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แนวข้อสอบ พลร.2 รอ. 

1. เหตุที
นบัว่าสําคญัตอ้งรายงานด่วน คอื  
ก. เรื
องทหารถงึแก่ความตาย หรอืไดร้บัอนัตรายสาหสัเนื
องจากทาํลายชวีติตวัเอง  
ข. เมื
อมโีรคระบาดเกดิขึ)นแก่คนหรอืสตัวใ์นหรอืใกลท้ี
ตั )งหน่วยทหาร  
ค. เหตุที
จะทาํใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประเทศชาตอิยา่งรา้ยแรง  
ง. ถูกทุกขอ้  
2. เหตุที
นบัว่าสําคญัตอ้งรายงานตรงต่อ รมว.กห. ไดแ้ก่  
ก. เมื
อมโีรคระบาดเกดิขึ)นแก่คนหรอืสตัวใ์นหรอืใกลท้ี
ตั )งหน่วยทหาร  
ข. เหตุที
จะทําใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประเทศชาตอิยา่งรา้ยแรง  
ค. เหตุที
จะทาํใหเ้กดิความไมส่งบขึ)นในกรมกอง  
ง. ถูกทั )งขอ้ ข. และ ค.  
3. เหตุการณ์ที
นบัว่าสําคญัที
หน่วยใน ทบ. จะตอ้งรายงานต่อ ผบ.ทบ. ไดแ้ก่  
ก. เมื
อมโีรคระบาดเกดิขึ)นแก่คนหรอืสตัวใ์นหรอืใกลท้ี
ตั )งหน่วยทหาร  
ข. เหตุที
จะทําใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประเทศชาตอิยา่งรา้ยแรง  
ค. เหตุที
จะทาํใหเ้กดิความไมส่งบขึ)นในกรมกอง  
ง. ถูกทั )งขอ้ ข. และ ค.  
4. เมื
อเกดิเหตุซึ
งเกดิจากการทะเลาะววิาทจนถงึใชอ้าวุธทาํการต่อสูก้นัขึ)นในหมู่ทหารดว้ยกนัเองหรอื
บุคคลอื
นจนถงึแก่ความตายจะตอ้งรายงานตรงต่อ  
ก. รมว.กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แลว้แต่กรณ ี 
ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แลว้แต่กรณ ี 
ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แลว้แต่กรณ ี 
ง. ถูกทุกขอ้  
5. เหตุที
ตอ้งรายงานต่อ หน.ส่วนราชการขึ)นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. ไดแ้ก่  
ก. เมื
อมโีรคระบาดเกดิขึ)นแก่คนหรอืสตัวใ์นหรอืใกลท้ี
ตั )งหน่วย  
ข. เหตุที
จะทําใหเ้กดิความเสยีหายแก่ประเทศชาตอิยา่งรา้ยแรง  
ค. เหตุที
จะทาํใหเ้กดิความไมส่งบขึ)นในกรมกอง  
ง. ถูกทุกขอ้  
6. เมื
อเกดิเรื
องทหารถงึแก่ความตายหรอืไดร้บัอนัตรายสาหสัเนื
องจากทาํลายชวีติตวัเอง ตอ้งรายงาน
ตรงต่อ  
ก. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แลว้แต่กรณ ี 
ข. ปลดักระทรวงกลาโหม, ผบ.สส. แลว้แต่กรณ ี 
ค. ถูกทั )งขอ้ ก. และ ข.  
ง. ไมม่ขีอ้ถูก  
7. เมื
อมกีารรายงานด่วนตรงต่อ รมว.กห. แลว้ตอ้งรายงานตรงต่อใคร (แลว้แต่กรณ)ี  
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ก. หน.ส่วนราชการที
ขึ)นตรงต่อ กห. ข. ผบ.สส.  
ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร ง. ถูกทุกขอ้  
8. เมื
อมเีหตุนบัว่าสาํคญัเกดิขึ)นแลว้ไดร้ายงานตรงต่อ รมว.กห. แลว้จะตอ้ง  
ก. รบีรายงานใหห้วัหน้าส่วนราชการขึ)นตรงต่อ กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แลว้แต่กรณ ี 
ข. รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชั )นจนถงึ ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แลว้แต่กรณี  
ค. รายงานดว้ยวาจาใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
9. หวัขอ้การรายงานด่วนที
สุดตามคาํชี)แจงกองทพับก พ.ศ.2495 คอื  
ก. เมื
อไร, ใคร, ทาํไม, ที
ไหน, อยา่งไร  
ข. ใคร, อะไร, ที
ไหน, เมื
อไร, อยา่งไร  
ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื
อไร, อยา่งไร  
ง. ถูกทุกขอ้  
10. ขา่วที
เกี
ยวกบัทหารที
ปรากฏในหนงัสอืพมิพร์ายวนั หรอืรายคาบอนัเป็นเรื
องเสื
อมเสยีนั )น หากข่าว
ระบุว่าเป็นทหารหน่วยใด ให ้ผบ.หน่วย รายงานตรงต่อ  
ก. รมว.กห. ข. ผบ.สส.  
ค. ผบ.ทบ. ง. ถูกทุกขอ้  
11. หากมเีหตุฉุกเฉินเกดิขึ)นกรณทีี
ไมส่ามารถไปรายงานตนยงัหน่วยตน้สงักดัได ้ถา้ขา้ราชการผูน้ั )นอยู่
ในกรงุเทพมหานครดว้ยเหตุใดกต็าม ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร  
ก. ใหไ้ปรายงานตนยงัหน่วยทหารหรอืหน่วยราชการที
อยูใ่กล ้ 
ข. ใหไ้ปรายงานตนที
ศูนยป์ฏบิตักิารกองทพับก หรอืกองบญัชาการกองทพับกส่วนหน้า (ถา้ม)ี  
ค. ไปรายงานตนที
หน่วยตามขอ้ ก. และ ข. หน่วยใดหน่วยหนึ
ง  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
12. หากมเีหตุฉุกเฉินเกดิขึ)นกรณทีี
ไมส่ามารถไปรายงานตนยงัหน่วยตน้สงักดัได ้ถา้ขา้ราชการผูน้ั )นอยู่
นอกเขตกรงุเทพมหานครดว้ยเหตุใดกต็าม ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร  
ก. ใหไ้ปรายงานตนยงัหน่วยทหาร หรอืหน่วยราชการกองทพับกที
อยูใ่กลท้ี
สุด  
ข. ใหไ้ปรายงานตนที
กองบญัชาการกองทพับกส่วนหน้า  
ค. ใหไ้ปรายงานตนยงัหน่วยทหาร หรอืหน่วยราชการกองทพับกที
อยูใ่กล ้หรอืกองบญัชาการ
กองทพับกส่วนหน้า (ถา้ม)ี  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
13. การไปรายงานตนเมื
อมเีหตุฉุกเฉินและไมส่ามารถไปรายงานตนเองยงัหน่วยต้นสงักดัได ้ถา้สามารถ
ทาํไดค้วรไปรายงาน  
ก. ไปรายงานยงัหน่วยทหาร หรอืหน่วยราชการกองทพัใด ๆ กไ็ดท้ี
อยูใ่กล ้ 
ข. ไปรายงานยงัหน่วยทหาร หรอืหน่วยราชการกองทพับกที
มงีานเหมาะสมแก่หน้าที
ของผูไ้ปรายงาน  
ค. ไปรายงานยงัหน่วยทหาร หรอืหน่วยราชการกองทพับกที
มงีานเหมาะสมแกหน้าที
ของผูร้บัรายงาน  
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ง. ไมม่ขีอ้ถูก  
14. การเดนิทางไปปฏบิตัริาชการที
เดนิทางไปปฏบิตัริาชการนอกเขตจงัหวดัที
ตนรบัราชการ กรณไีป
