
ธนาคารข้อสอบ 

หลกัสูตรการฝึกนักศึกษาวชิาทหาร  ชันปีที  ๒  ชาย, หญิง 

จงเลือกขอ้ทีถูกทีสุดเพียง  1  ขอ้ 

วชิา  การอ่านแผนทีและการใช้เข็มทิศ 

๑.  แผนทีใหข้่าวสารอยา่งถูกตอ้งแต่เกียวกบัเรือง 

 ก.  ระยะทาง , ทีตาํ , ความสูง , ภูมิประเทศ  ข.  ขา้ศึก , กาํลงัพล 

 ค.  การปฏิบติัทางยุทธวิธี    ง.  ลสฟ้า , อากาศ 

๒.  สีทีใชบ้นแผนที  มี  5  สี  คือ 

 ก.  ดาํ , แดง , เขียว ,เหลือง , นาํตาล ข.  ดาํ , แดง , ขาว , เขียว , ม่วง 

 ค.   ดาํ , แดง , เขียว , นาํเงิน , เหลือง ง.  ดาํ , แดง , นาํเงิน , เขียว , นาํตาล 

๓.  ชือระวางของแผนที  มาตราส่วน  1 : 50,000  จะปรากฎอยุ่บริเวณใดบนแผนที 

 ก.  มุมขวาบน    ข.  กึงกลางดา้นบนและดา้นล่าง 

 ค.  มุมซา้ยบน    ง.  กึงกลางดา้นล่างและบนซา้ย 

๔.  หมายเลขระวางของแผนที  มาตราส่วน  1 : 50,000  มีประโยชน ์ คือ 

 ก.  ใชต้่อตามสารบญัระวางติดต่อ  ข.  ใหท้ราบวา่มีกีแผ่น 

 ค.  บอกใหรู้้ถึงสถานทีของแผนที  ง.  เพือขยายเป็นมาตราอืนต่อไป 

๕.  มาตราส่วนเส้นบรรทดัใชว้ดัระยะบนแผนที  มีหน่วยวดั  คือ 

 ก.  ไมล ์, เมตร , กิโลเมตร , หลา  ข.  ไมล ์, เมตร , หลา , เซนติเมตร 

 ค.  ไมล ์, เมตร , หลา , ไมลท์ะเล  ง.  ไมล ์, เมตร , หลา , ฟตุ 

๖.  การวดัระยะบนแผนที  เพือทราบระยะในภูมิประเทศมีหน่วยวดัเป็น 

 ก.  ไมล ์    ข.  เมตร 

 ค.  หลา     ง.  ไมลท์ะเล 

๗.  การระวงัรักษาแผนที  หากจาํเป็นตอ้งทาํลาย  ผท.วิธีทีดีทีสุด  คือ 

 ก.  ฉีกใหล้ะเอียด   ข.  ฝังดิน 

 ค.  ส่งคืน    ง.  เผา 

๘.  เส้นกริดหมายถึง 

 ก.  หมู่เสน้ทีลากติดกนั   ข.  หมู่เสน้ตรงทีลากติดกนั 

 ค.  เสน้กริดตงัและเสน้กริดนอน  ง.  เสน้รุ้งและเส้นวง 

๙.  หมู่เสน้กริดทีลากตดักนัเกิดเป็นรูปสีเหลียมเรียกวา่ 

 ก.  สีเหลียมดา้นเท่า   ข.  สีเหลียมดา้นเท่า 

 ค.  สามเหลียมผืนผา้   ง.  สีเหลียมจตุัรัสกริด 

๑๐.  ทงักริดตงัและกริดนอนจะมีตวัเลขกาํกบัอยู ่ คือ 

 ก.  เลขหนึงตวั    ข.  เลขสองตวั 

 ค.  เลขสามตวั    ง.  เลขสีตวั 
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๑๑.  การกาํหนดจุดทีตงัในจตัุรัสกริดของจุดใดจุดหนึงจะใชวิ้ธีอ่านพิกดั  คือ 

 ก.  อ่านไปทางขวาแลว้ลงล่าง  ข.  อ่านไปทางซา้ยแลว้ลงล่าง 

 ค.  อ่านไปทางขวาแลว้ขึนบน  ง.  อ่านไปทางซา้ยแลว้ขึนบน 

๑๒.  การอ่านพิกดักริด  UTM  ถา้อา่นใกลเ้คียงระยะ 1,000  เมตร  อ่านได ้ คือ 

 ก.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 4  ตวั  ข.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 6  ตวั 

 ค.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 8  ตวั  ง.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 10  ตวั 

๑๓.  การอ่านพิกดักริด  UTM  ถา้อา่นใกลเ้คียงระยะ 100  เมตร  อ่านได ้ คือ 

 ก.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 4  ตวั  ข.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 6  ตวั 

 ค.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 8  ตวั  ง.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 10  ตวั 

๑๔.  การอา่นพิกดักริด  UTM  ถา้อา่นใกลเ้คียงระยะ 10  เมตร  อา่นได ้ คือ 

 ก.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 4  ตวั  ข.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 6  ตวั 

 ค.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 8  ตวั  ง.  อ่านเป็นตวัเลขได ้ 10  ตวั 

๑๕.  การใชอ้กัษรประจาํจตุัรัสแสนเมตร  ตวัอยา่ง เช่น 

 ก.  47 P     ข.  NRP 

 ค.  PQ     ง.  QQ 4 

๑๖.  การใชเ้ลขอกัษรประจาํเขตกริดโซน  เช่น 

 ก.  48  P    ข.  NRP 

 ค.  PQ     ง.  QQ 4 

๑๗.  การเขียนพิกดัทีสมบูรณ์  ตวัอยา่ง เช่น 

 ก.  48 P 4950    ข.  QP  4950 

 ค.  QPR  4950    ง.  48 P  QP  4950 

๑๘.  ขอ้ใดกล่าวถึง  หมายเลขระวางของแผนที  มาตราส่วน  1 : 50,000  

 ก.  2 – RTSD    ข.  L – 7017 

 ค.  47  P  QR    ง.  4837  II 

๑๙.  ขอ้กล่าวถึง  เลขลาํดบัชุดของ ผท.มาตราส่วน  1 : 50,000 

 ก.  2 – RTSD    ข.  L – 7017 

 ค.  47  P  QR    ง.  4837  II 

๒๐.  ปกติสีทีใชแ้ทนสัญลกัษณ์ส่วนทีมนุษยส์ร้างขึนไดแ้ก่ 

 ก.  สีดาํ     ข.  สีแดง 

 ค.  สีเขียว    ง.  สีนาํเงิน 

๒๑.  เข็มทิศเลนเซติกมีส่วนประกอบสาํคญักีส่วน 

 ก.  สองส่วน    ข.  สามส่วน 

ค. สีส่วน    ง.  หา้ส่วน 
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๒๒.  ส่วนประกอบสาํคญัของเข็มทิศเลนเซติก  คือ 

 ก.  ฝาตลบั , ตวัเรือน , กา้นเล็ง  ข.  ฝาตลบั , ตวัเรือน , ครอบหนา้ปัด 

 ค.  ฝาตลบั , ตวัเรือน , ห่วงถือ  ง.  ฝาตลบั , ตวัเรือน , แผ่นลูกศร 

๒๓.  ทีฝาตลบัเข็มทิศเลนเซติกมีส่วนประกอบสาํคยั  คือ 

 ก.  เสน้เล็ง    ข.  ดรรชนีสีดาํ 

 ค.  ขีดพรายนาํ    ง.  หวัลูกศร 

๒๔.  ครอบหนา้ปัดเข็มทิศทีกรอบครอบหนา้ปัดหมุมตงัเขม็ทิศในเวลากลางคืนได ้ ๑  คลิกจะเท่ากบั 

 ก.  2  องศา    ข.  3  องศา 

 ค.  4  องศา    ง.  5  องศา 

๒๕.  ทีแผ่นหวัลูกศรเข็มทิศจะบอกค่าของมุมอยู ่ คือ 

 ก.  องศา , ลิบดา    ข.  องศา , ฟิลิบดา 

 ค.  องศา , มิลเลียม   ง.  ลิบดา , ฟิลิบดา 

๒๖.  จาํนวนองศาทีแผ่นหวัลูกศรเริมตงัแต่ – ถึง องศา 

 ก. 0  องศา – 90  องศา   ข.  0  องศา – 180  องศา 

 ค.  0  องศา – 270  องศา   ง.  0  องศา – 360  องศา 

๒๗.  จาํนวนมิลเลียมทีแผ่นหวัลูกศร เริมตงัแต่ – ถึง มิลเลียม 

 ก.  0 – 1,000  มิลเลียม   ข.  0 – 3,200  มิลเลียม 

 ค.  0 – 4,800  มิลเลียม   ง.  0 – 6,400  มิลเลียม 

๒๘.  ทีกา้นเล็งมีส่วนสาํคญั  คือ 

 ก.  ช่องบากกา้นเลง็ , แวน่ขยาย  ข.  เสน้เลง็ 

 ค.  ดรรชนีสีดาํ    ง.  ขีดพรายนาํ 

๒๙.  การจบัถือเข็มทิศ  ถา้จบัยกขึนเลง็หมายถึง 

 ก.  การเลง็เร่งด่วน   ข.  การเลง็ปราณีต 

 ค.  การเลง็ละเอียด   ง.  การเลง็ผ่าน 

๓๐.  การจบัถือแบบไมต่อ้งยกขึนเลง็  หมายถึง 

 ก.  การเลง็เร่งด่วน   ข.  การเลง็ปราณีต 

 ค.  การเลง็ละเอียด   ง.  การเลง็ผ่าน 

๓๑.  การทาํใหแ้ผ่นหวัลูกศรลอยตวัเป็นอิสระจะตอ้งยกกา้นเลง็ขึนประมาณ 

 ก.  15  องศา    ข.  45  องศา 

 ค.  90  องศา    ง.  180  องศา 

๓๒.  การอ่านค่าของมุมเป็นองศาหรือมิลเลียมนนัจะดูจาก 

 ก.  เสน้เล็ง     ข.  ขีดพรายนาํ 

 ค.  เสน้ดรรชนีคงทีสีดาํ    ง.  ช่องบากทีกา้นเลง็ 
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๓๓.  การเลง็เข็มทิศในเวลากลางคืนตอ้งตงั  ๓  อยา่งตรงกนั  คือ 

 ก.  ดรรชนีสีดาํ , เสน้เลง็ , หงัลูกศร  ข.  ดรรชนีสีดาํ , ขีดพรายนาํ , หวัลูกศร 

 ค.  ดรรชนีสีดาํ , มุมภาคทิศ , หวัลูกศร  ง.  ดรรชนีสีดาํ , ขีดพรายนาํ , มุมภาคทิศ 

๓๔.  การเดิรดว้ยเข็มทิศเมือผา่นเครืองกีดขวางมาโดยหกัมุมแก  ในเวลากลางวนัปฏิบติัดงันี 

 ก.  หกัขวา + 15  องศา , หกัซา้ย – 15  องศา ข.  หกัขวา + 45  องศา , หกัซา้ย – 45  องศา 

 ค.  หกัขวา + 90  องศา , หกัซา้ย – 90  องศา ง.  หกัขวา + 180  องศา , หกัซา้ย – 180  องศา 

๓๕.  การเดินทางดว้ยเขม็ทิศเมือผา่นเครืองกีดขวางโดยหกัมุมฉากในเวลากลางคืนปฏิบติัดงันี 

 ก.  หกัขวาขีดพรายนาํทบั E ซา้ยทบั W  ข.  หกัขวาขีดพรายนาํทบั W ซา้ยทบั E 

 ค.  หกัขวาขีดพรายนาํทบั N ซา้ยทบั S  ง.  หกัขวาขีดพรายนาํทบั S ซา้ยทบั N 

๓๖.  การวางแผนทีใหถู้กทิศโดยใชเ้ขม็ทิศจะวางเข็มทิศดงันี 

 ก.  ใชข้อบเข็มทิศดา้นตรงทบัเส้นกริดนอน ข.  ใชข้อบเข็มทิศดา้นตรงทบัเส้นกริดตงั 

 ค.  ใชห้วัลูกศรทบัเส้นกริดนอน   ง.  ใชห้ัวลูกศาทบัเสน้กริดตงั 

๓๗.  เข็มทิศควรอยูห่่างสิงต่าง ๆ ดงันี  เช่น สายไฟฟ้าแรงสูง 

 ก.  5  เมตร    ข.  15  เมตร 

 ค.  45  เมตร    ง.  55  เมตร 

๓๘.  เขม็ทิศควรอยูห่่างปืนใหญ่สนาม , รถยนต ์, รถถงั ดงันี 

 ก.  2  เมตร    ข.  10  เมตร 

 ค.  18  เมตร    ง.  55  เมตร 

๓๙.  เข็มทิศควรอยูห่่างสายโทรศพัท ์, สายโทรเลขและลวดสนาม  ดงันี 

 ก.  5  เมตร    ข.  10  เมตร 

 ค.  15  เมตร    ง.  20  เมตร 

๔๐.  เข็มทิศควรอยู่ห่างปืนกล  ดงันี 

 ก.  1  เมตร    ข.  2  เมตร 

 ค.  3  เมตร    ง.  4  เมตรฃ 

๔๑.  เข็มทิศควรอยูห่่างหมวกเหล็กหรือปืนเลก็ 

 ก.  0.5  เมตร    ข.  1  เมตร 

 ค.  2  เมตร    ง.  5  เมตร 

๔๒.  การเดินทางดว้ยเขม็ทิศเมือทรายระยะเป็นจาํนวนเมตร  แลว้จะปฏิบติัก่อนเคลือนที  คือ 

 ก.  แปลงค่าระยะทางเป็นกา้ว  ข.  กะระยะดว้ยสายตา 

 ค.  คาํนวณตามระยะกริด   ง.  พิจารณาตามภูมิประเทศ 

๔๓.  ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อการเคลือนทีดว้ยเข็มทิศ คือ 

 ก.  ลม , ลาด    ข.  ทราย , โคลน , กรวด 

 ค.  หิมะ , ฝน , นาํแข็ง   ง.  ถูกทุกขอ้ 
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๔๔.  การแบ่งมุมองศาบนแผ่นลูกศร แบ่งดงันี 

 ก.  ขีดละ  ๓  องศา   ข.  ขีดละ  ๕  องศา 

 ค.  ขีดละ  ๑๐  องศา   ง.  ขีดละ  ๑๕  องศา 

๔๕.  การแบ่งมุมมิลเลียมบนแผ่นลูกศรแบ่งดงันี 

 ก.  ขีดละ  ๕  มิลเลียม   ข.  ขีดละ  ๑๐  มิลเลียม 

 ค.  ขีดละ  ๑๕  มิลเลียม   ง.  ขีดละ  ๒๐  มิลเลียม 

๔๖.  ทีขอบดา้นตรงของเข็มทิศมีมาตราส่วนเสน้บรรทดั คือ 

 ก.  1 : 5,000    ข.  1 : 50,000 

 ค.  1 : 500,000    ง.  1 : 5,000,000 

๔๗.  การเลง็มีช่องบาก กา้นเล็งจะทาํหนา้ที ดงันี 

 ก.  ศูนยห์นา้    ข.  ศูนยห์ลงั 

 ค.  ช่องเลง็หนา้    ง.  ช่องเลง็หลงั 

๔๘.  ทีฝาตลบัมีเสน้เลง็  จะทาํหนา้ทีดงันี 

 ก.  ศูนยห์นา้    ข.  ศูนยห์ลงั 

 ค.  เสน้เลง็หนา้    ง.  เสน้เลง็หลงั 

วชิา  แบบธรรมเนยีมทหาร 

๔๙. ทหารส่วนหนึง ทีผูบ้งัคบับญัชาการจดัตงัขึนเพือรักษาบุคคลสาํคญัของประเทศ  สถานทีและสิงของต่าง ๆ 

ของทางราชการ  อยากทราบวา่  เป็นหนา้ทีของส่วนใดในหน่วยทหาร 

 ก.  พลฯขบั    ข.  กองรักษาการณ์ 

 ค.  นายทหารเวร    ง.  นายทหารเวรผูใ้หญ่ 

๕๐.  กองรักษาการณ์แบ่งออกเป็นกีประเภท 

 ก. ๒  ประเภท    ข.  ๓  ประเภท      

ค.  ๑๐  ประเภท    ง.  ๑๑  ประเภท 

๕๑.  ผูมี้อาํนาจสูงสุดในการรักษาการณ์ภายใน  คือใคร 

 ก.  ผบ.กองรักษาการณ์   ข.  ผูช่้วย  ผบ.กองรักษาการณ์ 

 ค.  นายยาม    ง.  นายเวร 

๕๒.  ผูมี้อาํนาจตรวจระเบียบรักษาการณ์ได ้ คือผูใ้ด 

 ก.  นายยาม    ข.  นายทหารทีไดรั้บมอบหมาย 

 ค.  พลทหาร    ง.  ทหารยาม 

๕๓.  ขอ้ใดบอกขอ้แตกต่างระหวา่ง “ เวร”  กบั “ ยาม”  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทีสุด 

 ก.  ยามถือปืน     ข.  เวรมีแต่ดาบ 

 ค.  เวรตอ้งรายงานยามไม่ตอ้งรายงาน  ง.  ถูกทุกขอ้ 

 



 

 

๖

๕๔.  “ ขอบเขตแห่งพฤติกรรมอนันิยมเฉพาะกาลเทศะของบุคคลซึงไดแ้ก่  ขนบธรรมเนียม  ระเบียบ  จารีต  

ประเพณี  อนัถูกตอ้งตามนิยมแห่งเวลาและสถานที”  จากคาํกล่าวนีเป็นนิยามในเรืองใด 

 ก.  วินยัทหาร     ข.  แบบธรรมเนียมทหาร 

 ค.  มารยาททหาร    ง.  กองรักษาการณ์ 

๕๕.  ขอ้ใดอธิบาย “ จรรยามารยาท”  ไดช้ดัเจนและถูกตอ้งทีสุด 

 ก.  ลกัษณะอาการทีแสดงออกภายนอก  ต่อกฎระเบียบ  ธรรมเนียม  และความประพฤติต่อบุคคล   

เวลา และสถานที 

 ข.  การเป็นผูมี้สติ  รู้สึกตวัตลอดเวลา 

 ค.  การเป็นผูมี้วินยัดี 

 ง.  ลกัษณะการแต่งกายเรียบร้อย 

๕๖.  ขอ้ใดคือผลร้ายของการขาดวินยัในหมู่ทหาร 

 ก.  ควบคุมง่าย    ข.  สามารถปฏิบติัหนา้ทีไดดี้ 

 ค.  เกิดความสามคัคี   ง.  กลายเป็นกองโจร  เนืองจากบญัชาการกนัไม่ได ้

๕๗.  ขอ้ใดบ่งชีไดว้า่  ทหารในหน่วยนนั ๆ ขาดวินยั 

 ก.  มีจาํนวนผูถู้กลงโทษมาก  ข.  จาํนวนทหารทีหนีมาก 

 ค.  มีจาํนวนผูต้อ้งการยา้ยหน่วยมาก ง.  ถูกทุกขอ้ 

๕๘.  วินยัทหาร  คืออะไร  ขอ้ใดอธิบายไดช้ดัเจนทีสุด 

 ก.  การรับโทษทณัฑส์ถานใดสถานหนึง 

 ข.  มีการหนีทหารจาํนวนมาก 

 ค.  สิงทีทหารจะตอ้งประพฤติ  ตามแบบธรรมเนียนทหาร 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

๕๙.  ขอ้ใดคือตวัอยา่งของการกระทาํผิดวินยัทหาร 

 ก.  พลทหาร  ซือตรง  ทหารความเคารพ  ร.อ.  ซือยิง 

 ข.  จ่าเตือนใจ  หลกัเลียง  ละเลยตามคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชา 

 ค.  ร.ต.สมนึก  ปฏิบติัหนา้ทีตามคาํสงัผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด 

 ง.  นศท.ปลืมใจ  แต่งกายถูกระเบียบ 

๖๐.  ทณัฑที์จะลงโทษ  แก่ผูก้ระทาํความผิดต่อวนิยัทหารแบ่งเป็นกีชนิด 

 ก.  ๕  ชนิด    ข.  ๖  ชนิด      

ค.  ๗  ชนิด    ง.  ๘  ชนิด 

๖๑.  “ ผูก้ระทาํความผิดมีความผิด  อนัควรรับโทษสถานหนึงสถานใด  มีเหตุอนัควรปราณี”  คือลกัษณะการลง

ทณัฑช์นิดใด 

 ก.  จาํขงั      ข.  กกั     

 ค.  ทณัฑกรรม     ง.  ภาคทณัฑ ์
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วชิา  กําลังพลสํารอง  

๖๒. หนา้ทีของชายไทยคือ อะไร   

 ก. ป้องกนัประเทศ    ข.  รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ 

 ค.  รับราชการทหาร    ง.  ชาติพฒันาประเทศ 

๖๓. บุคคลทีจะไดรั้บสญัชาติไทย ตามพระราชบญัญติัสัญชาติจะตอ้งเขา้เกณฑอ์ยา่งใดอย่างหนึงดงันี.- 

 ก.  เปลียนสญัชาติจากสัญชาติไทย  

ข.  เกิดในราชอาณาจกัรโดยบิดามีสญัชาติไทย 

ค.  เกิดนอกราชอาณาจกัรโดยบิดามีสญัชาติไทย 

ง.  ถูกทงัขอ้ ข.และขอ้ ค. 

