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หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปท่ี  ๒  ชาย 

ขอสอบชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อให นศท.ไดทดสอบความรูความสามารถทั้งกอนเรียนและหลังเรียน หากมีขอสงสัยใหติดตอไดท่ี 
กองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลังสํารอง โทร.๐๒-๒๗๖-๒๑๔๔ , www.ruksadindan.com 
จงเลือกขอที่ถูกที่สุดเพียง  1  ขอ 
วิชา  การอานแผนที่และการใชเข็มทิศ 
๑.  แผนที่ใหขาวสารอยางถูกตองแตเกีย่วกบัเรื่อง 
 ก.  ระยะทาง , ที่ต่ํา , ความสูง , ภูมิสําคัญ ข.  ขาศึก , กําลังพล 
 ค.  การปฏิบัติทางยุทธวิธี   ง.  ลมฟา , อากาศ 
๒.  สีที่ใชบนแผนที่  มี  5  สี  คือ 
 ก.  ดํา , แดง , เขียว ,เหลือง , น้ําตาล ข.  ดํา , แดง , ขาว , เขียว , มวง 
 ค.   ดํา , แดง , เขียว , น้ําเงิน , เหลือง ง.  ดํา , แดง , น้ําเงิน , เขียว , น้ําตาล 
๓.  ช่ือระวางของแผนที่  มาตราสวน  1 : 50,000  จะปรากฎอยุบริเวณใดบนแผนที ่
 ก.  มุมขวาบน    ข.  กึ่งกลางดานบนและดานซาย 
 ค.  มุมซายบน    ง.  กึ่งกลางดานลางและบนซาย 
๔.  หมายเลขระวางของแผนที่  มาตราสวน  1 : 50,000  มีประโยชน  คือ 
 ก.  ใชตอตามสารบัญระวางติดตอ  ข.  ใหทราบวามีกี่แผน 
 ค.  บอกใหรูถึงสถานที่ของแผนที่  ง.  เพื่อขยายเปนมาตราอื่นตอไป 
๕.  มาตราสวนเสนบรรทัดใชวัดระยะบนแผนที่  มีหนวยวัด  คือ 
 ก.  ไมล , เมตร , กิโลเมตร , หลา  ข.  ไมล , เมตร , หลา , เซนติเมตร 
 ค.  ไมล , เมตร , หลา , ไมลทะเล  ง.  ไมล , เมตร , หลา , ฟุต 
๖.  การวัดระยะบนแผนที่  เพื่อทราบระยะในภูมิประเทศมีหนวยวัดเปน 
 ก.  ไมล  ข.  เมตร  ค.  หลา  ง.  ไมลทะเล 
๗.  การระวังรักษาแผนที่  หากจําเปนตองทําลาย  ผท.วิธีที่ดีที่สุด  คือ 
 ก.  ฉีกใหละเอยีด ข.  ฝงดิน ค.  สงคืน ง.  เผา 
๘.  เสนกริดหมายถึง 
 ก.  หมูเสนที่ลากติดกนั   ข.  หมูเสนตรงที่ลากติดกัน 
 ค.  เสนกริดตั้งและเสนกริดนอน  ง.  เสนรุงและเสนวง 
๙.  หมูเสนกรดิที่ลากตัดกนัเกิดเปนรูปสี่เหล่ียมเรียกวา 
 ก.  ส่ีเหล่ียมดานเทา   ข.  ส่ีเหล่ียมดานเทา 
 ค.  สามเหลี่ยมผืนผา   ง.  ส่ีเหล่ียมจัตรัุสกริด 
๑๐.  ทั้งกริดตัง้และกริดนอนจะมีตวัเลขกาํกับอยู  คือ 
 ก.  เลขหนึ่งตวั    ข.  เลขสองตัว 
 ค.  เลขสามตัว    ง.  เลขสี่ตัว 
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๑๑.  การกําหนดจุดที่ตั้งในจัตุรัสกริดของจุดใดจุดหนึ่งจะใชวิธีอานพิกดั  คือ 
 ก.  อานไปทางขวาแลวลงลาง  ข.  อานไปทางซายแลวลงลาง 
 ค.  อานไปทางขวาแลวขึ้นบน  ง.  อานไปทางซายแลวข้ึนบน 
๑๒.  การอานพิกัดกรดิ  UTM  ถาอานใกลเคียงระยะ 1,000  เมตร  อานได  คือ 
 ก.  อานเปนตวัเลขได  4  ตัว  ข.  อานเปนตวัเลขได  6  ตัว 
 ค.  อานเปนตวัเลขได  8  ตัว  ง.  อานเปนตัวเลขได  10  ตัว 
๑๓.  การอานพิกัดกรดิ  UTM  ถาอานใกลเคียงระยะ 100  เมตร  อานได  คือ 
 ก.  อานเปนตวัเลขได  4  ตัว  ข.  อานเปนตวัเลขได  6  ตัว 
 ค.  อานเปนตวัเลขได  8  ตัว  ง.  อานเปนตัวเลขได  10  ตัว 
๑๔.  การอานพิกัดกรดิ  UTM  ถาอานใกลเคียงระยะ 10  เมตร  อานได  คือ 
 ก.  อานเปนตวัเลขได  4  ตัว  ข.  อานเปนตวัเลขได  6  ตัว 
 ค.  อานเปนตวัเลขได  8  ตัว  ง.  อานเปนตัวเลขได  10  ตัว 
๑๕.  การใชอักษรประจําจัตรัุสแสนเมตร  ตัวอยาง เชน 
 ก.  47 P     ข.  NRP 
 ค.  PQ     ง.  QQ 4 
๑๖.  การใชเลขอกัษรประจําเขตกริดโซน  เชน 
 ก.  48  P    ข.  NRP 
 ค.  PQ     ง.  QQ 4 
๑๗.  การเขียนพิกัดที่สมบูรณ  ตัวอยาง เชน 
 ก.  48 P 4950    ข.  QP  4950 
 ค.  QPR  4950    ง.  48 P  QP  4950 
๑๘.  ขอใดกลาวถึง  หมายเลขระวางของแผนที่  มาตราสวน  1 : 50,000  
 ก.  2 – RTSD    ข.  L – 7017 
 ค.  47  P  QR    ง.  4837  II 
๑๙.  ขอกลาวถึง  เลขลําดับชุดของ ผท.มาตราสวน  1 : 50,000 
 ก.  2 – RTSD    ข.  L – 7017 
 ค.  47  P  QR    ง.  4837  II 
๒๐.  ปกติสีที่ใชแทนสัญลักษณสวนที่มนษุยสรางขึ้นไดแก 
 ก.  สีดํา     ข.  สีแดง 
 ค.  สีเขียว    ง.  สีน้ําเงิน 
๒๑.  เข็มทิศเลนเซติกมีสวนประกอบสําคัญกี่สวน 
 ก.  สองสวน    ข.  สามสวน 

ค. ส่ีสวน    ง.  หาสวน 
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๒๒.  สวนประกอบสําคัญของเข็มทิศเลนเซติก  คือ 
 ก.  ฝาตลับ , ตัวเรือน , กานเล็ง  ข.  ฝาตลับ , ตัวเรือน , ครอบหนาปด 
 ค.  ฝาตลับ , ตัวเรือน , หวงถือ  ง.  ฝาตลับ , ตวัเรือน , แผนลูกศร 
๒๓.  ที่ฝาตลับเข็มทิศเลนเซติกมีสวนประกอบสําคัย  คอื 
 ก.  เสนเล็ง    ข.  ดรรชนีสีดํา 
 ค.  ขีดพรายน้าํ    ง.  หัวลูกศร 
๒๔.  ครอบหนาปดเข็มทิศที่กรอบครอบหนาปดหมุมตัง้เข็มทิศในเวลากลางคืนได  ๑  คล๊ิกจะเทากับ 
 ก.  2  องศา    ข.  3  องศา 
 ค.  4  องศา    ง.  5  องศา 
๒๕.  ที่แผนหวัลูกศรเข็มทิศจะบอกคาของมุมอยู  คือ 
 ก.  องศา , ลิบดา    ข.  องศา , ฟลิบดา 
 ค.  องศา , มิลเลียม   ง.  ลิบดา , ฟลิบดา 
๒๖.  จํานวนองศาที่แผนหวัลูกศรเริ่มตั้งแต – ถึง องศา 
 ก. 0  องศา – 90  องศา   ข.  0  องศา – 180  องศา 
 ค.  0  องศา – 270  องศา   ง.  0  องศา – 360  องศา 
๒๗.  จํานวนมิลเลียมที่แผนหัวลูกศร เร่ิมตั้งแต – ถึง มิลเลียม 
 ก.  0 – 1,000  มิลเลียม   ข.  0 – 3,200  มิลเลียม 
 ค.  0 – 4,800  มิลเลียม   ง.  0 – 6,400  มิลเลียม 
๒๘.  ที่กานเล็งมีสวนสําคัญ  คือ 
 ก.  ชองบากกานเล็ง , แวนขยาย  ข.  เสนเล็ง 
 ค.  ดรรชนีสีดํา    ง.  ขีดพรายน้ํา 
๒๙.  การจับถือเข็มทิศ  ถาจับยกขึ้นเล็งหมายถึง 
 ก.  การเล็งเรงดวน   ข.  การเล็งปราณีต 
 ค.  การเล็งละเอียด   ง.  การเล็งผาน 
๓๐.  การจับถือแบบไมตองยกขึ้นเล็ง  หมายถึง 
 ก.  การเล็งเรงดวน   ข.  การเล็งปราณีต 
 ค.  การเล็งละเอียด   ง.  การเล็งผาน 
๓๑.  การทําใหแผนหวัลูกศรลอยตัวเปนอสิระจะตองยกกานเล็งขึ้นประมาณ 
 ก.  15  องศา    ข.  45  องศา 
 ค.  90  องศา    ง.  180  องศา 
๓๒.  การอานคาของมุมเปนองศาหรือมิลเลียมนั้นจะดูจาก 
 ก.  เสนเล็ง     ข.  ขีดพรายน้าํ 
 ค.  เสนดรรชนีคงที่สีดํา    ง.  ชองบากที่กานเล็ง 
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๓๓.  การเล็งเข็มทิศในเวลากลางคืนตองตั้ง  ๓  อยางตรงกัน  คือ 
 ก.  ดรรชนีสีดาํ , เสนเล็ง , หงัลูกศร  ข.  ดรรชนีสีดํา , ขีดพรายน้ํา , หัวลูกศร 
 ค.  ดรรชนีสีดํา , มุมภาคทิศ , หัวลูกศร  ง.  ดรรชนีสีดํา , ขีดพรายน้ํา , มุมภาคทิศ 
๓๔.  การเดิรดวยเข็มทิศเมือ่ผานเครื่องกีดขวางมาโดยหักมุมแก  ในเวลากลางวนัปฏิบัติดังนี้ 
 ก.  หักขวา + 15  องศา , หักซาย – 15  องศา ข.  หักขวา + 45  องศา , หักซาย – 45  องศา 
 ค.  หักขวา + 90  องศา , หักซาย – 90  องศา ง.  หักขวา + 180  องศา , หักซาย – 180  องศา 
๓๕.  การเดินทางดวยเข็มทศิเมื่อผานเครื่องกีดขวางโดยหักมุมฉากในเวลากลางคืนปฏิบัติดังนี้ 
 ก.  หักขวาขีดพรายน้ําทับ E ซายทับ W  ข.  หักขวาขีดพรายน้ําทับ W ซายทับ E 
 ค.  หักขวาขีดพรายน้ําทับ N ซายทับ S  ง.  หักขวาขดีพรายน้ําทับ S ซายทับ N 
๓๖.  การวางแผนที่ใหถูกทิศโดยใชเข็มทิศจะวางเข็มทิศดังนี ้
 ก.  ใชขอบเข็มทิศดานตรงทบัเสนกริดนอน ข.  ใชขอบเข็มทิศดานตรงทบัเสนกริดตั้ง 
 ค.  ใชหัวลูกศรทับเสนกริดนอน   ง.  ใชหัวลูกศาทับเสนกริดตั้ง 
๓๗.  เข็มทิศควรอยูหางสิ่งตาง ๆ ดังนี้  เชน สายไฟฟาแรงสูง 
 ก.  5  เมตร    ข.  15  เมตร 
 ค.  45  เมตร    ง.  55  เมตร 
๓๘.  เข็มทิศควรอยูหางปนใหญสนาม , รถยนต , รถถัง ดังนี้ 
 ก.  2  เมตร    ข.  10  เมตร 
 ค.  18  เมตร    ง.  55  เมตร 
๓๙.  เข็มทิศควรอยูหางสายโทรศัพท , สายโทรเลขและลวดสนาม  ดังนี้ 
 ก.  5  เมตร    ข.  10  เมตร 
 ค.  15  เมตร    ง.  20  เมตร 
๔๐.  เข็มทิศควรอยูหางปนกล  ดังนี้ 
 ก.  1  เมตร    ข.  2  เมตร 
 ค.  3  เมตร    ง.  4  เมตรฃ 
๔๑.  เข็มทิศควรอยูหางหมวกเหล็กหรือปนเล็ก 
 ก.  0.5  เมตร    ข.  1  เมตร 
 ค.  2  เมตร    ง.  5  เมตร 
๔๒.  การเดินทางดวยเข็มทศิเมื่อทรายระยะเปนจํานวนเมตร  แลวจะปฏิบัติกอนเคลื่อนที่  คือ 
 ก.  แปลงคาระยะทางเปนกาว  ข.  กะระยะดวยสายตา 
 ค.  คํานวณตามระยะกริด   ง.  พิจารณาตามภูมิประเทศ 
๔๓.  ปจจยัทีม่ีผลกระทบตอการเคลื่อนที่ดวยเข็มทิศ คือ 
 ก.  ลม , ลาด    ข.  ทราย , โคลน , กรวด 
 ค.  หิมะ , ฝน , น้ําแข็ง   ง.  ถูกทุกขอ 
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๔๔.  การแบงมุมองศาบนแผนลูกศร แบงดังนี ้
 ก.  ขีดละ  ๓  องศา   ข.  ขีดละ  ๕  องศา 
 ค.  ขีดละ  ๑๐  องศา   ง.  ขีดละ  ๑๕  องศา 
๔๕.  การแบงมุมมิลเลียมบนแผนลูกศรแบงดังนี ้
 ก.  ขีดละ  ๕  มิลเลียม   ข.  ขีดละ  ๑๐  มิลเลียม 
 ค.  ขีดละ  ๑๕  มิลเลียม   ง.  ขีดละ  ๒๐  มิลเลียม 
๔๖.  ที่ขอบดานตรงของเข็มทิศมีมาตราสวนเสนบรรทัด คือ 
 ก.  1 : 5,000    ข.  1 : 50,000 
 ค.  1 : 500,000    ง.  1 : 5,000,000 
๔๗.  การเล็งมีชองบาก กานเล็งจะทําหนาที่ ดังนี ้
 ก.  ศูนยหนา    ข.  ศูนยหลัง 
 ค.  ชองเล็งหนา    ง.  ชองเล็งหลัง 
๔๘.  ที่ฝาตลับมีเสนเล็ง  จะทําหนาทีด่ังนี้ 
 ก.  ศูนยหนา    ข.  ศูนยหลัง 
 ค.  เสนเล็งหนา    ง.  เสนเล็งหลัง 
วิชา  แบบธรรมเนียมทหาร 
๔๙. ทหารสวนหนึ่ง ที่ผูบังคับบัญชาการจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาบุคคลสําคัญของประเทศ  สถานที่และสิ่งของตาง ๆ 
ของทางราชการ  อยากทราบวา  เปนหนาที่ของสวนใดในหนวยทหาร 
 ก.  พลฯขับ    ข.  กองรักษาการณ 
 ค.  นายทหารเวร    ง.  นายทหารเวรผูใหญ 
๕๐.  กองรักษาการณแบงออกเปนกี่ประเภท 
 ก. ๒  ประเภท    ข.  ๓  ประเภท      

ค.  ๑๐  ประเภท    ง.  ๑๑  ประเภท 
๕๑.  ผูมีอํานาจสูงสุดในการรักษาการณภายใน  คือใคร 
 ก.  ผบ.กองรักษาการณ   ข.  ผูชวย  ผบ.กองรักษาการณ 
 ค.  นายยาม    ง.  นายเวร 
๕๒.  ผูมีอํานาจตรวจระเบียบรักษาการณได  คือผูใด 
 ก.  นายยาม    ข.  นายทหารที่ไดรับมอบหมาย 
 ค.  พลทหาร    ง.  ทหารยาม 
๕๓.  ขอใดบอกขอแตกตางระหวาง “ เวร”  กับ “ ยาม”  ไดอยางถูกตองที่สุด 
 ก.  ยามถือปน     ข.  เวรมีแตดาบ 
 ค.  เวรตองรายงานยามไมตองรายงาน  ง.  ถูกทุกขอ 
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๕๔.  “ ขอบเขตแหงพฤติกรรมอันนิยมเฉพาะกาลเทศะ ของบุคคลซึ่งไดแก  ขนบธรรมเนียม  ระเบียบ  จารีต  
ประเพณี  อันถูกตองตามนิยมแหงเวลาและสถานที่”  จากคํากลาวนีเ้ปนนิยามในเรื่องใด 
 ก.  วินยัทหาร     ข.  แบบธรรมเนียมทหาร 
 ค.  มารยาททหาร    ง.  กองรักษาการณ 
๕๕.  ขอใดอธบิาย “ จรรยามารยาท”  ไดชัดเจนและถูกตองที่สุด 
 ก.  ลักษณะอาการที่แสดงออกภายนอก  ตอกฎระเบยีบ  ธรรมเนียม  และความประพฤติตอบคุคล   

เวลา และสถานที่ 
 ข.  การเปนผูมีสติ  รูสึกตัวตลอดเวลา 
 ค.  การเปนผูมีวินัยด ี
 ง.  ลักษณะการแตงกายเรียบรอย 
๕๖.  ขอใดคือผลรายของการขาดวินยัในหมูทหาร 
 ก.  ควบคุมงาย    ข.  สามารถปฏิบัติหนาที่ไดดี 
 ค.  เกิดความสามัคคี   ง.  กลายเปนกองโจร  เนื่องจากบัญชาการกนัไมได 
๕๗.  ขอใดบงชี้ไดวา  ทหารในหนวยนั้น ๆ ขาดวินัย 
 ก.  มีจํานวนผูถูกลงโทษมาก  ข.  จํานวนทหารที่หนีมาก 
 ค.  มีจํานวนผูตองการยายหนวยมาก ง.  ถูกทุกขอ 
๕๘.  วินยัทหาร  คืออะไร  ขอใดอธิบายไดชัดเจนที่สุด 
 ก.  การรับโทษทัณฑสถานใดสถานหนึ่ง 
 ข.  มีการหนีทหารจํานวนมาก 
 ค.  ส่ิงที่ทหารจะตองประพฤติ  ตามแบบธรรมเนียนทหาร 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๕๙.  ขอใดคอืตัวอยางของการกระทําผิดวนิัยทหาร 
 ก.  พลทหาร  ซ่ือตรง  ทหารความเคารพ  ร.อ.  ซ่ือยิ่ง 
 ข.  จาเตือนใจ  หลักเลี่ยง  ละเลยตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา 
 ค.  ร.ต.สมนึก  ปฏิบัติหนาทีต่ามคําสั่งผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด 
 ง.  นศท.ปล้ืมใจ  แตงกายถกูระเบียบ 
๖๐.  ทัณฑที่จะลงโทษ  แกผูกระทําความผดิตอวินยัทหารแบงเปนกี่ชนดิ 
 ก.  ๕  ชนิด    ข.  ๖  ชนิด      

ค.  ๗  ชนิด    ง.  ๘  ชนิด 
๖๑.  “ ผูกระทาํความผิดมีความผิด  อันควรรับโทษสถานหนึ่งสถานใด  มีเหตุอันควรปราณี”  คือลักษณะการลง
ทัณฑชนดิใด 
 ก.  จําขัง      ข.  กัก     
 ค.  ทัณฑกรรม     ง.  ภาคทัณฑ 
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วิชา  กําลังพลสํารอง  
๖๒. หนาที่ของชายไทยคือ อะไร   
 ก. ปองกันประเทศ    ข.  รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ 
 ค.  รับราชการทหาร    ง.  ชาติพัฒนาประเทศ 
๖๓. บุคคลที่จะไดรับสัญชาติไทย ตามพระราชบัญญัติสัญชาติจะตองเขาเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดงันี้.- 
 ก.  เปลี่ยนสัญชาติจากสัญชาติไทย  

ข.  เกิดในราชอาณาจักรโดยบิดามีสัญชาติไทย 
ค.  เกิดนอกราชอาณาจักรโดยบิดามีสัญชาติไทย 
ง.  ถูกทั้งขอ ข.และขอ ค. 

