.  อนพัยสนการี ง.  อนากลุกมัมการี 

๓๘๘.  หลกัธรรมใด  หมายถึง  การทาํงานและสนองประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

 ก.  ปฏิรูปการี ข.  อตัถการี  

 ค.  อนพัยสนการี ง.  อนากลุกมัมการี 

วชิา  ยาเสพติด   

๓๘๙.  ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะสาํคญัของยาเสพติดทีเมือเสพเขา้สู่ร่างกายแลว้จะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกาย

และจิตใจ 

 ก.  ตอ้งเพิมขนาดการเสพมากขึน 

  ข.  มีความตอ้งการเสพอยา่งรุนแรงตลอดเวลา 

 ค.  สุขภาพทงัร่างกายและจิตใจสดชืน  อารมณ์ดี 

 ง.  เมือถึงเวลาเสพแต่ไม่ไดเ้สพ  จะทาํใหเ้กิดอาการขาดยา 

 

 

 

 



 

 

๔๖ 

 

๓๙๐. ขอ้ใดไม่ใช่การแบ่งยาเสพติดตามลกัษณะ 

 ก.  แบ่งตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ  พ.ศ.  2522 

 ข.  แบ่งตามแหล่งกาํเนิด 

 ค. แบ่งตามองคก์ารอนามยัโลก 

 ง.  แบ่งตามขนาดนาํหนกั 

๓๙๑. เฮโรอีน  เป็นยาเสพติดตามพระราชบญัญติัใหโ้ทษ  พ.ศ.  2522  จดัอยูใ่นประเภทใด 

 ก.  ประเภท  1 ข.  ประเภท  2 

 ค.  ประเภท  3   ง.  ประเภท  4 

๓๙๒. เฮโรอีน  เป็นยาเสพติดทีออกฤทธิต่อจิตประสาท  ประเภทใด 

 ก.  กดประสาท ข.  กระตุน้ประสาท 

 ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิผสมผสาน 

๓๙๓. กญัชาออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทใด 

 ก.  กดประสาท ข.  กระตุน้ประสาท 

 ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิผสมผสาน 

๓๙๔. ยาบา้เป็นยาเสพติดทีมีส่วนผสมของสารเคมีประเภทใด 

 ก.  โคเคน ข.  แอลเอสดี 

 ค.  แอมเฟตามีน ง.  ดีเอม็ที 

๓๙๕. ยาบา้ออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทใด 

 ก.  กดประสาท ข.  กระตุน้ประสาท 

 ค.  ออกฤทธิผสมผสาน ง.  หลอนประสาท 

๓๙๖. ขอ้ใดไม่ใช่อาการของผูเ้สพยาบา้ 

 ก.  อ่อนเพลีย ข.  ประสาทตึงเครียด 

 ค.  ใจสัน ง.  หวัใจเตน้เร็ว 

๓๙๗. ยาบา้เป็นยาเสพติดตามพระราชบญัญติัให้โทษ พ.ศ. 2522  จดัอยูใ่นประเภทใด 

 ก.  ประเภท  1 ข.  ประเภท  2 

 ค.  ประเภท  3   ง.  ประเภท  4 

๓๙๘. กญัชาเป็นยาเสพติดตามพระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.  2522  จดัอยูใ่นประเภทใด 

 ก.  ประเภท  2 ข.  ประเภท  3 

 ค.  ประเภท  4 ง.  ประเภท  5 

๓๙๙. บุหรีออกฤทธิต่อจิตประเภทใด 

 ก.  กดประสาท ข.  กระตุน้ประสาท 

 ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิผสมผสาน 

 



 

 

๔๗

 