๖๔.  ชายทีมีสญัชาติไทยมีอายเุท่าไหร่ตอ้งไปแสดงตวัเพือลงบญัชีทหารกองเกิน  

 ก.  อาย ุ ๑๗  ปี     ข.  อายุยา่ง   ๑๗  ปี 

 ค.  อาย ุ ๑๘  ปีบริบูรณ์    ง.   อายุยา่ง   ๑๘  ปี 

๖๕.  การนบัอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบบัที ๓   อายคุรบบริบูรณ์นบัอยา่งไร 

 ก.  เกิดวนัไหนเมือครบรอบวนัเกิดคือครบปีบริบูรณ์ 

 ข.  เกิดเดือนไหนเมือครบรอบเดือนคือครบปีบริบูรณ์ 

 ค.  เกิด พ.ศ.ไหนไม่ว่าวนัเดือนใดก็ตามเมือครบวนัเดือนนนัคือครบปีบริบูรณ์ 

 ง.   เกิด พ.ศ.ไหนไม่วา่เดือนใดกต็ามเมือสิน พ.ศ.ทีเกิดนนัคือครบปีบริบูรณ์ 

๖๖.  การนบัอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบบัที ๓   วิธีนบัอายบุุคคลไม่ปรากฏปีเกิดนบัอยา่งไร   

 ก.  ใหน้ายอาํเภอสังเกตแลว้กาํหนดอายใุห ้

 ข.  เจา้หนา้ทีตรวจร่างกายสอบถามเพือนใกลเ้คียงว่าอายเุท่าใด 

 ค.  ใหแ้พทยต์รวจร่างกายแลว้กาํหนดอาย ุ

 ง.  ใหน้ายอาํเภอสอบถามเพือนบา้นประกอบการสังเกตร่างกายเพือกาํหนดอาย ุ

๖๗. การนบัอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบบัที ๓   อายยุา่งนบัอย่างไร  

 ก.  เกิด พ.ศ.ใดไม่วา่เดือนใดกต็ามเมือสิน พ.ศ.นนัคือยา่งเขา้ปีต่อไป 

 ข.  เกิดวนัใดของปีใดกต็ามเมือสินวนันนัของปีถดัไปคือยา่งเขา้ปีต่อไป 

 ค.  เกิดเดือนไหนของปีใดก็ตามเมือสินเดือนนนัของปีถดัไปคือยา่งเขา้ปีต่อไป 

 ง.  ไม่มีขอ้ถูก 

๖๘. การนบัอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบบัที ๓  วิธีนบัอายเุป็นคนชนัปีใดนบัอย่างไร   

 ก.  ลงบญัชีทหารกองเกินแลว้เมือถือวา่เป็นทหารกองเกินใน พ.ศ.ใดคือเป็นคนชนัปี พ.ศ.นนั  

 ข.  ลงบญัชีทหารกองเกิน พ.ศ.๒๕๑๗ วนัทีหรือเดือนใดกต็ามเป็นคนชนัปี ๒๕๑๘ 

ค.  ลงบญัชีทหารกองเกิน พ.ศ.ใดนบัเป็นคนชนัปีนนั 

ง.  ถูกทงัขอ้ ก. และ ขอ้ ข 
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๖๙. ชายไทยเมืออายคุรบกาํหนดทีจะตอ้งลงทะเบียนทหารกองเกิน หากไม่สามารถไปลงดว้ยตวัเองได ้ตอ้งให้

บุคคลซึงบรรลุนิติภาวะและเชือถือไดไ้ปแจง้แทน หากไม่ไปเลยมีโทษอยา่งไร   

 ก.  จาํคุก ๓ เดือน ปรับไม่เกิน  ๓๐๐ บาท หรือ ทงัจาํทงัปรับ      

 ข.  จาํคุก ๑ เดือน  ปรับไม่เกิน  ๓๐๐ บาท หรือ ทงัจาํทงัปรับ 

 ค.  จาํคุก ๓ เดือน ปรับไม่ตาํกวา่  ๓๐๐ บาท หรือ ทงัจาํทงัปรับ 

 ง.  จาํคุก ๑ เดือน ปรับไม่ตาํกวา่  ๓๐๐  บาท หรือ ทงัจาํทงัปรับ 

๗๐.  การลงบญัชีกองเกินให้ไปลงบญัชีทีอาํเภอใด ? 

 ก. ถา้บิดามารดายงัมีชีวติอยู่ใหไ้ปลงทีอาํเภอบิดามีภูมิลาํเนา 

 ข. ถา้บิดาเสียชีวติแลว้ใหไ้ปลงบญัชีทีอาํเภอมารดามีภูมิลาํเนา 

 ค. ถา้เสียชีวติแลว้ทงั ๒ คนใหไ้ปลงบญัชีทีอาํเภอผูป้กครองมีภูมิลาํเนา 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

๗๑ วิธีลงบญัชีทหารกองเกิน ผูข้อลงบญัชียนืใบแสดงตน (สด.๔๔ ขอทีหน่วยสัสดีอาํเภอ)พร้อมหลกัฐาน 

 ก. บตัรประจาํตวัประชาชน   ข.  สูติบตัร 

 ค. สาํเนาทะเบียนบา้น    ง.  ถูกทุกขอ้ 

๗๒.  จากขอ้ ๗๒ เมอื นายอาํเภอตรวจหลกัฐานถูกตอ้ง และรับลงบญัชีทหารกองเกิน แลว้  จะออกใบสาํคญั

ทหารกองเกินให ้ ใบสาํคญัทหารกองเกินนีเรียกวา่ อะไร   

 ก.  สด.๕     ข.  สด.๙ 

 ค.  สด.๑๑     ง.  สด.๓๕ 

๗๓.  การยกเวน้ไม่ลงบญัชีทหารกองเกิน ผูที้ยกเวน้ไม่ตอ้งลง ฯ ไดแ้ก่ 

 ก. พระภิกษุทีมีสมณศกัดิ หรือนกับวชศาสนาพุทธนิกาย จีน หรือ ญวน ทีมีสมณศกัดิ 

 ข. บุคคลซึงไม่มีคุณวฒิุทีจะเป็นทหารไดซึ้งกาํหนดไวใ้น(ม.๑๓(๓)กฎกระทรวงฉบบัที ๔๕) 

 ค. บุคคลต่างดา้ว 

 ง.  ถูกทงั ขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 

๗๔.  การรับหมายเรียก ทหารกองเกินเมืออายเุท่าใดตอ้งไปขอรับหมายเรียกทีอาํเภอภูมิลาํเนาทหารของตนและ

จะตอ้งไปภายใน พ.ศ.นนั ( ภายใน ๓๑ ธ.ค.) 

 ก.  อายยุา่ง ๒๑ ปี    ข.  อาย ุ๒๑ ปี บริบูรณ์ 

 ค.  อาย ุ๒๐ ปี บริบูรณ์    ง.  ถูกทงั ขอ้ ก. และ ขอ้ ค. 

๗๕.  บุคคลทีไดร้ับการผ่อนผนัคือใคร  ? 

 ก.  นกัเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม 

 ข.  ผูที้อยู่ในระหว่างศึกษาตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง (ม.๒๙(๓)) 

 ค.  นกัศึกษาของศูนยก์ลางอบรมการศึกษาผูใ้หญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 ง.  นกัศึกษาของศูนยฝึ์กการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
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๗๖.  เดือนใดจะเริมตรวจเลือกทหารกองเกินเขา้กองประจาํการ   

 ก.  มีนาคม     ข.  พฤษภาคม 

 ค.  เมษายน     ง.  ตุลาคม 

๗๗.  ทหารกองเกินทีไดรั้บหมายเรียกแลว้แต่ไม่ไดไ้ปรายงานตวั หรือไปรายงานตวัแลว้แต่หลีกเลียงไม่อยูจ่น

การตรวจเลือกแลว้เสร็จ ถือวา่กระทาํผิดกฎหมาย ม.๒๗ มีโทษอยา่งไร   

 ก.  จาํคุกไม่เกิน  ๑ ปี    ข.  จาํคุกไม่เกิน  ๒ ปี 

 ค.  จาํคุกไม่เกิน  ๓ ปี    ง.  จาํคุกไม่เกิน  ๔  ปี 

๗๘.  ขา้ราชการซึงไดรั้บคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชาโดยปัจจุบนัทนัด่วน ใหไ้ปราชการอนัสาํคญัยิงหรือไป

ราชการต่างประเทศโดยคาํสงัเจา้กระทรวง  ขา้ราชการดงักล่าวนีไดรั้บสิทธิอะไร   

 ก.  ผอ่นผนัชวัคราวไม่ตอ้งมารับการตรวจเลือก ข.  ยกเวน้ไม่ตอ้งรับหมายเรียก 

 ค.  ผอ่นผนัการรับราชการทหาร   ง.  ยกเวน้ไม่เรียกเขา้กองประจาํการยามปกติ 

๗๙.  การขอผอ่นผนัชวัคราวของนกัเรียนซึงออกไปศึกษาวิชา  ณ  ต่างประเทศโดยไดรั้บอนุญาตจาก

กระทรวงมหาดไทย ตอ้งขอผอ่นผนัตอ่นายอาํเภอภูมิลาํเนาทหารและตอ้งใชห้ลกัฐานดงันี.- 

 ก.  คาํร้องขอผอ่นผนั    ข.  สาํเนาทะเบียนบา้น 

 ค.  สาํเนาใบสาํคญัทหารกองเกิน ( สด.๙ )  ง.   ถูกทุกขอ้ 

๘๐.  การรอ้งทุกขใ์นการตรวจเลือก ถา้ผูที้เขา้กองประจาํการแลว้ เห็นวา่คณะกรรมการตดัสินไม่ถูกตอ้งหรือไม่

ยติุธรรมก็สามารถร้องทุกขก์บัใครโดยตรง  แลว้ตอ้งเขา้กองประจาํการเสียก่อนจนกว่าจะไดรั้บคาํตดัสิน 

 ก.  สัสดีอาํเภอ     ข.  นายอาํเภอ 

 ค.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๘๑.  การรอ้งขอเขา้กองประจาํการ กระทาํไดเ้มือไร ? 

 ก. ก่อนวนัตรวจเลือก    ข.  ในวนัตรวจเลือก 

 ค. หลงัตรวจเลือกแลว้ไม่ไดรั้บเลือก  ง.  ถูกทุกขอ้ 

วชิาการข่าวเบืองต้น 

๘๒. ข่าวสารทางทหารหมายถึง  

ก.ข่าวสารทีไดจ้ากประชาชน และนกัศึกษา 

ข.ข่าวสารทีไดจ้ากหมู่นกัศึกษา 

ค.เอกสารภาพถ่าย สภาพวตัถุ แผนที การตรวจการณ์ 

ง.ข่าวทีไดจ้ากแหล่งชุมชนทวัไป 

๘๓. ข่าวกรองทางทหาร หมายถึง  

ก.การรวบรวม จดัระเบียบวิเคราะห์ ประเมินค่าเกียวกบั ขศ. 

ข.ข่าวกรองทางการขนส่ง และโทรคมนาคม  

ค.ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร 

ง.ข่าวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปัจจยัประชาชน 
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๘๔. มาตราการต่อตา้นข่าวกรองมีกีประเภท  

 ก.   ๑   ประเภท   ข.   ๒  ประเภท 

 ค.   ๓  ประเภท   ง.   ๔  ประเภท 

๘๕. ข่าวที ผบช.ตอ้งการสาํหรับวางแผนทางยุทธวธีิในเรืองของ ขศ.,ลมฟ้าอากาศ,และภูมิประเทศ เป็นข่าว

กรองประเภทใด  

ก.ข่าวสารทางทหาร  ข.  ข่าวกรองทางทหาร 

ข.ข่าวกรองการรบ  ง.  ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ 

๘๖.  หลกัการรายงานประกอบดว้ยขอ้ใด   

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

ค.  การรายงานดว้ยวาจา,โทรศพัท์  ง.  รวดเร็ว,เชือถือได ้

๘๗. ข่าวกรองทีเกียวขอ้งกบัขีดความสามารถ,จุดอ่อน และหนทางปฎิบติัของต่างชาติ คือข่าวกรองชนิดใด  

ก.  ข่าวสารทางทหาร   ข.  ข่าวกรองทางทหาร 

ค.  ข่าวกรองการรบ   ง.  ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ 

๘๘. ข่าวกรองทีไดจ้ากการรวบรวม,จดัระเบียบ,วิเคราะห์,ประเมินค่าและตีความคือข่าวกรองชนิดใด  

ก.  ข่าวสารทางทหาร   ข.  ข่าวกรองทางทหาร 

ค.  ข่าวกรองการรบ   ง.  ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ 

๘๙. อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางการยุทธทีมีผลต่อการข่าวกรองคือขอ้ใด  

ก.  ภารกิจของ ผบช.   ข.  วิธีการขนยา้ยหน่วยทหาร 

ค.  ท่าทีฝ่ายตรงขา้ม   ง.  ถูกทุกขอ้ 

๙๐. หลกัพืนฐานงานดา้นข่าวกรองมีดงัต่อไปนี ยกเวน้ขอ้ใด  

ก.    ข่าวกรองตอ้งมีประโยชน ์

ข.    ข่าวกรองไม่จาํเป็นตอ้งมีมาตราการรักษาความปลอดภยั 

 ค.   ข่าวกรองตอ้งทนัเวลา 

              ง.   ข่าวกรองตอ้งมีการอ่อนตวั 

๙๑.ข่าวกรองการรบทีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งการทราบก่อนการตกลงใจการปฏิบติัทางยทุธวิธีมีอะไรบา้ง  

ก.   ลมฟ้าอากาศ , ภูมิประเทศ , ยทุโธปกรณ์ 

ข.  ลมฟ้าอากาศ , ภูมิประเทศ , ขา้ศึก  

 ค.  ลมฟ้าอากาศ , ภูมิประเทศ , การปฏิบติั 

ง    .ลมฟ้าอากาศ , ภูมิประเทศ , ขีดความสามารถ 

๙๒. มาตราการทีจะมุ่งปกปิดข่าวสารจากขา้ศึก การรักษาความลบัและการรักษาความปลอดภยัเป็นมาตราการใด 

 ก.   มาตราการเชิงรุก    ข.   มาตราการเชิงรับ 

 ค.   มาตราการซอ้นพราง    ง.   มาตรการกาํลงั 

 

 



 

 

๑๑

๙๓. การรักษาความปลอดภยัตามระเบียบการรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ แบ่งออกเป็น  ๓  ประเภท  คือ 

 ก.   บุคคล , อาวธุยทุโธปกรณ์ , เอกสาร  ข.   บคุคล , เอกสาร , สถานที  

 ค.  บุคคล , อาวธุยทุโธปกรณ์ , สถานที  ง.   เอกสาร , สถานที , ยุทธภณัฑ ์

๙๔.  การรกัษาความปลอดภยัวา่ดว้ยการกาํหนดชนัความลบัของทางราชการ  แบ่งออกเป็นกีชนั 

ก.    ๓     ชนั     ข.    ๔    ชนั 

ค.   ๕     ชนั      ง.    ๖     ชนั 

๙๕. ข่าวทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางวตัถุทีชาตินนัๆใชท้าํสงคราม  ขนาด  การจดัหน่วย ความสาํเร็จทางยุทธวิธี 

และการปฏิบติัทางยทุธศาสตร์ 

 ก. ข่าวกรองภูมิศาสตร์ทางทหาร   ข. ข่าวกรองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ค. ข่าวกรองทางเศรษฐกิจ    ง. ข่าวกรองกิจการทหาร 

๙๖. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ใชเ้วลานานในการคน้ควา้วิจยั  

ข. ข่าวกรองการรบใชเ้พือชิงความไดเ้ปรียบ 

 ค. ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์เกียวกบัสภาพพืนทีการรบ     

      ง. ถูกทงั ก. และ ข. 

๙๗. ข่าวทีสัมพนัธ์กนัระหว่างข่าวกรองทางยทุธศาสตร์และข่าวกรองการรบคือ 

 ก. ข่าวกรองทาํเนียบกาํลงัรบ   ข. ข่าวกรองเกียวกบัประวติับุคคล 

 ค. ข่าวกรองทางการขนส่งและโทรคมนาคม ง. ข่าวกรองทางเศรษฐกิจ  

๙๘. ข่าวกรองทีผลิตขึนเพือความมุ่งหมายทางยทุธศาสตร์แต่ใชป้ระโยชนไ์ดท้างยุทธวิธีคือ 

 ก. ข่าวกรองการรบ                

 ข. ข่าวกรองทางเทคนิค 

 ค. ขอ้พิจารณาเกียวกบัเมือง  สังคมจิตวทิยา เศรษฐกิจ และการทหาร    

ง. ข่าวกรองลมฟ้าอากาศ 

๙๙. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก. ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ใช ้จนท.มาก  ใชเ้วลานอ้ย  

ข. ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ใชเ้วลาวิจยัมากและ จนท.มาก 

 ค. ข่าวกรองการรบใชท้าํสงครามหรือปฏิบติัตามแผนทางทหารและแผนการยุทธ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

๑๐๐. มาตรการต่อตา้นข่าวกรองเชิงรุกไดแ้ก่ 

 ก. ปกปิดข่าวสาร    ข. ควบคุมการเคลือนยา้ย 

 ค. ต่อตา้นทางอิเลก็ทรอนิค   ง. ต่อตา้นการ ลว. 

๑๐๑. คุณลกัษณะของข่าวกรอง ไดแ้ก่ 

 ก. ข่าวกรองตอ้งตกลงใจ    ข. ข่าวกรองตอ้งอ่อนไหว 

 ค. ข่าวกรองตอ้งทนัเกมส์    ง. ข่าวกรองตอ้งทนัเวลา 



 

 

๑๒

๑๐๒. อิทธิพลสิงแวดลอ้มทางการยทุธทีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นข่าวกรองคือ 

 ก. วิธีการขนยา้ยหน่วยของขา้ศึก   ข. ภารกิจของขา้ศึก 

 ค. กาํลงัฝ่ายเราทีมีอยู ่    ง. ท่าทีของขา้ศึก 

๑๐๓. มาตรการรักษาความปลอดภยัข่าวกรองไดแ้ก่ 

 ก. ไม่เปิดเผยแหล่งข่าว     

ข. จนท. ดาํเนินกรรมวธีิปกปิดข่าวสารและข่าวกรองของตน 

 ค. การแลกเปลียนข่าวสารควรส่งข่าวสารใหท้ราบแมไ้ม่ใช่เจา้หนา้ที  

 ง. ผิดทุกขอ้ 

๑๐๔. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก. ปฏิบติังานดา้นข่าวกรองก่อนแลว้จึงต่อตา้นขา้วกรอง 

 ข. การปฏิบติังานดา้นข่าวกรองตอ้งควบคู่ไปกบัการต่อตา้นข่าวกรอง 

 ค. ต่อตา้นข่าวกรองเสียก่อนและจึงปฏิบติังานดา้นข่าวกรอง 

 ง. ทงั ๒ ภารกิจ กระทาํหลงัจากตรวจสอบประวติับุคคล 

๑๐๕. แผนทีและแผนผงัผลิตขึนเพอื  

 ก. ผลิตสาํหรับประโยชน์ทางยุทธวิธีแต่ใชใ้นทางยุทธศาสตร์ 

 ข. ผลิตสาํหรับประโยชน์ทาง ยุทธศาสตร์แต่ใชใ้นทางยทุธวธีิ 

 ค. ผลิตเพือประโยชนต่์อผูบ้งัคบัหน่วยในการปฏิบติัทางยุทธวิธี 

 ง. ขอ้ ข.และ ค. ถูก 

๑๐๖. การพิจารณาบุคลิกลกัษณะของ นายกฯ ของประเทศต่าง ๆ จดัเป็นข่าวกรองประเภทใด 

 ก. ข่าวกรองทางยทุธวธีิในดา้นข่าวกรองประวติับุคคล 

 ข. ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ในดา้นข่าวกรองประวติับุคคล 

 ค. ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ในดา้นข่าวกรองการเมือง 

 ง. ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ในดา้นข่าวกรองการเมืองและประวติับุคคล 

๑๐๗. ข่าวกรองทางยทุธศาสตร์ประกอบดว้ยประเภทต่าง ๆ กีประเภท 

 ก. ๕ ประเภท    ข. ๖ ประเภท 

 ค. ๗ ประเภท     ง. ๘ ประเภท 

๑๐๘. ขอ้ใดกล่าวผิด 

 ก. ข่าวสารคือขอ้มลูทีแน่นอน/ไม่,ยืนยนั/ไม่ และเป็นวสัดุในการผลิตข่าวกรอง 

 ข. ข่าวสารคือขอ้มูลทีแน่นอน,ยืนยนั และเป็นวสัดุในการผลิตข่าวกรอง 

 ค. ข่าวกรองทางทหารคือข่าวทีรวบรวม/ประเมินค่า/ตีความเพอืประมาณสถานการณ์วางแผนการยทุธ 

 ง. ข่าวกรองทางทหารมิใช่เป็นวสัดุในการผลิตข่าวสาร 

๑๐๙. นายทหารข่าวกรองของหน่วยในระดบักองพนัไดแ้ก่ 

 ก. ฝอ. ๒     ข. ฝอ. ๓  

 ค. ฝอ. ๔     ง. ฝอ. ๕  



 

 