๖๔.  ชายที่มีสัญชาติไทยมีอายุเทาไหรตองไปแสดงตัวเพือ่ลงบัญชีทหารกองเกิน  
 ก.  อายุ  ๑๗  ป     ข.  อายุยาง   ๑๗  ป 
 ค.  อายุ  ๑๘  ปบริบูรณ    ง.   อายุยาง   ๑๘  ป 
๖๕.  การนับอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๓   อายุครบบริบูรณนับอยางไร 
 ก.  เกิดวันไหนเมื่อครบรอบวันเกิดคือครบปบริบูรณ 
 ข.  เกิดเดือนไหนเมื่อครบรอบเดือนคือครบปบริบูรณ 
 ค.  เกิด พ.ศ.ไหนไมวาวนัเดอืนใดกต็ามเมือ่ครบวันเดือนนั้นคือครบปบริบูรณ 
 ง.   เกิด พ.ศ.ไหนไมวาเดือนใดก็ตามเมื่อส้ิน พ.ศ.ที่เกิดนัน้คือครบปบริบูรณ 
๖๖.  การนับอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๓   วธีินับอายุบุคคลไมปรากฏปเกิดนับอยางไร   
 ก.  ใหนายอําเภอสังเกตแลวกําหนดอายุให 
 ข.  เจาหนาที่ตรวจรางกายสอบถามเพื่อนใกลเคียงวาอายเุทาใด 
 ค.  ใหแพทยตรวจรางกายแลวกําหนดอาย ุ
 ง.  ใหนายอําเภอสอบถามเพื่อนบานประกอบการสังเกตรางกายเพื่อกําหนดอาย ุ
๖๗. การนับอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๓   อายุยางนับอยางไร  
 ก.  เกิด พ.ศ.ใดไมวาเดือนใดก็ตามเมื่อส้ิน พ.ศ.นั้นคือยางเขาปตอไป 
 ข.  เกิดวนัใดของปใดก็ตามเมื่อส้ินวันนัน้ของปถัดไปคือยางเขาปตอไป 
 ค.  เกิดเดือนไหนของปใดกต็ามเมื่อส้ินเดอืนนั้นของปถัดไปคือยางเขาปตอไป 
 ง.  ไมมีขอถูก 
๖๘. การนับอายุตาม ม.๔ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๓  วิธีนับอายุเปนคนชั้นปใดนับอยางไร   
 ก.  ลงบัญชีทหารกองเกนิแลวเมื่อถือวาเปนทหารกองเกนิใน พ.ศ.ใดคอืเปนคนชั้นป พ.ศ.นั้น  
 ข.  ลงบัญชีทหารกองเกนิ พ.ศ.๒๕๑๗ วนัที่หรือเดือนใดก็ตามเปนคนชั้นป ๒๕๑๘ 

ค.  ลงบัญชีทหารกองเกนิ พ.ศ.ใดนับเปนคนชั้นปนัน้ 
ง.  ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข 
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๖๙. ชายไทยเมื่ออายุครบกําหนดที่จะตองลงทะเบียน ทหารกองเกนิ หากไมสามารถไปลงดวยตวัเองได ตอง
ใหบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือไดไปแจงแทน หากไมไปเลยมีโทษอยางไร   
 ก.  จําคุก ๓ เดอืน ปรับไมเกนิ  ๓๐๐ บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ      
 ข.  จําคุก ๑ เดอืน  ปรับไมเกนิ  ๓๐๐ บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ 
 ค.  จําคุก ๓ เดอืน ปรับไมต่ํากวา  ๓๐๐ บาท หรือ ทั้งจําทัง้ปรับ 
 ง.  จําคุก ๑ เดอืน ปรับไมต่ํากวา  ๓๐๐  บาท หรือ ทั้งจําทัง้ปรับ 
๗๐.  การลงบัญชีกองเกินใหไปลงบัญชีที่อําเภอใด ? 
 ก. ถาบิดามารดายังมีชีวิตอยูใหไปลงที่อําเภอบิดามภีูมิลําเนา 
 ข. ถาบิดาเสียชีวิตแลวใหไปลงบัญชีที่อําเภอมารดามีภูมลํิาเนา 
 ค. ถาเสียชีวิตแลวทั้ง ๒ คนใหไปลงบัญชทีี่อําเภอผูปกครองมีภูมิลําเนา 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๗๑ วิธีลงบัญชีทหารกองเกนิ ผูขอลงบัญชียื่นใบแสดงตน (สด.๔๔ ขอที่หนวยสัสดอํีาเภอ)พรอมหลักฐาน 
 ก. บัตรประจําตัวประชาชน   ข.  สูติบัตร 
 ค. สําเนาทะเบยีนบาน    ง.  ถูกทุกขอ 
๗๒.  จากขอ ๗๒ เมื่อ นายอําเภอตรวจหลักฐานถูกตอง และรับลงบัญชีทหารกองเกนิ แลว  จะออกใบสําคัญ
ทหารกองเกนิให  ใบสําคัญทหารกองเกนินี้เรียกวา อะไร   
 ก.  สด.๕     ข.  สด.๙ 
 ค.  สด.๑๑     ง.  สด.๓๕ 
๗๓.  การยกเวนไมลงบัญชีทหารกองเกนิ ผูที่ยกเวนไมตองลง ฯ ไดแก 
 ก. พระภิกษุทีม่ีสมณศักดิ์ หรือนักบวชศาสนาพุทธนิกาย จีน หรือ ญวน ที่มีสมณศักดิ์ 
 ข. บุคคลซึ่งไมมีคุณวุฒิทีจ่ะเปนทหารไดซ่ึงกําหนดไวใน(ม.๑๓(๓)กฎกระทรวงฉบบัที่ ๔๕) 
 ค. บุคคลตางดาว 
 ง.  ถูกทั้ง ขอ ก. และ ขอ ข. 
๗๔.  การรับหมายเรียก ทหารกองเกินเมื่ออายุเทาใดตองไปขอรับหมายเรียกที่อําเภอภูมิลําเนาทหารของตนและ
จะตองไปภายใน พ.ศ.นั้น ( ภายใน ๓๑ ธ.ค.) 
 ก.  อายุยาง ๒๑ ป    ข.  อายุ ๒๑ ป บริบูรณ 
 ค.  อายุ ๒๐ ป บริบูรณ    ง.  ถูกทั้ง ขอ ก. และ ขอ ค. 
๗๕.  บุคคลที่ไดรับการผอนผันคือใคร  ? 
 ก.  นักเรยีนโรงเรียนเตรยีมทหารของกระทรวงกลาโหม 
 ข.  ผูที่อยูในระหวางศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (ม.๒๙(๓)) 
 ค.  นักศึกษาของศูนยกลางอบรมการศึกษาผูใหญของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ง.  นักศึกษาของศูนยฝกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม 
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๗๖.  เดือนใดจะเริ่มตรวจเลอืกทหารกองเกินเขากอง ประจําการ   
 ก.  มีนาคม     ข.  พฤษภาคม 
 ค.  เมษายน     ง.  ตุลาคม 
๗๗.  ทหารกองเกินที่ไดรับหมายเรยีกแลวแตไมไดไปรายงานตวั หรือไปรายงานตวัแลวแตหลีกเลีย่งไมอยูจน
การตรวจเลือกแลวเสร็จ ถือวากระทําผิดกฎหมาย ม.๒๗ มีโทษอยางไร   
 ก.  จําคุกไมเกนิ  ๑ ป    ข.  จาํคุกไมเกนิ  ๒ ป 
 ค.  จําคุกไมเกนิ  ๓ ป    ง.  จําคุกไมเกนิ  ๔  ป 
๗๘.  ขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งของผูบังคับบัญชาโดยปจจุบันทันดวน ใหไปราชการอันสําคัญยิ่งหรือไป
ราชการตางประเทศโดยคําสั่งเจากระทรวง  ขาราชการดังกลาวนี้ไดรับสิทธิอะไร   
 ก.  ผอนผันชั่วคราวไมตองมารับการตรวจเลือก ข.  ยกเวนไมตองรับหมายเรยีก 
 ค.  ผอนผันการรับราชการทหาร   ง.  ยกเวนไมเรียกเขากองประจําการยามปกติ 
๗๙.  การขอผอนผันชั่วคราวของนักเรยีนซึ่งออกไปศึกษาวิชา  ณ  ตางประเทศโดยไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงมหาดไทย ตองขอผอนผันตอนายอําเภอภูมิลําเนาทหารและตองใชหลักฐานดังนี.้- 
 ก.  คํารองขอผอนผัน    ข.  สําเนาทะเบียนบาน 
 ค.  สําเนาใบสําคัญทหารกองเกิน ( สด.๙ )  ง.   ถูกทุกขอ 
๘๐.  การรองทุกขในการตรวจเลือก ถาผูทีเ่ขากองประจําการแลว เห็นวาคณะกรรมการตัดสินไมถูกตองหรือไม
ยุติธรรมก็สามารถรองทุกขกับใครโดยตรง  แลวตองเขากองประจําการเสียกอนจนกวาจะไดรับคําตดัสิน 
 ก.  สัสดีอําเภอ     ข.  นายอําเภอ 
 ค.  ผูวาราชการจังหวดั    ง.   ไมมีขอใดถูก 
๘๑.  การรองขอเขากองประจําการ กระทาํไดเมื่อไร ? 
 ก. กอนวันตรวจเลือก    ข.  ในวนัตรวจเลือก 
 ค. หลังตรวจเลือกแลวไมไดรับเลือก  ง.  ถูกทุกขอ 
วิชาการขาวเบื้องตน 
๘๒. ขาวสารทางทหารหมายถึง  

ก.ขาวสารที่ไดจากประชาชน และนกัศึกษา 
ข.ขาวสารที่ไดจากหมูนักศกึษา 
ค.เอกสารภาพถาย สภาพวัตถุ แผนที่ การตรวจการณ 
ง.ขาวที่ไดจากแหลงชุมชนทัว่ไป 

๘๓. ขาวกรองทางทหาร หมายถึง  
ก.การรวบรวม จัดระเบยีบวเิคราะห ประเมินคาเกี่ยวกับ ขศ. 
ข.ขาวกรองทางการขนสง และโทรคมนาคม  
ค.ขาวกรองภมูิศาสตรทางทหาร 
ง.ขาวกรองทางสังคมจิตวิทยา และปจจยัประชาชน 
 



 

 

๑๐
๘๔. มาตราการตอตานขาวกรองมีกี่ประเภท  
 ก.   ๑   ประเภท   ข.   ๒  ประเภท 
 ค.   ๓  ประเภท   ง.   ๔  ประเภท 
๘๕. ขาวที่ ผบช.ตองการสําหรับวางแผนทางยุทธวิธีในเรื่องของ ขศ.,ลมฟาอากาศ,และภูมิประเทศ เปนขาว
กรองประเภทใด  

ก.ขาวสารทางทหาร  ข.  ขาวกรองทางทหาร 
ข.ขาวกรองการรบ  ง.  ขาวกรองทางยุทธศาสตร 

๘๖.  หลักการรายงานประกอบดวยขอใด   
ก.   รวดเรว็,ถูกตอง,สมบูรณ  ข.  ความแนนอน,ถูกตอง 
ค.  การรายงานดวยวาจา,โทรศัพท  ง.  รวดเร็ว,เชือ่ถือได 

๘๗. ขาวกรองที่เกี่ยวของกบัขีดความสามารถ,จุดออน และหนทางปฎิบัติของตางชาติ คือขาวกรองชนิดใด  
ก.  ขาวสารทางทหาร   ข.  ขาวกรองทางทหาร 
ค.  ขาวกรองการรบ   ง.  ขาวกรองทางยุทธศาสตร 

๘๘. ขาวกรองที่ไดจากการรวบรวม,จัดระเบียบ,วิเคราะห,ประเมินคาและตคีวามคือขาวกรองชนิดใด  
ก.  ขาวสารทางทหาร   ข.  ขาวกรองทางทหาร 
ค.  ขาวกรองการรบ   ง.  ขาวกรองทางยุทธศาสตร 

๘๙. อิทธิพลของสภาพแวดลอมทางการยุทธที่มีผลตอการขาวกรองคือขอใด  
ก.  ภารกจิของ ผบช.   ข.  วิธีการขนยายหนวยทหาร 
ค.  ทาทีฝายตรงขาม   ง.  ถูกทุกขอ 

๙๐. หลักพื้นฐานงานดานขาวกรองมีดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด  
ก.    ขาวกรองตองมีประโยชน 
ข.    ขาวกรองไมจําเปนตองมีมาตราการรักษาความปลอดภัย 

 ค.   ขาวกรองตองทันเวลา 
              ง.   ขาวกรองตองมกีารออนตัว 
๙๑.ขาวกรองการรบที่ผูบังคับบัญชาตองการทราบกอนการตกลงใจการปฏิบัติทางยุทธวิธีมีอะไรบาง  

ก.   ลมฟาอากาศ , ภูมิประเทศ , ยุทโธปกรณ 
ข.  ลมฟาอากาศ , ภูมิประเทศ , ขาศึก  
 ค.  ลมฟาอากาศ , ภูมิประเทศ , การปฏิบัติ 
ง    .ลมฟาอากาศ , ภูมิประเทศ , ขีดความสามารถ 

๙๒. มาตราการที่จะมุงปกปดขาวสารจากขาศึก การรักษาความลับและการรกัษาความปลอดภยัเปนมาตราการใด 
 ก.   มาตราการเชิงรุก    ข.   มาตราการเชิงรับ 
 ค.   มาตราการซอนพราง    ง.   มาตรการกําลัง 
 
 



 

 

๑๑
๙๓. การรักษาความปลอดภยัตามระเบยีบการรักษา ความปลอดภยัแหงชาติ แบงออกเปน  ๓  ประเภท  คือ 
 ก.   บุคคล , อาวุธยุทโธปกรณ , เอกสาร  ข.   บุคคล , เอกสาร , สถานที่  
 ค.  บุคคล , อาวุธยุทโธปกรณ , สถานที่  ง.   เอกสาร , สถานที่ , ยุทธภัณฑ 
๙๔.  การรักษาความปลอดภยัวาดวยการกําหนดชั้นความลับของทางราชการ  แบงออกเปนกี่ช้ัน 

ก.    ๓     ช้ัน     ข.    ๔    ช้ัน 
ค.   ๕     ช้ัน      ง.    ๖     ช้ัน 

๙๕. ขาวที่เกีย่วของกับเครื่องมือทางวัตถุที่ชาตินั้นๆใชทาํสงคราม  ขนาด  การจัดหนวย ความสําเร็จทางยุทธวิธี 
และการปฏิบตัิทางยุทธศาสตร 
 ก. ขาวกรองภมูิศาสตรทางทหาร   ข. ขาวกรองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ค. ขาวกรองทางเศรษฐกิจ    ง. ขาวกรองกจิการทหาร 
๙๖. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. ขาวกรองทางยุทธศาสตรใชเวลานานในการคนควาวจิัย  

ข. ขาวกรองการรบใชเพื่อชิงความไดเปรยีบ 
 ค. ขาวกรองทางยุทธศาสตรเกี่ยวกับสภาพพื้นที่การรบ     
      ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
๙๗. ขาวที่สัมพันธกันระหวางขาวกรองทางยุทธศาสตรและขาวกรองการรบคือ 
 ก. ขาวกรองทาํเนียบกาํลังรบ   ข. ขาวกรองเกีย่วกับประวัตบิุคคล 
 ค. ขาวกรองทางการขนสงและโทรคมนาคม ง. ขาวกรองทางเศรษฐกิจ  
๙๘. ขาวกรองที่ผลิตขึ้นเพื่อความมุงหมายทางยุทธศาสตรแตใชประโยชนไดทางยุทธวิธีคือ 
 ก. ขาวกรองการรบ                
 ข. ขาวกรองทางเทคนิค 
 ค. ขอพิจารณาเกี่ยวกับเมือง  สังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ และการทหาร    

ง. ขาวกรองลมฟาอากาศ 
๙๙. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. ขาวกรองทางยุทธศาสตรใช จนท.มาก  ใชเวลานอย  

ข. ขาวกรองทางยุทธศาสตรใชเวลาวิจัยมากและ จนท.มาก 
 ค. ขาวกรองการรบใชทําสงครามหรือปฏิบัติตามแผนทางทหารและแผนการยุทธ 
 ง. ถูกทุกขอ 
๑๐๐. มาตรการตอตานขาวกรองเชิงรุกไดแก 
 ก. ปกปดขาวสาร    ข. ควบคุมการเคลื่อนยาย 
 ค. ตอตานทางอิเล็กทรอนิค   ง. ตอตานการ ลว. 
๑๐๑. คุณลักษณะของขาวกรอง ไดแก 
 ก. ขาวกรองตองตกลงใจ    ข. ขาวกรองตองออนไหว 
 ค. ขาวกรองตองทันเกมส    ง. ขาวกรองตองทันเวลา 



 

 

๑๒
๑๐๒. อิทธิพลส่ิงแวดลอมทางการยุทธที่มีผลตอการ ปฏิบัติงานดานขาวกรองคือ 
 ก. วิธีการขนยายหนวยของขาศึก   ข. ภารกิจของขาศึก 
 ค. กําลังฝายเราที่มีอยู    ง. ทาทีของขาศึก 
๑๐๓. มาตรการรักษาความปลอดภัยขาวกรองไดแก 
 ก. ไมเปดเผยแหลงขาว     

ข. จนท. ดําเนินกรรมวิธีปกปดขาวสารและขาวกรองของตน 
 ค. การแลกเปลี่ยนขาวสารควรสงขาวสารใหทราบแมไมใชเจาหนาที ่ 
 ง. ผิดทุกขอ 
๑๐๔. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. ปฏิบัติงานดานขาวกรองกอนแลวจึงตอตานขาวกรอง 
 ข. การปฏิบัติงานดานขาวกรองตองควบคูไปกับการตอตานขาวกรอง 
 ค. ตอตานขาวกรองเสียกอนและจึงปฏิบัตงิานดานขาวกรอง 
 ง. ทั้ง ๒ ภารกจิ กระทําหลังจากตรวจสอบประวัติบุคคล 
๑๐๕. แผนที่และแผนผังผลิตขึ้นเพื่อ  
 ก. ผลิตสําหรับประโยชนทางยุทธวิธีแตใชในทางยุทธศาสตร 
 ข. ผลิตสําหรับประโยชนทาง ยุทธศาสตรแตใชในทางยทุธวิธี 
 ค. ผลิตเพื่อประโยชนตอผูบงัคับหนวยในการปฏิบัติทางยุทธวิธี 
 ง. ขอ ข.และ ค. ถูก 
๑๐๖. การพิจารณาบุคลิกลักษณะของ นายกฯ ของประเทศตาง ๆ จัดเปนขาวกรองประเภทใด 
 ก. ขาวกรองทางยุทธวิธีในดานขาวกรองประวัติบุคคล 
 ข. ขาวกรองทางยุทธศาสตรในดานขาวกรองประวัติบุคคล 
 ค. ขาวกรองทางยุทธศาสตรในดานขาวกรองการเมือง 
 ง. ขาวกรองทางยุทธศาสตรในดานขาวกรองการเมืองและประวตัิบุคคล 
๑๐๗. ขาวกรองทางยุทธศาสตรประกอบดวยประเภทตาง ๆ กี่ประเภท 
 ก. ๕ ประเภท    ข. ๖ ประเภท 
 ค. ๗ ประเภท     ง. ๘ ประเภท 
๑๐๘. ขอใดกลาวผิด 
 ก. ขาวสารคือขอมูลที่แนนอน/ไม,ยนืยนั/ไม และเปนวัสดุในการผลิตขาวกรอง 
 ข. ขาวสารคือขอมูลที่แนนอน,ยืนยัน และเปนวัสดุในการผลิตขาวกรอง 
 ค. ขาวกรองทางทหารคือขาวที่รวบรวม/ประเมินคา/ตีความเพื่อประมาณสถานการณวางแผนการยุทธ 
 ง. ขาวกรองทางทหารมิใชเปนวัสดุในการผลิตขาวสาร 
๑๐๙. นายทหารขาวกรองของหนวยในระดบักองพันไดแก 
 ก. ฝอ. ๒     ข. ฝอ. ๓  
 ค. ฝอ. ๔     ง. ฝอ. ๕  