๔๐๐. เอธิลแอลกอฮอล ์ ออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทใด 

 ก.  กดประสาท ข.  กระตุน้ประสาท 

 ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิผสมผสาน 

๔๐๑.  ฝินออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทใด 

 ก.  กดประสาท ข.  กระตุน้ประสาท 

 ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิผสมผสาน 

๔๐๒.  มอร์ฟีนออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทใด 

 ก. กดประสาท ข.  กระตุน้ประสาท 

 ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิผสมผสาน 

๔๐๓.  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีสงัเกตผูติ้ดยาเสพติด 

 ก.  ชอบมวัสุมกบัคนทีมีพฤติกรรมเกียวขอ้งกบัยาเสพติด 

 ข.  ใชจ่้ายเงินฟุ่ มเฟือยผิดปกติ 

 ค.  อารมณ์หงุดหงิด  ฉุนเฉียว  ไม่มีเหตุผล 

 ง.  มีสมาธิมุ่งมนัในการทาํงาน 

๔๐๔.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุทีทาํใหเ้กิด  การติดยาเสพติด 

 ก.  พอ่แม่ทะเลาะกนัทุกวนัใหลู้กเห็น  

 ข.  พอ่แม่ไม่เขา้ใจในตวัลูก 

 ค.  มีเวลาใหก้บัลูกไปไหนไปกนัทงัครอบครัว  

 ง.  ปัญหาทางการเงิน 

๔๐๕.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบต่อการติดยาเสพติด 

 ก.  สุขภาพทรุดโทรม ข.  มีความขยนัหมนัเพียรอยา่งสมาํเสมอ 

 ค.  เป็นอาชญากรถูกลงโทษตามกฎหมาย ง.  เป็นทีเกียจคร้านทางสังคม 

๔๐๖.  ขอ้ใดไม่ใช่ระยะของการถอนยา 

 ก.  ระยะมีอาการขาดยา ข.  ระยะฝ่าฟันอุปสรรค 

 ค.  ระยะพกัผอ่น ง.  ระยะปรับตวั 

๔๐๗.  เทคนิคการหยดุความคิดฟุ้งซ่าน  ทีใชไ้ดผ้ลคือวิธีใด 

 ก.  การสวดมนต ์ ข.  การพกัผ่อน 

 ค.  วิง แอโรบิก ง.  ฝึกการผอ่นคลาย 

๔๐๘.  การฟืนฟสูภาพทีป้องกนัการกลบัมาเสพยาอีก คือ 

 ก.  ปรึกษาเพือน ข.  รับประทานอาหารและนาํใหม้าก 

 ค.  พกัผอ่นใหม้าก ๆ ง.  หยดุความคิดทงัหมดทีจะกลบัไปเสพยา 

 

 



 

 

๔๘ 

 

๔๐๙.  ขอ้ใดเป็นการป้องกนัการติดยาเสพติดทีเริมตน้จากครอบครัว 

 ก.  ช่วยกนัสร้างความร่วมมือในการป้องกนัยาเสพติด 

 ข.  สร้างความรัก  ความอบอุ่น  ความเขา้ใจในครอบครัว 

 ค.  ช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดให้เขา้รับการบาํบดั 

 ง.  คบเพือนทีดีไม่ชกัชวนกนัไปสู่อบายมุขและสิงเสพติด 

๔๑๐.  แนวทางการป้องกนัยาเสพติดประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  3  ประเภท  คืออะไร 

 ก.  ตวับุคคล – ยา – เพือน ข.  ตวับุคคล – ยา – การศึกษา 

 ค.  ตวับุคคล – สิงแวดลอ้ม - เพือน ง.  ตวับุคคล – ยา – สิงแวดลอ้ม 

๔๑๑.  วนัต่อตา้นยาเสพติดตามที ครม.  กาํหนดเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสหประชาชาติ  คือขอ้ใด 

 ก.  26  พ.ค. ข.  26  มิ.ย. 

 ค.  26  ก.ค. ง.  26  ส.ค. 

๔๑๒.  ขอ้ใดไมใ่ช่แนวความคิดทีกองทพับกไดก้าํหนดมนการต่อสู ้ เพือเอาชนะยาเสพติดดว้ยการตดัวงจร 

 ก.  การควบคุมตวัยาเสพติด ข.  การแกปั้ญหาผูติ้ดยาเสพติด 

 ค.  การสนบัสนุนการใชย้าเสพติด ง.  การป้องกนัการติดยาเสพติด 

-------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