๑๓

๑๑๐. การรักษาความปลอดภยัวา่ดว้ยการกาํหนดชนัความลบัของทางราชการปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แบ่งออกเป็นกีชนั 

ก.   ๓     ชนั*     ข.    ๔    ชนั 

ค.   ๕     ชนั      ง.    ๖     ชนั 

๑๑๑. เหตุใดจึงตอ้งมีการศึกษาเรืองการข่าว 

 ก. การปฏิบติัการรบตอ้งมีการวางแผน 

 ข. การป้องกนัประเทศจาํเป็นตอ้งทราบความเคลือนไหวเพือกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ 

 ค. สภาพพืนทีการรบมีผลตอ้ความสาํเร็จของภารกิจ 

 ง. ถูกทุกขอ้ 

วชิา  ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 

๑๑๒.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  เกียวกบัการทาํงานของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 

 ก. การเลือนลาํกลอ้งออกและเขา้  ข. การถอยหลงัของลาํกลอ้งปืน 

 ค. ทาํงานดว้ยแก๊ส  ง.  ทาํงานดว้ยส่วนเคลือนที 

๑๑๓.  ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกวา้งปากลาํกลอ้ง ๕.๕๖ มม. ซึงตรงกบัคาํตอบขอ้ใด 

 ก. .๓๓๒ นิว ข. .๒๒๓ นิว ค. .๒๓๒ นิว ง. ผิดทุกขอ้ 

๑๑๕. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ป้อนกระสุนดว้ยซองกระสุน  ชนิดซองสนัและซองยาว  ทงั ๒ แบบ  

บรรจุกระสุนไดกี้นดั 

 ก. ๒๐ และ ๒๕ นดั ข. ๒๐ และ ๓๐ นดั ค. ๒๐ และ ๔๐ นดั        ง. ๓๐ และ ๔๐ นดั 

๑๑๕. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็นอาวธุทียิงดว้ยการประทบับ่า  ถา้ตอ้งการใหเ้กิดความแม่นยาํเมือยิงในหลุมบุคคล  

จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

 ก. ติดกลอ้งเลง็ ข. สวมขาทราย ค. วางพาดขอบหนา้ต่าง   ง.วางบนขอนไม ้

๑๑๖. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ เมือไม่สวมซองกระสุนและสายสะพายปืน  มีนาํหนกัเท่าไร 

 ก. ๕.๖ ปอนด ์ ข. ๗.๖ ปอนด ์ ค. ๖.๗ ปอนด ์                ง. ๖.๕ ปอนด์ 

๑๑๗. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑   มีเครืองเลง็ คือ  ศูนยห์นา้และศูนยห์ลงั  ขอ้ใดกล่าวถูกดตอ้ง เกียวกบัเครืองเลง็ของ 

ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 

 ก. ศูนยห์นา้ปรับทางทิศได ้ ข. ศูนยห์นา้ปรับทางทิศและทางระยะได ้

ค.ศูนยห์นา้ปรับทางระยะได ้ ง. ศูนยห์ลงัปรับทางระยะได ้

๑๑๘.ในเวลา ๑ นาที  ทหารสามารถยิงปืน ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ โดยไม่หวงัผลต่อเป้าหมายไดกี้นดั 

 ก. ๖๐๐–๗๐๐ นดั/นาที ข. ๗๐๐–๘๐๐ นดั/นาที    

 ค. ๔๐๐–๕๐๐ นดั/นาที ง.๕๐๐–๖๐๐ นดั/นาที 

๑๑๙. วตัถุประสงคข์องการเรียนอาวธุศึกษาเพือยิงปืนใหถู้กเป้าหมาย  การทียิงปืนใหถู้กเป้าหมายจะตอ้งมี

องคป์ระกอบอยา่งไร 

 ก. ท่ายิงดี  ข. การเลง็ดี   

 ค. การลนัไกดี  ง. ถูกทุกขอ้ 



 

 

๑๔

๑๒๐. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีระยะยงิ ๒ ระยะ  คือระยะยิงไกลสุด และระยะยิงหวงัผล    ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง

เกียวกบัระยะยิงไกลสุดของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 

 ก.  ๒,๕๖๓ เมตร  ข. ๓,๖๕๒ เมตร   

 ค. ๒,๖๕๓ เมตร  ง. ๓,๕๖๓ เมตร 

๑๒๑. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกวา้งปากลาํกลอ้ง ๕.๕๖ มม. ใชก้ระสุนขนาด ๕.๕๖ มม.X ๔๕ มม.อยาก

ทราบวา่กระสุนทีใชย้ิงมีกีชนิด 

 ก.  ๒ ชนิด  ข. ๓ ชนิด   

 ค. ๔ ชนิด  ง. ๕ ชนิด 

๑๒๒. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัระยะยิงหวงัผลของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 

 ก. ๔๖๐ เมตร  ข.  ๕๐๐ เมตร   

 ค. ๓๖๐ เมตร  ง. ๔๐๐ เมตร 

๑๒๓. ในการเรียนอาวุธศึกษาจะตอ้งเรียนรู้เรืองการถอดประกอบอาวุธ  การถอดประกอบปกติเป็นหนา้ทีของผูใ้ด 

 ก. ผูใ้ชอ้าวธุ  ข. พลทหาร   

 ค.  เจา้หนา้ทีอาวธุ  ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 

๑๒๔. การถอดประกอบ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความมุ่งหมายเพือศึกษา,แกไ้ขเหตุติดขดั และทาํความสะอาด

อาวธุ แบ่งเป็นกีประเภท 

 ก. ๑ ประเภท  ข. ๒ ประเภท   

 ค. ๓ ประเภท  ง. ๔ ประเภท 

๑๒๕. ศูนยห์นา้ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑     สามารถปรับทางระยะได ้โดยปรับเป็น คลิก        เมือปรับศูนยห์นา้ ๑ 

คลิกมีค่า เท่าไร    

 ก.  ๒.๕ ซม.  ข. ๒.๔ ซม.   

 ค.๒.๘ ซม.  ง. ๓ ซม.  

๑๒๖. ศูนยห์ลงัของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เป็นแบบ ศูนยก์ระดก  มี ๒ ช่องเลง็  ถา้ผูใ้ชเ้ลง็ดว้ยช่องเลง็เลก็ ใชเ้ล็งยิง

ระยะเท่าไร 

 ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร  ข. ๐–๓๐๐ เมตร   

 ค.๓๐๐–๕๐๐ เมตร  ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 

๑๒๗.  ศูนยห์ลงัของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ถา้ผูย้ิงใชช่้องเลง็รูใหญ่  ใชเ้ลง็ยิงระยะเท่าไร 

  ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร  ข. ๐–๓๐๐ เมตร   

  ค. ๓๐๐–๕๐๐ เมตร   ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 

๑๒๘. ศูนยห์ลงั ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางทิศได ้ ถา้ปรับ  ๑ คลิก  จะมีค่าเท่าไร 

 ก. ๒.๕ ซม.  ข. ๒.๔ ซม.   

 ค. ๒.๘  ซม.  ง. ๓ ซม. 

 



 

 

๑๕

๑๒๙. การจบัถืออาวุธ จะตอ้งระลึกเสมอว่า มีกระสุนอยูใ่นรังเพลิง ๑ นดัเสมอ  ผูใ้ชจ้ะตอ้งตรวจความปลอดภยั

อาวธุเสียก่อน  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกียวกบัการตรวจอาวุธ 

 ก. ถอดซองกระสุนปืนออก ข. เปิดลูกเลือนคา้งไว ้   

 ค. ตรวจดูในรังเพลิง  ง. ถูกทุกขอ้ 

๑๓๐. ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ เป็นอาวธุประจาํกายทีมีนาํหนกัเบา   อยากทราบวา่ปืนเมือบรรจุกระสุน ๒๐ นดั พร้อม

สายสะพาย หนกัเท่าไร 

 ก.  ๖.๕ ปอนด ์  ข. ๗.๖ ปอนด ์   

 ค. ๖.๗ ปอนด ์  ง.๕.๖ ปอนด ์

๑๓๑. การบาํรุงรักษาและทาํความสะอาดปืน  มีวตัถุประสงคเ์มือนาํไปใชแ้ลว้ ขออยา่ใหปื้นเกิดเหตุติดขดั  และ

เมือทาํการยิงขอใหถู้กเป้าหมาย  สาํหรับ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ มีส่วนสาํคญัทีจะตอ้งทาํความสะอาด คืออะไร 

 ก.ภายในลาํกลอ้งปืน  ข.ชุดโครงนาํลูกเลือน   

 ค. ส่วนภายนอกปืน  ง. ขอ้ ก และ ข ถูก 

วชิา ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ 

๑๓๒.ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ ทีศึกษาในชนัปีที ๒ นี  ประกอบติดกบั ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ เป็นอาวุธประเภท

อะไร 

 ก.  ประจาํกาย  ข.  ประจาํหน่วย   

 ค.  ประจาํหมวด  ง.  อาวธุเพือความมุ่งหมายพิเศษ 

๑๓๓. ค.เอม็ ๒๐๓ ทาํการยิงแบบใด 

 ก.  ทีละนดั  ข.  เป็นชุด   

 ค.  กึงอตัโนมติั  ง.  ทีละนดัและเป็นชุด 

๑๓๔. ค.เอม็ ๒๐๓ ป้อนกระสุนแบบใด 

           ก.ซองกระสุน                 ข. สายกระสุน                  

 ค.  ดว้ยมือทีละนดั                   ง.  คลิปกระสุน 

๑๓๕.  ค.เอม็ ๒๐๓  เมือยิงถูกเป้าหมายแลว้มีรัศมีระเบิดเท่าไร 

  ก.  ๑ เมตร  ข.  ๓ เมตร   

  ค.  ๕ เมตร  ง.  ๑๐ เมตร 

๑๓๖. ค.เอ็ม ๒๐๓  มีชินส่วนของตวัเครืองยิงทีประกอบติดกบั ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ มีกีชินส่วน 

  ก.  ๔ ชินส่วน  ข.  ๕  ชินส่วน   

  ค.  ๖ ชินส่วน  ง.  ๒ ชินส่วน 

๑๓๗. นาํหนกัของ ค.เอ็ม ๒๐๓ หนกัเท่าใด 

  ก.  ๓ ปอนด ์  ข.  ๓.๕ ปอนด ์   

  ค.  ๑๑ ปอนด ์  ง.  ๑๐ ปอนด ์

 

 



 

 

๑๖

๑๓๘. นาํหนกัพร้อมยิงของ ค.เอม็ ๒๐๓ รวม ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑  หนกัเท่าใด 

  ก.  ๓ ปอนด ์  ข.  ๓.๕ ปอนด ์   

  ค.  ๑๑ ปอนด ์  ง.  ๑๐ ปอนด ์

๑๓๙.  ค. เอม็ ๒๐๓ มีการทาํงานอยา่งไร 

  ก.  ถอยหลงัของลาํกลอ้ง    ข.  ถอยหลงัของส่วนเคลือนที     

  ค.  ดว้ยการเลือนลาํกลอ้งออกและเขา้    ง.  ดว้ยแก๊ส 

๑๔๐. ค.เอม็ ๒๐๓  มีระยะยงิไกลสุดประมาณเท่าไร 

  ก.  ๕๐๐ เมตร  ข.  ๔๐๐ เมตร   

  ค.  ๓๕๐ เมตร  ง.  ๑๕๐ เมตร 

๑๔๑. ค.เอม็ ๒๐๓  มีระยะยงิหวงัผลต่อเป้าหมายเป็นจุดเท่าไร 

  ก.  ๕๐๐ เมตร  ข.  ๔๐๐ เมตร   

  ค.  ๓๕๐ เมตร  ง.  ๑๕๐ เมตร 

๑๔๒. ค.เอม็ ๒๐๓  มีระยะยิงหวงัผลต่อเป้าหมายเป็นพืนทีเท่าไร 

  ก.  ๕๐๐ เมตร  ข.  ๔๐๐ เมตร   

  ค.  ๓๕๐ เมตร  ง.  ๑๕๐ เมตร 

๑๔๓. ค.เอม็ ๒๐๓  มีเครืองเลง็กีแบบ 

  ก.  ๒ แบบ  ข.  ๓ แบบ   

  ค.  ๔ แบบ  ง.  ๕ แบบ 

๑๔๔. ค.เอม็ ๒๐๓ ถอดประกอบปกติไดกี้ชินส่วน 

  ก.  ๖ ชินส่วน  ข.  ๕  ชินส่วน   

  ค.  ๓ ชินส่วน  ง.  ๒ ชินส่วน 

๑๔๕. กระสุน  ค.เอ็ม ๒๐๓  ทีกระสุนมีหัวสีทองคือกระสุนชนิดใด 

 ก.  ซ้อมรบ  ข.  ฝึกหดับรรจุ   

 ค. เจาะเกราะ  ง.  ระเบิด 

๑๔๖.  ค.เอม็ ๒๐๓  ระยะทีห้ามทาํการยิงตาํสุด สาํหรับในการฝึก คือระยะเท่าใด 

 ก.  ๑๐๐ เมตร  ข.  ๙๐ เมตร   

 ค.  ๘๐ เมตร  ง.  ๗๐ เมตร 

๑๔๗.  ค.เอม็ ๒๐๓  ระยะทีห้ามทาํการยิงตาํสุด สาํหรับการยิงในการรบ คือระยะเท่าใด 

 ก.  ๒๑ เมตร  ข.  ๓๑ เมตร   

 ค.  ๔๑ เมตร  ง.  ๕๑ เมตร 

๑๔๘.  กระสุน  ค.เอม็ ๒๐๓  มีกีชนิด 

          ก.  ๔ ชนิด                         ข.  ๕ ชนิด                        

 ค.  ๖ ชนิด                                 ง.  ๗ ชนิด 

 



 

 

๑๗ 

๑๔๙.  ขอ้ใดไม่ใช่ เป็นกระสุนของ  ค.เอม็ ๒๐๓    

 ก.  ลูกปราย  ข.  ส่องวิถี   

 ค. ส่องแสง  ง.  ควนั 

๑๕๐.  กระสุนของ  ค.เอม็ ๒๐๓  ทีถูกตอ้งคือขอ้ใด 

 ก.  ธรรมดา  ข.  ส่องวิถี   

 ค. ซอ้มรบ  ง.  ซอ้มยิง 

๑๕๑. การจบัปืนสาํหรับทาํการยิงของ ค. เอ็ม ๒๐๓ มีกีลกัษณะ 

          ก.  ๑ ลกัษณะ                      ข.  ๒ ลกัษณะ                           

 ค.  ๓ ลกัษณะ                          ง.  ๔ ลกัษณะ   

วชิา  บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน 

๑๕๒.   การเคลือนทีผา่นเครืองกีดขวางลวดหนามในเวลากลางวนั  กระทาํไดกี้วิธี 

 ก.   ๑   วิธี     ข.   ๒   วิธี 

 ค.   ๓   วิธี     ง.   ๔   วิธี 

๑๕๓.   การเคลือนทีผา่นเครืองกีดขวางลวดหนาม  วิธีการทีดีทีสุดคือ 

 ก.   การกา้วขา้มลวดหนาม   ข.   การลอดใตล้วดหนาม 

 ค.   การกระโดดขา้มลวดหนาม   ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๕๔.   เครืองกีดขวางชนิดตาํ  หมายถึงเครืองกีดขวางซึงไม่สูงเกินไป  สามารถขา้มไปได ้  

ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 

 ก.   คนันา     ข.   คนัดิน 

 ค.   ท่อนไมล้ม้ทีไม่ใหญ่โตหนกั   ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๕๕.    การเคลือนทีขา้มคู  กระทาํได ้ ๒  วิธี  คือ 

 ก.   กระโดดขา้ม  และคลานขา้ม   ข.   คลานสูง  และคลานตาํ 

 ค.   การกา้วขา้ม  และนอนหงายขา้ม  ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๕๖.   การเลือก  และการใชเ้สน้ทาง  ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 

ก. เส้นทางควรใกล ้ ตรง  และปลอดภยั 

ข. เสน้ทางทีเคลือนที  พยายามหลีกเลียงทีตงัของขา้ศึก 

ค. หลีกเลียงสิงกีดขวาง , เสน้ทางตอ้งมีการกาํบงั  และซ่อนพราง 

ง. ทีกล่าวมาถูกทุกขอ้ 

๑๕๗.   ก่อนการเคลือนทีควรศึกษาแผนที  ภาพถ่ายทางอากาศ  หรือภาพสงัเขป  เพือป้องกนัมิใหเ้คลือนทีผิด

ทิศทาง  และควรวางแผนเลือกเสน้ทางสาํรองไวอ้ยา่งน้อย  กีเสน้ทาง 

 ก.   ๑   เสน้ทาง     ข.   ๒   เสน้ทาง 

 ค.   ๓   เส้นทาง     ง.   ไมมี้ขอ้ใดถูก 

 

 



 

 

๑๘

๑๕๘.   การใชเ้สน้ทาง  ขณะเคลือนทีไปตามเสน้ทางนนั  เราควรหลีกเลียงขอ้ใด 

 ก.   พืนทีโล่งแจง้    ข.   สิงกีดขวางต่าง ๆ โดยเคลือนทีออ้มผา่นไป 

 ค.   อยา่เดินตามแนวสันเขา   ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๕๙.   การปฏิบติัเมือหลงทาง  และมีแผนทีเขม็ทิศ  จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

ก.หยุดเคลือนทีสงบจิตใจพยายามทบทวนเส้นทางทีผ่านมา 

ข.วางแผนทีใหถู้กทิศ , หาจุดทีอยูข่องตนเองตามหลกัวชิาแผนที 

ค.ถูกทงัขอ้ ก. และ ข. 

ง.ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๖๐.   การปฏิบติัเมือหลงทางไม่มีแผนทีเข็มทิศจะปฏิบติัอยา่งไร 

ก.  หยดุเคลือนทีสงบจิตใจพยายามทบทวนเสน้ทางทีผ่านมา 

ข .หาทิศโดยใชน้าฬิกา  หรือปลายเงา 

ค.  พยายามเดินยอ้นกลบัไปยงัลกัษณะภูมิประเทศเด่นชดัครังสุดทา้ย 

ง.  ถูกทุกขอ้ 

๑๖๑.   ในการใชอ้าวธุประจาํกาย  สิงทีสาํคญัทีสุดทีจะตอ้งระลึกถึง  คือ   

ก.  ตอ้งใชปื้นประจาํตวัของตนเอง 

ข. ปืนไดผ้า่นการยงิปรับปืนตงัศูนยร์บดว้ยตนเองมาแลว้ 

ค. ถูกทงัขอ้ ก. และ ข. 

ง. ไม่มีขอ้ถูก 

๑๖๒.   เมือทหารมีความจาํเป็นตอ้งนาํอาวธุปืนเลก็ยาวของผูอื้นมาใช ้ มีขอ้ควรปฏิบติั  คือ 

ก.  ตงัควงมุมสูง  และมุมทิศทีศูนยปื์น  ตามตาํแหน่งประจาํตวัของตนก่อน 

ข.  ทดลองยิงปรับปืนตงัศูนยร์บในโอกาสแรกทีสามารถกระทาํได ้

ค.  ถูกทงัขอ้ ก. และ ข. 