 

 

๑๓
๑๑๐. การรักษาความปลอดภยัวาดวยการกําหนดชั้น ความลับของทางราชการป พ.ศ. ๒๕๔๔ แบง
ออกเปนกี่ช้ัน 

ก.   ๓     ช้ัน*     ข.    ๔    ช้ัน 
ค.   ๕     ช้ัน      ง.    ๖     ช้ัน 

๑๑๑. เหตุใดจงึตองมีการศึกษาเรื่องการขาว 
 ก. การปฏิบัติการรบตองมีการวางแผน 
 ข. การปองกันประเทศจําเปนตองทราบความเคลื่อนไหวเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร 
 ค. สภาพพื้นทีก่ารรบมีผลตอความสําเร็จของภารกิจ 
 ง. ถูกทุกขอ 
วิชา  ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
๑๑๒.ขอใดกลาวถูกตอง  เกีย่วกับการทํางานของ ปลย.เอม็ ๑๖ เอ ๑ 
 ก. การเลื่อนลํากลองออกและเขา  ข. การถอยหลังของลํากลองปน 
 ค. ทํางานดวยแกส  ง.  ทํางานดวยสวนเคลื่อนที ่
๑๑๓.  ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีขนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ซ่ึงตรงกับคําตอบขอใด 
 ก. .๓๓๒ นิว้ ข. .๒๒๓ นิว้ ค. .๒๓๒ นิว้ ง. ผิดทุกขอ 
๑๑๕. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ปอนกระสุนดวยซองกระสุน  ชนิดซองสั้นและซองยาว  ทัง้ ๒ แบบ  
บรรจุกระสุนไดกี่นัด 
 ก. ๒๐ และ ๒๕ นัด ข. ๒๐ และ ๓๐ นัด ค. ๒๐ และ ๔๐ นัด        ง. ๓๐ และ ๔๐ นัด 
๑๑๕. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนอาวุธที่ยิงดวยการประทับบา  ถาตองการใหเกดิความแมนยําเมื่อยิงในหลุมบุคคล  
จะตองปฏิบัตอิยางไร 
 ก. ติดกลองเล็ง ข. สวมขาทราย ค. วางพาดขอบหนาตาง   ง.วางบนขอนไม 
๑๑๖. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เมือ่ไมสวมซองกระสุนและสายสะพายปน  มีน้ําหนกัเทาไร 
 ก. ๕.๖ ปอนด ข. ๗.๖ ปอนด ค. ๖.๗ ปอนด                 ง. ๖.๕ ปอนด 
๑๑๗. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑   มีเครื่องเล็ง คือ  ศูนยหนาและศูนยหลัง  ขอใดกลาวถูกดตอง เกี่ยวกับเครือ่งเล็งของ 
ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
 ก. ศูนยหนาปรับทางทิศได ข. ศูนยหนาปรับทางทิศและทางระยะได 

ค.ศูนยหนาปรับทางระยะได ง. ศูนยหลังปรบัทางระยะได 
๑๑๘.ในเวลา ๑ นาที  ทหารสามารถยิงปน ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ โดยไมหวงัผลตอเปาหมายไดกี่นัด 
 ก. ๖๐๐–๗๐๐ นดั/นาที ข. ๗๐๐–๘๐๐ นัด/นาที    
 ค. ๔๐๐–๕๐๐ นัด/นาที ง.๕๐๐–๖๐๐ นัด/นาที 
๑๑๙. วัตถุประสงคของการเรียนอาวุธศึกษาเพื่อยิงปนใหถูกเปาหมาย  การที่ยิงปนใหถูกเปาหมายจะตองมี
องคประกอบอยางไร 
 ก. ทายิงด ี  ข. การเล็งดี   
 ค. การลั่นไกด ี  ง. ถูกทุกขอ 



 

 

๑๔
๑๒๐. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีระยะยิง ๒ ระยะ  คือระยะ ยิงไกลสุด และระยะยิงหวังผล    ขอใดกลาวถูกตอง
เกี่ยวกับระยะยิงไกลสุดของ ปลย.เอ็ม 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 มขีนาดกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ใชกระสุนขนาด ๕.๕๖ มม.X ๔๕ มม.อยาก
ทราบวากระสนุที่ใชยิงมกีี่ชนิด 
 ก.  ๒ ชนดิ  ข. ๓ ชนิด   
 ค. ๔ ชนิด  ง. ๕ ชนิด 
๑๒๒. ขอใดกลาวถูกตองเกีย่วกับระยะยิงหวังผลของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ 
 ก. ๔๖๐ เมตร  ข.  ๕๐๐ เมตร   
 ค. ๓๖๐ เมตร  ง. ๔๐๐ เมตร 
๑๒๓. ในการเรียนอาวุธศึกษาจะตองเรยีนรูเร่ืองการถอดประกอบอาวุธ  การถอดประกอบปกติเปนหนาที่ของผูใด 
 ก. ผูใชอาวุธ  ข. พลทหาร   
 ค.  เจาหนาที่อาวุธ  ง. ขอ ก และ ข ถูก 
๑๒๔. การถอดประกอบ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความมุงหมายเพื่อศึกษา,แกไขเหตุตดิขัด และทําความสะอาด
อาวุธ แบงเปนกี่ประเภท 
 ก. ๑ ประเภท  ข. ๒ ประเภท   
 ค. ๓ ประเภท  ง. ๔ ประเภท 
๑๒๕. ศูนยหนา ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑     สามารถปรับทางระยะได โดยปรับเปน คล๊ิก        เมื่อปรับศูนยหนา ๑ 
คล๊ิกมีคา เทาไร    
 ก.  ๒.๕ ซม.  ข. ๒.๔ ซม.   
 ค.๒.๘ ซม.  ง. ๓ ซม.  
๑๒๖. ศูนยหลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนแบบ ศูนยกระดก  มี ๒ ชองเล็ง  ถาผูใชเล็งดวยชองเล็งเล็ก ใชเล็งยิง
ระยะเทาไร 
 ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร  ข. ๐–๓๐๐ เมตร   
 ค.๓๐๐–๕๐๐ เมตร  ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 
๑๒๗.  ศูนยหลังของ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ ถาผูยิงใชชองเล็งรูใหญ  ใชเล็งยิงระยะเทาไร 
  ก.  ๑๐๐–๓๐๐ เมตร  ข. ๐–๓๐๐ เมตร   
  ค. ๓๐๐–๕๐๐ เมตร   ง. ๔๐๐–๖๐๐ เมตร 
๑๒๘. ศูนยหลัง ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ สามารถปรับทางทิศได  ถาปรับ  ๑ คล๊ิก  จะมีคาเทาไร 
 ก. ๒.๕ ซม.  ข. ๒.๔ ซม.   
 ค. ๒.๘  ซม.  ง. ๓ ซม. 
 



 

 

๑๕
๑๒๙. การจับถืออาวุธ จะตองระลึกเสมอวา มีกระสุน อยูในรังเพลิง ๑ นัดเสมอ  ผูใชจะตองตรวจความ
ปลอดภัยอาวุธเสียกอน  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการตรวจอาวุธ 
 ก. ถอดซองกระสุนปนออก ข. เปดลูกเลื่อนคางไว   
 ค. ตรวจดูในรงัเพลิง  ง. ถูกทุกขอ 
๑๓๐. ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนอาวุธประจํากายที่มีน้ําหนกัเบา   อยากทราบวาปนเมื่อบรรจุกระสุน ๒๐ นัด พรอม
สายสะพาย หนักเทาไร 
 ก.  ๖.๕ ปอนด  ข. ๗.๖ ปอนด   
 ค. ๖.๗ ปอนด  ง.๕.๖ ปอนด 
๑๓๑. การบํารุงรักษาและทําความสะอาดปน  มีวัตถุประสงคเมื่อนําไปใชแลว ขออยาใหปนเกิดเหตตุิดขัด  และ
เมื่อทําการยิงขอใหถูกเปาหมาย  สําหรับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีสวนสําคัญที่จะตองทําความสะอาด คืออะไร 
 ก.ภายในลํากลองปน  ข.ชุดโครงนําลูกเลื่อน   
 ค. สวนภายนอกปน  ง. ขอ ก และ ข ถูก 
วิชา ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ 
๑๓๒.ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ ที่ศึกษาในชั้นปที่ ๒ นี้  ประกอบตดิกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ เปนอาวุธประเภท
อะไร 
 ก.  ประจํากาย  ข.  ประจําหนวย   
 ค.  ประจําหมวด  ง.  อาวุธเพื่อความมุงหมายพเิศษ 
๑๓๓. ค.เอ็ม ๒๐๓ ทําการยงิแบบใด 
 ก.  ทีละนัด  ข.  เปนชุด   
 ค.  กึ่งอัตโนมัติ  ง.  ทีละนัดและเปนชุด 
๑๓๔. ค.เอ็ม ๒๐๓ ปอนกระสุนแบบใด 
           ก.ซองกระสุน                 ข. สายกระสุน                  
 ค.  ดวยมือทีละนัด                   ง.  คล๊ิปกระสุน 
๑๓๕.  ค.เอ็ม ๒๐๓  เมื่อยิงถูกเปาหมายแลวมีรัศมีระเบดิเทาไร 
  ก.  ๑ เมตร  ข.  ๓ เมตร   
  ค.  ๕ เมตร  ง.  ๑๐ เมตร 
๑๓๖. ค.เอ็ม ๒๐๓  มีช้ินสวนของตัวเครื่องยิงที่ประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มกีี่ช้ินสวน 
  ก.  ๔ ช้ินสวน  ข.  ๕  ช้ินสวน   
  ค.  ๖ ช้ินสวน  ง.  ๒ ช้ินสวน 
๑๓๗. น้ําหนกัของ ค.เอ็ม ๒๐๓ หนกัเทาใด 
  ก.  ๓ ปอนด  ข.  ๓.๕ ปอนด   
  ค.  ๑๑ ปอนด  ง.  ๑๐ ปอนด 
 
 



 

 

๑๖
๑๓๘. น้ําหนักพรอมยิงของ ค.เอ็ม ๒๐๓ รวม ปลย. เอ็ม ๑๖ เอ ๑  หนักเทาใด 
  ก.  ๓ ปอนด  ข.  ๓.๕ ปอนด   
  ค.  ๑๑ ปอนด  ง.  ๑๐ ปอนด 
๑๓๙.  ค. เอ็ม ๒๐๓ มีการทํางานอยางไร 
  ก.  ถอยหลังของลํากลอง    ข.  ถอยหลังของสวนเคลื่อนที่     
  ค.  ดวยการเลื่อนลํากลองออกและเขา    ง.  ดวยแกส 
๑๔๐. ค.เอ็ม ๒๐๓  มีระยะยิงไกลสุดประมาณเทาไร 
  ก.  ๕๐๐ เมตร  ข.  ๔๐๐ เมตร   
  ค.  ๓๕๐ เมตร  ง.  ๑๕๐ เมตร 
๑๔๑. ค.เอ็ม ๒๐๓  มีระยะยิงหวังผลตอเปาหมายเปนจดุเทาไร 
  ก.  ๕๐๐ เมตร  ข.  ๔๐๐ เมตร   
  ค.  ๓๕๐ เมตร  ง.  ๑๕๐ เมตร 
๑๔๒. ค.เอ็ม ๒๐๓  มีระยะยิงหวังผลตอเปาหมายเปนพืน้ที่เทาไร 
  ก.  ๕๐๐ เมตร  ข.  ๔๐๐ เมตร   
  ค.  ๓๕๐ เมตร  ง.  ๑๕๐ เมตร 
๑๔๓. ค.เอ็ม ๒๐๓  มีเครื่องเล็งกี่แบบ 
  ก.  ๒ แบบ  ข.  ๓ แบบ   
  ค.  ๔ แบบ  ง.  ๕ แบบ 
๑๔๔. ค.เอ็ม ๒๐๓ ถอดประกอบปกตไิดกี่ช้ินสวน 
  ก.  ๖ ช้ินสวน  ข.  ๕  ช้ินสวน   
  ค.  ๓ ช้ินสวน  ง.  ๒ ช้ินสวน 
๑๔๕. กระสุน  ค.เอ็ม ๒๐๓  ที่กระสุนมีหวัสีทองคือกระสุนชนิดใด 
 ก.  ซอมรบ  ข.  ฝกหัดบรรจุ   
 ค. เจาะเกราะ  ง.  ระเบิด 
๑๔๖.  ค.เอ็ม ๒๐๓  ระยะทีห่ามทําการยิงต่ําสุด สําหรับในการฝก คือระยะเทาใด 
 ก.  ๑๐๐ เมตร  ข.  ๙๐ เมตร   
 ค.  ๘๐ เมตร  ง.  ๗๐ เมตร 
๑๔๗.  ค.เอ็ม ๒๐๓  ระยะทีห่ามทําการยิงต่ําสุด สําหรับการยิงในการรบ คือระยะเทาใด 
 ก.  ๒๑ เมตร  ข.  ๓๑ เมตร   
 ค.  ๔๑ เมตร  ง.  ๕๑ เมตร 
๑๔๘.  กระสุน  ค.เอ็ม ๒๐๓  มกีี่ชนิด 
          ก.  ๔ ชนิด                         ข.  ๕ ชนิด                        
 ค.  ๖ ชนิด                                 ง.  ๗ ชนิด 
 



 

 

๑๗
๑๔๙.  ขอใดไมใช เปนกระสุนของ  ค.เอ็ม ๒๐๓    
 ก.  ลูกปราย  ข.  สองวิถี   
 ค. สองแสง  ง.  ควัน 
๑๕๐.  กระสุนของ  ค.เอ็ม ๒๐๓  ที่ถูกตองคือขอใด 
 ก.  ธรรมดา  ข.  สองวิถี   
 ค. ซอมรบ  ง.  ซอมยิง 
๑๕๑. การจับปนสําหรับทําการยิงของ ค. เอ็ม ๒๐๓ มกีีลั่กษณะ 
          ก.  ๑ ลักษณะ                      ข.  ๒ ลักษณะ                           
 ค.  ๓ ลักษณะ                          ง.  ๔ ลักษณะ   
วิชา  บุคคลทําการรบในเวลากลางวัน 
๑๕๒.   การเคลื่อนที่ผานเครื่องกีดขวางลวดหนามในเวลากลางวัน  กระทําไดกี่วิธี 
 ก.   ๑   วิธี     ข.   ๒   วิธี 
 ค.   ๓   วิธี     ง.   ๔   วิธี 
๑๕๓.   การเคลื่อนที่ผานเครื่องกีดขวางลวดหนาม  วิธีการที่ดีที่สุดคือ 
 ก.   การกาวขามลวดหนาม   ข.   การลอดใตลวดหนาม 
 ค.   การกระโดดขามลวดหนาม   ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๕๔.   เครื่องกีดขวางชนิดต่าํ  หมายถึงเครือ่งกีดขวางซึ่งไมสูงเกินไป  สามารถขามไปได   
ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 ก.   คันนา     ข.   คันดิน 
 ค.   ทอนไมลมที่ไมใหญโตหนัก   ง.   ถูกทุกขอ 
๑๕๕.    การเคลื่อนที่ขามคู  กระทําได  ๒  วิธี  คือ 
 ก.   กระโดดขาม  และคลานขาม   ข.   คลานสูง  และคลานต่ํา 
 ค.   การกาวขาม  และนอนหงายขาม  ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๕๖.   การเลือก  และการใชเสนทาง  ขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก. เสนทางควรใกล  ตรง  และปลอดภัย 
ข. เสนทางที่เคลื่อนที่  พยายามหลีกเลีย่งที่ตั้งของขาศึก 
ค. หลีกเลี่ยงสิง่กีดขวาง , เสนทางตองมีการกําบัง  และซอนพราง 
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ 

๑๕๗.   กอนการเคลื่อนที่ควรศึกษาแผนที่  ภาพถายทางอากาศ  หรือภาพสังเขป  เพื่อปองกันมิใหเคลื่อนที่ผิด
ทิศทาง  และควรวางแผนเลือกเสนทางสํารองไวอยางนอย  กี่เสนทาง 
 ก.   ๑   เสนทาง     ข.   ๒   เสนทาง 
 ค.   ๓   เสนทาง     ง.   ไมมีขอใดถูก 
 
 



 

 

๑๘
๑๕๘.   การใชเสนทาง  ขณะเคลื่อนที่ไปตามเสนทาง นั้น  เราควรหลีกเลี่ยงขอใด 
 ก.   พื้นที่โลงแจง    ข.   ส่ิงกีดขวางตาง ๆ โดยเคลื่อนที่ออมผานไป 
 ค.   อยาเดินตามแนวสันเขา   ง.   ถูกทุกขอ 
๑๕๙.   การปฏิบัติเมื่อหลงทาง  และมีแผนที่เข็มทิศ  จะตองปฏิบัติอยางไร 

ก.หยดุเคลื่อนที่สงบจิตใจพยายามทบทวนเสนทางที่ผานมา 
ข.วางแผนที่ใหถูกทิศ , หาจุดที่อยูของตนเองตามหลักวิชาแผนที ่
ค.ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง.ไมมีขอใดถูก 

๑๖๐.   การปฏิบัติเมื่อหลงทางไมมีแผนที่เขม็ทิศจะปฏิบัตอิยางไร 
ก.  หยดุเคลื่อนที่สงบจิตใจพยายามทบทวนเสนทางที่ผานมา 
ข .หาทิศโดยใชนาฬิกา  หรือปลายเงา 
ค.  พยายามเดนิยอนกลับไปยังลักษณะภูมปิระเทศเดนชดัครั้งสุดทาย 
ง.  ถูกทุกขอ 

๑๖๑.   ในการใชอาวุธประจาํกาย  ส่ิงที่สําคัญที่สุดที่จะตองระลึกถึง  คือ   
ก.  ตองใชปนประจําตัวของตนเอง 
ข. ปนไดผานการยิงปรับปนตั้งศูนยรบดวยตนเองมาแลว 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอถูก 

๑๖๒.   เมื่อทหารมีความจําเปนตองนําอาวธุปนเล็กยาวของผูอ่ืนมาใช  มีขอควรปฏิบัติ  คือ 
ก.  ตั้งควงมุมสูง  และมุมทิศที่ศนูยปน  ตามตําแหนงประจําตวัของตนกอน 
ข.  ทดลองยิงปรับปนตั้งศูนยรบในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได 
ค.  ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอถูก 

๑๖๓.   อาวุธเงียบคือส่ิงใด ๆ  ก็ตามที่สามรถใชสังหารขาศึกใหตาย หรือหมดสติโดยไมมีเสยีงรองขอใดกลาว
ถูกตองที่สุด 
 ก.   ดาบปลายปน หรือมีดเหน็บ   ข.   ลวด หรือเชือกรัดคอ 
 ค.   กระบอง หรือดิ้ว    ง.   ถูกทุกขอ 
๑๖๔.   การปฏิบัติการยิงใหเปนไปตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด  เรียกวา 
 ก.   วินยัการยงิ     ข.   การปรับการยิง 
 ค.   การบังคับการยิง    ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๖๕.   ผูที่ไมปฏิบัติใหเปนไปตามคําสั่งเกี่ยวกับการยิงปน  ของผูบังบัญชาอยางเครงครัดจะเจตนา หรือไม
เจตนาก็ตาม  เรียกวา 
 ก.   เปนผูไมมวีินัยการยิง    ข.   เปนผูมีวินยัการยิง 
 ค.   เปนผูมีความรับผิดชอบสูง   ง.   ไมมีขอใดถูก 



 

 

๑๙
๑๖๖.   การปองกันอันตราย  ขณะที่เผชิญหนากับ ขาศึก  เรียกวา 
 ก.   การปองกนัอันตรายเชิงรุก   ข.   การปองกันอันตรายเชิงรับ 
 ค.   การปองกันอันตรายเชิงปฏิบัติ   ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๖๗.   การปองกันอันตราย  ขณะที่ไมไดเผชิญหนากับขาศึก  เรียกวา 
 ก.   การปองกนัอันตรายเชิงรุก   ข.   การปองกันอันตรายเชิงรับ 
 ค.   การปองกันอันตรายเชิงปฏิบัติ   ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๖๘.   ในขณะที่ทําการรบเผชิญหนาอยูกบัขาศึกนั้น  ทหารสามารถลดอันตรายใหกบัตนเองไดโดย 