ราชการนอกเขตกรงุเทพมหานคร จะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไรจงึจะถูกตอ้งตามระเบยีบ  
ก. ไปรายงานตวัต่อหวัหน้าหน่วยทหารที
ตนไปตดิต่อราชการ หรอืหวัหน้าหน่วยทหารเจา้ของพื)นที
ที
ตน
ไปตดิต่อราชการ  
ข. ไปรายงานตวัต่อหวัหน้าหน่วยทหารที
ตนไปตดิต่อราชการ หรอืหวัหน้าหน่วยทหารเจา้ของพื)นที
ที
ตน
ไปตดิต่อราชการ  
ค. ไปรายงานตวัต่อหวัหน้าหน่วยทหารที
ตนไปตดิต่อราชการ หรอืหวัหน้าหน่วยทหารเจา้ของพื)นที
ที
ตน
ไปตดิต่อราชการ โดยลงบนัทกึรายงานที
หน่วยนั )น ๆ จดัไวแ้ละถา้รายงานดว้ยวาจาไดก้จ็ะเป็นการดยีิ
ง  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
15. การลงนามในสมดุรายงานเมื
อไปปฏบิตัริาชการนอกจงัหวดัที
ตนรบัราชการ ใหไ้ปรายงานเมื
อใด  
ก. ใหไ้ปรายงานในวนัแรกที
ไปถงึเสมอ  
ข. ใหไ้ปรายงานในวนัแรกที
ถงึ แต่ถา้ไมส่ามารถกระทําไดก้ใ็หไ้ปรายงานในวนัรุง่ขึ)น หรอืในวนัที
เปิดทํา
การ  
ค. ใหไ้ปรายงานตวัในวนัแรกที
ถงึ แต่ถา้ไมส่ามารถกระทาํไดก้ใ็หไ้ปรายงานในวนัเดนิทางกลบั  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
16. การแต่งกายเมื
อไปรายงานตวั  
ก. แต่งกายเครื
องแบบทหาร หรอืเครื
องแบบขา้ราชการกลาโหมพลเรอืน  
ข. แต่งกายสุภาพ  
ค. แต่งกายตามขอ้ ก. หรอื ข. กไ็ดต้ามความเหมาะสม  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
17. เมื
อยา้ยตําแหน่ง ขั )นตอนการรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาเดมิซึ
งขาดจากความบงัคบับญัชา ปฏบิตัิ
อยา่งไรจงึจะถูกตอ้ง  
ก. รายงานผูบ้งัคบับญัชาทุกตําแหน่งตามลาํดบัชั )นลงมา  
ข. รายงานผูบ้งัคบับญัชาทุกตําแหน่งตามลาํดบัชั )นขึ)นไป  
ค. รายงานผูบ้งัคบับญัชาทุกตําแหน่งตามลาํดบัชั )นสงูลงมา  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
18. การรายงานตนเองตามขอ้บงัคบัทหารจะตอ้งรายงานอยา่งไร  
ก. รายงานโดยตรง ยศ นาม และตําแหน่งของตน  
ข. รายงานโดยตรง ยศ นาม และตําแหน่งของตน แลว้บอกเรื
องราวที
มกีารเปลี
ยนแปลงใหผู้ร้บัรายงาน
ทราบ  
ค. รายงานโดยตรง ยศ นาม และตําแหน่งของผูร้บัรายงาน แลว้บอกเรื
องราวที
มกีารเปลี
ยนแปลงใหผู้ร้บั
รายงานทราบ  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
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19. ถา้ผูม้ขีอ้ขดัขอ้งที
จะรายงานดว้ยวาจาไมไ่ด ้สามารถกระทําโดย  
ก. ใหร้ายงานดว้ยหนงัสอื  
ข. เขยีนลงสมดุรายงาน  
ค. ใหร้ายงานดว้ยหนงัสอื หรอืเขยีนลงในสมดุรายงาน  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
20. การรบั-ส่งหน้าที
โดยทั 
วไป ปกตใิหผู้เ้ร ิ
มออกเดนิทางไปทาํการรบั-ส่งหน้าที
ซึ
งกนัและกนัภายในกี
วนั 
นบัตั )งแต่วนัที
ไดร้บัทราบคําสั 
ง  
ก. 3 วนั ข. 7 วนั  
ค. 15 วนั ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
21. หากมคีวามจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการรบั-ส่งหน้าที
เกนิกําหนดมหีลกัเกณฑท์ี
จะต้องดาํเนินการ
อยา่งไรบา้ง  
ก. รายงานขออนุมตัพิเิศษต่อผูส้ ั 
งยา้ยเป็นราย ๆ ไป  
ข. รายงานขออนุมตัพิเิศษต่อผูส้ ั 
งยา้ยเป็นราย ๆ ไป ถา้ผูส้ ั 
งยา้ยมตีําแหน่งสงูกว่า ผบ.ทบ. ใหร้ายงาน
ขออนุมตั ิผบ.ทบ. เป็นอยา่งสงู  
ค. รายงานขออนุมตัพิเิศษต่อผูส้ ั 
งยา้ยเป็นราย ๆ ไป ถา้ผูส้ ั 
งยา้ยมตีําแหน่งสงูกว่า ผบ.ทบ. ใหร้ายงาน
ขออนุมตั ิผบ.ทบ. เป็นอยา่งสงู ในรายงานตอ้งแจง้ใหช้ดัเจนว่าจะแลว้เสรจ็เมื
อใด  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
22. การส่งหน้าที
สําหรบัผูป้ลดออกจากกองประจาํการ ใหป้ฏบิตัดิงันี)  
ก. ผูป้ลดเพราะเกษยีณอายุ ใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูน้ั )นสั 
งใหผู้ถู้กปลดส่งมอบหน้าที
ไวก้บัผูห้นึ
งใหแ้ลว้
เสรจ็ก่อนถงึวนัครบกําหนดปลด ครั )นมผีูม้ารบัตําแหน่งแทนจงึใหม้อบหน้าที
กนัต่อไป  
ข. ผูป้ลดเพราะเกษยีณอายุใหผู้บ้งัคบับญัชาของผูน้ั )นไวก้บัผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนถงึวนั
ครบกําหนดปลด ครั )นมผีูม้ารบัแทนจงึใหม้อบหน้าที
กนัต่อไป  
ค. ไมม่ขีอ้ใดถูก ง. ถูกทุกขอ้  
23. การรบั-ส่งหน้าที
ของผูร้บัการบรรจเุขา้รบัราชการใหมม่หีลกัเกณฑอ์ยา่งไร  
ก. ใหเ้ป็นไปตามกําหนดที
ระบุไวใ้นคาํสั 
งกระทรวงกลาโหม  
ข. ใหเ้ป็นไปตามกําหนดที
ระบุไวใ้นคาํสั 
งกองทพับก  
ค. ใหเ้ป็นไปตามกําหนดที
ระบุไวใ้นคาํสั 
งกระทรวงกลาโหม หรอืคาํสั 
งกองทพับกแลว้แต่กรณ ี 
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
24. ลาํดบัของการรบั-ส่งหน้าที
คอื ผูใ้ดจะตอ้งไปรบัส่งหน้าที
จากผูใ้ดก่อนนั )น โดยปกตถิอืเกณฑ์
อยา่งไร  
ก. ใหถ้อืเกณฑต์ามลาํดบัหมายเลขหน้าชื
อที
ปรากฏในคาํสั 
งนั )น ๆ โดยผูท้ี
มหีมายเลขน้อยไปรบัหน้าที

จากผูม้หีมายเลขมากในชุดของตน  
ข. ใหถ้อืเกณฑต์ามลาํดบัหมายเลขหน้าชื
อที
ปรากฏในคาํสั 
งนั )น ๆ โดยผูท้ี
มหีมายเลขมากไปรบัหน้าที

จากผูม้หีมายเลขน้อยในชุดของตน  
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ค. ใหถ้อืเกณฑต์ามลาํดบัหมายเลขหน้าชื
อซึ
งปรากฏในคาํสั 
งนั )น ๆ โดยใหไ้ปรบัหน้าที
ตามลําดบั
หมายเลขในชุดของตน  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
25. ในโอกาสที
จดัทหารกองเกยีรตยิศสาํหรบั ผบ.ทหารสงูสุด, ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. ใหจ้ดัเมื
อใด  
ก. ไปราชการต่างทอ้งถิ
นและในทอ้งถิ
นนั )นมหีน่วยทหารตั )งอยู ่ 
ข. ไปราชการต่างทอ้งถิ
นและในทอ้งถิ
นนั )นมหีน่วยทหารในสงักดั  
ค. ไปราชการที
มหีน่วยทหารตั )งอยูอ่ยา่งห่างไกล  
ง. ไปปฏบิตังิานธุรการของหน่วย  
26. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัศพทหารที
เสยีชวีติในขณะประจาํการ ใหจ้ดัเมื
อเวลาเผาหรอืฝงั