ง. ไม่มีขอ้ถูก 

๑๖๓.   อาวธุเงียบคือสิงใด ๆ  ก็ตามทีสามรถใชส้งัหารขา้ศึกใหต้าย หรือหมดสติโดยไม่มีเสียงร้องขอ้ใดกล่าว

ถูกตอ้งทีสุด 

 ก.   ดาบปลายปืน หรือมีดเหน็บ   ข.   ลวด หรือเชือกรัดคอ 

 ค.   กระบอง หรือดิว    ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๖๔.   การปฏิบติัการยิงใหเ้ป็นไปตามคาํสังของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครัด  เรียกวา่ 

 ก.   วินยัการยิง     ข.   การปรับการยิง 

 ค.   การบงัคบัการยิง    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๖๕.   ผูที้ไม่ปฏิบติัให้เป็นไปตามคาํสงัเกียวกบัการยิงปืน  ของผูบ้งับญัชาอยา่งเคร่งครัดจะเจตนา หรือไม่

เจตนาก็ตาม  เรียกวา่ 

 ก.   เป็นผูไ้ม่มีวนิยัการยิง    ข.   เป็นผูมี้วนิยัการยิง 

 ค.   เป็นผูมี้ความรับผิดชอบสูง   ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 



 

 

๑๙

๑๖๖.   การป้องกนัอนัตราย  ขณะทีเผชิญหนา้กบัขา้ศึก  เรียกวา่ 

 ก.   การป้องกนัอนัตรายเชิงรุก   ข.   การป้องกนัอนัตรายเชิงรับ 

 ค.   การป้องกนัอนัตรายเชิงปฏิบติั   ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๖๗.   การป้องกนัอนัตราย  ขณะทีไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัขา้ศึก  เรียกวา่ 

 ก.   การป้องกนัอนัตรายเชิงรุก   ข.   การป้องกนัอนัตรายเชิงรับ 

 ค.   การป้องกนัอนัตรายเชิงปฏิบติั   ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๖๘.   ในขณะทีทาํการรบเผชิญหนา้อยูก่บัขา้ศึกนนั  ทหารสามารถลดอนัตรายใหก้บัตนเองไดโ้ดย 

ก.  ใชที้วางตวัทีมีการกาํบงั  และซ่อนพราง 

ข.   ใชอ้าํนาจการยิง  และการเคลือนทีอยา่งถูกตอ้ง 

ค.    สือคาํสงัของผูบ้งัคบับญัชา  ปฏิบติังานช่วยกนัเป็นชุด 

ง.     ถูกทุกขอ้ 

๑๖๙.   วิธีการเคลือนทีผา่นตาํบลกระสุนปืนใหญ่ตก  วิธีทีดีทีสุดคือ   

 ก.   เคลือนทีออ้มผา่นไป    ข.   วงิดว้ยความรวดเร็ว 

 ค.   วงิกลบัไปดา้นหลงั    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๗๐.   เมือจาํเป็นตอ้งเผชิญหนา้กบัรถถงัของขา้ศึก  วิธีปฏิบติัตนของทหารทีถืออาวุธเบา  ควรปฏิบตัิเช่นไร 

 ระดมยิงไปยงัรถถงัเพือบงัคบัให้รถถงัเปิดฝาป้อม .א

 พยายามเคลือนทีเขา้ไปทาํลายทางดา้นขา้ง  และหลงั .ב

 .ถูกทงัขอ้ ก. และ ข. .ג

 ไม่มีขอ้ใดถูก .ד

๑๗๑.   การป้องกนัอนัตรายในขณะยงัไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัขา้ศึก  ทหารทุกนายตอ้งเขม้งวดกวดขนัในเรืองใด 

 การถากถางพืนการยิง , การดดัแปลงภูมิประเทศ .א

 การตกแต่งหลุมบุคคลใชก้ารพรางอยา่งถูกตอ้ง .ב

 การสร้างทีกาํบงัอยา่งเหมาะสม .ג

 ถูกทุกขอ้ .ד

๑๗๒.   การป้องกนัอนัตรายในเหตุการณ์พเิศษ  ทหารควรจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษในเรือง 

 ก.   อนัตรายจากทุ่นระเบิด , กบัระเบิด  ข.   อนัตรายจากอากาศยาน 

 ค.   อนัตรายจากเคมี , ชีวะ และรังสี  ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๗๓.   การหาระยะ  เป็นวิธีการกะระยะโดยประมาณทีอยูข่องผูก้ะระยะไปยงัทีหมาย  หรือขา้ศึกเพือให ้

้ สามารถกาํหนด  และคน้หาเป้าหมายได .א

้ เมือใชศู้นยร์บ  พลปืนเลก็สามารถปรับจุดเลง็ของตนได .ב

 พลยิงอาวธุประจาํกาย  สามารถตงัศูนยที์อาวธุของตนไดถู้กตอ้ง .ג

 ถูกทุกขอ้ .ד

 



 

 

๒๐

๑๗๔.   วิธีการกะระยะโดยใชห้น่วยหลกั  ๑๐๐  เมตร  ทหารจะตอ้งตรวจสอบวา่ถูกหรือไม่  โดยวธีิการนบักา้ว  

ระยะกา้วของทหารโดยทวัไปประมาณ  กีกา้วต่อระยะ  ๑๐๐  เมตร 

 ก.   ๑๓๐  กา้ว / ๑๐๐  เมตร    ข.   ๑๔๐  กา้ว / ๑๐๐  เมตร 

 ค.   ๑๕๐  กา้ว / ๑๐๐  เมตร      ง.   ๑๖๐  กา้ว / ๑๐๐  เมตร 

๑๗๕.   การกะระยะตงัแต่  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  เมตร  การหาระยะวิธีนีจะไม่มีความแม่นยาํ  ในระยะทีเป็นเป้าหมาย  

หรือทีหมายมีระยะเกินกวา่กีเมตร 

 ก.   ๑,๐๐๐   เมตร    ข.   ๒,๐๐๐   เมตร 

 ค.   ๓,๐๐๐   เมตร    ง.   ๔,๐๐๐   เมตร 

๑๗๖.   การวดัระยะทางขา้ง  เป็นวิธีหาระยะทีรวดเร็วสาํหรับวดัระยะทางขา้ง  โดยใชนิ้วมือวดั  จากทางขวา  

หรือทางซา้ยของตาํบลหลกัไปยงั 

 ก.   เป้าหมาย     ข.   ทหารฝ่ายเรา 

 ค.   ทีมนัฝ่ายเรา     ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๗๗.   วินยัในการยิง  คือ 

 การปฏิบติัการยิงใหเ้ป็นไปตามคาํสังของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งครดั .א

 เมือพบขา้ศึกยิงอยา่งไม่ประณีต .ב

 ยิงปืนใหแ้ม่นยาํทีสุด .ג

 กดปากกระบอกปืนใหต้าํ .ד

๑๗๘   วิธีการผา่นลวดหนามทีดีทีสุดไดแ้ก่ 

 ก.   การกา้วขา้มลวดหนาม   ข.   การกระโดดขา้มลวดหนาม 

 ค.   การออ้มผา่นลวดหนาม   ง.   การลวดใตล้วดหนาม 

๑๗๙.   คนันา  คนัดิน  ท่อนไมล้ม้ทีไม่ใหญ่โตนกั  ทหารสามารถคลานขา้มไปได ้ เราเรียกวา่ 

 ก.   เครืองกีดขวางชนิดตาํ   ข.   เครืองกีดขวางชนิดสูง 

 ค.   เครืองกีดขวางอนัตราย   ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๘๐.   ดาบปลายปืน  หรือมีดเหน็บ  ลวดเชือกรดัคอ  กระบอก  หรือดิว ใชส้งัหารขา้ศึก เราเรียกอาวธุพวกนีวา่ 

 ก.   อาวธุหนกั     ข.   อาวธุเงียบ 

 ค.   อาวธุตะลุมบอน    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๘๑.   มาตราการเชิงรุก  คือการป้องกนัอนัตรายในขณะที 

 ก.   เผชิญหนา้กบัขา้ศึก    ข.   ไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัขา้ศึก 

 ค.   เผชิญหนา้กบัฝ่ายเรา    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๘๒.   มาตราการเชิงรับ  คือการป้องกนัอนัตรายในขณะที 

 ก.   เผชิญหนา้กบัขา้ศึก    ข.   ไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัขา้ศึก 

 ค.   เผชิญหนา้กบัฝ่ายเรา    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

 



 

 

๒๑

๑๘๓.   การถากถางพืนการยงิ  การดดัแปลงภูมิประเทศ  การพรางหลุมบุคคล  การสร้างทีกาํบงั  เป็นป้องกนั

อนัตรายในขณะที 

 ก.   ยงัไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัขา้ศึก   ข.   เผชิญหนา้กบัขา้ศึก 

 ค.   เขา้ตะลุมบอนขา้ศึก    ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๘๔.   การป้องกนัอนัตรายจากทุ่นระเบิด  กบัระเบิด  จากอากาศยาน  จากเคมีชีวะ  รังสี  เป็นการป้องกนั

อนัตรายในเหตุการณ์ใด 

 ก.   เหตุการณ์พิเศษ    ข.   เหตุการณ์ปกติ 

 ค.   เหตุการณ์ทีคาดไม่ถึง    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๘๕.   วิธีการกะระยะโดยประมาณ  ระหวา่งทีอยู่ของผูก้ะระยะไปยงัทีหมาย  หรือเป้าหมาย  เราเรียกวา่ 

 ก.   การบอกระยะ    ข.   การหาระยะ 

 ค.   ถูกทงัขอ้ ก. และ ข.    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๑๘๖.   ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  ทหารจะใชร้ะยะกา้วในการเดิน  ประมาณกีกา้ว 

 ก.   ๑๐๐   กา้ว     ข.   ๑๑๐   กา้ว 

 ค.   ๑๒๐   กา้ว     ง.   ๑๓๐   กา้ว 

๑๘๗.   เสียงย่อมเคลือนทีในอากาศได ้ ในอตัราความเร็วสมาํเสมอ  คือประมาณ 

 ก.   ๓๒๐   เมตร / วินาที   ข.   ๓๓๐   เมตร / วินาที 

 ค.   ๓๔๐   เมตร / วินาที   ง.   ๓๕๐   เมตร / วินาที 

๑๘๘.   สญัญาณผา่นทงัถาม  และตอบ  ปกตินันจะเปลียนทุก ๆ  กีชวัโมง 

 ก.   ๑๒  ชม.     ข.   ๑๘   ชม. 

 ค.   ๒๐   ชม.     ง.   ๒๔   ชม. 

๑๘๙.   สีดิน  กบัสีเขียวอ่อน  ใชก้บัทหารทีมีผิวสีขาว ใชไ้ดทุ้กภูมิประเทศ เวน้ภูมิประเทศแบบใด 

 ก.   หิมะ     ข.   ภูมิประเทศสีเขียว 

 ค.   ทะเลทราย     ง.   ถูกทุกขอ้ 

๑๙๐.   สีเหลืองทราย  กบัสีเขียวอ่อน  ใชก้บัทหารผิวคลาํ  ใชไ้ดทุ้กภูมิประเทศ  ยกเวน้ภูมิประเทศแบบใด 

 ก.   ป่าโปร่ง     ข.   ป่ารกทึบ 

 ค.   หิมะ     ง.   โล่งแจง้ 

๑๙๑.   ทีตรวจการณ์  และทีฟังการณ์  ควรอยูใ่นระยะยิงของอาวธุเบาของฝ่ายเดียวกนั  ในระยะกีเมตร 

 ก.   ๔๖๐   เมตร     ข.   ๔๗๐   เมตร 

 ค.   ๔๘๐   เมตร     ง.   ๔๙๐   เมตร 

วชิา  บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน 

๑๙๒.   ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะการเคลือนทีในเวลากลางคืน 

ก.    การเดิน     ข.   การวงิ 

ค.   การคลาน     ง.    การหมอบ 



 

 

๒๒

 

๑๙๓.   การปรับสายตาใหชิ้นกบัความมืดควรใชเ้วลาเท่าใด 

ก.     ๑๐    นาที     ข.   ๒๐   นาที 

ค.    ๓๐    นาที      ง.    ๔๐    นาที 

 

๑๙๔.   ถา้ร่างกายขาดวิตามินชนิดใดทาํใหก้ารมองเห็นในเวลากลางคืนไม่ไดผ้ล 

ก.  ไวตามิน เอ     ข.   ไวตามิน บี 

       ค.  ไวตามิน ซี     ง.    ไวตามิน อี 

๑๙๕.   การตรวจพืนทีโดยละเอียดในขนัแรกควรเริมตรวจจากดา้นใดไปดา้นใด 

       ก.    ดา้นหนา้ไปดา้นหลงั    ข.    ดา้นซา้ยไปดา้นขวา 

              ค.    ดา้นขวาไปดา้นซา้ย    ง.     ดา้นหลงัไปดา้นหนา้ 

๑๙๖.   การรายงานเพือตอบคาํถาม 5 ขอ้ ในขอ้ที 3 คาํวา่ทีไหน หมายความวา่อยา่งไร 

ก.    วนัและเวลาทีเห็น    ข.    ตาํบลทีตรวจการณ์ 

ค.   สิงทีกาํลงัทาํอะไรอยู่     ง.     ตาํบลทีตรวจการณ์เห็น 

๑๙๗.   ขอ้ใดต่อไปนีไม่ใช่ลกัษณะการรายงานผลของการตรวจการณ์ 

ก  พลนาํสาร     ข.   ลายลกัษณ์อกัษร 

ค.  เครืองมือสือสาร    ง.   วาจา 

๑๙๘.   ในการรายงานข่าวขา้ศึกโดยคาํยอ่ภาษาองักฤษ อกัษรใดหมายถึงการปฏิบติั (ของขา้ศึก) 

ก.   S      ข.   L 

ค.   U      ง.    A 

๑๙๙.   การเคลือนทีเวลากลางคืนเมือปรากฎพลุส่องส่องแสงควรทาํอยา่งไร 

ก.  หยดุอยูก่บัที     ข.   วงิหาทีกาํบงั 

ค.  หมอบลงกบัพืน    ง.    ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๐๐.   แสงไฟจากไมขี้ดสามารถมองเห็นไดไ้กลกีกิโลเมตร 

ก. ๑๒   กม.     ข.   ๑๔   กม. 

  ค.    ๑๖   กม.                                      ง.   ๑๘   กม. 

๒๐๑.   ระยะของพืนทีการตรวจการณ์ในการตรวจโดยละเอียดควรแบ่งเป็นชนั ๆขนัละกีเมตร 

ก.    ๓๐   เมตร     ข.   ๕๐   เมตร 

ค.   ๗๐   เมตร     ง.    ๙๐    เมตร 

๒๐๒.   ในสนามรบสิงทีบ่งบอกให้บุคคลพิสูจน์ทราบวา่เป็นฝ่ายใด คืออะไร 

ก.   รหสัผา่น     ข.   สญัญาณผ่าน 

ค.    สญัลกัษผ์า่น    ง.    ถูกทุกขอ้ 

๒๐๓.   ในการรายงานขอ้ความต่างๆ ทางการทหารควรใชค้าํพูดแบบใด 

          ก.   วนันี     ข.    พรุ่งนี 



 

 

๒๓ 

ค.    เมือวานนี     ง.    วนั เดือน ปี 

๒๐๔.   การรักษาวินยัในเวลากลางคืน นศท. ควรยึดหลกัการปฏิบติัอยา่งไร 

ก.  ความเขา้ใจในการใชส้ญัญาณบอกฝ่ายประจาํวนัไดถู้กตอ้ง 

  ข.  ปฏิบติังาน และประสานการปฏิบติักบัทหารฝ่ายเดียวกนัอยา่งใกลชิ้ด 

       ค.    การอยูย่ามรักษาการณ์ต่างๆ ตอ้งผลดัเปลียนบ่อยๆ 

ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๐๕.   การรายงานโดยใชค้าํยอ่ภาษาองักฤษ ตวั S เป็นตวัยอ่ของคาํว่าอะไร 

ก.   การปฏิบติั (ของขา้ศึก)   ข.   ขนาด (หน่วยของขา้ศึก) 

ค.    ทีตงั (ทีตงัของขา้ศึกขณะทีมองเห็น) ง.    การปฏิบติั (ของขา้ศึก) 

๒๐๖.   การรายงานเพือตอบคาํถาม ๕ ขอ้ ขอ้ใดถูกทีสุด 

่ จากทีไหน , ใคร , อะไร , ทีไหน , เมอืไหร่ , กาํลงัทาํอะไรอยู  .א

 จากทีไหน , ทาํอะไร , ไปยงัไง , ไปเมือไร ,ไปกบัใคร .ב

 กาํลงัทาํอะไรอยู ่, ใคร , อะไร , เมือไหร่ , ไปยงัไง ,กากทีไหน .ג

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๐๗.   ทีตรวจการควรหลีกเลียงอะไรบา้ง 

ก.    ทีซึงตดักบัขอบฟ้า   ข.   เป็นทีหมายเด่น 

ค.    ทีซึงมีสิงกาํบงัดา้นขา้ง   ง.    ถูกทุกขอ้ 

๒๐๘.   ในเวลากลางคืน นศท. ควรจะตอ้งศึกษาเกียวกบัเรืองอะไรบา้ง 

ก. แสง     ข.    สี 

ค. เสียง     ง.    ถูกทุกขอ้ 

๒๐๙.   การมองเห็นในเวลากลางคืนจะตอ้งทาํอยา่งไร 

ก.    การปรับสายตาใหชิ้นกบัความมืด  ข.   การมองนอกจุดศูนยก์ลาง 

ข.    การกวาดสายตา    ง.    ถูกทุกขอ้ 

๒๑๐.   ส่วนต่างๆของดวงตาส่วนใดสาํคญัทีสุด 

ก. แกว้ตา     ข.    ม่านตา 

ค. เยือรับภาพ    ง.    สําคญัเท่ากนัทุกส่วน 

๒๑๑.   การผา่นหน่วยทหารฝ่ายเดียวกนัควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. ทาํการผา่นไปไดเ้ลย 

ข. เขา้ไปติดต่อพร้อมกนัทงัหมดจะไดผ่้านไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ค. จะผา่นทางไหนก็ไดเ้พราะเป็นฝ่ายเดียวกนั 

ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๑๒.   ลกัษณะร่องรอยต่างๆ ทีควรทราบมีอะไรบา้ง 

ก. ขนาดความกวา้งของทีพกัแรม 

ข. สภาพของทีพกัแรมตลอดจนสิงของทีขา้ศึกทิงไว ้



 

 

๒๔ 

ค. รอยทางทีเกิดขึนมาใหม่ๆ   ง. ถูกทุกขอ้ 

๒๑๓.   การบอกเวลาตอ้งบอกโยใชเ้ลขกีตาํแหน่ง 

ก. ๔    ตาํแหน่ง    ข.    ๖    ตาํแหน่ง 

ค. ๘   ตาํแหน่ง    ง.     ๑๐ ตาํแหน่ง 

๒๑๔.   ร่องรอยทีเกิดขึนปกติแลว้ความเด่นชดัของรอยนีจะเกิดขึนอยูป่ระมาณกีนาที 

ก. ๑๒    นาที    ข.     ๑๓    นาที 

ค. ๑๔    นาที    ง.      ๑๕    นาที 

๒๑๕.   ทีตรวจการณ์และทีฟังการณ์ควรอยู่ในระยะยิงประมาณกีเมตร 

ก. ๓๕๐    เมตร    ข.    ๔๐๐     เมตร  

ค. ๔๓๐    เมตร      ง.    ๔๖๐     เมตร 

๒๑๖.   การใชเ้รือนโรงสาํหรับตรวจการณ์ควรใชว้สัดุสิงใดทาํเป็นหลงัคา 

ก. แฝก     ข.   กระเบือง 

ค. สังกะสี     ง.    ถูกทุกขอ้ 

๒๑๗.   ความสาํคญัของการรบในเวลากลางคืนขอ้ใดถูก 

ก. รักษาความลบัในการเขา้จู่โจม 

ข.   สามารถเคลือนยา้ยหน่วยจากพืนทีหนึงไปยงัพืนทีหนึงไดอ้ยา่งปกปิด และรวดเร็วกวา่        

       ในเวลากลางวนั 

ค. ลดอนัตรายไดม้ากกวา่ทีจะปฏิบติัการณ์ในเวลากลางวนั 

ง. ถูกทุกขอ้ 

๒๑๘.   การฝึกบุคคลทาํการรบในเวลากลางคืน ควรศึกษาเรืองอะไร 

ก. การฟังเสียง ดมกลิน สัมผสั  ข.  การเคลือนที ขา้มคู การตดัลวดหนาม 

ค. การปฏิบติัเมือมรพลุส่องแสง  ง.  ถูกทุกขอ้ 

๒๑๙ .  การตดัลวดหนามควรตดับริเวณส่วนใดของลวดหนาม 

ก.  ตรงกลางเส้นระหวา่งเสา   ข. ใกล้ๆ เสาขา้งใดขา้งหนึง 

ค. ใกล ้ๆ เสาทงัสองขา้ง   ง.  บริเวณใดก็ได ้

๒๒๐.   ทีตรวจการณ์ในเวลากลางคืนเราเรียกว่าอยา่งไร 

ก. ทีเฝ้าตรวจ    ข.   ทีคอยเหตุ 

ค. ทีฟังการณ์    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๒๑.   การเปลียนสญัญาณผา่นตามปกติจะเปลียนทุกๆกีชวัโมง 

ก. ๖       ชวัโมง    ข.   ๑๒   ชวัโมง 

ค. ๒๐   ชวัโมง     ง.   ๒๔   ชวัโมง 

๒๒๒.   การหา้มจามเราควรปฏิบติัอยา่งไร 

ก. สูดลมหายใจเขา้ปอดลึกๆ แลว้กนัไว ้ ข.  บีบทีลูกกระเดือกเบาๆ 

ค. ใชนิ้วดนัปลายจมูกขึน   ง. ใชห้ลงัมือขยจีมูกแรงๆ 



 

 

๒๕

๒๒๓.   การกะระยะโดยวิธีการสงัเกตแสง และเสียง ยอ่มทาํไดดี้ในเวลากลางคืน อยากทราบวา่เสียงเคลือนที

ในอากาศในอตัราความเร็วสมาํเสมอประมาณเท่าได 

ก. ๓๓๐    เมตร/นาที   ข.    ๓๒๐   เมตร/วินาที 

ค. ๔๕๐    เมตร/นาที   ง.    ๒๓๐    เมตร/นาที 

๒๒๔.   การรายงานเวลา ๑๘.๐๐ น. ขอ้ใดถูกตอ้ง 

ก. หนึง แปด ศูนย ์ศูนย ์   ข.    หนึง แปด จุด ศูนย ์ศูนย ์

ค. สิบแปด จุด ศูนย ์ศูนย ์   ง.    สิบแปดนาฬิกา 

๒๒๕.   หน่วยทหารฝ่ายเดียวกนั จะถามสญัญาณผา่นกบัหน่วยลาดตระเวนทีมาติดต่อ ห่างจากตนประมาณกีเมตร 

ก. ๑ -๒     เมตร    ข.    ๒ - ๓   เมตร  

ค. ๓ - ๔   เมตร    ง.    ประมาณ  ๕  เมตร 

๒๒๖.   เครืองกีดขวางคือ 

ก. ลวดหนาม    ข.   ลาํธาร 

ค. สนามทุ่นระเบิด    ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๒๗.   การผา่นลวดหนามวิธีทีดีทีสุดคือ 