ก.  ใชที่วางตัวที่มีการกําบัง  และซอนพราง 
ข.   ใชอํานาจการยิง  และการเคลื่อนที่อยางถูกตอง 
ค.    ส่ือคําสั่งของผูบังคับบัญชา  ปฏิบัติงานชวยกันเปนชุด 
ง.     ถูกทุกขอ 

๑๖๙.   วธีิการเคลื่อนที่ผานตําบลกระสุนปนใหญตก  วิธีที่ดีที่สุดคือ   
 ก.   เคลื่อนที่ออมผานไป    ข.   วิ่งดวยความรวดเร็ว 
 ค.   วิ่งกลับไปดานหลัง    ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๗๐.   เมื่อจําเปนตองเผชิญหนากับรถถังของขาศึก  วิธีปฏิบัติตนของทหารที่ถืออาวุธเบา  ควรปฏิบัติเชนไร 

ก. ระดมยิงไปยังรถถังเพื่อบังคับใหรถถังเปดฝาปอม 
ข. พยายามเคลื่อนที่เขาไปทําลายทางดานขาง  และหลัง 
ค. .ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอใดถูก 

๑๗๑.   การปองกันอันตรายในขณะยังไมไดเผชิญหนากบัขาศึก  ทหารทุกนายตองเขมงวดกวดขนัในเรื่องใด 
ก. การถากถางพื้นการยิง , การดัดแปลงภูมิประเทศ 
ข. การตกแตงหลุมบุคคลใชการพรางอยางถูกตอง 
ค. การสรางที่กําบังอยางเหมาะสม 
ง. ถูกทุกขอ 

๑๗๒.   การปองกันอันตรายในเหตกุารณพเิศษ  ทหารควรจะตองระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่อง 
 ก.   อันตรายจากทุนระเบดิ , กับระเบิด  ข.   อันตรายจากอากาศยาน 
 ค.   อันตรายจากเคมี , ชีวะ และรังสี  ง.   ถูกทุกขอ 
๑๗๓.   การหาระยะ  เปนวิธีการกะระยะโดยประมาณทีอ่ยูของผูกะระยะไปยังที่หมาย  หรือขาศึกเพื่อให 

ก. สามารถกําหนด  และคนหาเปาหมายได 
ข. เมื่อใชศนูยรบ  พลปนเล็กสามารถปรับจุดเล็งของตนได 
ค. พลยิงอาวุธประจํากาย  สามารถตั้งศูนยที่อาวุธของตนไดถูกตอง 
ง. ถูกทุกขอ 

 



 

 

๒๐
๑๗๔.   วิธีการกะระยะโดยใชหนวยหลัก  ๑๐๐  เมตร  ทหารจะตองตรวจสอบวาถูกหรือไม  โดยวธีิการนับ
กาว  ระยะกาวของทหารโดยทั่วไปประมาณ  กี่กาวตอระยะ  ๑๐๐  เมตร 
 ก.   ๑๓๐  กาว / ๑๐๐  เมตร    ข.   ๑๔๐  กาว / ๑๐๐  เมตร 
 ค.   ๑๕๐  กาว / ๑๐๐  เมตร      ง.   ๑๖๐  กาว / ๑๐๐  เมตร 
๑๗๕.   การกะระยะตั้งแต  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  เมตร  การหาระยะวิธีนี้จะไมมีความแมนยํา  ในระยะที่เปนเปาหมาย  
หรือที่หมายมรีะยะเกินกวากี่เมตร 
 ก.   ๑,๐๐๐   เมตร    ข.   ๒,๐๐๐   เมตร 
 ค.   ๓,๐๐๐   เมตร    ง.   ๔,๐๐๐   เมตร 
๑๗๖.   การวัดระยะทางขาง  เปนวิธีหาระยะที่รวดเรว็สําหรับวัดระยะทางขาง  โดยใชนิ้วมือวัด  จากทางขวา  
หรือทางซายของตําบลหลักไปยัง 
 ก.   เปาหมาย     ข.   ทหารฝายเรา 
 ค.   ที่มั่นฝายเรา     ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๗๗.   วินยัในการยิง  คือ 

ก. การปฏิบัติการยิงใหเปนไปตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด 
ข. เมื่อพบขาศึกยงิอยางไมประณีต 
ค. ยิงปนใหแมนยําที่สุด 
ง. กดปากกระบอกปนใหต่ํา 

๑๗๘   วิธีการผานลวดหนามที่ดีที่สุดไดแก 
 ก.   การกาวขามลวดหนาม   ข.   การกระโดดขามลวดหนาม 
 ค.   การออมผานลวดหนาม   ง.   การลวดใตลวดหนาม 
๑๗๙.   คันนา  คันดิน  ทอนไมลมที่ไมใหญโตนัก  ทหารสามารถคลานขามไปได  เราเรียกวา 
 ก.   เครื่องกีดขวางชนิดต่ํา   ข.   เครื่องกีดขวางชนิดสูง 
 ค.   เครื่องกีดขวางอันตราย   ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๘๐.   ดาบปลายปน  หรือมีดเหน็บ  ลวดเชือกรัดคอ  กระบอก  หรือดิ้ว ใชสังหารขาศึก เราเรียกอาวุธพวกนีว้า 
 ก.   อาวุธหนกั     ข.   อาวุธเงียบ 
 ค.   อาวุธตะลุมบอน    ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๘๑.   มาตราการเชิงรุก  คือการปองกันอนัตรายในขณะที ่
 ก.   เผชิญหนากับขาศึก    ข.   ไมไดเผชญิหนากับขาศกึ 
 ค.   เผชิญหนากับฝายเรา    ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๘๒.   มาตราการเชิงรับ  คือการปองกันอนัตรายในขณะที ่
 ก.   เผชิญหนากับขาศึก    ข.   ไมไดเผชญิหนากับขาศกึ 
 ค.   เผชิญหนากับฝายเรา    ง.   ไมมีขอใดถูก 
 



 

 

๒๑
๑๘๓.   การถากถางพื้นการยงิ  การดัดแปลงภูมิ ประเทศ  การพรางหลุมบุคคล  การสรางที่กําบัง  เปน
ปองกันอันตรายในขณะที ่
 ก.   ยังไมไดเผชิญหนากับขาศึก   ข.   เผชิญหนากับขาศึก 
 ค.   เขาตะลุมบอนขาศึก    ง.   ถูกทุกขอ 
๑๘๔.   การปองกันอันตรายจากทุนระเบิด  กับระเบิด  จากอากาศยาน  จากเคมีชีวะ  รังสี  เปนการปองกัน
อันตรายในเหตุการณใด 
 ก.   เหตกุารณพิเศษ    ข.   เหตุการณปกติ 
 ค.   เหตุการณที่คาดไมถึง    ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๘๕.   วิธีการกะระยะโดยประมาณ  ระหวางที่อยูของผูกะระยะไปยงัที่หมาย  หรือเปาหมาย  เราเรียกวา 
 ก.   การบอกระยะ    ข.   การหาระยะ 
 ค.   ถูกทั้งขอ ก. และ ข.    ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๘๖.   ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  ทหารจะใชระยะกาวในการเดิน  ประมาณกี่กาว 
 ก.   ๑๐๐   กาว     ข.   ๑๑๐   กาว 
 ค.   ๑๒๐   กาว     ง.   ๑๓๐   กาว 
๑๘๗.   เสียงยอมเคลื่อนที่ในอากาศได  ในอัตราความเร็วสม่ําเสมอ  คือประมาณ 
 ก.   ๓๒๐   เมตร / วินาท ี   ข.   ๓๓๐   เมตร / วินาท ี
 ค.   ๓๔๐   เมตร / วินาท ี   ง.   ๓๕๐   เมตร / วินาท ี
๑๘๘.   สัญญาณผานทั้งถาม  และตอบ  ปกตินั้นจะเปลี่ยนทุก ๆ  กี่ช่ัวโมง 
 ก.   ๑๒  ชม.     ข.   ๑๘   ชม. 
 ค.   ๒๐   ชม.     ง.   ๒๔   ชม. 
๑๘๙.   สีดิน  กับสีเขียวออน  ใชกับทหารที่มีผิวสีขาว  ในภูมิประเทศแบบไหน 
 ก.   หิมะ     ข.   ภูมิประเทศสีเขียว 
 ค.   ทะเลทราย     ง.   ถูกทุกขอ 
๑๙๐.   สีเหลืองทราย  กับสีเขียวออน  ใชกบัทหารผิวคลํ้า  ใชไดทุกภูมปิระเทศ  ยกเวนภูมิประเทศแบบใด 
 ก.   ปาโปรง     ข.   ปารกทึบ 
 ค.   หิมะ     ง.   โลงแจง 
๑๙๑.   ที่ตรวจการณ  และทีฟ่งการณ  ควรอยูในระยะยิงของอาวุธเบาของฝายเดียวกนั  ในระยะกี่เมตร 
 ก.   ๔๖๐   เมตร     ข.   ๔๗๐   เมตร 
 ค.   ๔๘๐   เมตร     ง.   ๔๙๐   เมตร 
วิชา  บุคคลทําการรบในเวลากลางคืน 
๑๙๒.   ขอใดไมใชลักษณะการเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน 

ก.    การเดนิ     ข.   การวิ่ง 
ค.   การคลาน     ง.    การหมอบ 
 



 

 

๒๒
๑๙๓.   การปรับสายตาใหชินกับความมดืควรใชเวลา เทาใด 

ก.     ๑๐    นาที     ข.   ๒๐   นาท ี
ค.    ๓๐    นาที      ง.    ๔๐    นาที 

 
๑๙๔.   ถารางกายขาดวิตามนิชนิดใดทําใหการมองเหน็ในเวลากลางคืนไมไดผล 

ก.  ไวตามนิ เอ     ข.   ไวตามิน บี 
       ค.  ไวตามิน ซี     ง.    ไวตามิน อี 

๑๙๕.   การตรวจพืน้ที่โดยละเอียดในขัน้แรกควรเริ่มตรวจจากดานใดไปดานใด 
       ก.    ดานหนาไปดานหลัง    ข.    ดานซายไปดานขวา 
              ค.    ดานขวาไปดานซาย    ง.     ดานหลังไปดานหนา 
๑๙๖.   การรายงานเพื่อตอบคําถาม 5 ขอ ในขอที่ 3 คําวาที่ไหน หมายความวาอยางไร 

ก.    วันและเวลาที่เห็น    ข.    ตําบลที่ตรวจการณ 
ค.   ส่ิงที่กําลังทําอะไรอยู     ง.     ตําบลที่ตรวจการณเหน็ 

๑๙๗.   ขอใดตอไปนี้ไมใชลักษณะการรายงานผลของการตรวจการณ 
ก  พลนําสาร     ข.   ลายลักษณอักษร 
ค.  เครื่องมือส่ือสาร    ง.   วาจา 

๑๙๘.   ในการรายงานขาวขาศึกโดยคํายอภาษาอังกฤษ อักษรใดหมายถงึการปฏิบัติ (ของขาศึก) 
ก.   S      ข.   L 
ค.   U      ง.    A 

๑๙๙.   การเคลื่อนที่เวลากลางคืนเมื่อปรากฎพลสองสองแสงควรทําอยางไร 
ก.  หยดุอยูกับที่     ข.   วิ่งหาที่กําบัง 
ค.  หมอบลงกับพื้น    ง.    ไมมีขอใดถูก 

๒๐๐.   แสงไฟจากไมขดีสามารถมองเห็นไดไกลกีก่ิโลเมตร 
ก. ๑๒   กม.     ข.   ๑๔   กม. 

  ค.    ๑๖   กม.                                      ง.   ๑๘   กม. 
๒๐๑.   ระยะของพื้นที่การตรวจการณในการตรวจโดยละเอียดควรแบงเปนชั้น ๆขั้นละกี่เมตร 

ก.    ๓๐   เมตร     ข.   ๕๐   เมตร 
ค.   ๗๐   เมตร     ง.    ๙๐    เมตร 

๒๐๒.   ในสนามรบสิ่งที่บงบอกใหบุคคลพิสูจนทราบวาเปนฝายใด คืออะไร 
ก.   รหัสผาน     ข.   สัญญาณผาน 
ค.    สัญลักษผาน    ง.    ถูกทุกขอ 

๒๐๓.   ในการรายงานขอความตางๆ ทางการทหารควรใชคําพูดแบบใด 
          ก.   วันนี ้     ข.    พรุงนี้ 

ค.    เมื่อวานนี ้     ง.    วัน เดือน ป 



 

 

๒๓
๒๐๔.   การรักษาวนิัยในเวลากลางคืน นศท. ควรยึด หลักการปฏิบัติอยางไร 

ก.  ความเขาใจในการใชสัญญาณบอกฝายประจําวนัไดถูกตอง 
  ข.  ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติกับทหารฝายเดยีวกันอยางใกลชิด 
       ค.    การอยูยามรักษาการณตางๆ ตองผลัดเปลี่ยนบอยๆ 

ง.  ไมมีขอใดถูก 
๒๐๕.   การรายงานโดยใชคาํยอภาษาอังกฤษ ตัว S เปนตัวยอของคําวาอะไร 

ก.   การปฏิบัติ (ของขาศึก)   ข.   ขนาด (หนวยของขาศกึ) 
ค.    ที่ตั้ง (ที่ตั้งของขาศึกขณะที่มองเหน็) ง.    การปฏิบัติ (ของขาศึก) 

๒๐๖.   การรายงานเพื่อตอบคําถาม ๕ ขอ ขอใดถูกที่สุด 
ก. จากที่ไหน , ใคร , อะไร , ที่ไหน , เมื่อไหร , กําลังทําอะไรอยู 
ข. จากที่ไหน , ทําอะไร , ไปยังไง , ไปเมื่อไร ,ไปกับใคร 
ค. กําลังทําอะไรอยู , ใคร , อะไร , เมื่อไหร , ไปยังไง ,กากที่ไหน 
ง. ไมมีขอใดถูก 

๒๐๗.   ที่ตรวจการควรหลีกเลี่ยงอะไรบาง 
ก.    ที่ซ่ึงตัดกบัขอบฟา   ข.   เปนที่หมายเดน 
ค.    ที่ซ่ึงมีส่ิงกําบังดานขาง   ง.    ถูกทุกขอ 

๒๐๘.   ในเวลากลางคืน นศท. ควรจะตองศึกษาเกีย่วกับเรื่องอะไรบาง 
ก. แสง     ข.    สี 
ค. เสียง     ง.    ถูกทุกขอ 

๒๐๙.   การมองเห็นในเวลากลางคืนจะตองทําอยางไร 
ก.    การปรับสายตาใหชินกบัความมืด  ข.   การมองนอกจุดศูนยกลาง 
ข.    การกวาดสายตา    ง.    ถูกทุกขอ 

๒๑๐.   สวนตางๆของดวงตาสวนใดสําคญัที่สุด 
ก. แกวตา     ข.    มานตา 
ค. เยื่อรับภาพ    ง.    สําคัญเทากันทุกสวน 

๒๑๑.   การผานหนวยทหารฝายเดียวกนัควรปฏิบัติอยางไร 
ก. ทําการผานไปไดเลย 
ข. เขาไปติดตอพรอมกันทั้งหมดจะไดผานไปไดอยางรวดเรว็ 
ค. จะผานทางไหนก็ไดเพราะเปนฝายเดยีวกัน 
ง. ไมมีขอใดถูก 

๒๑๒.   ลักษณะรองรอยตางๆ ที่ควรทราบมีอะไรบาง 
ก. ขนาดความกวางของที่พักแรม 
ข. สภาพของที่พกัแรมตลอดจนสิ่งของที่ขาศึกทิ้งไว 
ค. รอยทางที่เกิดขึ้นมาใหมๆ   ง. ถูกทุกขอ 



 

 

๒๔
๒๑๓.   การบอกเวลาตองบอกโยใชเลขกีต่ําแหนง 

ก. ๔    ตําแหนง    ข.    ๖    ตําแหนง 
ค. ๘   ตําแหนง    ง.     ๑๐ ตําแหนง 

๒๑๔.   รองรอยที่เกิดขึน้ปกติแลวความเดนชัดของรอยนี้จะเกดิขึ้นอยูประมาณกี่นาที 
ก. ๑๒    นาท ี    ข.     ๑๓    นาที 
ค. ๑๔    นาท ี    ง.      ๑๕    นาที 

๒๑๕.   ที่ตรวจการณและทีฟ่งการณควรอยูในระยะยิงประมาณกีเ่มตร 
ก. ๓๕๐    เมตร    ข.    ๔๐๐     เมตร  
ค. ๔๓๐    เมตร      ง.    ๔๖๐     เมตร 

๒๑๖.   การใชเรือนโรงสําหรับตรวจการณควรใชวัสดุส่ิงใดทําเปนหลังคา 
ก. แฝก     ข.   กระเบื้อง 
ค. สังกะสี     ง.    ถูกทุกขอ 

๒๑๗.   ความสําคัญของการรบในเวลากลางคืนขอใดถูก 
ก. รักษาความลับในการเขาจูโจม 
ข.   สามารถเคลื่อนยายหนวยจากพื้นที่หนึง่ไปยังพื้นทีห่นึ่งไดอยางปกปด และรวดเรว็กวา        
       ในเวลากลางวัน 
ค. ลดอันตรายไดมากกวาทีจ่ะปฏิบัติการณในเวลากลางวัน 
ง. ถูกทุกขอ 

๒๑๘.   การฝกบุคคลทําการรบในเวลากลางคืน ควรศึกษาเรื่องอะไร 
ก. การฟงเสียง ดมกล่ิน สัมผัส  ข.  การเคลื่อนที่ ขามคู การตัดลวดหนาม 
ค. การปฏิบัติเมื่อมรพลุสองแสง  ง.  ถูกทุกขอ 

๒๑๙ .  การตัดลวดหนามควรตัดบริเวณสวนใดของลวดหนาม 
ก.  ตรงกลางเสนระหวางเสา   ข. ใกลๆเสาขางใดขางหนึ่ง 
ค. ใกล ๆ เสาทั้งสองขาง   ง.  บริเวณใดกไ็ด 

๒๒๐.   ที่ตรวจการณในเวลากลางคืนเราเรียกวาอยางไร 
ก. ที่เฝาตรวจ    ข.   ที่คอยเหต ุ
ค. ที่ฟงการณ    ง.   ไมมีขอใดถูก 

๒๒๑.   การเปลี่ยนสัญญาณผานตามปกติจะเปลี่ยนทุกๆกี่ช่ัวโมง 
ก. ๖       ช่ัวโมง    ข.   ๑๒   ช่ัวโมง 
ค. ๒๐   ช่ัวโมง     ง.   ๒๔   ช่ัวโมง 

๒๒๒.   การหามจามเราควรปฏิบัติอยางไร 
ก. สูดลมหายใจเขาปอดลึกๆ แลวกั้นไว ข.  บีบที่ลูกกระเดือกเบาๆ 
ค. ใชนิ้วดันปลายจมูกขึน้   ง. ใชหลังมือขยี้จมูกแรงๆ 



 

 

๒๕
๒๒๓.   การกะระยะโดยวิธีการสังเกตแสง และเสียง ยอมทําไดดใีนเวลากลางคืน อยากทราบวาเสียง
เคลื่อนที่ในอากาศในอัตราความเร็วสม่ําเสมอประมาณเทาได 

ก. ๓๓๐    เมตร/นาที   ข.    ๓๒๐   เมตร/วินาท ี
ค. ๔๕๐    เมตร/นาที   ง.    ๒๓๐    เมตร/นาที 

๒๒๔.   การรายงานเวลา ๑๘.๐๐ น. ขอใดถูกตอง 
ก. หนึ่ง แปด ศูนย ศูนย   ข.    หนึ่ง แปด จุด ศูนย ศูนย 
ค. สิบแปด จุด ศนูย ศูนย   ง.    สิบแปดนาฬิกา 

๒๒๕.   หนวยทหารฝายเดยีวกนั จะถามสัญญาณผานกับหนวยลาดตระเวนที่มาตดิตอ หางจากตนประมาณกี่เมตร 
ก. ๑ -๒     เมตร    ข.    ๒ - ๓   เมตร  
ค. ๓ - ๔   เมตร    ง.    ประมาณ  ๕  เมตร 

๒๒๖.   เครื่องกีดขวางคือ 
ก. ลวดหนาม    ข.   ลําธาร 
ค. สนามทุนระเบดิ    ง.   ถูกทุกขอ 

๒๒๗.   การผานลวดหนามวิธีที่ดีที่สุดคือ 
ก. การกาวขามลวดหนาม   ข.    การลอดลวดหนาม 
ค. การคลานขามลวดหนาม   ง.     ถูกทุกขอ 