ตามลทัธศิาสนาของผูเ้สยีชวีติแต่ใหง้ดสาํหรบัศพทหารซึ
งเสยีชวีติเนื
องจากอะไร  
ก. ปฏบิตัหิน้าที
ในราชการในทอ้งถิ
นก่อการรา้ยตามคาํสั 
ง  
ข. ปว่ยดว้ยโรคปจัจบุนัทนัด่วนโดยไมม่อีาการมาก่อน  
ค. ตนเองกระทาํความผดิหรอืประพฤตชิั 
ว  
ง. ปฏบิตังิานธุรการของหน่วย  
27. ตามขอ้ 26 การจดักําลงัทหารเกยีรตยิศสําหรบัศพทหาร นายทหารชั )นนายพนั นายนาวา หรอืนาย
นาวาอากาศ ขึ)นไป ใหจ้ดักําลงัอยา่งไร  
ก. 2 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น และมแีตรเดี
ยว  
ข. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ค. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว หรอืขลุ่ยกลอง  
ง. 1 หมู ่ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว หรอืขลุ่ยกลอง  
28. การจดักําลงัทหารเกยีรตยิศสาํหรบันายทหารชั )นประทวนและศพนกัเรยีนทหาร ซึ
งเมื
อสาํเรจ็
การศกึษาแลว้จะไดเ้ป็นนายทหารสญัญาบตัร ใหจ้ดักําลงัอยา่งไร  
ก. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ข. 1 หมู ่ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ค. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว หรอืขลุ่ยกลอง  
ง. 1 หมู ่ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว หรอืขลุ่ยกลอง  
29. การจดักําลงัทหารเกยีรตยิศสาํหรบัศพทหาร ตามขอ้ 26 ถา้มศีพหลายศพในที
เดยีวกนัและเวลา
เดยีวกนั ซึ
งจะตอ้งทาํการเคารพศพพรอ้มกนัใหจ้ดักําลงัอยา่งไร  
ก. ตามลาํดบัของศพที
มยีศตํ
าสุดที
สงูสุด  
ข. จดัแต่เพยีงรายเดยีวที
มยีศสงูสุด  
ค. จดัตามอตัราของศพที
มยีศสงูแต่เพยีงรายเดยีว  
ง. ตามแต่ทางเจา้ภาพขอรอ้งใหจ้ดั  
30. ในกรณทีี
ผูบ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศไมต่อ้งรายงานตวั  
ก. เมื
อกองทหารเกยีรตยิศจดัสาํหรบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีิ 
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สมเดจ็พระราชชนนี รชัทายาท หรอืผูส้าํเรจ็ราชการแทนพระองค ์ 
ข. ในงานราชพธิ ีหรอืรฐัพธิต่ีาง ๆ ซึ
งมหีมายกําหนดการของสาํนกัพระราชวงั  
ค. เมื
อผูบ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศไม่มโีอกาสรายงานตวั  
ง. ถูกทุกขอ้  
31. กองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัธงชยัเฉลมิพลใหจ้ดักําลงัอยา่งไร  
ก. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว หรอืขลุ่ยกลอง  
ข. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว หรอืแตรวง  
ค. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ง. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรวง หรอืขลุ่ยกลอง  
32. ผูท้ี
จะพจิารณาว่าควรจดักองทหารเกยีรตยิศในทอ้งถิ
นที
อยูห่่างจากที
ตั )งของหน่วยทหารหรอืนั )น คอื
ใคร  
ก. ผบ.ทบ. หรอื จก.กพ.ทบ.  