ก. การกา้วขา้มลวดหนาม   ข.    การลอดลวดหนาม 

ค. การคลานขา้มลวดหนาม   ง.     ถูกทุกขอ้ 

๒๒๘.   การเคลือนทีในเวลากลางคืน ควรเลียงการเดินบนพืนทีใด 

ก.  พืนดินแข็ง    ข.    ทางทีมีกอ้นหินมาก 

ค. ทางทีมีใบไมแ้หง้ร่วงมาก   ง.    ถูกทุกขอ้ 

๒๒๙.   ทีฟังการณ์คือ 

ก. ทีซึงปกติอยูท่างขอบหนา้ของทหารฝ่ายเดียวกนั 

ข.  ทีซึงปกติอยูท่างขอบหลงัของทหารฝ่ายเดียวกนั 

ค. ทีซึงปกติอยูท่างดา้นซา้ยของทหารฝ่ายเดียวกนั 

ง.  ทีซึงปกติอยูท่างดา้นหลงัของทหารฝ่ายเดียวกนั 

๒๓๐.   ในสนามรบสิงทีบอกให้ทราบวา่เป็นฝ่ายใดคือ 

ก. รหสัผา่น    ข.    สญัญาณผา่น 

ค. สญัลกัษณ์ผา่น    ง.    ถูกทุกขอ้ 

๒๓๑.   การสงัเกตและคน้หาเพือพิสูจนท์ราบสิงต่างๆ ทางหารเรียกวา่อะไร 

ก. การเฝ้าระวงั    ข.    การลาดตระวน 

ค. การตรวจการณ์    ง.    ผิดทุกขอ้ 

 

 

 

 



 

 

๒๖

วชิา  ภารกจิ  และการจัดหน่วยทหารราบ 

๒๓๒.   ทหารราบ  หมายถึง 

 เหล่าทหารทีมีหนา้ทีทาํการรบทางภาคพืนดิน .א

 เหล่าทหารทีมีหนา้ทีสาํคญัมาก  และเหนือยมากทีสุด .ב

 เหล่าทหารทีทีทาํการรบตงัแต่เริมตน้จนกระทงัต่อสู้ระยะประชิด  และสูญเสียมากทีสุด .ג

 ถูกทุกขอ้ .ד

๒๓๓.   ทหารเหล่าใดทีมีบทบาทในการยึดครองพืนที  และชีชดัในการรบ  ไดรั้บชยัชนะในขนัเดด็ขาด 

 ก.   ทหารอากาศ     ข.   ทหารปืนใหญ่ 

 ค.   ทหารช่าง     ง.   ทหารราบ 

๒๓๔.   ภารกิจหลกัของทหารราบ  คือ 

 ก.   ในการเขา้ตี     ข.   ในการตงัรับ 

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

๒๓๕.   เหล่าทหารทีมีหนา้ทีใหก้ารสนบัสนุนการรบแก่ทหารราบทีสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ 

 ทหารมา้ยานเกราะ , ทหารปืนใหญ ่, ทหารช่าง , ทหารสือสาร .א

 ทหารเสนารักษ ์, ทหารการข่าว .ב

 ทหารสารบรรณ , ทหารสรรพวุธ .ג

 ทหารการสตัว ์, ทหารแผนที .ד

๒๓๖.   หมู่ปืนเลก็  ประกอบดว้ย  ๒  ชุดยิง  คือชุดยิง ก.  และชุดยิง ข.  มีกาํลงัพลทงัหมดกีนาย 

 ก.   ๙   นาย     ข.   ๑๐   นาย 

 ค.   ๑๑   นาย     ง.   ๕๐   นาย 

๒๓๗.   ผูบ้งัคบัหมู่ปืนเลก็มียศอะไร 

 ก.   จ่าสิบเอก     ข.   สิบเอก 

 ค.   สิบตรี     ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๓๘.   ในหนึงหมู่ปืนเลก็  มีพลปืนเลก็กีนาย 

 ก.   ๒   นาย     ข.   ๓   นาย 

 ค.   ๔   นาย     ง.   ๕   นาย 

๒๓๙.   หมวดปืนเลก็มีกาํลงัพลกีนาย 

 ก.   ๑๑    นาย     ข.   ๒๒   นาย 

 ค.   ๔๕   นาย     ง.     ๕๐   นาย 

๒๔๐.   การประกอบกาํลงัของหมวดปืนเลก็มีอะไรบา้ง 

ก.      ๑  ชุดยิง  ก. และชุดยิง ข.  กองบงัคบัการหมวด 

ข.       ๒  ชุดยิง ก. และชุดยิง ข.  กองบงัคบัการหมวด 

ค.   กองบงัคบัการหมวด  ๒ หมู่ปืนกล ( เอ็ม ๖๐ )  ๑ หมู่ปืนเลก็ 

ง.   กองบงัคบัการหมวด  ๑ หมู่ปืนกล ( เอ็ม ๖๐ )  ๓ หมู่ปืนเลก็ 



 

 

๒๗ 

๒๔๑.   ภารกิจหลกัของหมวดปืนเลก็  คือ 

 เขา้ประชิดโดยใชอ้าํนาจการยิง  และการดาํเนินกลยุทธเพือจบั  หรือสงัหารขา้ศึก .א

 ผลกัดนัการเขา้ตีของขา้ศึกดว้ยการยิง  และการรบประชิด .ב

 ซุ่มโจมตี , ลาดตะเวน .ג

 ขอ้ ก. และ ข. ถูก .ד

๒๔๒.   การแบ่งมอบ  หมวดปืนเลก็ใน  ๑  กองร้อยอาวุธเบามีกีหมวดปืนเลก็ 

 ก.   ๑   หมวดปืนเล็ก    ก.   ๒   หมวดปืนเลก็ 

 ก.   ๓   หมวดปืนเลก็    ก.   ๔   หมวดปืนเลก็ 

๒๔๓.   ขีดความสามรถของหมวดปืนเลก็มีอะไรบา้ง 

้ สามารถใชก้ารยิงได ้ และเคลือนทีเขา้ประชิด  และทาํลายขา้ศึกได .א

 สามารถผลกัดนัการเขา้ตีของขา้ศึก  ดว้ยการยิง  และการรบประชิด .ב

้ สามารถจดัใหมี้ฐานยงิ  และดาํเนินกลยทุธได .ג

 ถูกทุกขอ้ .ד

๒๔๔.   ผูบ้งัคบัหมวดปืนเลก็มียศอะไร 

 .จ.ส.อ. ( พิเศษ )    ข.    ร.ต   .א

ค.     ร.ท.     ง.     ร.อ. 

๒๔๕.   พลยิงเครืองยิงจรวดต่อสู้รถถงั  ชนัยศ  สิบตรี  มีอาวุธในอตัราอะไรบา้ง 

  ปลย.เอม็  ๑๖ , เครืองจรวด เอม็ ๗๒ .א

 ปลย. ๑๑ , เครืองยิงจรวดโทร์ .ב

 ปลย.เอ.เค. ๔๗ , เครืองยิงจรวด อาร์.พี.จี .ג

 .ปพ.๘๖ , เครืองยิงจรวด ๗๓ มม .ד

๒๔๖.   หมู่ ปก.เอม็ ๖๐  มีกาํลงั ๙ นาย  มี ปก.เอม็ ๖๐  กีกระบอก 

 ก.   ๒   กระบอก     ข.   ๓   กระบอก 

 ค.   ๔   กระบอก     ง.   ๕   กระบอก 

๒๔๘.   ตาํแหน่งรองผูบ้งัคบัหมวดมียศอะไร 

 ก.   ส.ต.      ข.   ส.อ. 

 ค.   จ.ส.อ.     ง.   ร.ต. 

๒๔๘.   หมวดปืนเลก็มีนายสิบประจาํหมวด  ๑  นาย  มียศอะไร 

 ก.   จ.ส.อ.     ข.   วา่ที ร.ต. 

 ค.   ร.ท.      ง.   ร.อ. 

๒๔๙.   ตาํแหน่งพลยิงในหมู่ ปก.เอม็ ๖๐  มีอาวุธในอตัราอะไรบา้ง 

 ก.   ปลย.๑๑ , ปก.เอม็ ๖๐    ข.   ปลย.เอม็ ๑๖ , ปก.เอม็ ๖๐ 

 ค.   ปลย.เอม็ ๑๖ , ปพ. ๘๖   ง.   ปพ. ๘๖ , ปก.เอ็ม ๖๐ 

 



 

 

๒๘

๒๕๐.   หมู่ ปก. เอม็ ๖๐  มีพลยิงกีนาย 

 ก.   ๑   นาย     ข.   ๒   นาย 

 ค.   ๓   นาย     ง.   ๔   นาย 

๒๕๑.   ใน  ๑  หมู่ ปก.เอ็ม ๖๐  มีพลกระสุน  ๔  นาย  มีอาวธุประจาํกายอะไรบา้ง 

 ก.   ปลย.เอม็ ๑๖    ข.   ปลย.๑๑ , ปพ. ๘๖ 

 ค.   ปพ. ๘๖ , ปลย.เอ็ม ๑๖   ง.   ปก.เอ็ม ๖๐ , ปพ. ๘๖ 

วชิา  ลกัษณะการรบโดยทัวไป 

๒๕๒.   ลกัษณะการรบโดยทวัไปแบ่งเป็น  ๓  ลกัษณะ  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก.   การรบดว้ยวธีิรุก    ข.  การรบดว้ยวิธีรับ 

 ค.   การร่นถอย     ง.   การลาดตระเวน 

๒๕๓.   การรบทีตอ้งเคลือนทีเขา้ไปใหถึ้งตวัขา้ศึก  เพือแย่งยึดดินแดน  หรือทีมนัของขา้ศึก  คือ 

 ก.   การรบดว้ยวธีิรุก    ข.  การรบดว้ยวิธีรับ 

 ค.   การร่นถอย     ง.   การถอนตวั 

๒๕๔.   พืนทีซึงหน่วยทหารทีเขา้ตีไดม้ารวมกนั  ก่อนปฏิบติัการทางยุทธวิธี  เป็นพืนทีปกปิดกาํบงัซ่อนพราง

จากการตรวจการณ์ของขา้ศึกทางภาคพืนดิน  และทางอากาศ  เราเรียกพืนทีนีวา่อะไร 

 ก.   ทีรวมพล     ข.   ฐานออกตี 

 ค.   แนวออกตี     ง.   ทีหมาย 

๒๕๕.   แนวประสานการปฏิบติัขนัสุดทา้ย  อยูห่่างจากทีหมายในระยะเท่าใด 

 ก.   ๑๐๐ - ๑๕๐   เมตร    ข.   ๒๐๐ – ๒๕๐   เมตร 

 ค.   ๒๕๐ – ๓๐๐   เมตร    ง.   ๓๐๐ – ๓๕๐   เมตร 

๒๕๖.   การตงัมี  ๒  แบบ  คือ 

 การตงัรับเร่งด่วน  และการตงัรับแบบเคลือนที .א

 การตงัรับเป็นพืนที  และการตงัรับแบเคลือนที .ב

 การตงัรับในเวลากลางวนั  และการตงัรับในเวลากลางคืน .ג

 ไม่มีขอ้ใดถูก .ד

๒๕๗.   ขอ้ใดไม่เกียวกบัการรบดว้ยวิธีรุก 

 ก.   แนวขอบหนา้พืนทีการรบ   ข.   ฐานออกตี 

 ค.   แนวออกตี     ง.   แนวประสานการปฏิบติัขนัสุดทา้ย 

๒๕๘.   กาํลงัพลเมือเคลือนทีจากฐานออกตีไปแลว้จะตอ้งผา่นพืนทีใด 

 ก.   ทีหมาย     ข.   แนวประสานการปฏิบติัขนัสุดทา้ย 

 ค.   แนวออกตี     ง.   ทีรวมพล 

๒๕๙.   ขอ้ใดอยูห่่างจากทีหมาย  ๑๐๐ – ๑๕๐   เมตร 

 ก.   แนวประสานการปฏิบตัิขนัสุดทา้ย  ข.   แนวออกตี 

 ค.   แนวขอบหนา้พืนทีการรบ   ง.   แนวกองรักษาด่านรบ 



 

 

๒๙

๒๖๐.   การตะลุมบอนเป็นการปฏิบติัหลงัจากเคลือนทีผา่น………..ไปแลว้ 

 ก.   ทีรวมพล     ข.   ฐานออกตี 

 ค.   แนวออกตี     ง.   แนวประสานการปฏิบตัิขนัสุดทา้ย 

๒๖๑.   พืนทีการรบมี  ๒  ส่วน  คือ  พืนทีตงัรับในแนวหนา้  และพืนทีกองหนุน  ดงันนัแนวสุดทา้ยของพืนที

การรบ  เรียกวา่ 

 ก.   แนวขอบหนา้พืนทีการรบ   ข.   แนวกองรักษาด่านรบ 

 ค.   แนวกองรักษาด่านทวัไป   ง.    แนวประสานการปฏิบติัขนัสุดทา้ย 

๒๖๒.   ส่วนระวงัป้องกนัเฉพาะตาํบล  จดัไวห่้างจากแนวขอบหนา้พืนทีการรบออกไปไม่เกิน  ๔๐๐  เมตร  ใน

เวลากลางวนัจดัไวชุ้ดละ  ๑ – ๒  นาย  เรียกวา่ 

 ก.   ยามคอยเหตุ     ข.   ทีฟังการณ์ 

 ค.   หมู่ตรวจ     ง.   ลาดตระเวนติดต่อ 

๒๖๓.   ในการรบดว้ยวธีิรับ  พืนทีซึงหน่วยทหารประจาํอยูต่อ้งยึดรักษาไวไ้มย่อมใหข้า้ศึกเคลือนทีผา่น  แนว

ขอบหนา้พืนทีการรบเขา้มาโดยเดด็ขาด  คือ 

 ก.   พืนทีตงัรับแนวหนา้    ข.   พืนทีกองหนุน 

 ค.   พืนทีกองรักษาด่านรบ   ง.   พืนทีกองรักษาด่านทวัไป 

๒๖๔.   โดยปกติจะกาํหนดความเร่งด่วนในการดดัแปลงภูมิประเทศ  ถามว่าลาํดบัแรกไดแ้ก่ 

 ก.   ถากถางพืนการยิง    ข.   การขดุหลุมบุคคล 

 ค.   การพราง     ง.   การจดัสร้างเครืองกีดขวาง 

๒๖๕.   เพือรบกวนทาํใหอ้อมกาํลงั  ตา้นทานเหนียวแน่น  และยงัความสูญเสียใหแ้ก่ขา้ศึก เป็นความมุ่งหมายของ 

 ก.   การรบดว้ยวธีิรุก    ข.   การรบดว้ยวธีิรับ 

 ค.   การร่นถอย     ง.   การเขาตี 

๒๖๖.   การถอนตวั  ซึงกระทาํเป็นความลบั  และใชก้ารลวงไดแ้ก่ขอ้ใด 

 ก.   การถอนตวัในเวลากลางวนั   ข.   การถอนตวัในเวลากลางคืน  

 ค.   การรบหน่วงเวลา    ง.   การถอย 

๒๖๗.   การรบซึงนาํไปสู่ชยัชนะ  ไดแ้ก่ 

 ก.   การรบดว้ยวธีิรุก    ข.   การรบดว้ยวธีิรับ 

 ค.   การร่นถอย     ง.   การรบหน่วงเวลา 

๒๗๘.   เหล่าทหาร  ซึงมีหนา้ทีรบโดยคือเหล่าใด 

 ก.   เหล่าทหารราบ , เหล่าทหารมา้  ข.   เหล่าทหารราบ , เหล่าทหารช่าง 

 ค.   เหล่าทหารมา้ , เหล่าทหารสือสาร  ง.   เหล่าทหารมา้ , เหล่าทหารแพทย ์

๒๖๙.   ส่วนระวงัป้องกนัเฉพาะตาํบลในเวลากลางคืนนิยมจดัจาํนวนกีนาย 

 ก.   ๑   นาย     ข.   ๒ – ๔   นาย 

 ค.   ๖ – ๘   นาย     ง.   ๑๑ – ๑๒   นาย 

 



 

 

๓๐

๒๗๐.   การปฏิบติัการร่นถอยมี  ๓  ประเภท  คือ 

 การถอย , การถอนตวั , การรบหน่วงเวลา .א

 การรบหน่วงเวลา ,   การผละ , ขยายผล .ב

 การถอย , การประวิงเวลา , การถอนตวั .ג

 การถอนตวั , การรบหน่วงเวลา , การหลีกหนี .ד

๒๗๑.   การตวันอกความกดดนั  ส่วนดาํเนินกลยทุธจะเหลือทิงไวป้ะทะเท่าใด 

 ก.   ๑  ใน  ๒     ข.   ๑  ใน  ๓ 

 ค.   ๑  ใน  ๔     ง.   ๒  ใน  ๓ 

วชิา  รูปขบวนทาํการรบ 

๒๗๒.   การสงัการของผูบ้งัคบับญัชา  มีการสังการในการเคลือนทีในการจดัรูปขบวนไดกี้วิธี 

 ก.   ๑   วิธี     ข.   ๒   วิธี 

 ค.   ๓   วิธี     ง.   ๔   วิธี 

๒๗๓.   ขอ้ใด  คือวิธีการสังการในการจดัรูปขบวนทาํการรบ 

 ก.   ท่าสัญญาณ     ข.   การสงัการดว้ยเสียงสัญญาณ 

 ค.   การสงัการดว้ยวาจา    ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๗๔.   การสังการดว้ยท่าสัญญาณ  โดยการเหยียดแขนขึนเหนือระดบัไหล่เลก็นอ้ย  ไปทางบุคคลทีจะส่ง

สญัญาณ  หนัฝ่ามือออกไปทางดา้นนอกลาํตวั 

 ก.   เตรียมตวั     ข.   พร้อมแลว้หรือยงั  หรือขา้พเจา้พร้อมแลว้ 

 ค.   ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจคาํสัง  หรือใหป้ฏิบติัอยา่งไร ง.   รวมพล  หรือออมกาํลงั 

๒๗๕.   การสงัการดว้ยท่าสัญญาณ  โดยการยกแขนตรงขึนไปทางเหนือศรีษะหนัฝ่ามือไปขา้งหนา้  แลว้โบก

มือหมุนเป็นวงกลมจากขวาไปซา้ย  เรียกวา่ 

 ก.   รวมพล  หรือรวมกาํลงั   ข.   เตรียมตวั 

 ค.   ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจคาํสัง  หรือใหป้ฏิบติัอยา่งไร ง.   หยดุพกั  หรือหยุด 

๒๗๖.   การสงัการโดยการเหยียดแขนออกไปทางขา้งเหนือระดบัไหล่เลก็นอ้ย  หนัฝ่ามือไปทางขา้งหนา้  และ

โบกแขนขึนลงไปมาเหนือศรีษะหลายครัง  เรียกว่า 

 ก.   รวมพล  หรือรวมกาํลงั   ข.   เตรียมตวั 

 ค.   เคลือนทีไปขา้งหนา้    ง.   มาหาขา้พเจา้ 

๒๗๗.   การสงัการโดยการหนัหนา้ไปยงับุคคลหรือหน่วยทีจะส่งสัญญาณ  แลว้ยกแขนทงัสองขึนประสานกนั

เหนือศรีษะ  หนัฝ่ามือไปขา้งหนา้  เรียกว่า 

 ก.   หยดุพกั  หรือหยดุ    ข.   กระจายกาํลงั 

 ค.   พบขา้ศึก     ง.  ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจคาํสงัหรือใหป้ฏิบติัอยา่งไร 

 

 



 

 

๓๑

๒๗๘.   การสงัการโดยการชีมือไปทางบุคคล  หรือหน่วยกวกัมือเรียกโดยยกแขนใหเ้สมอระดบัไหล่หนัฝ่ามือ

ขึน  แลว้โบกมือ  ใหแ้ขนท่อนล่างงอเขา้หาตวั  เรียกวา่ 

 ก.   เคลือนทีไปขา้งหนา้    ข.   มาหาขา้พเจา้ 

 ค.   ลดความเร็ว     ง.   กระจายกาํลงั 

๒๗๙.   การฝึกทาํการรบ  เรืองรูปขบวนทาํการรบ  เพือนาํไปใชใ้นโอกาสใด 

 ก.   โอกาสรุกเขา้หาขา้ศึก    ข.   เผชิญหนา้กบัขา้ศึก 

 ค.   เมือเคลือนทีเขา้ตะลุมบอนตอ้งหยดุชะงกัลง ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๘๐.   การจดักาํลงัระดบั  หมู่ปืนเลก็  ของทหารราบมีกาํลงัพลกีนาย 

 ก.   ๕   นาย     ข.   ๑๐   นาย 

 ค.   ๑๑   นาย     ง.   ๑๒   นาย 

๒๘๑.   ๑ หมู่ ปล.  แบ่งไดเ้ป็นกีชุดยิง 

 ก.   ๑   ชุดยิง     ข.   ๒   ชุดยิง 

 ๓.   ๓   ชุดยิง     ง.   ๔   ชุดยิง 

๒๘๒.   รูปขบวนทาํการรบของหมู่ปืนเลก็มีกีรูปขบวน 

 ก.   ๒   รูปขบวน    ข.   ๓   รูปขบวน 

 ค.   ๔   รูปขบวน    ง.   ๕   รูปขบวน 

๒๘๓.   ขอ้ใด  คือรูปขบวนทาํการรบของหมู่ปืนเลก็ 

 ก.   รูปขบวนแถวตอนเรียงหนึง   ข.   รูปขบวนแถวตอนชุดยิงตามกนั 

 ค.   รูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดาน  ง.   รูปขบวนแถวตอนชุดยิงเคียงกนั 