๒๒๘.   การเคลื่อนที่ในเวลากลางคืน ควรเลี่ยงการเดนิบนพื้นที่ใด 
ก.  พื้นดินแข็ง    ข.    ทางที่มีกอนหินมาก 
ค. ทางที่มีใบไมแหงรวงมาก   ง.    ถูกทุกขอ 

๒๒๙.   ที่ฟงการณคือ 
ก. ที่ซ่ึงปกติอยูทางขอบหนาของทหารฝายเดียวกัน 
ข.  ที่ซ่ึงปกติอยูทางขอบหลังของทหารฝายเดยีวกัน 
ค. ที่ซ่ึงปกติอยูทางดานซายของทหารฝายเดยีวกัน 
ง.  ที่ซ่ึงปกติอยูทางดานหลังของทหารฝายเดยีวกัน 

๒๓๐.   ในสนามรบสิ่งที่บอกใหทราบวาเปนฝายใดคือ 
ก. รหัสผาน    ข.    สัญญาณผาน 
ค. สัญลักษณผาน    ง.    ถูกทุกขอ 

๒๓๑.   การสังเกตและคนหาเพื่อพิสูจนทราบสิ่งตางๆ ทางหารเรียกวาอะไร 
ก. การเฝาระวัง    ข.    การลาดตระวน 
ค. การตรวจการณ    ง.    ผิดทุกขอ 
 
 
 
 



 

 

๒๖
วิชา  ภารกิจ  และการจัดหนวยทหารราบ 
๒๓๒.   ทหารราบ  หมายถึง 

ก. เหลาทหารที่มหีนาที่ทําการรบทางภาคพื้นดิน 
ข. เหลาทหารที่มหีนาที่สําคัญมาก  และเหนื่อยมากที่สุด 
ค. เหลาทหารที่ทีท่ําการรบตั้งแตเร่ิมตนจนกระทั่งตอสูระยะประชิด  และสูญเสียมากที่สุด 
ง. ถูกทุกขอ 

๒๓๓.   ทหารเหลาใดที่มีบทบาทในการยึดครองพื้นที่  และช้ีชัดในการรบ  ไดรับชัยชนะในขั้นเดด็ขาด 
 ก.   ทหารอากาศ     ข.   ทหารปนใหญ 
 ค.   ทหารชาง     ง.   ทหารราบ 
๒๓๔.   ภารกจิหลักของทหารราบ  คือ 
 ก.   ในการเขาตี     ข.   ในการตั้งรับ 
 ค.   ซุมโจมตี     ง.  ขอ ก. และ ข. ถูก 
๒๓๕.   เหลาทหารที่มีหนาที่ใหการสนับสนุนการรบแกทหารราบทีสํ่าคัญ ๆ ไดแก 

ก. ทหารมายานเกราะ , ทหารปนใหญ , ทหารชาง , ทหารสื่อสาร 
ข. ทหารเสนารักษ , ทหารการขาว 
ค. ทหารสารบรรณ , ทหารสรรพวุธ 
ง. ทหารการสัตว , ทหารแผนที ่

๒๓๖.   หมูปนเล็ก  ประกอบดวย  ๒  ชุดยิง  คือชุดยิง ก.  และชุดยิง ข.  มีกําลังพลทั้งหมดกีน่าย 
 ก.   ๙   นาย     ข.   ๑๐   นาย 
 ค.   ๑๑   นาย     ง.   ๕๐   นาย 
๒๓๗.   ผูบังคับหมูปนเล็กมยีศอะไร 
 ก.   จาสิบเอก     ข.   สิบเอก 
 ค.   สิบตรี     ง.   ไมมีขอใดถูก 
๒๓๘.   ในหนึ่งหมูปนเล็ก  มีพลปนเล็กกีน่าย 
 ก.   ๒   นาย     ข.   ๓   นาย 
 ค.   ๔   นาย     ง.   ๕   นาย 
๒๓๙.   หมวดปนเล็กมีกําลังพลกี่นาย 
 ก.   ๑๑    นาย     ข.   ๒๒   นาย 
 ค.   ๔๕   นาย     ง.     ๕๐   นาย 
๒๔๐.   การประกอบกําลังของหมวดปนเลก็มีอะไรบาง 

ก.      ๑  ชุดยิง  ก. และชุดยิง ข.  กองบังคับการหมวด 
ข.       ๒  ชุดยงิ ก. และชุดยิง ข.  กองบังคับการหมวด 
ค.   กองบังคับการหมวด  ๒ หมูปนกล ( เอ็ม ๖๐ )  ๑ หมูปนเล็ก 
ง.   กองบังคับการหมวด  ๑ หมูปนกล ( เอ็ม ๖๐ )  ๓ หมูปนเล็ก 



 

 

๒๗
๒๔๑.   ภารกจิหลักของหมวดปนเลก็  คือ 

ก. เขาประชิดโดยใชอํานาจการยิง  และการดําเนินกลยุทธเพื่อจับ  หรือสังหารขาศึก 
ข. ผลักดันการเขาตีของขาศึกดวยการยิง  และการรบประชิด 
ค. ซุมโจมตี , ลาดตะเวน 
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก 

๒๔๒.   การแบงมอบ  หมวดปนเล็กใน  ๑  กองรอยอาวธุเบามีกี่หมวดปนเล็ก 
 ก.   ๑   หมวดปนเล็ก    ก.   ๒   หมวดปนเล็ก 
 ก.   ๓   หมวดปนเล็ก    ก.   ๔   หมวดปนเล็ก 
๒๔๓.   ขีดความสามรถของหมวดปนเล็กมีอะไรบาง 

ก. สามารถใชการยิงได  และเคลื่อนที่เขาประชิด  และทําลายขาศึกได 
ข. สามารถผลักดันการเขาตีของขาศึก  ดวยการยิง  และการรบประชิด 
ค. สามารถจัดใหมีฐานยิง  และดําเนินกลยุทธได 
ง. ถูกทกุขอ 

๒๔๔.   ผูบังคับหมวดปนเลก็มียศอะไร 
ก. จ.ส.อ. ( พิเศษ )    ข.    ร.ต. 
ค.     ร.ท.     ง.     ร.อ. 

๒๔๕.   พลยิงเครื่องยิงจรวดตอสูรถถัง  ช้ันยศ  สิบตรี  มีอาวุธในอัตราอะไรบาง 
ก. ปลย.เอ็ม  ๑๖ , เครื่องจรวด เอ็ม ๗๒  
ข. ปลย. ๑๑ , เครื่องยิงจรวดโทร 
ค. ปลย.เอ.เค. ๔๗ , เครื่องยิงจรวด อาร.พี.จี 
ง. ปพ.๘๖ , เครื่องยิงจรวด ๗๓ มม. 

๒๔๖.   หมู ปก.เอ็ม ๖๐  มีกาํลัง ๙ นาย  มี ปก.เอ็ม ๖๐  กีก่ระบอก 
 ก.   ๒   กระบอก     ข.   ๓   กระบอก 
 ค.   ๔   กระบอก     ง.   ๕   กระบอก 
๒๔๘.   ตําแหนงรองผูบังคับหมวดมยีศอะไร 
 ก.   ส.ต.      ข.   ส.อ. 
 ค.   จ.ส.อ.     ง.   ร.ต. 
๒๔๘.   หมวดปนเล็กมีนายสิบประจําหมวด  ๑  นาย  มยีศอะไร 
 ก.   จ.ส.อ.     ข.   วาที่ ร.ต. 
 ค.   ร.ท.      ง.   ร.อ. 
๒๔๙.   ตําแหนงพลยิงในหมู ปก.เอ็ม ๖๐  มีอาวุธในอัตราอะไรบาง 
 ก.   ปลย.๑๑ , ปก.เอ็ม ๖๐    ข.   ปลย.เอ็ม ๑๖ , ปก.เอ็ม ๖๐ 
 ค.   ปลย.เอ็ม ๑๖ , ปพ. ๘๖   ง.   ปพ. ๘๖ , ปก.เอ็ม ๑๖ 
 



 

 

๒๘
๒๕๐.   หมู ปก. เอ็ม ๖๐  มพีลยิงกี่นาย 
 ก.   ๑   นาย     ข.   ๒   นาย 
 ค.   ๓   นาย     ง.   ๔   นาย 
๒๕๑.   ใน  ๑  หมู ปก.เอ็ม ๖๐  มีพลกระสุน  ๔  นาย  มอีาวุธประจํากายอะไรบาง 
 ก.   ปลย.เอ็ม ๑๖    ข.   ปลย.๑๑ , ปพ. ๘๖ 
 ค.   ปพ. ๘๖ , ปลย.เอ็ม ๑๖   ง.   ปก.เอ็ม ๖๐ , ปพ. ๘๖ 
วิชา  ลักษณะการรบโดยทั่วไป 
๒๕๒.   ลักษณะการรบโดยทั่วไปแบงเปน  ๓  ลักษณะ  ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก.   การรบดวยวิธีรุก    ข.  การรบดวยวิธีรับ 
 ค.   การรนถอย     ง.   การลาดตระเวน 
๒๕๓.   การรบที่ตองเคลื่อนที่เขาไปใหถึงตัวขาศึก  เพื่อแยงยึดดนิแดน  หรือที่มั่นของขาศึก  คือ 
 ก.   การรบดวยวิธีรุก    ข.  การรบดวยวิธีรับ 
 ค.   การรนถอย     ง.   การถอนตัว 
๒๕๔.   พื้นทีซ่ึ่งหนวยทหารที่เขาตีไดมารวมกัน  กอนปฏิบัติการทางยทุธวิธี  เปนพืน้ที่ปกปดกําบงัซอนพราง
จากการตรวจการณของขาศกึทางภาคพืน้ดิน  และทางอากาศ  เราเรียกพื้นที่นีว้าอะไร 
 ก.   ที่รวมพล     ข.   ฐานออกต ี
 ค.   แนวออกต ี     ง.   ที่หมาย 
๒๕๕.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย  อยูหางจากที่หมายในระยะเทาใด 
 ก.   ๑๐๐ - ๑๕๐   เมตร    ข.   ๒๐๐ – ๒๕๐   เมตร 
 ค.   ๒๕๐ – ๓๐๐   เมตร    ง.   ๓๐๐ – ๓๕๐   เมตร 
๒๕๖.   การตั้งมี  ๒  แบบ  คือ 

ก. การตั้งรับเรงดวน  และการตัง้รับแบบเคลื่อนที่ 
ข. การตั้งรับเปนพื้นที่  และการตั้งรับแบเคลื่อนที่ 
ค. การตั้งรับในเวลากลางวัน  และการตั้งรับในเวลากลางคนื 
ง. ไมมีขอใดถูก 

๒๕๗.   ขอใดไมเกี่ยวกับการรบดวยวิธีรุก 
 ก.   แนวขอบหนาพื้นทีก่ารรบ   ข.   ฐานออกต ี
 ค.   แนวออกต ี     ง.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
๒๕๘.   กําลังพลเมื่อเคลื่อนที่จากฐานออกตีไปแลวจะตองผานพื้นที่ใด 
 ก.   ที่หมาย     ข.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
 ค.   แนวออกต ี     ง.   ที่รวมพล 
๒๕๙.   ขอใดอยูหางจากที่หมาย  ๑๐๐ – ๑๕๐   เมตร 
 ก.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย  ข.   แนวออกต ี
 ค.   แนวขอบหนาพื้นทีก่ารรบ   ง.   แนวกองรกัษาดานรบ 



 

 

๒๙
๒๖๐.   การตะลุมบอนเปนการปฏิบัติหลังจาก เคลื่อนที่ผาน………..ไปแลว 
 ก.   ที่รวมพล     ข.   ฐานออกต ี
 ค.   แนวออกต ี     ง.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
๒๖๑.   พื้นที่การรบมี  ๒  สวน  คือ  พื้นทีต่ั้งรับในแนวหนา  และพื้นที่กองหนนุ  ดงันั้นแนวสุดทายของพื้นที่
การรบ  เรียกวา 
 ก.   แนวขอบหนาพื้นทีก่ารรบ   ข.   แนวกองรักษาดานรบ 
 ค.   แนวกองรักษาดานทั่วไป   ง.    แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
๒๖๒.   สวนระวังปองกันเฉพาะตําบล  จัดไวหางจากแนวขอบหนาพื้นที่การรบออกไปไมเกิน  ๔๐๐  เมตร  ใน
เวลากลางวนัจดัไวชุดละ  ๑ – ๒  นาย  เรียกวา 
 ก.   ยามคอยเหต ุ     ข.   ที่ฟงการณ 
 ค.   หมูตรวจ     ง.   ลาดตระเวนติดตอ 
๒๖๓.   ในการรบดวยวิธีรับ  พื้นที่ซ่ึงหนวยทหารประจําอยูตองยึดรักษาไวไมยอมใหขาศึกเคลื่อนที่ผาน  แนว
ขอบหนาพื้นทีก่ารรบเขามาโดยเดด็ขาด  คอื 
 ก.   พื้นที่ตั้งรับแนวหนา    ข.   พื้นที่กองหนุน 
 ค.   พื้นที่กองรักษาดานรบ   ง.   พื้นที่กองรกัษาดานทั่วไป 
๒๖๔.   โดยปกติจะกําหนดความเรงดวนในการดัดแปลงภูมิประเทศ  ถามวาลําดับแรกไดแก 
 ก.   ถากถางพื้นการยิง    ข.   การขุดหลุมบุคคล 
 ค.   การพราง     ง.   การจัดสรางเครื่องกีดขวาง 
๒๖๕.   เพื่อรบกวนทําใหออมกําลัง  ตานทานเหนีย่วแนน  และยังความสูญเสียใหแกขาศึก เปนความมุงหมายของ 
 ก.   การรบดวยวิธีรุก    ข.   การรบดวยวิธีรับ 
 ค.   การรนถอย     ง.   การเขาตี 
๒๖๖.   การถอนตัว  ซ่ึงกระทําเปนความลบั  และใชการลวงไดแกขอใด 
 ก.   การถอนตวัในเวลากลางวัน   ข.   การถอนตัวในเวลากลางคืน  
 ค.   การรบหนวงเวลา    ง.   การถอย 
๒๖๗.   การรบซึ่งนําไปสูชัยชนะ  ไดแก 
 ก.   การรบดวยวิธีรุก    ข.   การรบดวยวิธีรับ 
 ค.   การรนถอย     ง.   การรบหนวงเวลา 
๒๗๘.   เหลาทหาร  ซ่ึงมีหนาที่รบโดยคอืเหลาใด 
 ก.   เหลาทหารราบ , เหลาทหารมา  ข.   เหลาทหารราบ , เหลาทหารชาง 
 ค.   เหลาทหารมา , เหลาทหารสื่อสาร  ง.   เหลาทหารมา , เหลาทหารแพทย 
๒๖๙.   สวนระวังปองกันเฉพาะตําบลในเวลากลางคืนนยิมจัดจํานวนกีน่าย 
 ก.   ๑   นาย     ข.   ๒ – ๔   นาย 
 ค.   ๖ – ๘   นาย     ง.   ๑๑ – ๑๒   นาย 
 



 

 

๓๐
๒๗๐.   การปฏิบัติการรนถอยมี  ๓  ประเภท  คือ 

ก. การถอย , การถอนตัว , การรบหนวงเวลา 
ข. การรบหนวงเวลา ,   การผละ , ขยายผล 
ค. การถอย , การประวิงเวลา , การถอนตัว 
ง. การถอนตัว , การรบหนวงเวลา , การหลีกหน ี

๒๗๑.   การตัวนอกความกดดัน  สวนดําเนินกลยุทธจะเหลือทิ้งไวปะทะเทาใด 
 ก.   ๑  ใน  ๒     ข.   ๑  ใน  ๓ 
 ค.   ๑  ใน  ๔     ง.   ๒  ใน  ๓ 
วิชา  รูปขบวนทําการรบ 
๒๗๒.   การสั่งการของผูบังคับบัญชา  มีการสั่งการในการเคลื่อนที่ในการจัดรูปขบวนไดกีว่ิธี 
 ก.   ๑   วิธี     ข.   ๒   วิธี 
 ค.   ๓   วิธี     ง.   ๔   วิธี 
๒๗๓.   ขอใด  คือวิธีการสั่งการในการจัดรูปขบวนทําการรบ 
 ก.   ทาสัญญาณ     ข.   การสั่งการดวยเสยีงสัญญาณ 
 ค.   การสั่งการดวยวาจา    ง.   ถูกทุกขอ 
๒๗๔.   การสั่งการดวยทาสัญญาณ  โดยการเหยยีดแขนขึ้นเหนือระดบัไหลเล็กนอย  ไปทางบุคคลที่จะสง
สัญญาณ  หันฝามือออกไปทางดานนอกลําตัว 
 ก.   เตรียมตวั     ข.   พรอมแลวหรือยัง  หรือขาพเจาพรอมแลว 
 ค.   ขาพเจาไมเขาใจคําสั่ง  หรือใหปฏิบัติอยางไร ง.   รวมพล  หรือออมกําลัง 
๒๗๕.   การสั่งการดวยทาสัญญาณ  โดยการยกแขนตรงขึ้นไปทางเหนอืศรีษะหนัฝามือไปขางหนา  แลวโบก
มือหมุนเปนวงกลมจากขวาไปซาย  เรียกวา 
 ก.   รวมพล  หรือรวมกําลัง   ข.   เตรียมตัว 
 ค.   ขาพเจาไมเขาใจคําสั่ง  หรือใหปฏิบัติอยางไร ง.   หยุดพัก  หรือหยดุ 
๒๗๖.   การสั่งการโดยการเหยยีดแขนออกไปทางขางเหนือระดับไหลเล็กนอย  หนัฝามือไปทางขางหนา  และ
โบกแขนขึ้นลงไปมาเหนือศรีษะหลายครั้ง  เรียกวา 
 ก.   รวมพล  หรือรวมกําลัง   ข.   เตรียมตัว 
 ค.   เคลื่อนที่ไปขางหนา    ง.   มาหาขาพเจา 
๒๗๗.   การสั่งการโดยการหันหนาไปยังบุคคลหรือหนวยที่จะสงสัญญาณ  แลวยกแขนทั้งสองขึ้นประสานกัน
เหนือศรีษะ  หนัฝามือไปขางหนา  เรียกวา 
 ก.   หยดุพัก  หรือหยดุ    ข.   กระจายกําลัง 
 ค.   พบขาศึก     ง.  ขาพเจาไมเขาใจคําสั่งหรือใหปฏิบัติอยางไร 
 
 



 

 

๓๑
๒๗๘.   การสั่งการโดยการชี้มือไปทางบุคคล  หรือ หนวยกวักมือเรียกโดยยกแขนใหเสมอระดบัไหลหัน
ฝามือขึ้น  แลวโบกมือ  ใหแขนทอนลางงอเขาหาตัว  เรียกวา 
 ก.   เคลื่อนที่ไปขางหนา    ข.   มาหาขาพเจา 
 ค.   ลดความเร็ว     ง.   กระจายกําลัง 
๒๗๙.   การฝกทําการรบ  เร่ืองรูปขบวนทาํการรบ  เพื่อนําไปใชในโอกาสใด 
 ก.   โอกาสรุกเขาหาขาศึก    ข.   เผชิญหนากับขาศึก 
 ค.   เมื่อเคลื่อนที่เขาตะลุมบอนตองหยดุชะงักลง ง.   ถูกทุกขอ 
๒๘๐.   การจัดกําลังระดับ  หมูปนเล็ก  ของทหารราบมีกําลังพลกี่นาย 
 ก.   ๕   นาย     ข.   ๑๐   นาย 
 ค.   ๑๑   นาย     ง.   ๑๒   นาย 
๒๘๑.   ๑ หมู ปล.  แบงไดเปนกี่ชุดยิง 
 ก.   ๑   ชุดยิง     ข.   ๒   ชุดยิง 
 ๓.   ๓   ชุดยิง     ง.   ๔   ชุดยิง 
๒๘๒.   รูปขบวนทําการรบของหมูปนเลก็มีกี่รูปขบวน 
 ก.   ๒   รูปขบวน    ข.   ๓   รูปขบวน 
 ค.   ๔   รูปขบวน    ง.   ๕   รูปขบวน 
๒๘๓.   ขอใด  คือรูปขบวนทําการรบของหมูปนเล็ก 
 ก.   รูปขบวนแถวตอนเรยีงหนึ่ง   ข.   รูปขบวนแถวตอนชุดยงิตามกัน 
 ค.   รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน  ง.   รูปขบวนแถวตอนชุดยิงเคียงกัน 
๒๘๔.   รูปขบวนหมูแถวตอน  โอกาสที่ใช  คือ 
 ก.   ใชในการกวาดลางขาศกึ   ข.   ใชในการโจมตีขาศึก 
 ค.   ใชในการเขาตะลุมบอนขาศึก  ง.   ใชในการเคลื่อนที่ลาดตระเวน 
๒๘๕.   รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน  อํานาจการยิงสูงสุดอยูทางดานใด 
 ก.   ดานขาง     ข.   ดานหนา 
 ค.   ดานหลัง     ง.   ไมมขีอใดถูก 
๒๘๖.   รูปขบวนหมูแถวหนากระดาน  ใชในโอกาสใด 
 ก.   ใชในการโจมตีกวาดลางขาศึก   ข.   ใชในการลาดตระเวน 
 ค.   ใชในภูมิประเทศที่เปนชองแคบ ๆ  ง.  ใชในขณะที่เคลื่อนที่มายงัฐานออกต ี
๒๘๗.   ขอดีของรูปขบวนหมูแถวตอน  คือ 
 ก.   เคลื่อนที่ไดทุกภูมิประเทศ   ข.   ควบคุมกํากับดูแลไดงาย 
 ค.   มีการระวงัปองกันรอบตัวด ี   ง.   ถูกทุกขอ 
๒๘๘.   ขอเสียของรูปขบวนหมูแถวตอน  คือ 
 ก.   อํานาจการยิงทางดานหนาสูงสุด  ข.   อํานาจการยิงทางดานหนามีจํากัด 
 ค.   บังคับบัญชายาก    ง.   ไมมีขอใดถูก 