ข. ผูบ้งัคบับญัชาในส่วนกลาง  
ค. ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยทหารที
ตั )งอยูใ่นทอ้งถิ
นนั )น  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
33. การจดัทหารกองเกยีรตยิศสาํหรบัศพทหารใหพ้ยายามจดัทหารจากหน่วยหรอืเหล่าใด  
ก. จดัจากกองพนัมณฑลทหารบก หรอืจงัหวดัทหารบก  
ข. จดัจากหน่วยหรอืเหล่าเดยีวกนักบัผูเ้สยีชวีติที
เคยบงัคบับญัชาหรอืเคยประจาํมาก่อน  
ค. จดัจากเหล่าทหารราบเป็นหลกั ถา้จดัไมไ่ดจ้ดัเหล่าอื
น  
ง. ถูกทุกขอ้  
34. กองทหารเกยีรตยิศจดัสําหรบัผูใ้ด โดยปกตใิหผู้บ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศรายงานตวัต่อผูน้ั )นดว้ยคาํ
กล่าวตรวจแถวของทหารกองเกยีรตยิศ มใีจความว่าอยา่งไร  
ก. ขอเรยีนเชญิตรวจแถวทหารกองเกยีรตยิศต่อไป  
ข. ขอเชญิใหเ้กยีรตติรวจแถวทหารกองเกยีรตยิศต่อไป  
ค. ขอเชญิตรวจแถวทหารกองเกยีรตยิศต่อไป  
ง. ขอเชญิตรวจแถวทหารกองเกยีรตยิศเพื
อเป็นเกยีรตต่ิอไป  
35. กําลงัของทหารกองเกยีรตยิศที
จดัสําหรบันายพลต่างประเทศชั )นยศ จอมพล, พลเอก, พลโท ใหจ้ดั
กําลงัอยา่งไร  
ก. 1 กองรอ้ย มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ข. 1 กองรอ้ย (3 หมวด) มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ค. 1 กองรอ้ย (2 หมวด) มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
36. กําลงัของทหารกองเกยีรตยิศที
จดัสําหรบันายพลต่างประเทศชั )นยศ พลตร,ี พลจตัวา ใหจ้ดักําลงั
อยา่งไร  
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ก. 1 กองรอ้ย มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ข. 1 กองรอ้ย (3 หมวด) มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ค. 1 กองรอ้ย (2 หมวด) มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
37. ถา้ไมม่หีมายกําหนดการใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื
นแลว้ ผูท้ี
ทาํหน้าที
ผูนํ้าตรวจแถวเชญิผูร้บัเกยีรตติรวจ
แถวกองทหารเกยีรตยิศคอืใคร  
ก. ผูค้วบคุมหรอืผูร้ายงานยอด ณ ที
นั )น  
ข. ผูท้ี
มอีาวุโสที
สุดเป็นผูต้อ้นรบั  
ค. ผูบ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศ  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
38. การตรวจแถวเมื
อถงึปลายแถวแลว้ ผูบ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศกลบัเขา้ที
เดมิ และบอกเลกิแสดง
ความเคารพเมื
อใด  
ก. ผูนํ้าตรวจแถวบอกใหเ้ลกิแสดงความเคารพ  
ข. ผูบ้งัคบัทหารกองเกยีรตยิศ  
ค. ผูนํ้าตรวจแถวผูร้บัเกยีรตยิศไปยนื ณ ที
รบัการเคารพเรยีบรอ้ย  
ง. ไมม่ขีอ้ถูก  
39. ขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหมว่าดว้ยการจดัทหารกองเกยีรตยิศ พ.ศ.2428 กําหนดใหก้องทหาร
เกยีรตยิศจดัสําหรบัผูใ้ด  
ก. นายกรฐัมนตร ีข. ผบ.สส.  
ค. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม ง. ถูกทุกขอ้  
40. ผูร้บัเกยีรตอิาจเดนิเขา้มาขอสมัผสัมอืผูบ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศเพื
อแสดงความขอบใจกไ็ด ้ถา้เป็น
เช่นนั )นผูบ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศซึ
งอยูใ่นท่าแบกอาวุธจะตอ้งทาํอย่างไร  
ก. ส่งกระบี
ใหม้อืซา้ยก่อนสมัผสัมอื ข. สรตุกระบี
แสดงความเคารพก่อน  
ค. ส่งมอืซา้ยใหส้มัผสัมอื ง. ถูกทุกขอ้  
41. การแนะนําใหผู้ร้บัเกยีรตยิศรูจ้กัผูท้ี
ไปรอรบั จะทาํไดใ้นโอกาสใด  
ก. โอกาสแรกที
มาถงึพธิตีรวจ  
ข. เมื
อเสรจ็พธิกีองทหารเกยีรตยิศแลว้  
ค. แลว้แต่โอกาสและเป็นครั )งคราวนั )น  
ง. ถูกทุกขอ้  