๒๘๔.   รูปขบวนหมู่แถวตอน  โอกาสทีใช ้ คือ 

 ก.   ใชใ้นการกวาดลา้งขา้ศึก   ข.   ใชใ้นการโจมตีขา้ศึก 

 ค.   ใชใ้นการเขา้ตะลุมบอนขา้ศึก  ง.   ใชใ้นการเคลือนทีลาดตระเวน 

๒๘๕.   รูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดาน  อาํนาจการยิงสูงสุดอยู่ทางดา้นใด 

 ก.   ดา้นขา้ง     ข.   ดา้นหนา้ 

 ค.   ดา้นหลงั     ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

๒๘๖.   รูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดาน  ใชใ้นโอกาสใด 

 ก.   ใชใ้นการโจมตีกวาดลา้งขา้ศึก   ข.   ใชใ้นการลาดตระเวน 

 ค.   ใชใ้นภูมิประเทศทีเป็นช่องแคบ ๆ  ง.  ใชใ้นขณะทีเคลือนทีมายงัฐานออกตี 

๒๘๗.   ขอ้ดีของรูปขบวนหมู่แถวตอน  คือ 

 ก.   เคลือนทีไดทุ้กภูมิประเทศ   ข.   ควบคุมกาํกบัดูแลไดง่้าย 

 ค.   มีการระวงัป้องกนัรอบตวัดี   ง.   ถูกทุกขอ้ 

๒๘๘.   ขอ้เสียของรูปขบวนหมู่แถวตอน  คือ 

 ก.   อาํนาจการยิงทางดา้นหนา้สูงสุด  ข.   อาํนาจการยิงทางดา้นหนา้มีจาํกดั 

 ค.   บงัคบับญัชายาก    ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 



 

 

๓๒ 

๒๘๙.   ขอ้ดีของรูปขบวนหมู่แถวหนา้กระดาน  คือ 

 ก.   อาํนาจการยิงทางดา้นหนา้สูงสุด  ข.   ควบคุมบงัคบับญัชายาก 

 ค.   อาํนาจการยิงทางดา้นขา้งมีจาํกดั  ง.   ใชใ้นการเคลือนทีในทีแคบไดดี้ 

๒๙๐.   ส่วนยิงสนบัสนุนของหมู่ปืนเลก็  ทาํหนา้ทีอยา่งไร 

 ตา้นทานการเขา้มาของขา้ศึก  .א

 เคลือนทีตะลุมบอน .ב

 ยิงสนบัสนุนใหส่้วนดาํเนินกลยุทธเคลือนทีไปยงัทีมนัของขา้ศึก .ג

 ไม่มีขอ้ใดถูก .ד

๒๙๑.   ในระดบัหมู่ปืนเลก็  ใครมีหนา้ทีกาํกบัดูแล  แต่ละชุดยิงดาํเนินกลยุทธ  และชุดยิงสนบัสนุน 

 ก.   ผูบ้งัคบัหมวดปืนเลก็    ข.   พลปืนเลก็ 

 ค.   หวัหนา้ชุดยิง    ง.   พลยิง  เอม็  ๒๐๓ 

วชิา  การเดนิการพกั  และการระวงัป้องกัน 

๒๙๒.   การเคลือนยา้ยกาํลงัทหารเป็นหน่วย  จาํเป็นจะตอ้งมีวิธีการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหนึงสาํหรับยึดถือ

ปฏิบติั  เพืออะไร 

 ก.   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ข.   การรักษาความปลอดภยั 

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

๒๙๓.   การเคลือนยา้ยหน่วยทหาร  เป็นการเคลือนยา้ยกาํลงัทหาร 

 ก.   เป็นบุคคล     ข.   เป็นหน่วย 

 ค.   เป็นพวก     ง.   เป็นชุด 

๒๙๔.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 การเคลือนยา้ยหน่วยทหาร  ทาํไดท้งัในสถานการรบ  และมิใช่สถานการณ์การรบ .א

 การเคลือนยา้ยหน่วยทหาร  จากตาํบลหนึงไปยงัอีกตาํบลหนึง .ב

 การเคลือนยา้ยหน่วยทหาร  กระทาํดว้ยการเดินเทา้ หรือใชย้านพาหนะ .ג

 ถูกทุกขอ้ .ד

๒๙๕.   การเคลือนยา้ยแบ่งออกเป็นกีประเภท 

 ก.   ๑   ประเภท     ข.   ๒   ประเภท 

 ค.   ๓  ประเภท     ง.   ๔    ประเภท 

๒๙๖.   การเคลือนยา้ยหน่วยหน่วยทหารจากทีตงัปกติไปยงัยทุธบริเวณเพือทาํการรบ  เป็นการเคลือนยา้ย

ประเภทใด 

 ก.   การเคลือนยา้ยทางธุรการ   ข.   การเคลือนยา้ยทางยุทธการ 

 ค.   การเคลือนยา้ยทางยุทธวิธี   ง.   การเคลือนยา้ยทางยทุธศาสตร์ 

 

 



 

 

๓๓ 

๒๙๗.   การเคลือนยา้ยทีจะตอ้งมีมาตราการปฏิบติัทีรดักุม  มรระเบียบ  มีการจดัการระวงัป้องกนั  เป็นการ

เคลือนยา้ยประเภทใด 

 ก.   การเคลือนยา้ยทางธุรการ   ข.   การเคลือนยา้ยทางยุทธการ 

 ค.   การเคลือนยา้ยทางยุทธวิธี   ง.   การเคลือนยา้ยทางยทุธศาสตร์ 

๒๙๘.   การเคลือนยา้ยทางยุทธวิธีแบ่งได ้ ๒  ลกัษณะ  มีอะไรบา้ง 

 การเคลือนยา้ยหนา้กระดาน  และแถวตอน .א

 การเคลือนยา้ยรวดเร็ว  และตามสบาย .ב

้ การเคลือนยา้ยระยะไกล  และระยะใกล .ג

 การเคลือนยา้ยทางนาํ  และทางอากาศ .ד

๒๙๙.   การเดินทางดว้ยเทา้ทางธุรการ  จะกระทาํต่อเมือ 

 ก.   การทีไม่มีการรบกวนของขา้ศึก  ข.   การเดินทีอยู่ในระยะยิงของขา้ศึก 

 ค.   การเดินทีอยู่ใกลก้บัการปะทะกบัขา้ศึก  ง.   ถูกทุกขอ้ 

๓๐๐.   การเดินทางดว้ยเทา้ทางยุทธวิธีจะสินสุดลงเมือใด 

 ก.   มีการปะทะกบัขา้ศึกทางพืนดิน  ข.   มีการปะทะกบัขา้ศึกทางอากาศ 

 ค.   สามารถใชย้านพาหนะได ้   ง.   ถูกทุกขอ้ 

๓๐๑.  การเดินตามปกติ  ๒๔  ชวัโมง  จะเดินระยะทางเท่าไร 

 ก.   ๒๐ - ๓๐  กม.    ข.   ๒๐ - ๓๒  กม. 

 ค.   ๑๖ - ๓๐  กม.    ง.   ๒๐ - ๓๕  กม. 

๓๐๒.   อตัราความเร็วมาตราฐานในการเดิน  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก.   เดินบนถนนกลางวนั  ๔  กม. / ชม.  ,   กลางคืน  ๓.๒  กม. / ชม. 

ข. เดินในภูมิประเทศกลางวนั   ๒.๕  กม. / ชม.  ,  กลางคืน  ๑.๘  กม. / ชม. 

ค.    เดินในภูมิประเทศกลางวนั   ๓  กม. / ชม.  ,  กลางคืน  ๒  กม. / ชม. 

ง.     เดินบนถนนกลางวนั   ๓.๕  กม. / ชม.  ,  กลางคืน  ๓  กม. / ชม. 

๓๐๓.   ทหารทีทาํหนา้ทีเป็นผูรั้กษาระยะกา้ว  จะเดินอยูห่่างจากตน้ขบวนเป็นระยะทางเท่าไร 

 ก.   ๑ - ๒   เมตร     ข.   ๑ - ๓  เมตร 

 ค.   ๔ - ๑๐   เมตร    ง.   ๑ - ๕  เมตร 

๓๐๔.   การพกัประจาํชวัโมงขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

 ก.   ชวัโมงแรกพกั  ๑๐  นาที  ชวัโมงต่อไปพกั  ๕  นาที 

 ข.   ชวัโมงแรกพกั  ๑๐  นาที  ชวัโมงต่อไปพกั  ๑๐  นาที 

 ค.   ชวัโมงแรกพกั  ๑๕  นาที  ชวัโมงต่อไปพกั  ๑๐  นาที 

 ง.   ชวัโมงแรกพกั  ๑๕  นาที  ชวัโมงต่อไปพกั  ๑๕  นาที 

๓๐๕.   หน่วยทหารจะทาํการเดินเทา้ไดกี้แบบ 

 ก.   ๒   แบบ     ข.   ๓   แบบ 

 ค.   ๔   แบบ     ง.   ๕   แบบ 



 

 

๓๔ 

๓๐๖.   การทีหน่วยทหารออกจากทีตงัปกติ  และพกัคา้งคืนในทีแห่งอืนทีมิใช่ทีตงัปกติเรียกวา่ 

 ก.   การพกั     ข.   การเดินทางไกล 

 ค.   การพกัแรม     ง.   การพกัคา้งคืน 

๓๐๗.   การพกัแรมมีกีประเภท 

 ก.   ๒   ประเภท     ข.   ๓   ประเภท 

 ค.   ๔   ประเภท     ง.   ๕   ประเภท 

๓๐๘.   ผูที้กาํหนดพืนทีสาํหรับพกัแรม  คือ 

 ก.   ผูบ้งัคบัหน่วย    ข.   ฝ่ายกาํลงัพล 

 ค.   ฝ่ายธุรการ     ง.   ฝ่ายส่งกาํลงับาํรุง 

๓๐๙.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในการระวงัป้องกนัทีพกัแรม 

 ก.   การจดัชุดลาดตระเวนหาข่าว   ข.   การจดัชุดตรวจคน้ขา้ศึก 

 ค.   การจดัยามรักษาการณ์   ง.   การจดัยามคอยเหตุ 

๓๑๐.   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในเรืองทีทหารตอ้งทราบในขณะพกัแรม 

 ก.   ทีตงักองบงัคบัการ    ข.   ทีอยูข่องผูบ้งัคบับญัชา 

 ค.   สัญญาณบอกฝ่ายประจาํวนั   ง.   ถูกทุกขอ้ 

๓๑๑.   ในสถานการณ์การรบ  หน่วยทหารมกัไม่นิยมเขา้พกัแรมในทีใด 

 ก.   หมู่บา้น     ข.   ในสนาม 

 ค.   ในค่าย     ง.   ในภูมิประเทศ 

วชิาการสงครามพเิศษ  

๓๑๒.  แผนการปฏิบติั   ณ   ทีหมายเป็นเครืองบ่งชีประเภทของการลาดตระเวน       การลาดตระเวนมี   ๒  

ประเภท  คือ   

๑. การลาดตระเวนหาข่าว          ๒.  …………………… 

๓๑๓. หน่วยลาดตระเวนรบโดยทวัไปจะจดักาํลงัพลออกเป็นส่วน  ๓  ส่วน  คือ ? 

๑.  ส่วนโจมตี                     ๒.  ส่วน …………………                

๓.  ส่วน ………………… 

๓๑๔.  ลาํดบัขนัในการตงัฐานลาดตระเวนแบ่งออกเป็น   ๗  ขนั  คือ  ๑. การระวงัป้องกนั    

๒. การลาดตระเวนหาทีตงัฐาน  ๓.  การนาํกาํลงัเขา้ฐานลาดตระเวน    

 ๔.  การปรับวงรอบฐาน      ๕. …………………………..         

๖. …………………………   ๗.  …………………… 

๓๑๕.  โดยทวัไปหน่วยลาดตระเวนรบ จะจดักาํลงัออกเป็น  ๓  ส่วน  คือ  ๑. ส่วนโจมตี    ๒. ส่วนสนบัสนุน  

และ...  

 ก. ส่วนทาํลาย            ข. ส่วนระวงัป้องกนั                   

 ค. ส่วนจู่โจม     ง.  ส่วนจบัเชลย 

 



 

 

๓๕ 

๓๑๖.  การเตรียมการการลาดตระเวนผูบ้งัคบัหน่วยเริมระเบียบการนาํหน่วย  ๘  ขนั โดยขนัที ๑ จะเริมจาก 

 ก. ออกคาํสังเตรียม       ข. การวางแผนขนัตน้ 

 ค. ทาํแผนใหส้มบูรณ์                        ง. รับภารกิจ, วเิคราะหภ์ารกิจ* 

๓๑๗.  การลาดตระเวนหาข่าวนนัแบ่งเป็นลาดตระเวนหาข่าวเป็นพืนทีและหาข่าวเป็นจุด ภารกิจเพือ 

 ก.  รวบรวมข่าวสาร       ข.  ทาํลายทีตงัขา้ศึก        

 ค.  จบักุม ขา้ศึก        ง.  ปลดปล่อยเชลยศึก 

๓๑๘. จุดนดัพบทีหน่วยลาดตระเวนทีใชห้ยดุเพือเตรียมการปฏิบติั   ณ  ทีหมาย  คือ 

 ก. จุดนดัพบขนัตน้     ข. จุดนดัพบระบบนาฬิกา     

 ค. จุดนดัพบระหวา่งทาง     ง. จุดนดัพบ ณ ทีหมาย 

๓๑๙.  คาํสงัยุทธการมีกีขอ้ 

 ก.  ๓ ขอ้    ข.   ๔    ขอ้       

 ค.  ๕    ขอ้    ง.   ๖     ขอ้ 

๓๒๐.   เมือตงัฐาน ลาดตระเวนแลว้ไม่ควรอยูใ่นฐานลาดตระเวนนานเกินกวา่กีชวัโมง 

 ก.   ๑๒    ชม.    ข.   ๒๔   ชม.     

 ค.   ๓๖    ชม    ง.    ๔๘      ชม. 

๓๒๑.   ขอ้ใดไม่ใช่หลกัพิจารณาในการเลือกทีตงัฐาน ลาดตระเวน 

 ก.  ควรอยู่ใกลแ้หล่งนาํ   ข.  เป็นทีปกปิดปลอดภยั 

 ค.  ตอ้งเป็นทีสามารถหลบันอนได ้    ง.   อยูใ่นหุบเขา 

๓๒๒. การเตรียมพร้อมภายในฐาน ลาดตระเวนควรกระทาํในเวลาใด 

 ก.  ตอนเชา้และตอนกลางวนั  ข.  ตอนกลางวนัและตอนเยน็ 

 ค.  ตอนเยน็และตอนมืด       ง.   ตอนเชา้และตอนเยน็ 

๓๒๓. การปรับวงรอบฐานลาดตระเวนใครทาํการตรวจครังแรก 

 ก. ผบ.หน่วยลาดตระเวน   ข. รอง ผบ.หน่วยลาดตระเวน 

 ค. ผบ.ส่วนโจมตี   ง. ผบ. ส่วนสนบัสนุน 

๓๒๔.  ฐานลาดตระเวนควรห่างจากเส้นทางอยา่งนอ้ย กีเมตร 

 ก.   ๕๐  เมตร    ข.   ๑๐๐   เมตร     

 ค.   ๑๕๐   เมตร    ง.   ๒๐๐   เมตร 

๓๒๕.  ชนิดของการลาดตระเวน  มีกีชนิด 

 ก.  ๒  ชนิด    ข.  ๓  ชนิด 

 ค.  ๔  ชนิด    ง.  ๕  ชนิด 

๓๒๖.  การลาดตระเวนหาข่าวและการลาดตระเวนรบจะแตกต่างกนัทีใด 

 ขนาดของหน่วย   ข.  อาวธุยทุโธปกรณ์  .א

ค.    การปฏิบติั  ณ  ทีหมาย  ง.  ถูกทุกขอ้ 

 



 

 

๓๖

๓๒๗.  การตงัฐานลาดตระเวนแบ่งการปฏิบติัออกเป็นกีขนัตอน 

 ก.  ๕  ขนัตอน    ข.  ๖  ขนัตอน 

 ค.  ๗  ขนัตอน*    ง.  ๘  ขนัตอน 

๓๒๘.  หน่วยลาดตระเวน  คืออะไร 

 หน่วยทหารทีออกไปปฏิบติัการรบ  .א

 หน่วยทหารทีผูบ้งัคบับญัชาเลือกไปปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ .ב

 หน่วยแยกทีจดัขึนและถูกส่งออกมาจากหน่วยทีใหญ่กว่าเพือปฏิบติัการลาดตระเวน .ג

 ถูกทุกขอ้ .ד

๓๒๙.  การจดัหน่วยลาดตระเวนแบ่งออกเป็นกีแบบ 

 ก.  ๕  แบบ    ข.  ๔  แบบ 

 ค.  ๓  แบบ    ง.  ๒  แบบ 

๓๓๐.  ขอ้ใดไม่ใช่จุดนดัพบของการลาดตระเวนพืนที 

 ก.  จุดนดัพบขนัตน้   ข.  จุดนดัพบระหวา่งทาง 

 ค.  จุดนดัพบ  ณ  ทีหมาย   ง.  จุดนดัพบระบบนาฬิกา 

๓๓๑.  มาตรการในการระวงัป้องกนัสาํหรับการเตรียมพร้อมตามปกติใชเ้วลาประมาณเท่าใด? 

 ก.  ๑  ชวัโมง    ข.  ๒  ชวัโมง 

 ค.  ๓  ชวัโมง    ง.  ๒๔  ชวัโมง 

๓๓๒.  ฐานการลาดตระเวนคืออะไร 

 ฐานทีตงัของหน่วยทหารเพือปฏิบติัการรบ .א

 ฐานทีใชส้าํหรับพกัผอ่นในขณะทีทาํการรบ .ב

 านปฏิบติัชวัคราวซึงตงัโดยหน่วยทหารขนาดเลก็ระดบักองร้อยทหารราบลงไป .ג

 ถูกทุกขอ้ .ד

๓๓๓. พืนทีซึงหน่วย ลว.เขา้มารวมกนัเมือกระจายกาํลงัก่อนออกจากแนวทหารฝ่ายเดียวกนัเรียกวา่อะไร 

 ก. จุดนดัพบ    ข. จุดนดัพบขนัตน้ 

 ค. จุดนดัพบระหวา่งทาง   ง. จุดนดัพบ ณ ทีหมาย 

๓๓๔.  หลกัสาํคญัทีจะทาํใหก้าร ลว.ประสบความสาํเร็จคือขอ้ใด  

 ก. การวางแผนอยา่งละเอียด       ข. การ ลว.โดยละเอียด 

 ค. การควบคุมและการระวงัป้องกนัทีแน่นอน          ง. ถูกทุกขอ้ 

๓๓๕.  การนาํหน่วย ลว.กลบัเขา้ฐานในลกัษณะเป็นรูปขบวนแถวตอนเรียงหนึง เคลือนทีเขา้จุดศูนยก์ลางของ

ฐาน กาํหนดบุคคลทีจะกลบเกลือนร่องรอย และทิงยามคอยเหตุไวเ้พือป้องกนัขา้ศึกแกะรอยอยูใ่นลาํดบัขนัใน

การจดัตงัฐาน ลว.ทีเท่าใด  

 ก. ขนัที ๑    ข. ขนัที ๒ 

 ค. ขนัที ๓    ง. ขนัที ๔ 

 



 

 

๓๗

๓๓๖. ลาํดบัขนัในการจดัตงัฐาน ลว. แบ่งออกเป็น ๗ ขนั อยากทราบวา่ ลาํดบัขนัที ๕ คือขอ้ใด  

 ก. การ ลว.หาทีตงัฐาน ลว.   ข. ทีตงัยามคอยเหตุ ทีฟังการณ์ 

 ค. การ ลว.รอบฐาน    ง. การนาํกาํลงัเขา้ฐาน ลว. 