 

 

๓๒
๒๘๙.   ขอดีของรูปขบวนหมูแถวหนากระดาน  คือ 
 ก.   อํานาจการยิงทางดานหนาสูงสุด  ข.   ควบคุมบังคับบัญชายาก 
 ค.   อํานาจการยิงทางดานขางมีจํากัด  ง.   ใชในการเคลื่อนที่ในที่แคบไดด ี
๒๙๐.   สวนยงิสนับสนุนของหมูปนเล็ก  ทําหนาที่อยางไร 

ก. ตานทานการเขามาของขาศึก 
ข. เคลื่อนที่ตะลุมบอน 
ค. ยิงสนับสนุนใหสวนดําเนินกลยทุธเคลื่อนที่ไปยังที่มั่นของขาศึก 
ง. ไมมีขอใดถูก 

๒๙๑.   ในระดับหมูปนเล็ก  ใครมีหนาที่กาํกับดูแล  แตละชุดยิงดําเนนิกลยุทธ  และชดุยิงสนับสนุน 
 ก.   ผูบังคับหมวดปนเลก็    ข.   พลปนเล็ก 
 ค.   หัวหนาชดุยิง    ง.   พลยิง  เอ็ม  ๒๐๓ 
วิชา  การเดินการพัก  และการระวังปองกัน 
๒๙๒.   การเคลื่อนยายกําลังทหารเปนหนวย  จําเปนจะตองมีวิธีการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งสําหรับยึดถือ
ปฏิบัติ  เพื่ออะไร 
 ก.   ความเปนระเบียบเรยีบรอย   ข.   การรักษาความปลอดภยั 
 ค.   ความรวดเร็ว      ง.   ขอ ก.  และ  ขอ ข. ถูก 
๒๙๓.   การเคลื่อนยายหนวยทหาร  เปนการเคลื่อนยายกาํลังทหาร 
 ก.   เปนบุคคล     ข.   เปนหนวย 
 ค.   เปนพวก     ง.   เปนชุด 
๒๙๔.   ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. การเคลื่อนยายหนวยทหาร  ทําไดทั้งในสถานการรบ  และมิใชสถานการณการรบ 
ข. การเคลื่อนยายหนวยทหาร  จากตําบลหนึ่งไปยังอีกตําบลหนึ่ง 
ค. การเคลื่อนยายหนวยทหาร  กระทําดวยการเดินเทา หรือใชยานพาหนะ 
ง. ถูกทุกขอ 

๒๙๕.   การเคลื่อนยายแบงออกเปนกี่ประเภท 
 ก.   ๑   ประเภท     ข.   ๒   ประเภท 
 ค.   ๓  ประเภท     ง.   ๔    ประเภท 
๒๙๖.   การเคลื่อนยายหนวยหนวยทหารจากที่ตั้งปกตไิปยังยุทธบริเวณเพื่อทําการรบ  เปนการเคลื่อนยาย
ประเภทใด 
 ก.   การเคลื่อนยายทางธุรการ   ข.   การเคลื่อนยายทางยุทธการ 
 ค.   การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี   ง.   การเคลื่อนยายทางยุทธศาสตร 
 
 



 

 

๓๓
๒๙๗.   การเคลื่อนยายที่จะตองมีมาตราการปฏิบัติที่ รัดกุม  มรระเบียบ  มีการจัดการระวังปองกัน  เปน
การเคลื่อนยายประเภทใด 
 ก.   การเคลื่อนยายทางธุรการ   ข.   การเคลื่อนยายทางยุทธการ 
 ค.   การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี   ง.   การเคลื่อนยายทางยุทธศาสตร 
๒๙๘.   การเคลื่อนยายทางยทุธวิธีแบงได  ๒  ลักษณะ  มอีะไรบาง 

ก. การเคลื่อนยายหนากระดาน  และแถวตอน 
ข. การเคลื่อนยายรวดเร็ว  และตามสบาย 
ค. การเคลื่อนยายระยะไกล  และระยะใกล 
ง. การเคลื่อนยายทางน้ํา  และทางอากาศ 

๒๙๙.   การเดนิทางดวยเทาทางธุรการ  จะกระทําตอเมื่อ 
 ก.   การที่ไมมกีารรบกวนของขาศึก  ข.   การเดินทีอ่ยูในระยะยิงของขาศึก 
 ค.   การเดินทีอ่ยูใกลกับการปะทะกบัขาศึก  ง.   ถูกทุกขอ 
๓๐๐.   การเดินทางดวยเทาทางยุทธวิธีจะสิ้นสุดลงเมื่อใด 
 ก.   มีการปะทะกบัขาศึกทางพื้นดิน  ข.   มีการปะทะกับขาศึกทางอากาศ 
 ค.   สามารถใชยานพาหนะได   ง.   ถูกทุกขอ 
๓๐๑.  การเดนิตามปกติ  ๒๔  ช่ัวโมง  จะเดินระยะทางเทาไร 
 ก.   ๒๐ - ๓๐  กม.    ข.   ๒๐ - ๓๒  กม. 
 ค.   ๑๖ - ๓๐  กม.    ง.   ๒๐ - ๓๕  กม. 
๓๐๒.   อัตราความเร็วมาตราฐานในการเดนิ  ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก.   เดินบนถนนกลางวนั  ๔  กม. / ชม.  ,   กลางคืน  ๓.๒  กม. / ชม. 

ข. เดินในภูมิประเทศกลางวัน   ๒.๕  กม. / ชม.  ,  กลางคืน  ๑.๘  กม. / ชม. 
ค.    เดินในภมูิประเทศกลางวัน   ๓  กม. / ชม.  ,  กลางคืน  ๒  กม. / ชม. 
ง.     เดินบนถนนกลางวนั   ๓.๕  กม. / ชม.  ,  กลางคืน  ๓  กม. / ชม. 

๓๐๓.   ทหารที่ทําหนาที่เปนผูรักษาระยะกาว  จะเดนิอยูหางจากตนขบวนเปนระยะทางเทาไร 
 ก.   ๑ - ๒   เมตร     ข.   ๑ - ๓  เมตร 
 ค.   ๔ - ๑๐   เมตร    ง.   ๑ - ๕  เมตร 
๓๐๔.   การพกัประจําชัว่โมงขอใดกลาวถูกตอง 
 ก.   ช่ัวโมงแรกพัก  ๑๐  นาที  ช่ัวโมงตอไปพัก  ๕  นาท ี
 ข.   ช่ัวโมงแรกพัก  ๑๐  นาที  ช่ัวโมงตอไปพัก  ๑๐  นาที 
 ค.   ช่ัวโมงแรกพัก  ๑๕  นาที  ช่ัวโมงตอไปพัก  ๑๐  นาที 
 ง.   ช่ัวโมงแรกพัก  ๑๕  นาที  ช่ัวโมงตอไปพัก  ๑๕  นาที 
๓๐๕.   หนวยทหารจะทําการเดินเทาไดกี่แบบ 
 ก.   ๒   แบบ     ข.   ๓   แบบ 
 ค.   ๔   แบบ     ง.   ๕   แบบ 



 

 

๓๔
๓๐๖.   การที่หนวยทหารออกจากที่ตั้งปกติ  และพัก คางคืนในที่แหงอื่นที่มิใชทีต่ั้งปกติเรียกวา 
 ก.   การพัก     ข.   การเดินทางไกล 
 ค.   การพักแรม     ง.   การพักคางคืน 
๓๐๗.   การพักแรมมีกี่ประเภท 
 ก.   ๒   ประเภท     ข.   ๓   ประเภท 
 ค.   ๔   ประเภท     ง.   ๕   ประเภท 
๓๐๘.   ผูที่กําหนดพืน้ที่สําหรับพักแรม  คือ 
 ก.   ผูบังคับหนวย    ข.   ฝายกําลังพล 
 ค.   ฝายธุรการ     ง.   ฝายสงกําลังบํารุง 
๓๐๙.   ขอใดกลาวถูกตองในการระวังปองกันที่พักแรม 
 ก.   การจัดชดุลาดตระเวนหาขาว   ข.   การจัดชุดตรวจคนขาศึก 
 ค.   การจัดยามรักษาการณ   ง.   การจัดยามคอยเหต ุ
๓๑๐.   ขอใดกลาวถูกตองในเรื่องที่ทหารตองทราบในขณะพกัแรม 
 ก.   ที่ตั้งกองบงัคับการ    ข.   ที่อยูของผูบังคับบัญชา 
 ค.   สัญญาณบอกฝายประจําวัน   ง.   ถูกทุกขอ 
๓๑๑.   ในสถานการณการรบ  หนวยทหารมักไมนิยมเขาพักแรมในที่ใด 
 ก.   หมูบาน     ข.   ในสนาม 
 ค.   ในคาย     ง.   ในภูมิประเทศ 
วิชาการสงครามพิเศษ  
๓๑๒.  แผนการปฏิบัติ   ณ   ที่หมายเปนเครื่องบงชี้ประเภทของการลาดตระเวน       การลาดตระเวนมี   ๒  
ประเภท  คือ   

๑. การลาดตระเวนหาขาว          ๒.  …………………… 
๓๑๓. หนวยลาดตระเวนรบโดยทั่วไปจะจดักําลังพลออกเปนสวน  ๓  สวน  คือ ? 

๑.  สวนโจมตี                     ๒.  สวน …………………                
๓.  สวน ………………… 

๓๑๔.  ลําดับขั้นในการตั้งฐานลาดตระเวนแบงออกเปน   ๗  ขั้น  คือ  ๑. การระวังปองกัน    
๒. การลาดตระเวนหาที่ตั้งฐาน  ๓.  การนํากําลังเขาฐานลาดตระเวน    

 ๔.  การปรับวงรอบฐาน      ๕. …………………………..         
๖. …………………………   ๗.  …………………… 

๓๑๕.  โดยทัว่ไปหนวยลาดตระเวนรบ จะจัดกําลังออกเปน  ๓  สวน  คือ  ๑. สวนโจมตี    ๒. สวนสนับสนุน  
และ...  
 ก. สวนทําลาย            ข. สวนระวังปองกัน                   
 ค. สวนจูโจม     ง.  สวนจับเชลย 
 



 

 

๓๕
๓๑๖.  การเตรยีมการการลาดตระเวนผูบังคับหนวย เร่ิมระเบียบการนําหนวย  ๘  ขั้น โดยขั้นที่ ๑ จะเริ่ม
จาก 
 ก. ออกคําสั่งเตรียม       ข. การวางแผนขั้นตน 
 ค. ทําแผนใหสมบูรณ                        ง. รับภารกิจ, วิเคราะหภารกจิ* 
๓๑๗.  การลาดตระเวนหาขาวนั้นแบงเปนลาดตระเวนหาขาวเปนพืน้ทีแ่ละหาขาวเปนจุด ภารกิจเพือ่ 
 ก.  รวบรวมขาวสาร       ข.  ทําลายที่ตั้งขาศึก        
 ค.  จับกุม ขาศึก        ง.  ปลดปลอยเชลยศึก 
๓๑๘. จุดนดัพบที่หนวยลาดตระเวนที่ใชหยุดเพื่อเตรียมการปฏิบัติ   ณ  ที่หมาย  คือ 
 ก. จุดนดัพบขัน้ตน     ข. จุดนัดพบระบบนาฬิกา     
 ค. จุดนัดพบระหวางทาง     ง. จุดนัดพบ ณ ที่หมาย 
๓๑๙.  คําสั่งยทุธการมีกี่ขอ 
 ก.  ๓ ขอ    ข.   ๔    ขอ       
 ค.  ๕    ขอ    ง.   ๖     ขอ 
๓๒๐.   เมื่อตั้งฐาน ลาดตระเวนแลวไมควรอยูในฐานลาดตระเวนนานเกินกวากี่ช่ัวโมง 
 ก.   ๑๒    ชม.    ข.   ๒๔   ชม.     
 ค.   ๓๖    ชม    ง.    ๔๘      ชม. 
๓๒๑.   ขอใดไมใชหลักพิจารณาในการเลือกที่ตั้งฐาน ลาดตระเวน 
 ก.  ควรอยูใกลแหลงน้ํา   ข.  เปนที่ปกปดปลอดภัย 
 ค.  ตองเปนที่สามารถหลับนอนได     ง.   อยูในหุบเขา 
๓๒๒. การเตรียมพรอมภายในฐาน ลาดตระเวนควรกระทําในเวลาใด 
 ก.  ตอนเชาและตอนกลางวัน  ข.  ตอนกลางวันและตอนเยน็ 
 ค.  ตอนเย็นและตอนมืด       ง.   ตอนเชาและตอนเยน็ 
๓๒๓. การปรับวงรอบฐานลาดตระเวนใครทําการตรวจครั้งแรก 
 ก. ผบ.หนวยลาดตระเวน   ข. รอง ผบ.หนวยลาดตระเวน 
 ค. ผบ.สวนโจมตี   ง. ผบ. สวนสนับสนุน 
๓๒๔.  ฐานลาดตระเวนควรหางจากเสนทางอยางนอย กี่เมตร 
 ก.   ๕๐  เมตร    ข.   ๑๐๐   เมตร     
 ค.   ๑๕๐   เมตร    ง.   ๒๐๐   เมตร 
๓๒๕.  ชนิดของการลาดตระเวน  มีกี่ชนดิ 
 ก.  ๒  ชนดิ    ข.  ๓  ชนิด 
 ค.  ๔  ชนิด    ง.  ๕  ชนิด 
๓๒๖.  การลาดตระเวนหาขาวและการลาดตระเวนรบจะแตกตางกันที่ใด 

ก. ขนาดของหนวย   ข.  อาวุธยุทโธปกรณ 
ค.    การปฏิบัติ  ณ  ที่หมาย  ง.  ถูกทุกขอ 



 

 

๓๖
 

๓๒๗.  การตั้งฐานลาดตระเวนแบงการปฏิบัติออกเปนกี่ขั้นตอน 
 ก.  ๕  ขั้นตอน    ข.  ๖  ขั้นตอน 
 ค.  ๗  ขั้นตอน*    ง.  ๘  ขั้นตอน 
๓๒๘.  หนวยลาดตระเวน  คืออะไร 

ก. หนวยทหารทีอ่อกไปปฏิบัติการรบ 
ข. หนวยทหารทีผู่บังคับบัญชาเลือกไปปฏิบัติภารกิจตาง ๆ 
ค. หนวยแยกทีจ่ดัขึ้นและถูกสงออกมาจากหนวยทีใ่หญกวาเพื่อปฏิบัติการลาดตระเวน 
ง. ถูกทุกขอ 

๓๒๙.  การจัดหนวยลาดตระเวนแบงออกเปนกี่แบบ 
 ก.  ๕  แบบ    ข.  ๔  แบบ 
 ค.  ๓  แบบ    ง.  ๒  แบบ 
๓๓๐.  ขอใดไมใชจุดนดัพบของการลาดตระเวนพื้นที ่
 ก.  จุดนดัพบขัน้ตน   ข.  จุดนัดพบระหวางทาง 
 ค.  จุดนัดพบ  ณ  ที่หมาย   ง.  จุดนัดพบระบบนาฬิกา 
๓๓๑.  มาตรการในการระวังปองกันสําหรับการเตรียมพรอมตามปกติใชเวลาประมาณเทาใด? 
 ก.  ๑  ช่ัวโมง    ข.  ๒  ช่ัวโมง 
 ค.  ๓  ช่ัวโมง    ง.  ๒๔  ช่ัวโมง 
๓๓๒.  ฐานการลาดตระเวนคืออะไร 

ก. ฐานที่ตั้งของหนวยทหารเพือ่ปฏิบัติการรบ 
ข. ฐานที่ใชสําหรับพักผอนในขณะที่ทําการรบ 
ค. านปฏิบัติช่ัวคราวซ่ึงตั้งโดยหนวยทหารขนาดเล็กระดับกองรอยทหารราบลงไป 
ง. ถูกทุกขอ 

๓๓๓. พื้นที่ซ่ึงหนวย ลว.เขามารวมกันเมือ่กระจายกําลังกอนออกจากแนวทหารฝายเดียวกันเรียกวาอะไร 
 ก. จุดนดัพบ    ข. จุดนัดพบขัน้ตน 
 ค. จุดนัดพบระหวางทาง   ง. จุดนัดพบ ณ ที่หมาย 
๓๓๔.  หลักสาํคัญที่จะทําใหการ ลว.ประสบความสําเร็จคือขอใด  
 ก. การวางแผนอยางละเอยีด       ข. การ ลว.โดยละเอียด 
 ค. การควบคุมและการระวงัปองกันที่แนนอน          ง. ถูกทุกขอ 
๓๓๕.  การนําหนวย ลว.กลับเขาฐานในลกัษณะเปนรูปขบวนแถวตอนเรียงหนึ่ง เคลื่อนที่เขาจุดศนูยกลางของ
ฐาน กําหนดบคุคลที่จะกลบเกลื่อนรองรอย และทิ้งยามคอยเหตุไวเพื่อปองกันขาศึกแกะรอยอยูในลําดับขั้นใน
การจัดตั้งฐาน ลว.ที่เทาใด  
 ก. ขั้นที่ ๑    ข. ขั้นที่ ๒ 
 ค. ขั้นที่ ๓    ง. ขั้นที่ ๔ 



 

 

๓๗
 
๓๓๖. ลําดับขั้นในการจัดตั้งฐาน ลว. แบงออกเปน ๗ ขัน้ อยากทราบวา ลําดับขั้นที่ ๕ คือขอใด  
 ก. การ ลว.หาที่ตั้งฐาน ลว.   ข. ที่ตั้งยามคอยเหตุ ทีฟ่งการณ 
 ค. การ ลว.รอบฐาน    ง. การนํากําลังเขาฐาน ลว. 
๓๓๗. หนวยแยกทีจ่ัดสงออกไปจากหนวยใหญเพื่อปฎิบัติภารกิจทีไ่ดรับมอบในการรบเรยีกวาอะไร  

ก.     ยุทธวิธี     ข.  การลาดตระเวน 
ค.  การปฎิบัติการหาขาว    ง.  ถูกทุกขอ 

๓๓๘.  การลาดตระเวนเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนตอการปฏิบัติการรบ เหตุผลที่ตองทําการลาดตระเวน 
เพื่ออะไร  

ก.  ตองการทราบขาวสารเกี่ยวกับขาศึก  ข.  ระวังปองกนัหนวยของตนเอง 
 ค.  ทําใหไดรับผลดีตอปฏิบัติการรบ  ง.    ถูกทุกขอ 
๓๓๙.  การลาดตระเวนแบงออกตามภารกจิเปน  ๒  ชนดิ 
 ก. ลาดตระเวนหาขาว , ลาดตระเวนรบ  

ข.  ลาดตระเวนเปนจดุ, ลาดตระเวนเปนพืน้ที่ 
 ค. ลาดตระเวนระยะใกล , ลาดตระเวนระยะไกล  