42. ผูบ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศบอกแสดงการเคารพ 2 ครั )ง และบรรเลงเพลงเคารพดว้ยทั )ง 2 ครั )ง เป็น
การปฏบิตัใินขั )นตอนใด  
ก. เมื
อผูร้บัเกยีรตมิาถงึและกล่าวใหโ้อวาทเสรจ็  
ข. ผูร้บัเกยีรตยิศตรวจแถวเสรจ็กําลงัเคลื
อนที
จากไป  
ค. ผูร้บัเกยีรตมิาถงึ  
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ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
43. เมื
อผูนํ้าตรวจแถวนําผูร้บัเกยีรตยิศเขา้ยนื ณ ที
รบัการเคารพ และตนเองเขา้ยนื ณ ที
เคารพ จดุยนื
ของผูนํ้าตรวจอยูอ่ยา่งไร  
ก. ยนือยูท่างซา้ยและเยื)องไปทางหลงัของผูร้บัเกยีรตเิลก็น้อย  
ข. ยนือยูท่างซา้ยแนวเดยีวกบัผูร้บัเกยีรต ิ 
ค. ยนือยูด่า้นหลงัของผูร้บัเกยีรต ิ 
ง. ถูกทุกขอ้  
44. กองทหารเกยีรตยิศไดอ้อกจากบรเิวณที
ตั )งกองทหารเกยีรตยิศไปแลว้  
ก. เมื
อรบัเกยีรตลิงจากที
แทนรบัการเคารพ  
ข. เมื
อเสรจ็พธิหีรอืผูร้บัเกยีรตยิศไดอ้อกจากบรเิวณที
ตั )งกองทหารเกยีรตยิศไปแลว้  
ค. เมื
อบงัคบักองทหารเกยีรตยิศบอกเลกิแสดงความเคารพ  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
45. การจดัทหารเกยีรตยิศสาํหรบัพระราชานุสาวรยีแ์ละอนุสาวรยีผ์ูป้ระกอบคุณความดแีก่ประเทศชาติ
เป็นอยา่งยิ
ง ใหจ้ดัเมื
อใด  
ก. เมื
อประกอบพธิเีปิดหรอืจดัพธิสีมโภชเป็นทางการ  
ข. เมื
อใดกไ็ดต้ามแต่จะเหน็สมควร  
ค. เมื
อมผีูว้างพวงมาลาสกัการะเป็นครั )งคราว  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
46. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบันายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวี่าการกระทรวง กลาโหม ใหจ้ดัเมื
อใด  
ก. เมื
อไปเยี
ยมราษฎรประสพภยัและแจกสิ
งของช่วยเหลอื  
ข. เมื
อไปราชการทอ้งถิ
นและในหน่วยทหารตั )งอยู่  
ค. เมื
อไปราชการต่างทอ้งถิ
นและหน่วยราชการตอ้นรบัอยู ่ 
ง. เมื
อประชาชนเชญิใหไ้ปและมพีธิเีปิดงานดว้ย  
47. คาํกล่าวรายงานตวัของผูบ้งัคบักองเกยีรตยิศ มคีําขึ)นตน้และลงทา้ยว่าอย่างไร  
ก. คาํขึ)นตน้ = ขอเชญิใหเ้กยีรตติรวจแถวทหาร, คาํลงทา้ย = ครบั  
ข. คาํขึ)นต้น = กระผมเป็นผูบ้งัคบักองทหารเกยีรตยิศ, คาํลงทา้ย = ครบักระผม  
ค. คาํขึ)นตน้ = สรรพนามและยศชื
อ, คาํลงทา้ย = ครบั หรอืตามฐานันดรศกัดิ Mของผูร้ายงาน  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
48. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัศพทหารและศพนกัเรยีนทหารซึ
งเมื
อสําเรจ็การศกึษาแลว้จะได้
เป็นนายทหารประทวน ใหจ้ดักําลงัอยา่งไร  
ก. จดักําลงั 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ข. จดักําลงักึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ค. จดักําลงั 1 หมู ่ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
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49. ท่าเคารพในแถวทหารกองเกยีรตยิศ เมื
อผูบ้งัคบักองเกยีรตยิศบอกแสดงการเคารพ ทหารในแถวจะ
อยูอ่ยา่งไร  
ก. ท่าอาวุธพรอ้ม ข. ท่าตรง  
ค. ท่าวนัทยาวุธ (ตดิดาบ) ง. ท่าวนัทยาวุธ (ไมต่ดิดาบ)  
50. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระบรมราชนีิ และรชั
ทายาท ใหจ้ดัเมื
อเสดจ็งานใด  
ก. งานพระราชพธิ ีข. พธิสีมโภช  
ค. เมื
อเวลารบัหรอืส่งธง ง. ถูกทุกขอ้  
51. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัธงไชยเฉลมิพล ใหจ้ดัเมื
อใด  
ก. งานรฐัพธิ ีข. พธิสีมโภช  
ค. เมื
อเวลารบัหรอืส่งธง ง. ถูกทุกขอ้  
52. การจดักองทหารเกยีรตยิศ ขอ้ใดไมถู่กตอ้ง  
ก. สาํหรบัพระบรมราชานุสาวรยีแ์ละอนุสาวรยีผ์ูป้ระกอบคุณงามความดแีก่ประเทศชาตเิป็นอยา่งยิ
ง ให้
จดัเมื