๓๓๗. หน่วยแยกทีจดัส่งออกไปจากหน่วยใหญ่เพือปฎิบติัภารกิจทีไดรั้บมอบในการรบเรียกวา่อะไร  

ก.     ยทุธวธีิ     ข.  การลาดตระเวน 

ค.  การปฎิบติัการหาข่าว    ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๓๘.  การลาดตระเวนเป็นสิงสาํคญัและมีความจาํเป็นต่อการปฏิบติัการรบ เหตุผลทีตอ้งทาํการลาดตระเวน 

เพืออะไร  

ก.  ตอ้งการทราบข่าวสารเกียวกบัขา้ศึก  ข.  ระวงัป้องกนัหน่วยของตนเอง 

 ค.  ทาํใหไ้ดรั้บผลดีต่อปฏิบติัการรบ  ง.    ถูกทุกขอ้ 

๓๓๙.  การลาดตระเวนแบ่งออกตามภารกิจเป็น  ๒  ชนิด 

 ก. ลาดตระเวนหาข่าว , ลาดตระเวนรบ  

ข.  ลาดตระเวนเป็นจุด, ลาดตระเวนเป็นพืนที 

 ค. ลาดตระเวนระยะใกล้ , ลาดตระเวนระยะไกล  

ง. ลาดตระเวนตีโฉบฉวย ,ลาดตระเวน   ซุ่มโจมตี 

๓๔๐. จุดนดัพบของหน่วยลาดตระเวนมี   ๓   ชนิด 

 จุดนดัพบขนัตน้, จุดนดัพบระหวา่งทาง, จุดนดัพบ  ณ  ทีหมาย   .א

 จุดนดัพบเริมตน้, จุดนดัพบระหวา่งทาง, จุดนดัพบ  ณ  ทีหมาย .ב

 จุดนดัพบขนัตน้, จุดนดัพบระหว่างทาง, จุดนดัขนัสุดทา้ย .ג

              ง.   จุดนดัพบขนัตน้, จุดนดัพบตามสถานการณ์, จุดนดัพบ  ณ  ทีหมาย   

๓๔๑. มาตรการควบคุมภายในหน่วยลาดตระเวน ผบ.หน่วยลาดตระเวนใชม้าตรการควบคุมอยา่งไร 

 ก.   ท่าสญัญาณ     ข.    สือคาํสงั 

 ค.   สงัวาจา     ง.     ถูกหมดทุกขอ้ 

๓๔๒. ฐานลาดตระเวนเป็นฐานลาดตระเวนชนิดใด 

 ก.   ถาวร     ข.    กึงถาวร 

 ค.   ชวัคราว     ง.     ดดัแปลงพืนที 

๓๔๓. หลกัการเลือกฐานลาดตระเวน ผบ.หน่วยลาดตระเวนจะตอ้งพิจารณาเลือกพืนทีอยา่งไร 

 ก.   ปกปิด – ปลอดภยั    ข.    ปกปิด - ซ่อนเร้น 

ค.   ซ่อนเร้น – ปลอดภยั     ง.     ปกปิด – กาํบงั 

๓๔๔. ความมุ่งหมายในการตงัฐานลาดตระเวนเพืออะไร 

 ก.   พกัผอ่น     ข.    รอรับการส่งกาํลงับาํรุง 

 ค.   การติดต่อสือสาร    ง.     ถูกทุกขอ้ 

 

 



 

 

๓๘

๓๔๕. ลาํดบัขนัในการตงัฐานลาดตระเวน  ๗    ขนั  อยากทราบขนัที ๑  คืออะไร 

 ก.   การลาดตระเวนหาพืนทีตงัฐาน  ข.    การเขา้ฐานลาดตระเวน 

 ค.     การระวงัป้องกนั    ง.       การปรับวงรอบฐาน 

วชิารอง  วิชา  โครงการพระราชดําริ 

๓๔๖.  ก่อนทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูภู่มิพลอดุลยเดชมหาราช  ขึนครองสิริราชสมบติั  ประเทศไทยอยู่

ในช่วงทีฟืนตวัจากภาวะเศรษฐกิจตกตาํ  อนัเนืองมาจากสงครามใด 

 ก.  สงครามโลกครังที  1    ข.  สงครามโลกครังที  2 

 ค.  สงครามเยน็     ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๔๗.  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูภู่มิพลอดุลยเดชมหาราช  เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั  ณ  วนัทีเท่าใด  พ.ศ.ใด 

 ก.  7  มิถุนายน  2489    ข.  8  มิถุนายน  2489 

 ค.  9  มิถุนายน  2489    ง.  10  มิถุนายน 

๓๔๘.  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูภู่มิพลอดุลยเดชมหาราช    เสด็จศึกษาต่อทีประเทศใด 

 ก.  สวิสเซอร์แลนด ์    ข.  เนเธอร์แลนด ์

 ค.  ฝรงัเศส     ง.  องักฤษ 

๓๔๙.  โครงการตามพระราชประสงค ์ หมายถึงขอ้ใด 

 ก.  โครงการทีช่วยเหลือชาวเขา   ข.  โครงการทีทรงศึกษาปฏิบติัส่วนพระองค์ 

 ค.  โครงการบา้นเอืออาทร   ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๕๐.  โครงการหลวง  หมายถึงขอ้ใด 

 ก.  โครงการทีช่วยเหลือชาวเขา   ข.  โครงการทีทรงศึกษาปฏิบติัส่วนพระองค์ 

 ค.  โครงการบา้นเอืออาทร   ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๕๑.  โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์  หมายถึงขอ้ใด 

 ก.  โครงการ  30  บาท  รักษาทุกโรค    

ข.  โครงการมุ่งพฒันาชาวเขา 

 ค.  โครงการทีพระองคพ์ระราชทานแนะนาํและแนวพระราชดาํริ 

 ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๕๒.  โครงการพระราชดาํริ  หมายถึงขอ้ใด 

 ก.  โครงการทีวางแผนพฒันาใหภ้าครัฐและส่วนราชการร่วมดาํเนินการตามพระราชดาํริ 

 ข.  โครงการพฒันาชาวเขา 

 ค.  โครงการทีทรงศึกษาปฏิบติัส่วนพระองค์ 

 ง.  ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

๓๕๓.  โครงการตามพระราชดาํริ  ปัจจุบนัเปลียนชือเรียกวา่ 

 ก.  โครงการพระราชดาํริ     ข.  พระราชดาํริโครงการ 

 ค.  โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ   ง.  ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

 



 

 

๓๙ 

๓๕๔.  ตงัแต่ปี พ.ศ.  2525  ถึง พ.ศ.  2546  โครงการตามพระราชดาํริ  มีจาํนวนกีโครงการ 

 ก.  3200  โครงการ     ข.  3298  โครงการ 

 ค.  4500  โครงการ     ง.  4298  โครงการ 

๓๕๕.  สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ  เพือประสานงานโครงการพระราชดาํริ  มีชือย่อวา่อะไร 

 ก.  สาํนกังาน  ภปร.     ข.  สาํนกังาน  คปร. 

 ค.  สาํนกังาน  จปร.     ง.  สํานกังาน  กปร. 

๓๕๖.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ทีของสาํนกังานคณะกรรมการพิเศษ  เพือประสานงานโครงการ  อนัเนืองมาจาก

พระราชดาํริ 

 ก.  สาํรวจโครงการ     ข.  ศึกษาโครงการ 

 ค.  วิเคราะห์โครงการ     ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๕๗.  โครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริ  แยกไดเ้ป็นกีประเภท 

 ก.  5  ประเภท      ข.  7  ประเภท   

 ค.  9  ประเภท      ง.  11  ประเภท 

๓๕๘.  โครงการดา้นการเกษตร  มุ่งเนน้สิงใดเป็นสาํคญั 

 ก.  รายได ้      ข.  สิงแวดลอ้ม 

 ค.  ใหเ้กษตรสามารถพึงตงัเองได ้    ง.  ไม่มีขอ้ใดถูก 

๓๕๙.  โครงการดา้นสาธารณสุข  คือโครงการใด 

 ก.  โครงการแพทยพ์ระราชทาน    ข.  โครงการอบรมหมอหมู่บา้น 

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

๓๖๐.  โครงการใดคือโครงการดา้นการพฒันาแหล่งนาํ 

 ก.  โครงการพฒันาแหล่งนาํเพอืการเพาะปลูก 

 ข.  โครงการพฒันาแหล่งนาํเพอืรักษาตน้นาํลาํธาร 

 ค.  โครงการพฒันาแหล่งนาํเพอืการผลิตไฟฟ้าพลงังาน 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๖๑.  โครงการบรรเทาอุทกภยั  จดัอยู่ในโครงการพระราชดาํริดา้นใด 

 ก.  สิงแวอลอ้ม      ข.  ดา้นการพฒันาแหล่งนาํ 

 ค.  ดา้นการคมนาคม     ง.  ดา้นการส่งเสริมอาชีพ 

๓๖๒.  การปลูกหญา้แฝก  เพือรักษาหนา้ดิน  จดัอยู่ในโครงการอนัเนืองมาจากพระราชดาํริดา้นใด 

 ก.  ดา้นคมนาคม      ข.  ดา้นการเกษตร 

 ค.  ดา้นการส่งเสริมอาชีพ     ง.  ดา้นสิงแวดลอ้ม 

๓๖๓.  ศูนยก์ารศึกษาพฒันาเขาหินซอ้น  มีหนา้ทีหลกัศึกษาอะไร 

 ก.  ปรับปรุงและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและนาํ ข.  ศึกษาพืนทีป่าเสือมโทรม 

 ค.  เป็นศูนยท์ดลองงานพฒันาการเกษตร       ง.  ศึกษาพืนทีตน้นาํลาํธารเนืองจากมีการทาํลายป่า 

 



 

 

๔๐

๓๖๔.  ศูนยก์ารศึกษาพฒันาภูพาน  มีหนา้ทีหลกัอะไร 

 ก.  ปรับปรุงและฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและนาํ 

 ข.  ศึกษาพืนทีป่าเสือมโทรม 

 ค.  เป็นศูนยท์ดลองงานพฒันาการเกษตร  

 ง.  ศึกษาพืนทีตน้นาํลาํธารเนืองจากมีการทาํลายป่า 

๓๖๕.  ศูนยก์ารศึกษาพฒันาอ่าวคุง้กระเบน  ตงัอยูที่ใด 

 ก.  ฉะเชิงเทรา      ข.  นราธิวาส 

 ค.  จนัทบุรี      ง.  ชะอาํ 

๓๖๖.  นโยบายหลกัของกองทพับกกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  คือ 

 ก.  เสริมสรา้งระบอบประชาธิปไตย  ข.  ส่งเสริมสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์

 ค.  สนบัสนุนโครงการพระราชดาํริทุกโครงการ ง.  ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

๓๖๗.  นโยบายหลกัของกองทพักบัการพฒันาดา้นการเมือง  คืออะไร 

 ก.  เสริมสรา้งระบอบประชาธิปไตย ข.  ส่งเสริมสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์

 ค.  สนบัสนุนโครงการพระราชดาํริทุกโครงการ  ง.  ขอ้ ข. และ ค. ถูก 

๓๖๘.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ 20  ตงัอยู่จงัหวดัใด 

 ก.  นครศรีธรรมราช     ข.  พะเยา 

 ค.  เชียงใหม่      ง.  ชุมพร 

๓๖๙.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30  และ  30  อยูจ่งัหวดัใด 

 ก.  นครศรีธรรมราช     ข.  พะเยา 

 ค.  เชียงใหม่      ง.  ชุมพร 

๓๗๐.  โครงการแรกของโครงการพระราชดาํริ  คือขอ้ใด 

 ก.  โครงการฝนหลวง     ข.  โครงการปลาหมอเทศจากปีนงั 

 ค.  โครงการกงัหันชยัพฒันา    ง.  โครงการแกม้ลิง 

วชิา  ทหารกับบทบาทของกองทัพตามรัฐธรรมนูญ   

๓๗๑.  ขอ้ใดคือสิงสาํคญัทีสุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 ก.  การเลือกตงั    ข.  ประชาชนมีสิทธิ  เสรีภาพในการดาํเนินชีวิต 

 ค.  อาํนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ง.  การมีนายกรฐัมนตรีบริหารประเทศ 

๓๗๒.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัพืนฐานของประชาธิปไตย 

 ก.  การมีส่วนร่วม   ข.  การใชเ้หตุผล 

 ค.  การใชเ้สียงขา้งมาก   ค.  การนบัถือศาสนาหรือมีความเชือเดียวกนั 

๓๗๓.  การใชสิ้ทธิในการออกเสียงเลือกตงั  ( one  man  one vote )  เป็นการใช้ลกัษณะพืนฐานของหลกัความ

เสมอภาคในขอ้ใด 

 ก.  ความเสมอภาคในทางศกัดิศรี  ข.  ความเสมอภาคในทางโอกาส 

 ค.  ความเสมอภาคในทางการเมือง ง.  ความเสมอภาคในฐานะเป็นมนุษย ์



 

 

๔๑

๓๗๔.  วิธีใด  ทีเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมในการแสวงหาความเห็นในสังคม 

 ก.  การโตเ้ถียง    ข.  การอภิปราย 

 ค.  การลงประชามติ   ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๗๕.  ขอ้ใดคือเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย 

     ก.  นายนิดเปิดวิทยุภายในบา้นตน  แต่เสียงดงัรบกวนเพือนบา้น 

            ข.  นายหน่อยเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็น  เรืองการเมืองไปยงัหนงัสือพิมพ ์

ค. นายนอ้ยทิงขยะลงบนถนนสาธารณะหนา้บา้นของตน 

ง    นายนาเดินเปลือยผา้ไปตามถนนวิภาวดี 

๓๗๖.  ตามหลกัการใชเ้สียงขา้งมาก  เมือเสียงขา้งมากลงมติแลว้  เสียงขา้งนอ้ยตอ้งทาํอยา่งไร 

 ก.  ยอมรับและปฏิบติั   ข.  ประทว้ง 

 ค.  ฟ้องศาล    ง.  โวยวาย 

๓๗๗.  การปกครองระบบรัฐสภา  มีประเทศใดเป็นแม่แบบ 

 ก.  องักฤษ    ข.  อเมริกา     

 ค.  ฝรงัเศส    ง.  เยอรมนั 

๓๗๘.  ระบบการปกครองใดทีมีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรฐัได ้

 ก.  ระบบรัฐสภา    ข.  ระบบประธานาธิบดี 

 ค.  ระบบกึงรัฐสภากึงประธานาธิบดี ง.  ระบบเผด็จการ 

๓๗๙.  ในอาํนาจอธิปไตยนนั  พระมหากษตัริยจ์ะใชอ้าํนาจนิติบญัญติัผา่นองคก์รใด 

 ก.  ศาล     ข.  นายกรัฐมนตรี    

 ค.  คณะรัฐมนตรี   ง.  รฐัสภา 

๓๘๐.  ขอ้ใดถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ 

 ก.  พระราชกาํหนด   ข.  พระราชบญัญติั 

 ค.  รัฐธรรมนูญ    ง.  พระราชกฤษฎีกา 

๓๘๑.  สภาผูแ้ทนราษฎร  มีจาํนวนทงัสินกีคน 

 ก.  ๓๐๐  คน    ข.  ๔๐๐  คน     

 ค.  ๕๐๐  คน    ง.  ๖๐๐  คน 

๓๘๒.  ขอ้ใดเป็นปัญหาทีส่งผลใหรั้ฐบาลขาดเสถียรภาพ 

ก.   การทุจริตการเลือกตงั     

ข.  นายารัฐมนตรีขาดภาวะการเป็นผูน้าํ 

 ค.  การเลือกสรรคนเขา้สู่การเมืองใชร้ะบบเงินเป็นส่วนใหญ่ 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๘๓.  ขอ้ใดไม่ใช่หนา้ทีของกองทพับกตามรัฐธรรมนูญ 

 ก.  การรักษาและป้องกนัประเทศ  ข.  การเขา้แทรกแซงการเมืองการปกครอง 

 ค.  การพฒันาประเทศ   ง.  การรักษาความมนัคงของชาติ 



 

 

๔๒ 

๓๘๔.  การรับราชการทหารถือเป็นสิงใดทีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

 ก.  สิทธิประชาชน   ข.  เสรีภาพของประชาชน 

 ค.  ความเสมอภาคของประชาชน  ง.  หนา้ทีของประชาชน 

๓๘๕.  ขอ้ใดเป็นความเขา้ใจผิดของการเรียนวิชาทหาร 

 การเรียนวิชาทหารเป็นการหนีทหาร  .א

 การเรียนวิชาทหารเป็นการพฒันาความรู้  ความสามารถในดา้นทหาร .ב

 ารเรียนวิชาทหารเป็นการสนบัสนุนใหก้องทพัมีความพร้อม .ג

 การเรียนวิชาทหารคือการฝึกป้องกนัประเทศ .ד

๓๘๖.  ขอ้ใดผิด 

 บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ  .א

 ทหารจะเคารพในกฎระเบียบทีควรปฏิบติัต่อหน่วยทหารดว้ยกนัเท่านนั .ב

 กาํลงัสาํรองเป็นส่วนสาํคญัในการสนบัสนุนกองทพั .ג

 ทหารมีหนา้ทีหลกัคือป้องกนัประเทศ .ד

วชิา  การพฒันาสังคมและชุมชน 

๓๘๗.  ขอ้ใดอธิบายถึงกระบวนการสือความหมาย  ไดอ้ย่างถูกตอ้งทีสุด 

 ก.  ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ  หรือรู้ความประสงคก์นัและกนั 

 ข.  การคมนาคม 

 ค.  การสือสาร 

 ง.  การบาํบดัความตอ้งการ 

๓๘๘.  องค์ประกอบของกระบวนการสือสาร  แบ่งเป็นกีประเภท 

 ก.  ๒  ประเภท     ข.  ๓  ประเภท    

 ค.  ๔  ประเภท     ง.  ๕  ประเภท 

๓๘๙.  ขอ้ใดไม่ใช่  องคป์ระกอบของกระบวนการสือสาร  

 ก.  ทีมา      ข.  เนือความ    

 ง.  สัญลกัษณ์     ง.  เป้าหมาย 

๓๙๐.  ขอ้ใดเป็นลกัษณะของเนือความในองค์ประกอบของกระบวนการสือสาร 

 ก.  บุคคลทีกาํลงัมองดู    ข.  ฝงูชน 

 ค.  คน ๆ หนึงทีฟังวทิยุ    ง.  รูปภาพและสญัลกัษณ์ต่อต่าง ๆ  

๓๙๑.  ในสังคมในปัจจุบนั  ขอ้ใดถือเป็นกระบวนการสือความหมายบา้ง 

 ก.  ป้ายโฆษณา     ข.  รายการโทรทศัน ์   

 ค.  อินเตอร์เน็ต     ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๙๒.  ขอ้ใดจดัเป็นเงือนไข  ของกระบวนการสือความหมาย 

 ก.  ตอ้งมีความเขา้ใจในเรืองทีติดต่อบา้ง  ข.  เชือชาติและสีผิว 

 ค.  ฐานะทางการเงิน    ง.  ถูกทุกขอ้ 



 

 

๔๓ 

๓๙๓.  ในกระบวนการสือความหมายของชนชาติไทย  การยกมือไหวห้มายถึงอะไร 

 ก.  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ข.  ระบอบประชาธิปไตย 

 ค.  การแสดงการเคารพ    ง.  สัญลกัษณ์ 

๓๙๔.  ขอ้ใดใหค้าํจาํกดัความของ “ ภาษา”  ตามหลกักระบวนการสือความหมาย  ไดถู้กตอ้งทีสุด 

 ก.  กฎเกณฑ ์ ศพัยแ์ละความนึกคิดเบืองหลงัไม่เหมือนกนั 

 ข.  สญัลกัษณ์อยา่งหนึงอยา่งใด 

 ค.  ระบอบการปกครองชนิดหนึง 

 ง.  การมองเห็น 

๓๙๕.  ในหลกัเรืองระดบัการเขา้ถึงใจ  ความเขา้ใจในการติดต่อสือสาร  ขึนอยูก่บัสิงใดเป็นหลกั 

 ก.  ระดบัความยากง่ายของเรืองทีเกียวขอ้ง  ข.  ระดบัการศึกษา 

 ค.  ความสนใจและพืนฐานทางบุคคล  ง.  ถูกทุกขอ้ 

๓๙๖.  ในสังคมปัจจุบนั  สือมวลชนมีบทบาทมากมายในสังคม  ทงัทางดา้ขอ้มูลข่าวสาร , แฟชนั ฯลฯ  อยาก

ทราบวา่  สือมวลชนใชห้ลกัอะไรในการควบคุมมวลชน 

 ก.  หลกัประชาธิปไตย    ข.  หลกัการโฆษณา 

 ค.  หลกัวตัถุนิยม    ง.  หลกัจิตวิทยา 

๓๙๗.  ความสาํเร็จของกระบวนการสือความหมาย  ขึนอยูก่บัปัจจยัใดเป็นสาํคญั 

 ก.  เนือความ     ข.  การโฆษณา 

 ค.  เป้าหมาย     ง.  ผลสาํเร็จ 

๓๙๘.  การตีความหมายของกระบวนการสือความหมายของแต่ละบุคคล  ปัจจยัอะไรบา้งทีเป็นหลกัสําคญั 

 ก.  มูลเหตุ , ฐานะการเงิน , การโฆษณา 

 ข.  ทศันะคติ , ความคาดหมาย ,  อารมณ์ 

 ค.  อารมณ์ , มูลเหตุ , ฐานะทางเศรษฐกิจ 

 ง.  ความสนใจ , ประสบการณ์ , สุขภาพ 

๓๙๙.  การเขา้ขา้งตนเอง เป็นลกัษณะอยา่งหนึงของจิตใจมนุษย ์ ขอ้ใดแสดงออกถึงการเขา้ขา้งตนเอง  ใน

กระบวนการสือความหมายไดดี้ทีสุด 

 ก.  สือบิดเบือนความจริงเรืองนกัการเมืองทีหนุนหลงัตนเอง 

 ข.  สมจิตรกินอาหารทีตนเองชอบเพียงอยา่งเดียว 

 ค.  สมตึกม่ยอมอ่านหนงัสือพิมพที์ดจมตีนกัการเมืองทีชืนชอบ 

 ง.  สมถวิลสนใจแต่ศิลปะอยา่งเดียว 

๔๐๐.  ขอ้ในอธิบายถึง  “สือ”  ไดดี้และถูกตอ้งทีสุด 

 ก.  หนงัสือพิมพ ์    ข.  วิทย ุ

 ค.  ใบปลิว     ง.  การนาํสารออกสู่ระบบ 

 

 



 

 