ง. ลาดตระเวนตีโฉบฉวย ,ลาดตระเวน   ซุมโจมตี 
๓๔๐. จุดนดัพบของหนวยลาดตระเวนมี   ๓   ชนิด 

ก. จุดนัดพบขั้นตน, จุดนดัพบระหวางทาง, จุดนัดพบ  ณ  ทีห่มาย 
ข. จุดนัดพบเริ่มตน, จุดนดัพบระหวางทาง, จุดนัดพบ  ณ  ที่หมาย 
ค. จุดนัดพบขั้นตน, จุดนดัพบระหวางทาง, จุดนัดขั้นสุดทาย 

              ง.   จุดนัดพบขัน้ตน, จุดนดัพบตามสถานการณ, จุดนัดพบ  ณ  ที่หมาย   
๓๔๑. มาตรการควบคุมภายในหนวยลาดตระเวน ผบ.หนวยลาดตระเวนใชมาตรการควบคุมอยางไร 
 ก.   ทาสัญญาณ     ข.    ส่ือคําสั่ง 
 ค.   ส่ังวาจา     ง.     ถูกหมดทกุขอ 
๓๔๒. ฐานลาดตระเวนเปนฐานลาดตระเวนชนิดใด 
 ก.   ถาวร     ข.    กึ่งถาวร 
 ค.   ช่ัวคราว     ง.     ดัดแปลงพื้นที ่
๓๔๓. หลักการเลือกฐานลาดตระเวน ผบ.หนวยลาดตระเวนจะตองพจิารณาเลือกพื้นที่อยางไร 
 ก.   ปกปด – ปลอดภัย    ข.    ปกปด - ซอนเรน 

ค.   ซอนเรน – ปลอดภัย     ง.     ปกปด – กําบัง 
๓๔๔. ความมุงหมายในการตั้งฐานลาดตระเวนเพื่ออะไร 
 ก.   พักผอน     ข.    รอรับการสงกําลังบํารุง 
 ค.   การติดตอส่ือสาร    ง.     ถูกทุกขอ 
 



 

 

๓๘
 
๓๔๕. ลําดับขั้นในการตั้งฐานลาดตระเวน  ๗    ขั้น  อยากทราบขั้นที่ ๑  คืออะไร 
 ก.   การลาดตระเวนหาพืน้ทีต่ั้งฐาน  ข.    การเขาฐานลาดตระเวน 
 ค.     การระวังปองกัน    ง.       การปรับวงรอบฐาน 
วิชารอง  วิชา  โครงการพระราชดําร ิ
๓๔๖.  กอนที่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูภมูิพลอดุลยเดชมหาราช  ขึ้นครองสิริราชสมบัติ  ประเทศไทยอยู
ในชวงทีฟ่นตวัจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  อันเนื่องมาจากสงครามใด 
 ก.  สงครามโลกครั้งที่  1    ข.  สงครามโลกครั้งที่  2 
 ค.  สงครามเย็น     ง.  ไมมีขอใดถูก 
๓๔๗.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ณ  วนัที่เทาใด  พ.ศ.ใด 
 ก.  7  มิถุนายน  2489    ข.  8  มิถุนายน  2489 
 ค.  9  มิถุนายน  2489    ง.  10  มิถุนายน 
๓๔๘.  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    เสด็จศึกษาตอที่ประเทศใด 
 ก.  สวิสเซอรแลนด    ข.  เนเธอรแลนด 
 ค.  ฝร่ังเศส     ง.  อังกฤษ 
๓๔๙.  โครงการตามพระราชประสงค  หมายถึงขอใด 
 ก.  โครงการที่ชวยเหลือชาวเขา   ข.  โครงการที่ทรงศึกษาปฏิบัติสวนพระองค 
 ค.  โครงการบานเอื้ออาทร   ง.  ถูกทุกขอ 
๓๕๐.  โครงการหลวง  หมายถึงขอใด 
 ก.  โครงการที่ชวยเหลือชาวเขา   ข.  โครงการที่ทรงศึกษาปฏิบัติสวนพระองค 
 ค.  โครงการบานเอื้ออาทร   ง.  ถูกทุกขอ 
๓๕๑.  โครงการในพระบรมราชานุเคราะห  หมายถึงขอใด 
 ก.  โครงการ  30  บาท  รักษาทุกโรค    

ข.  โครงการมุงพัฒนาชาวเขา 
 ค.  โครงการที่พระองคพระราชทานแนะนําและแนวพระราชดําริ 
 ง.  ไมมีขอใดถูก 
๓๕๒.  โครงการพระราชดาํริ  หมายถึงขอใด 
 ก.  โครงการที่วางแผนพฒันาใหภาครัฐและสวนราชการรวมดําเนนิการตามพระราชดําริ 
 ข.  โครงการพัฒนาชาวเขา 
 ค.  โครงการที่ทรงศึกษาปฏิบัติสวนพระองค 
 ง.  ขอ ข. และ ค. ถูก 
๓๕๓.  โครงการตามพระราชดําริ  ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเรียกวา 
 ก.  โครงการพระราชดําริ     ข.  พระราชดําริโครงการ 
 ค.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ง.  ขอ ข. และ ค. ถูก 



 

 

๓๙
 
๓๕๔.  ตั้งแตป พ.ศ.  2525  ถึง พ.ศ.  2546  โครงการตามพระราชดําริ  มีจํานวนกี่โครงการ 
 ก.  3200  โครงการ     ข.  3298  โครงการ 
 ค.  4500  โครงการ     ง.  4298  โครงการ 
๓๕๕.  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ  เพื่อประสานงานโครงการพระราชดําริ  มีช่ือยอวาอะไร 
 ก.  สํานักงาน  ภปร.     ข.  สํานักงาน  คปร. 
 ค.  สํานักงาน  จปร.     ง.  สํานักงาน  กปร. 
๓๕๖.  ขอใดไมใชหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ  เพื่อประสานงานโครงการ  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 ก.  สํารวจโครงการ     ข.  ศึกษาโครงการ 
 ค.  วิเคราะหโครงการ     ง.  ไมมีขอใดถูก 
๓๕๗.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  แยกไดเปนกี่ประเภท 
 ก.  5  ประเภท      ข.  7  ประเภท   
 ค.  9  ประเภท      ง.  11  ประเภท 
๓๕๘.  โครงการดานการเกษตร  มุงเนนสิ่งใดเปนสําคัญ 
 ก.  รายได      ข.  ส่ิงแวดลอม 
 ค.  ใหเกษตรสามารถพึ่งตังเองได    ง.  ไมมีขอใดถูก 
๓๕๙.  โครงการดานสาธารณสุข  คือโครงการใด 
 ก.  โครงการแพทยพระราชทาน    ข.  โครงการอบรมหมอหมูบาน 
 ค.  โครงการพัฒนาดานการเกษตร    ง.  ขอ ก. และ ข. ถูก 
๓๖๐.  โครงการใดคือโครงการดานการพฒันาแหลงน้ํา 
 ก.  โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเพาะปลูก 
 ข.  โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อรักษาตนน้าํลําธาร 
 ค.  โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการผลิตไฟฟาพลังงาน 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๓๖๑.  โครงการบรรเทาอุทกภยั  จัดอยูในโครงการพระราชดําริดานใด 
 ก.  ส่ิงแวอลอม      ข.  ดานการพฒันาแหลงน้ํา 
 ค.  ดานการคมนาคม     ง.  ดานการสงเสริมอาชีพ 
๓๖๒.  การปลูกหญาแฝก  เพื่อรักษาหนาดิน  จัดอยูในโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริดานใด 
 ก.  ดานคมนาคม      ข.  ดานการเกษตร 
 ค.  ดานการสงเสริมอาชีพ     ง.  ดานสิ่งแวดลอม 
๓๖๓.  ศูนยการศึกษาพัฒนาเขาหินซอน  มหีนาที่หลักศกึษาอะไร 
 ก.  ปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและน้าํ ข.  ศึกษาพื้นทีป่าเสื่อมโทรม 
 ค.  เปนศูนยทดลองงานพัฒนาการเกษตร       ง.  ศึกษาพืน้ที่ตนน้ําลําธารเนื่องจากมีการทําลายปา 



 

 

๔๐
 
๓๖๔.  ศูนยการศึกษาพัฒนาภูพาน  มหีนาที่หลักอะไร 
 ก.  ปรับปรุงและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของดินและน้าํ 
 ข.  ศึกษาพื้นทีป่าเสื่อมโทรม 
 ค.  เปนศูนยทดลองงานพัฒนาการเกษตร  
 ง.  ศึกษาพื้นทีต่นน้ําลําธารเนื่องจากมีการทําลายปา 
๓๖๕.  ศูนยการศึกษาพัฒนาอาวคุงกระเบน  ตั้งอยูที่ใด 
 ก.  ฉะเชิงเทรา      ข.  นราธิวาส 
 ค.  จันทบุรี      ง.  ชะอํา 
๓๖๖.  นโยบายหลักของกองทัพบกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  คือ 
 ก.  เสริมสรางระบอบประชาธิปไตย  ข.  สงเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
 ค.  สนับสนุนโครงการพระราชดําริทุกโครงการ ง.  ขอ ข. และ ค. ถูก 
๓๖๗.  นโยบายหลักของกองทัพกับการพฒันาดานการเมือง  คืออะไร 
 ก.  เสริมสรางระบอบประชาธิปไตย ข.  สงเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
 ค.  สนับสนุนโครงการพระราชดําริทุกโครงการ  ง.  ขอ ข. และ ค. ถูก 
๓๖๘.  โรงเรียนราชประชานเุคราะห  20  ตั้งอยูจังหวัดใด 
 ก.  นครศรีธรรมราช     ข.  พะเยา 
 ค.  เชียงใหม      ง.  ชุมพร 
๓๖๙.  โรงเรียนราชประชานเุคราะห  30  และ  30  อยูจังหวัดใด 
 ก.  นครศรีธรรมราช     ข.  พะเยา 
 ค.  เชียงใหม      ง.  ชุมพร 
๓๗๐.  โครงการแรกของโครงการพระราชดําริ  คือขอใด 
 ก.  โครงการฝนหลวง     ข.  โครงการปลาหมอเทศจากปนัง 
 ค.  โครงการกังหันชัยพัฒนา    ง.  โครงการแกมลิง 
วิชา  ทหารกับบทบาทของกองทัพตามรัฐธรรมนูญ   
๓๗๑.  ขอใดคือส่ิงสําคัญที่สุดของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ก.  การเลือกตัง้    ข.  ประชาชนมีสิทธิ  เสรีภาพในการดําเนนิชีวิต 
 ค.  อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ง.  การมีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ 
๓๗๒.  ขอใดไมใชหลักพื้นฐานของประชาธิปไตย 
 ก.  การมีสวนรวม   ข.  การใชเหตผุล 
 ค.  การใชเสียงขางมาก   ค.  การนับถือศาสนาหรือมีความเชื่อเดยีวกัน 
๓๗๓.  การใชสิทธิในการออกเสียงเลือกตัง้  ( one  man  one vote )  เปนการใชลักษณะพืน้ฐานของหลักความ
เสมอภาคในขอใด 
 ก.  ความเสมอภาคในทางศกัดิ์ศรี  ข.  ความเสมอภาคในทางโอกาส 



 

 

๔๑
 ค.  ความเสมอภาคในทางการเมือง ง.  ความเสมอภาคในฐานะเปนมนุษย 
๓๗๔.  วิธีใด  ที่เปนการแสดงการมีสวนรวมในการแสวงหาความเห็นในสังคม 
 ก.  การโตเถียง    ข.  การอภิปราย 
 ค.  การลงประชามติ   ง.  ถูกทุกขอ 
๓๗๕.  ขอใดคือเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย 
     ก.  นายนิดเปดวิทยภุายในบานตน  แตเสียงดังรบกวนเพือ่นบาน 
            ข.  นายหนอยเขียนจดหมายแสดงความคิดเห็น  เร่ืองการเมืองไปยังหนังสือพิมพ 

ค. นายนอยทิ้งขยะลงบนถนนสาธารณะหนาบานของตน 
ง    นายนาเดินเปลือยผาไปตามถนนวภิาวด ี

๓๗๖.  ตามหลักการใชเสียงขางมาก  เมื่อเสียงขางมากลงมติแลว  เสียงขางนอยตองทําอยางไร 
 ก.  ยอมรับและปฏิบัติ   ข.  ประทวง 
 ค.  ฟองศาล    ง.  โวยวาย 
๓๗๗.  การปกครองระบบรัฐสภา  มีประเทศใดเปนแมแบบ 
 ก.  อังกฤษ    ข.  อเมริกา     
 ค.  ฝร่ังเศส    ง.  เยอรมัน 
๓๗๘.  ระบบการปกครองใดที่มีประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได 
 ก.  ระบบรัฐสภา    ข.  ระบบประธานาธิบดี 
 ค.  ระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี ง.  ระบบเผด็จการ 
๓๗๙.  ในอํานาจอธิปไตยนั้น  พระมหากษัตริยจะใชอํานาจนิติบัญญตัิผานองคกรใด 
 ก.  ศาล     ข.  นายกรัฐมนตรี    
 ค.  คณะรัฐมนตรี   ง.  รัฐสภา 
๓๘๐.  ขอใดถือเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
 ก.  พระราชกําหนด   ข.  พระราชบัญญัติ 
 ค.  รัฐธรรมนูญ    ง.  พระราชกฤษฎีกา 
๓๘๑.  สภาผูแทนราษฎร  มีจํานวนทั้งสิ้นกี่คน 
 ก.  ๓๐๐  คน    ข.  ๔๐๐  คน     
 ค.  ๕๐๐  คน    ง.  ๖๐๐  คน 
๓๘๒.  ขอใดเปนปญหาที่สงผลใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพ 

ก.   การทุจริตการเลือกตั้ง     
ข.  นายารัฐมนตรีขาดภาวะการเปนผูนํา 

 ค.  การเลือกสรรคนเขาสูการเมืองใชระบบเงินเปนสวนใหญ 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๓๘๓.  ขอใดไมใชหนาที่ของกองทัพบกตามรัฐธรรมนูญ 
 ก.  การรักษาและปองกันประเทศ  ข.  การเขาแทรกแซงการเมอืงการปกครอง 



 

 

๔๒
 ค.  การพัฒนาประเทศ   ง.  การรักษาความมั่นคงของชาติ 
๓๘๔.  การรับราชการทหารถือเปนสิ่งใดทีบ่ัญญัติไวในรฐัธรรมนูญ 
 ก.  สิทธิประชาชน   ข.  เสรีภาพของประชาชน 
 ค.  ความเสมอภาคของประชาชน  ง.  หนาที่ของประชาชน 
๓๘๕.  ขอใดเปนความเขาใจผิดของการเรียนวิชาทหาร 

ก. การเรียนวิชาทหารเปนการหนีทหาร 
ข. การเรียนวิชาทหารเปนการพฒันาความรู  ความสามารถในดานทหาร 
ค. ารเรียนวิชาทหารเปนการสนับสนุนใหกองทัพมีความพรอม 
ง. การเรียนวิชาทหารคือการฝกปองกันประเทศ 

๓๘๖.  ขอใดผดิ 
ก. บุคคลยอมมีเสรีภาพในการชมุนุมโดยปราศจากอาวุธ 
ข. ทหารจะเคารพในกฎระเบยีบที่ควรปฏิบัติตอหนวยทหารดวยกันเทานัน้ 
ค. กําลังสํารองเปนสวนสําคัญในการสนับสนนุกองทัพ 
ง. ทหารมีหนาทีห่ลักคือปองกนัประเทศ 

วิชา  การพฒันาสังคมและชมุชน 
๓๘๗.  ขอใดอธิบายถึงกระบวนการสื่อความหมาย  ไดอยางถูกตองทีสุ่ด 
 ก.  ทําใหเกิดความเขาใจ  หรือรูความประสงคกันและกัน 
 ข.  การคมนาคม 
 ค.  การสื่อสาร 
 ง.  การบําบัดความตองการ 
๓๘๘.  องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร  แบงเปนกี่ประเภท 
 ก.  ๒  ประเภท     ข.  ๓  ประเภท    
 ค.  ๔  ประเภท     ง.  ๕  ประเภท 
๓๘๙.  ขอใดไมใช  องคประกอบของกระบวนการสื่อสาร  
 ก.  ที่มา      ข.  เนื้อความ    
 ง.  สัญลักษณ     ง.  เปาหมาย 
๓๙๐.  ขอใดเปนลักษณะของเนื้อความในองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร 
 ก.  บุคคลที่กําลังมองดู    ข.  ฝูงชน 
 ค.  คน ๆ หนึ่งที่ฟงวิทย ุ    ง.  รูปภาพและสัญลักษณตอตาง ๆ  
๓๙๑.  ในสังคมในปจจุบนั  ขอใดถือเปนกระบวนการสื่อความหมายบาง 
 ก.  ปายโฆษณา     ข.  รายการโทรทัศน   
 ค.  อินเตอรเนต็     ง.  ถูกทุกขอ 
๓๙๒.  ขอใดจดัเปนเงื่อนไข  ของกระบวนการสื่อความหมาย 
 ก.  ตองมีความเขาใจในเรื่องที่ติดตอบาง  ข.  เชื้อชาติและสีผิว 



 

 

๔๓
 ค.  ฐานะทางการเงิน    ง.  ถูกทุกขอ 
๓๙๓.  ในกระบวนการสื่อความหมายของชนชาติไทย  การยกมือไหวหมายถึงอะไร 
 ก.  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี   ข.  ระบอบประชาธิปไตย 
 ค.  การแสดงการเคารพ    ง.  สัญลักษณ 
๓๙๔.  ขอใดใหคําจํากัดความของ “ ภาษา”  ตามหลักกระบวนการสื่อความหมาย  ไดถูกตองที่สุด 
 ก.  กฎเกณฑ  ศัพยและความนึกคิดเบื้องหลังไมเหมือนกนั 
 ข.  สัญลักษณอยางหนึ่งอยางใด 
 ค.  ระบอบการปกครองชนิดหนึ่ง 
 ง.  การมองเหน็ 
๓๙๕.  ในหลักเรื่องระดับการเขาถึงใจ  ความเขาใจในการติดตอส่ือสาร  ขึ้นอยูกับสิง่ใดเปนหลัก 
 ก.  ระดับความยากงายของเรื่องที่เกี่ยวของ  ข.  ระดับการศึกษา 
 ค.  ความสนใจและพืน้ฐานทางบุคคล  ง.  ถูกทุกขอ 
๓๙๖.  ในสังคมปจจุบัน  ส่ือมวลชนมีบทบาทมากมายในสังคม  ทั้งทางดาขอมูลขาวสาร , แฟชั่น ฯลฯ  อยาก
ทราบวา  ส่ือมวลชนใชหลักอะไรในการควบคุมมวลชน 
 ก.  หลักประชาธิปไตย    ข.  หลักการโฆษณา 
 ค.  หลักวัตถุนยิม    ง.  หลักจิตวิทยา 
๓๙๗.  ความสําเร็จของกระบวนการสื่อความหมาย  ขึ้นอยูกับปจจัยใดเปนสําคัญ 
 ก.  เนื้อความ     ข.  การโฆษณา 
 ค.  เปาหมาย     ง.  ผลสําเร็จ 
๓๙๘.  การตีความหมายของกระบวนการสือ่ความหมายของแตละบุคคล  ปจจัยอะไรบางที่เปนหลักสําคัญ 
 ก.  มูลเหตุ , ฐานะการเงนิ , การโฆษณา 
 ข.  ทัศนะคติ , ความคาดหมาย ,  อารมณ 
 ค.  อารมณ , มูลเหตุ , ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 ง.  ความสนใจ , ประสบการณ , สุขภาพ 
๓๙๙.  การเขาขางตนเอง เปนลักษณะอยางหนึ่งของจิตใจมนุษย  ขอใดแสดงออกถึงการเขาขางตนเอง  ใน
กระบวนการสือ่ความหมายไดดีที่สุด 
 ก.  ส่ือบิดเบือนความจริงเรื่องนักการเมืองที่หนุนหลังตนเอง 
 ข.  สมจิตรกินอาหารที่ตนเองชอบเพียงอยางเดียว 
 ค.  สมตึกมยอมอานหนังสือพิมพที่ดจมตนีกัการเมืองที่ช่ืนชอบ 
 ง.  สมถวิลสนใจแตศิลปะอยางเดียว 
๔๐๐.  ขอในอธิบายถึง  “ส่ือ”  ไดดีและถูกตองที่สุด 
 ก.  หนังสือพมิพ     ข.  วิทย ุ
 ค.  ใบปลิว     ง.  การนําสารออกสูระบบ 
 