๔๔ 

๔๐๑.  สือแบ่งออกเป็นทงัหมด  ๔  กลุ่ม  ขอ้ใดถูกตอ้งทีสุด 

 ก.  คาํพดู , สือพิมพ ์, เครืองมืออิเลก็ทรอนิคส์ , การแสดง 

 ข.  คน , ประเพณี , ธรรมเนียม , สาระเนือหา 

 ค.  สือมวลชน , นกัข่าว , หนงัสือพิมพ ์, นิตยสาร 

 ง.  สิงพิมพ ์, การแสดง , ประเพณี , ความชือ 

๔๐๒.  ขอ้ใดไม่ใช่หลกัในการเลือกสือ 

 ก.  เหมาะสมกบักลุ่มเป้าเหมาย   ข.  ตามใจมหาชน 

 ค.  เนือหาเหมาะสม    ง.  ถ่ายทอดกระจายเนือหาสะดวก 

๔๐๓.  ขอ้ใดคือขอ้ดอ้ยของสือ “ คาํพูด” 

 ก.  ประหยดั     ข.  รวดเร็วทนัความตอ้งการ 

 ค.  เรืองซบัซอ้นจะลม้เหลว   ง.  ปรับเนือหาไดง่้าย 

๔๐๔.  ขอ้ใดเป็นขอ้ดอ้ย  ของสือประเภท “สิงพิมพ”์ 

 ก.  ขอ้มูลลา้สมยัง่าย    ข.  ดึงดูดความสนใจง่าย 

 ค.  ใชอ้า้งอิงได ้     ง.  เป้าหมายทาํการทบทวนได ้

๔๐๕.  ขอ้ใดไม่ใช่ประเภทของวสัดุสิงพิมพ ์

 ก.  หนงัสือพิมพ ์    ข.  สิงพิมพเ์ฉพาะกิจ  

 ค.  อินเตอร์เน็ตคาแฟ่    ง.  นิตยสารและวารสาร 

๔๐๖.  จอร์จ  เอ  มิลเลอร์  ไดใ้ห้บทนิยามของทกัษะการสือสารเพือสร้างความสมัพนัธ์ว่าอยา่งไร 

 ก.  เป็นการแสดงกิริยาสมัพนัธ์ทางสังคมโดยใชส้ญัลกัษณ์ระบบสาร 

 ข.  ถ่ายทอดข่าวสารจากทีหนึงไปอีกทีหนึง 

 ค.  เป็นปฏิกิริยาตอบกลบัในรูปแบบต่าง ๆ  

 ง.  มีความเขา้ใจร่วมกนัต่อกระบวนการสือต่าง ๆ  

๔๐๗.  การสนองความตอ้งการพืนฐานของมนุษยใ์นดา้นต่าง ๆ อาจจะถือเป็นการสือสาร  ขอ้ใดไม่เป็นการ

สนองความตอ้งการขนัพืนฐานในลกัษณะการสือสาร 

 ก.  แสดงบทบาทฐานะทางสังคม   ข.  แสดงออกทางวฒันธรรม 

 ค.  ตอ้งมีปฏิกิริยาตอบกลงัเสมอ   ง.  เพือความตอ้งการพืนฐานทงัร่างกายและจิตใจ 

๔๐๘.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชนข์องการสือสาร 

ก.  ทาํใหมี้สมัพนัธ์ทีดีต่อคนรอบขา้ง  ข.  ทาํใหเ้กิดการแสดงออกทางวฒันธรรม 

ค.  ทาํใหเ้กิดสงครามได ้    ง.  ทาํใหเ้กิดความสามคัคีกนัและกนั 

๔๐๙.  กลุ่มของสญัลกัษณ์ทีถูกสรา้งขึนในลกัษณะทีมีความหมายต่อคน  ใชเ้ป็นสารทีผูส่้งสารออกไปเพือ

ถ่ายทอดความคิด  ความรู้สึก  ความตอ้งการตามวตัถุประสงคข์องผูที้ทาํการสือสาร  ตามบทความนีคือนิยาม

ของสิงใด 

ก.  การเขา้รหัส     ข.  สือมวลชน 

ค.  ภาษาสญัลกัษณ์    ง.  วฒันธรรมสือ 



 

 

๔๕ 

วชิา  การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน 

๔๑๐.  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการป้องกนัโรคแบ่งตามระบบของการเกิดโรค 

 ก.  การส่งเสริมสุขภาพ    ข.  การวินิจฉยัและการรักษาโรค 

 ค.  การฟืนฟสูมรรถภาพ    ง.  การควบคุมร่างกาย 

๔๑๑.  ขอ้ใดเป็นการส่งเสริมสุขภาพ 

 ก.  การนวดตวัดว้ยเครืองไฟฟ้า    

ข.  การสวมใส่แว่นตากนัแดด 

 ค.  การออกกาํลงักาย  รับประทานอาหารทีเหมาะสม  การงดสูบบุหรี 

 ง.  การไปพบแพทยต์รวจร่างกาย 

๔๑๒.  ขอ้ใดเป็นการวินิจฉยัและรักษาโรค 

 ก.  การไปพบแพทยต์รวจรักษาโรค   

 ข.  การออกกาํลงักายใหเ้หมาะสมกบัเพศ วยั 

 ค.  เลือกรับประทานอาหารใหค้รบ  5  หมู่  ในแต่ละมือ 

 ง.  งดบุหรี  สุรา  สารเสพติด  การพนนัและการสาํส่อนทางเพศ 

๔๑๓.  ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่น  3  องคป์ระกอบทีทาํใหเ้กิดโรค 

 ก.  คน      ข.  สิงทีทาํใหเ้กิดโรค 

 ค.  เทคโนโลยี     ง.  สิงแวดลอ้ม 

๔๑๔.  สภาพทีสมบูรณ์ทางร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  หมายถึงอะไร 

 ก.  เวชกรรมป้องกนั    ข.  สุขภาพ 

 ค.  การฟืนฟสูมรรถภาพ    ง.  การวินิจฉยัโรค 

๔๑๕.  ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นสุขบญัญติัแห่งชาติ  10  ประการ 

 ก.  ดูแลรักษาร่างกายของใชใ้หส้ะอาด 

 ข.  ลา้งมือให้สะอาดก่อนรับประทางอาหารและหลงัขบัถ่าย 

 ค.  สร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 

 ง.  ไปปฏิบติัตามกฎจราจร 

๔๑๖.  วิธีการออกกาํลงักายควรปฏิบติัอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละกีครัง  และติดต่อกนักีนาที 

 ก.  อย่างนอ้ยสัปดาห์ละ  3 – 5 ครัง  ติดตอ่กนั  15 – 20  นาที 

 ข.  อยา่งนอ้ยวนัละ  2 – 3 ครัง  ติดต่อกนั  30  นาที 

 ค.  นานเท่าใดก็ไดขึ้นอยูก่บัความพอใจ 

 ง.  ควรปฏิบติัใหม้ากทีสุด 

 

 

 

 



 

 

๔๖ 

๔๑๗.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการออกกาํลงักาย 

 ก.  มีส่วนช่วยป้องกนัรักษาและฟืนฟูทงัทางกายและทางจิต 

 ข.  กลา้มเนือจะเมือยลา้  ออ่นเพลีย 

 ค.  ช่วยใหร้ะบบหวัใจ  ปอด  และหลอดเลือดทาํงานดีขึน 

 ง.  ชะลอความเสือมของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย 

๔๑๘.  การดนัพนืและการลุกนงั  เป็นการออกกาํลงักายแบบใด 

 ก.  แบบแอโรบิก     ข.  แบบชีวจิต 

 ค.  แบบลดนาํหนกั    ง.  การบริหารร่างกาย 

๔๑๙.  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการออกกาํลงักายแบบแอโรบิก 

 ก.  เดินเร็ว  วิงเหยาะ ๆ    ข.  พกัผอ่น  เดินช็อบปิง 

 ค.  ถีบจกัรยาน  วา่ยนาํ    ง.  กรรเชียงเรือ  กระโดดเชือก 

๔๒๐.  ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุประสงคส์าํคญัของการช่วยชีวิตเบืองตน้ 

 ก.  ช่วยใหร่้างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึน 

 ข.  เปิดทางเดินหายใจใหป้อดทาํงานดีขึน 

 ค.  ช่วยใหห้วัใจและสมองไดรั้บออกซิเจน 

 ง.  ใหร้ะบบการไหลเวียนของโลหิตไดท้าํงานดีขึน 

๔๒๑.  ขอ้ใดไมใ่ช่หลกัการออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอายุ 

 ก.  ไม่เร็ว  ไม่หนกัมาก     ข.  ออกกาํลงักายไดแ้ต่ตอ้งพกัเป็นระยะๆ 

 ค.  การเหวียง  การกระแทกไดเ้ต็มที   ง.  ไม่มีการกลนัหายใจ 

๔๒๒.  ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งตามหลกัการช่วยชีวิต 

 ก.  ตรวจดูปากและจมูกของผูป่้วยวา่มีสิงอุดตนัหรือไม่ 

 ข.  เป่าลมเขา้ปากผูป่้วยไม่จาํเป็นตอ้งปิดจมูกเสมอไป 

 ค.  ช่วยการหายใจสลบักบัการนวดหวัใจ  อตัราส่วน  2  ต่อ  15  ครัง 

 ง.  ตรวจการหายใจและการเตน้ของชีพจร 

๔๒๓.  การช่วยผูป่้วยหายใจจะไม่เกิดประโยชน์ถา้มีอาการอย่างใด 

 ก.  ออกซิเจนถูกนาํไปเลียงสมองและอวยัวะส่วนอืน ๆ 

 ข.  ผูป่้วยยงัมีการไหลเวียนของโลหิต 

 ค.  หวัใจของผูป่้วยหยดุเตน้ 

 ง.  ออกซิเจนเขา้สู่ปอดของผูป่้วย 

๔๒๔.  ขอ้ใดไม่จดัวา่เป็นบาดแผล 

 ก.  จากการถูกทาํลายของผิวหนงั    ข.  ลึกลงไปถึงชนัผิวหนงั 

 ค.  อวยัวะแยกจากกนัดว้ยสาเหตุต่าง ๆ    ง.  จุกเสียด  คลืนไส้  อาเจียน 

 

 



 

 

๔๗

๔๒๕.  บาดแผลแบ่งออกเป็น  2  ชนิดใหญ่ ๆ อะไรบา้ง 

 ก.  บาดแผลปิด  บาดแผลเปิด    ข.  บาดแผลใน  บาดแผลนอก 

 ค.  บาดแผลเขา้  บาดแผลออก    ง.  บาดแผลบน  บาดแผลล่าง 

๔๒๖.  ขอ้ใดไม่ใช่การปฐมพยาบาลผูที้มีบาดแผล 

 ก.  ยกอวยัวะทีมีบาดแผลใหสู้งกว่าระดบัหวัใจ  ข.  กดบนบาดแผลโดยตรง 

 ค.  ไม่ตอ้งทาํการปฐมพยาบาลรอจนกวา่ถึงมือแพทย ์ ง.  ใชแ้รงกดบนเส้นเลือดใหญ่ 

๔๒๗.  ขอ้ใดไม่ใช่สาเหตุของการช็อก 

 ก.  เสียเลือด เสียนาํจากร่างกายมาก  ข.  การหายใจเขา้ออกสะดวก 

 ค.  ขาดออกซิเจน    ง.  จากการแพย้าหรือสารพิษ 

๔๒๘.  ขอ้ใดไม่ใช่ภาวะช็อกทีจะเกิดผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

 ก.  หวัใจ     ข.  ปอด  ไต 

 ค.  ระบบทางเดินอาหาร    ง.  ระบบกระดูก 

๔๒๙.  ขอ้ใดไม่จดัอยูใ่นการปฐมพยาบาลผูป่้วยอาการช็อก 

 ก.  นอนราบ  ศีรษะตาํ  ปลายเทา้สูง 

 ข.  ผูป่้วยจะกระหายนาํใหดื้มนาํได ้

 ค.  เปิดทางเดินหายใจใหโ้ล่ง  และช่วยเหลือการหายใจ 

 ง.  รีบนาํส่งโรงพยาบาล 

วชิา  โรคเอดส์ 

๔๓๐.  โรคเอดส์  เป็นกลุ่มอาการของโรคทีทาํใหภู้มิคุม้กนั  ในร่างกายบกพร่อง  ขอ้ใดไม่ใช่โรคทีจะเกิดขึน 

 ก.  เมด็เลือดขาวบกพร่อง    ข.  โรคแทรกซอ้นต่างๆ  เช่น ไขสู้ง 

 ค.  โรคฉกฉวยโอกาส เช่น มะเร็ง   ง.  เมด็เลือดแดงมาก 

๔๓๑.  โรคเอดส์  สามารถรักษาใหห้ายขาดไดห้รือไม่ 

 ก.  ไม่หายขาด     ข.  หายขาดได ้

 ค.  มียารับประทาน    ง.  มีวคัซีน 

๔๓๒.  ขอ้ใดไมใ่ช่ทางทีติดต่อของโรคเอดส์ 

 ก.  ทางเลือด     ข.  ทางเพศสมัพนัธ์ 

 ค.  ทางยงุทีมีเชือกดั    ง.  ทางมารดาสู่ทารกในครรภ ์

๔๓๓.  การติดเชือของผูป่้วยเอดส์  ส่วนใหญ่เป็นผูที้มีปัจจยัเสียงทางดา้นใด 

 ก.  ทางเลือด     ข.  ทางแม่สู่ลูก 

 ค.  ทางเพศสัมพนัธ์    ง.  ทางเข็มและกระบอกฉีดยา 

๔๓๔.  ขอ้ใดไม่ใช่ผลกระทบของผูป่้วยโรคเอดส์ 

 ก.  เจบ็ป่วยเรือรัง    ข.  สุขภาพแข็งแรง 

 ค.  เพิมภาระในการดูแล    ง.  สนัคลอนความมนัคงของชาติ 

 



 

 

๔๘

๔๓๕.  เชือไวรัสเอดส์  สามารถแบ่งตวัในเซลลข์องคน  ทีใดบา้ง 

 ก.  เมด็เลือดขาว  เซลลส์มอง   ข.  เมด็เลือดขาว  เซลลสื์บพนัธ์ุ 

 ค.  เมด็เลือดแดง  เซลลส์มอง   ง.  เมด็เลือดแดง  เซลลเ์นือเยือ 

๔๓๖.  ความเป็นมาของโรคเอดส์  พบครังแรกในผูป่้วยประเภทใด 

 ก.  ชายขายบริการ    ข.  ชายรักร่วมเพศเดียวกนั 

 ค.  หญิงขายบริการ    ง.  ชายจริงหญิงแท ้

๔๓๗.  ขอ้ใดไม่ควรปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัของผูป่้วยโรคเอดส์ 

 ก.  คบหาสมาคมกบัผูอื้นได ้

 ข.  ใชถุ้งยางอนามยัทุกครังทีมีเพศสัมพนัธ์ 

 ค.  ตอ้งระมดัระวงันาํหลงัต่าง ๆ เช่น  นาํลาย  นาํเหลือง 

 ง.  ร่วมเพศทางทวารหนกั 

๔๓๘.  ปัจจยัเสียงต่อการติดยาเสพติด  มีแนวโนม้ของการป่วยเป็นโรคเอดส์  ส่วนใหญเ่ป็นเพศใด 

 ก.  เพศหญิง     ข.  เพศชาย 

 ค.  เพศแฝง     ง.  เท่าเทียมกนั 

๔๓๙.  ผูติ้ดเชือเอดส์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร 

 ก.  คา้ขาย     ข.  งานบา้น 

 ค.  กรรมการ / รับจา้ง / ผูใ้ชแ้รงงาน  ง.  เกษตรกรรม 

๔๔๐.  ขอ้ใดไม่ใช่เป็นกลุ่มอาการของโรคทีเกิดจากการติดเชือไวรัสเอดส์ 

 ก.  โรคทีเกิดจากระบบทางเดินหายใจ  เช่น  ปอดบวม  วณัโรค 

 ข.  โรคทีเกิดจากระบบทางเดินอาหาร  เช่น  อุจจาระร่วง 

 ค.  โรคทีเกิดจากต่อมนาํเหลือง  เช่น  โตบริเวณใตค้อ  รักแร ้ ขาหนีบ 

 ง.  โรคทีเกิดจากระบบไขมนั  ในร่างกายสูงขึน  เช่น  โคเลสเตอรอล 

๔๔๑.  การตรวจเลือดเพือตรวจสอบความถูกตอ้งของการวินิจฉยัโรควา่มีการติดเชือเอดส์  ผลเลือดเป็นอย่างไร 

 ก.  ผลบวก     ข.  ผลลบ 

 ค.  ผลไม่แน่นอน    ง.  ผลคูณ 

๔๔๒.  ช่องทางใดไม่มีการแพร่เชือโรคของเอดส์ 

 ก.  ร่วมเพศกบัผูติ้ดเชือเอดส์   ข.  งดการมีเพศสมัพนัธ์กบัผูอื้น 

 ค.  ใชเ้ข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกบัผูติ้ดเชือเอดส์ ง.  แม่ทีติดเชือเอดส์จากสามีหรือคู่นอน 

๔๔๓.  สิงทีไม่ช่วยให้ติดเชือเอดส์  มีสุขภาพดี  แข็งแรง  และผ่อนคลาย  ความเครียด 

 ก.  เสพสารเสพติด    ข.  เทียวผบั  เทียวบาร์ 

 ค.  การปลูกตน้ไม ้ รดนาํ  พรวนดิน  ง.  ดืมสุรา 

๔๔๔.  อาการทีชวนใหส้งสัยวา่ติดเชือเอดส์  คือขอ้ใด 

 ก.  ไขห้วดัใหญ่     ข.  เหนือยหอบ 

 ค.  นาํหนกัลด     ง.  ถูกทุกขอ้ทีกล่าวมา 



 

 

๔๙ 

๔๔๕.  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีทีควรคาํนึงการเลือกมใชถุ้งยางอนามยั 

 ก.  เลือกใชข้นาดทีเหมาะสม   ข.  ซองตอ้งไม่ชาํรุดหรือฉีกขาด 

 ค.  ตรวจสอบดูวนัผลิต  วนัหมดอายุ  ง.  ปล่อยใหมี้ฟองอากาศทีถุงยางอนามยั 

๔๔๖.  ขอ้ใดไม่ใช่วิธีการป้องกนัตนเองไม่ใหติ้ดเชือเอดส์ 

 ก.  เปลียนคู่นอนอยูเ่สมอ    ข.  รักเดียวใจเดียว 

 ค.  ไม่ดืมเหลา้และงดยาเสพติด   ง.  ใชถุ้งยางอนามยัทุกครังทีมีเพศสัมพนัธ์ 

๔๔๗.  หนทางทีไม่สามารถติดเชือเอดส์ไดคื้อขอ้ใด 

 ก.  จูบแบบธรรมดา    ข.  การอยู่ในบา้นเดียวกนั 

 ค.  ดืมนาํแกว้เดียวกนั    ง.  ใชเ้ข็มหรือกระบอกฉีดยาเดียวกนั 

๔๔๘.  โรคมะเร็งต่อมนาํเหลือง  นาํหนกัลดลงอยา่งมาก  จนเหลือสภาพหนงัหุม้กระดูก  เป็นอาการของผูต้ิด

เชือเอดส์  ระยะใด 

 ก.  ระยะติดเชือเริมตน้    ข.  ระยะเอดส์เตม็ขนั 

 ค.  ระยะเริมแสดงอาการ    ง.  ระยะต่อมนาํเหลืองโต 

๔๔๙.  มีไข ้ ผืนตามตวั  มีแผลในปาก  ต่อมนาํเหลืองโต 1 – 3 อาทิตยก็์หายไป  เป็นอาการของผูติ้ดเชือเอดส์  

ระยะใด 

 ก.  ระยะติดเชือเริมตน้    ข.  ระยะต่อมนาํเหลืองโต 

 ค.  ระยะเริมแสดงอาการ    ง.  ระยะเอดส์เตม็ขนั 

๔๕๐.  มีอาการใดอาการหนึง  สงสยัวา่ติดเชือเอดส์  ควรปรึกษาใครเพือรับการตรวจวินิจฉยัให้แน่นอนต่อไป 

 ก.  นกัจิตวิทยา     ข.  แพทย ์

 ค.  ญาติ ผูป้กครอง    ง.  เพือน 

๔๖๕๑.  ภายหลงัมีพฤติกรรมเสียง  ควรเจาะเลือดตรวจเมือใด 

 ก.  1  เดือนครึง     ข.  2  เดือน 

 ค.  3  เดือน     ง.  3  เดือนครึง 

๔๕๒.  ขณะนีประเทศไทยกาํลงัมีปัญหาเรืองเอดส์ในเด็กแรกเกิดควรปฏิบติัอยา่งไร 

 ก.  ควรตรวจเลือดก่อนสมรส  และก่อนตงัครรภ ์

 ข.  ไม่ควรผูกมดัตนเอง  ไมรั่ก  ไม่ชอบ  ก็เลิกรากนัไป 

 ค.  อยูก่นัฉนัสามีภรรยาก่อนแต่งงาน 

 ง.  ไม่ตอ้งคุมกาํเนิดดว้ยวธีิการต่าง ๆ 

๔๕๓.  โรคเอดส์เป็นปัญหาเร่งด่วนและมีความสาํคญั  อะไรบา้งทีตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั 

 ก.  ราชการ     ข.  องคก์รเอกชน 

 ค.  ประชาชน     ง.  ทุก ๆ คน ทุก ๆ หน่วยงาน 

 

 

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