 

 

๔๔
 
๔๐๑.  ส่ือแบงออกเปนทั้งหมด  ๔  กลุม  ขอใดถูกตองที่สุด 
 ก.  คําพูด , ส่ือพิมพ , เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส , การแสดง 
 ข.  คน , ประเพณี , ธรรมเนียม , สาระเนื้อหา 
 ค.  ส่ือมวลชน , นักขาว , หนงัสือพิมพ , นิตยสาร 
 ง.  ส่ิงพิมพ , การแสดง , ประเพณี , ความชือ่ 
๔๐๒.  ขอใดไมใชหลักในการเลือกสื่อ 
 ก.  เหมาะสมกับกลุมเปาเหมาย   ข.  ตามใจมหาชน 
 ค.  เนื้อหาเหมาะสม    ง.  ถายทอดกระจายเนื้อหาสะดวก 
๔๐๓.  ขอใดคอืขอดอยของสื่อ “ คําพูด” 
 ก.  ประหยัด     ข.  รวดเร็วทนัความตองการ 
 ค.  เร่ืองซับซอนจะลมเหลว   ง.  ปรับเนื้อหาไดงาย 
๔๐๔.  ขอใดเปนขอดอย  ของส่ือประเภท “ส่ิงพิมพ” 
 ก.  ขอมูลลาสมัยงาย    ข.  ดึงดูดความสนใจงาย 
 ค.  ใชอางอิงได     ง.  เปาหมายทาํการทบทวนได 
๔๐๕.  ขอใดไมใชประเภทของวัสดุส่ิงพิมพ 
 ก.  หนังสือพมิพ     ข.  ส่ิงพิมพเฉพาะกจิ  
 ค.  อินเตอรเนต็คาแฟ    ง.  นิตยสารและวารสาร 
๔๐๖.  จอรจ  เอ  มิลเลอร  ไดใหบทนิยามของทักษะการสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธวาอยางไร 
 ก.  เปนการแสดงกิริยาสัมพนัธทางสังคมโดยใชสัญลักษณระบบสาร 
 ข.  ถายทอดขาวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่ 
 ค.  เปนปฏิกิริยาตอบกลับในรูปแบบตาง ๆ  
 ง.  มีความเขาใจรวมกันตอกระบวนการสื่อตาง ๆ  
๔๐๗.  การสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยในดานตาง ๆ อาจจะถือเปนการสือ่สาร  ขอใดไมเปนการ
สนองความตองการขั้นพื้นฐานในลักษณะการสื่อสาร 
 ก.  แสดงบทบาทฐานะทางสงัคม   ข.  แสดงออกทางวัฒนธรรม 
 ค.  ตองมีปฏิกิริยาตอบกลังเสมอ   ง.  เพื่อความตองการพื้นฐานทั้งรางกายและจิตใจ 
๔๐๘.  ขอใดไมใชประโยชนของการสื่อสาร 

ก.  ทําใหมีสัมพันธที่ดีตอคนรอบขาง  ข.  ทําใหเกดิการแสดงออกทางวัฒนธรรม 
ค.  ทําใหเกดิสงครามได    ง.  ทําใหเกดิความสามัคคีกันและกนั 

๔๐๙.  กลุมของสัญลักษณทีถู่กสรางขึ้นในลักษณะที่มีความหมายตอคน  ใชเปนสารที่ผูสงสารออกไปเพื่อ
ถายทอดความคิด  ความรูสึก  ความตองการตามวัตถุประสงคของผูที่ทําการสื่อสาร  ตามบทความนีค้ือนิยาม
ของสิ่งใด 

ก.  การเขารหสั     ข.  ส่ือมวลชน 



 

 

๔๕
ค.  ภาษาสัญลักษณ    ง.  วัฒนธรรมสื่อ 

วิชา  การปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน 
๔๑๐.  ขอใดไมใชวิธีการปองกันโรคแบงตามระบบของการเกิดโรค 
 ก.  การสงเสริมสุขภาพ    ข.  การวินิจฉยัและการรักษาโรค 
 ค.  การฟนฟูสมรรถภาพ    ง.  การควบคมุรางกาย 
๔๑๑.  ขอใดเปนการสงเสริมสุขภาพ 
 ก.  การนวดตวัดวยเครื่องไฟฟา    

ข.  การสวมใสแวนตากันแดด 
 ค.  การออกกําลังกาย  รับประทานอาหารทีเ่หมาะสม  การงดสูบบุหร่ี 
 ง.  การไปพบแพทยตรวจรางกาย 
๔๑๒.  ขอใดเปนการวนิิจฉยัและรักษาโรค 
 ก.  การไปพบแพทยตรวจรักษาโรค   
 ข.  การออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย 
 ค.  เลือกรับประทานอาหารใหครบ  5  หมู  ในแตละมื้อ 
 ง.  งดบุหร่ี  สุรา  สารเสพติด  การพนนัและการสําสอนทางเพศ 
๔๑๓.  ขอใดไมจัดอยูใน  3  องคประกอบที่ทําใหเกิดโรค 
 ก.  คน      ข.  ส่ิงที่ทําใหเกิดโรค 
 ค.  เทคโนโลยี     ง.  ส่ิงแวดลอม 
๔๑๔.  สภาพที่สมบูรณทางรางกาย  จิตใจ  และสังคม  หมายถึงอะไร 
 ก.  เวชกรรมปองกัน    ข.  สุขภาพ 
 ค.  การฟนฟูสมรรถภาพ    ง.  การวินิจฉยัโรค 
๔๑๕.  ขอใดไมจัดอยูในสุขบัญญัติแหงชาติ  10  ประการ 
 ก.  ดูแลรักษารางกายของใชใหสะอาด 
 ข.  ลางมือใหสะอาดกอนรบัประทางอาหารและหลังขบัถาย 
 ค.  สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน 
 ง.  ไปปฏิบัติตามกฎจราจร 
๔๑๖.  วิธีการออกกําลังกายควรออกอยางนอยสัปดาหละกี่คร้ัง  และตดิตอกันกี่นาท ี
 ก.  อยางนอยสัปดาหละ  3 – 5 คร้ัง  ติดตอกัน  15 – 20  นาที 
 ข.  อยางนอยวนัละ  2 – 3 คร้ัง  ติดตอกัน  30  นาที 
 ค.  นานเทาใดก็ไดขึ้นอยูกับความพอใจ 
 ง.  ควรปฏิบัตใิหมากที่สุด 
 
 
 



 

 

๔๖
 
๔๑๗.  ขอใดไมใชประโยชนของการออกกาํลังกาย 
 ก.  มีสวนชวยปองกันรักษาและฟนฟูทั้งทางกายและทางจิต 
 ข.  กลามเนื้อจะเมื่อยลา  ออนเพลีย 
 ค.  ชวยใหระบบหัวใจ  ปอด  และหลอดเลือดทํางานดีขึน้ 
 ง.  ชะลอความเสื่อมของอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย 
๔๑๘.  การดันพื้นและการลุกนั่ง  เปนการออกกําลังกายแบบใด 
 ก.  แบบแอโรบิก     ข.  แบบชีวจิต 
 ค.  แบบลดน้ําหนัก    ง.  การบริหารรางกาย 
๔๑๙.  ขอใดไมใชวิธีการออกกําลังกายแบบแอโรบิก 
 ก.  เดินเรว็  วิ่งเหยาะ ๆ    ข.  พักผอน  เดินช็อบปง 
 ค.  ถีบจักรยาน  วายน้ํา    ง.  กรรเชียงเรอื  กระโดดเชอืก 
๔๒๐.  ขอใดไมใชวัตถุประสงคสําคัญของการชวยชีวิตเบื้องตน 
 ก.  ชวยใหรางกายมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงขึ้น 
 ข.  เปดทางเดนิหายใจใหปอดทํางานดีขึ้น 
 ค.  ชวยใหหวัใจและสมองไดรับออกซิเจน 
 ง.  ใหระบบการไหลเวยีนของโลหิตไดทํางานดีขึ้น 
๔๒๑.  ขอใดไมใชหลักการออกกําลังกายสาํหรับผูสูงอายุ 
 ก.  ไมเร็ว  ไมหนักมาก     ข.  ออกกําลังกายไดแตตองพักเปนระยะๆ 
 ค.  การเหวีย่ง  การกระแทกไดเต็มที ่   ง.  ไมมีการกลัน้หายใจ 
๔๒๒.  ขอใดไมถูกตองตามหลกัการชวยชีวิต 
 ก.  ตรวจดูปากและจมกูของผูปวยวามีส่ิงอุดตันหรือไม 
 ข.  เปาลมเขาปากผูปวยไมจาํเปนตองปดจมูกเสมอไป 
 ค.  ชวยการหายใจสลับกับการนวดหัวใจ  อัตราสวน  2  ตอ  15  คร้ัง 
 ง.  ตรวจการหายใจและการเตนของชีพจร 
๔๒๓.  การชวยผูปวยหายใจจะไมเกิดประโยชนถามีอาการอยางใด 
 ก.  ออกซิเจนถูกนําไปเลี้ยงสมองและอวัยวะสวนอื่น ๆ 
 ข.  ผูปวยยังมกีารไหวเวยีนของโลหิต 
 ค.  หัวใจของผูปวยหยุดเตน 
 ง.  ออกซิเจนเขาสูปอดของผูปวย 
๔๒๔.  ขอใดไมจัดวาเปนบาดแผล 
 ก.  จากการถูกทําลายของผิวหนัง    ข.  ลึกลงไปถึงขั้นผิวหนัง 
 ค.  อวัยวะแยกจากกันดวยสาเหตุตาง ๆ    ง.  จุกเสียด  คล่ืนไส  อาเจียน 
 



 

 

๔๗
 
๔๒๕.  บาดแผลแบงออกเปน  2  ชนิดใหญ ๆ อะไรบาง 
 ก.  บาดแผลปด  บาดแผลเปด    ข.  บาดแผลใน  บาดแผลนอก 
 ค.  บาดแผลเขา  บาดแผลออก    ง.  บาดแผลบน  บาดแผลลาง 
๔๒๖.  ขอใดไมใชการปฐมพยาบาลผูที่มีบาดแผล 
 ก.  ยกอวัยวะที่มีบาดแผลใหสูงกวาระดับหัวใจ  ข.  กดบนบาดแผลโดยตรง 
 ค.  ไมตองทําการปฐมพยาบาลรอจนกวาถึงมือแพทย ง.  ใชแรงกดบนเสนเลือดใหญ 
๔๒๗.  ขอใดไมใชสาเหตขุองการช็อก 
 ก.  เสียเลือด เสียน้ําจากรางกายมาก  ข.  การหายใจเขาออกสะดวก 
 ค.  ขาดออกซิเจน    ง.  จากการแพยาหรือสารพิษ 
๔๒๘.  ขอใดไมใชภาวะช็อกที่จะเกิดผลเสียตอระบบตาง ๆ ในรางกาย 
 ก.  หัวใจ     ข.  ปอด  ไต 
 ค.  ระบบทางเดินอาหาร    ง.  ระบบกระดูก 
๔๒๙.  ขอใดไมจัดอยูในการปฐมพยาบาลผูปวยอาการเดก็ 
 ก.  นอนราบ  ศีรษะต่ํา  ปลายเทาสงู 
 ข.  ผูปวยจะกระหายน้ําใหดืม่น้ําได 
 ค.  เปดทางเดนิหายใจใหโลง  และชวยเหลือการหายใจ 
 ง.  รีบนําสงโรงพยาบาล 
วิชา  โรคเอดส 
๔๓๐.  โรคเอดส  เปนกลุมอาการของโรคที่ทําใหภูมิคุมกัน  ในรางกายบกพรอง  ขอใดไมใชโรคที่จะเกดิขึ้น 
 ก.  เม็ดเลือดขาวบกพรอง    ข.  โรคแทรกซอนตางๆ  เชน ไขสูง 
 ค.  โรคฉกฉวยโอกาส เชน มะเร็ง   ง.  เม็ดเลือดแดงมาก 
๔๓๑.  โรคเอดส  สามารถรักษาใหหายขาดไดรือไม 
 ก.  ไมหายขาด     ข.  หายขาดได 
 ค.  มียารับประทาน    ง.  มีวัคซีน 
๔๓๒.  ขอใดไมใชทางที่ติดตอของโรคเอดส 
 ก.  ทางเลือด     ข.  ทางเพศสัมพันธ 
 ค.  ทางยุงที่มีเชื้อกัด    ง.  ทางมารดาสูทารกในครรภ 
๔๓๓.  การตดิเชื้อของผูปวยเอดส  สวนใหญเปนผูที่มีปจจัยเสีย่งทางดานใด 
 ก.  ทางเลือด     ข.  ทางแมสูลูก 
 ค.  ทางเพศสัมพันธ    ง.  ทางเข็มและกระบอกฉีดยา 
๔๓๔.  ขอใดไมใชผลกระทบของผูปวยโรคเอดส 
 ก.  เจ็บปวยเรือ้รัง    ข.  สุขภาพแขง็แรง 
 ค.  เพิ่มภาระในการดูแล    ง.  ส่ันคลอนความมั่นคงของชาติ 



 

 

๔๘
 
๔๓๕.  เชื้อไวรัสเอดส  สามารถแบงตัวในเซลลของคน  ที่ใดบาง 
 ก.  เม็ดเลือดขาว  เซลลสมอง   ข.  เม็ดเลือดขาว  เซลลสืบพันธ 
 ค.  เม็ดเลือดแดง  เซลลสมอง   ง.  เม็ดเลือดแดง  เซลลเนื้อเยื่อ 
๔๓๖.  ความเปนมาของโรคเอดส  พบครั้งแรกในผูปวยประเภทใด 
 ก.  ขายขายบรกิาร    ข.  ขายรักรวมเพศเดยีวกัน 
 ค.  หญิงขายบริการ    ง.  ชายจริงหญิงแท 
๔๓๗.  ขอใดไมควรปฏิบัติในชีวิตประจําวันของผูปวยโรคเอดส 
 ก.  คบหาสมาคมกับผูอ่ืนได 
 ข.  ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ 
 ค.  ตองระมัดระวังน้ําหล่ังตาง ๆ เชน  น้ําลาย  น้ําเหลือง 
 ง.  รวมเพศทางทวารหนกั 
๔๓๘.  ปจจัยเสี่ยงตอการติดยาเสพติด  มแีนวโนมของการปวยเปนโรคเอดส  สวนใหญเปนเพศใด 
 ก.  เพศหญิง     ข.  เพศชาย 
 ค.  เพศแฝง     ง.  เทาเทียมกนั 
๔๓๙.  ผูติดเชื้อเอดสสวนใหญประกอบอาชีพอะไร 
 ก.  คาขาย     ข.  งานบาน 
 ค.  กรรมการ / รับจาง / ผูใชแรงงาน  ง.  เกษตรกรรม 
๔๔๐.  ขอใดไมใชเปนกลุมอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส 
 ก.  โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจ  เชน  ปอดบวม  วัณโรค 
 ข.  โรคที่เกิดจากระบบทางเดินอาหาร  เชน  อุจจาระรวง 
 ค.  โรคที่เกิดจากตอมน้ําเหลือง  เชน  โตบริเวณใตคอ  รักแร  ขาหนีบ 
 ง.  โรคที่เกิดจากระบบไขมนั  ในรางกายสูงขึ้น  เชน  โคเลสเตอรอล 
๔๔๑.  การตรวจเลือดเพื่อตรวจสอบความถูกตองของการวินิจฉยัโรความีการติดเชื้อเอดส  ผลเลือดเปนอยางไร 
 ก.  ผลบวก     ข.  ผลลบ 
 ค.  ผลไมแนนอน    ง.  ผลคูณ 
๔๔๒.  ชองทางใดไมมีการแพรเชื้อโรคของเอดส 
 ก.  รวมเพศกบัผูติดเชื้อเอดส   ข.  ลดการมีเพศสัมพันธกับผูอ่ืน 
 ค.  ใชเข็มหรือกระบอกฉีดยารวมกับผูติดเชือ้เอดส ง.  แมที่ติดเชื้อเอดสจากสามหีรือคูนอน 
๔๔๓.  ส่ิงที่ไมชวยใหติดเชือ้เอดส  มีสุขภาพดี  แข็งแรง  และผอนคลาย  ความเครียด 
 ก.  เสพสารเสพติด    ข.  เที่ยวผับ  เที่ยวบาร 
 ค.  การปลูกตนไม  รดน้ํา  พรวนดิน  ง.  ดื่มสุรา 
๔๔๔.  อาการที่ชวนใหสงสัยวาตดิเชื้อเอดส  คือขอใด 
 ก.  ไขหวัดใหญ     ข.  เหนื่อยหอบ 



 

 

๔๙
 ค.  น้ําหนักลด     ง.  ถูกทุกขอที่กลาวมา 
๔๔๕.  ขอใดไมใชวิธีที่ควรคํานึงการเลือกใชถุงยางอนามัย 
 ก.  เลือกใชขนาดที่เหมาะสม   ข.  ซองตองไมชํารุดหรือฉีกขาด 
 ค.  ตรวจสอบดูวันผลิต  วนัหมดอาย ุ  ง.  ปลอยใหมฟีองอากาศที่ถุงยางอนามัย 
๔๔๖.  ขอใดไมใชวิธีการปองกันตนเองไมใหติดเชื้อเอดส 
 ก.  เปลี่ยนคูนอนอยูเสมอ    ข.  รักเดียวใจเดียว 
 ค.  ไมดื่มเหลาและงดยาเสพติด   ง.  ใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ 
๔๔๗.  หนทางที่ไมสามารถติดเชื้อเอดสไดคือขอใด 
 ก.  จูบแบบธรรมดา    ข.  การอยูในบานเดียวกนั 
 ค.  ดื่มน้ําแกวเดียวกัน    ง.  ใชเข็มหรือกระบอกฉีดยาเดียวกัน 
๔๔๘.  โรคมะเร็งตอมน้ําเหลือง  น้ําหนักลดลงอยางมาก  จนเหลือสภาพหนังหุมกระดูก  เปนอาการของผูติด
เชื้อเอดส  ระยะใด 
 ก.  ระยะติดเชือ้เร่ิมตน    ข.  ระยะเอดสเต็มขั้น 
 ค.  ระยะเริ่มแสดงอาการ    ง.  ระยะตอมน้ําเหลืองโต 
๔๔๙.  มีไข  ผ่ืนตามตัว  มแีผลในปาก  ตอมน้ําเหลืองโต 1 – 3 อาทิตยกห็ายไป  เปนอาการของผูติดเชื้อเอดส  
ระยะใด 
 ก.  ระยะติดเชือ้เร่ิมตน    ข.  ระยะตอมน้ําเหลืองโต 
 ค.  ระยะเริ่มแสดงอาการ    ง.  ระยะเอดสเต็มขั้น 
๔๕๐.  มีอาการใดอาการหนึง่  สงสัยวาติดเชื้อเอดส  ควรปรึกษาใครเพือ่รับการตรวจวินิจฉยัใหแนนอนตอไป 
 ก.  นักจติวิทยา     ข.  แพทย 
 ค.  ญาติ ผูปกครอง    ง.  เพื่อน 
๔๖๕๑.  ภายหลังมีพฤติกรรมเสี่ยง  ควรเจาะเลือดตรวจเมื่อใด 
 ก.  1  เดือนครึง่     ข.  2  เดือน 
 ค.  3  เดือน     ง.  3  เดือนครึ่ง 
๔๕๒.  ขณะนี้ประเทศไทยกําลังมีปญหาเรื่องเอดสในเดก็แรกเกิดควรปฏิบัตอิยางไร 
 ก.  ควรตรวจเลือดกอนสมรส  และกอนตัง้ครรภ 
 ข.  ไมควรผูกมัดตนเอง  ไมรัก  ไมชอบ  กเ็ลิกรากันไป 
 ค.  อยูกันฉันสามีภรรยากอนแตงงาน 
 ง.  ไมตองคุมกําเนิดดวยวิธีการตาง ๆ 
๔๕๓.  โรคเอดสเปนปญหาเรงดวนและมีความสําคัญ  อะไรบางที่ตองรวมมือรวมใจกนั 
 ก.  ราชการ     ข.  องคกรเอกชน 
 ค.  ประชาชน     ง.  ทุก ๆ คน ทุก ๆ หนวยงาน 
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