อเปิดหรอืจดัพธิสีมโภชเป็นทางการ  
ข. ศพทหารซึ
งเสยีชวีติในขณะประจาํการ ใหจ้ดัเมื
อเวลาเผาหรอืฝงัตามลทัธศิาสนาของผูเ้สยีชวีติทุก
ศพ  
ค. สาํหรบัธงไชยเฉลมิพลใหจ้ดัเมื
อเวลารบัหรอืส่งของ  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
53. การจดักองทหารเกยีรตยิศหากตอ้งจดัมากกว่า 1 ราย ในโอกาสเดยีวกนั ใหจ้ดัอยา่งไร  
ก. ไมต่อ้งจดัเพื
อตดัปญัหา  
ข. จดัแต่ไม่มหีลกัเกณฑต์ายตวั  
ค. ใหจ้ดัแต่ผูซ้ึ
งทรงราชอสิรยิศ หรอืเกยีรตยิศสงูกว่าเท่านั )น  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
54. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัรชัทายาท จดักําลงัอยา่งไร  
ก. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยวและแตรวง (ถา้ม)ี และธงไชยเฉลมิพล  
ข. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยวและแตรวง (ถ้าม)ี และธงไชยเฉลมิพล  
ค. 1 กองพนั ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยวและแตรวง (ถา้ม)ี และธงไชยเฉลมิพล  
ง. ไมม่ขีอ้ถูก  
55. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบันายกรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม จดักําลงัอยา่งไร  
ก. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ข. ครึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ค. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ง. ไมม่ขีอ้ถูก  
56. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัผูบ้ญัชาการทหารบก จดักําลงัอย่างไร  
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ก. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ข. 1 กองพนั ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถ้าม)ี  
ค. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ง. ไมม่ขีอ้ถูก  
57. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัประมุขรฐัต่างประเทศ จดักําลงัอยา่งไร  
ก. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง ธงไชยเฉลมิพล  
ข. 1 กองพนั ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง ธงไชยเฉลมิพล  
ค. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง ธงไชยเฉลมิพล  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
58. การจดักองทหารเกยีรตยิศสาํหรบัพระบรมราชานุสาวรยี ์จดักําลงัอย่างไร  
ก. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ข. 1 กองพนั ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถ้าม)ี ธงไชยเฉลมิพล  
ค. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
59. พ.ต.ชอบ ชมเชย สงักดั ทภ.2 ไดเ้สยีชวีติในขณะปฏบิตัริาชการสนาม ศปก.ทบ. ญาตแิละ
ผูบ้งัคบับญัชาไดจ้ดังานพระราชทานเพลงิศพที
วดัสุทธจนิดา โดยไดจ้ดักองเกยีรตยิศดว้ย อยากทราบว่า
จะตอ้งจดักําลงัอยา่งไร  
ก. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ข. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ค. กึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ง. ไมม่ขีอ้ใดถูก  
60. ร.ท.สุข ก่อเกดิ เป็นนายทหารพน้ราชการ สงักดั มทบ.21 รบับํานาญ ไดเ้สยีชวีติดว้ยโรคหวัใจ
ลม้เหลวขณะอยูท่ี
บา้น ญาตไิดจ้ดังานฌาปนกจิศพและไดร้ายงานขอกองทหารเกยีรตยิศ อยากทราบว่า
ตอ้งจดักําลงัอยา่งไร  
ก. ไมต่อ้งจดัเพราะเป็นทหารนอกประจาํการ  
ข. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ค. กึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรวง  
ง. กึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
61. จ.ส.อ.พรชยั เกดิด ีสงักดั พนั.ร.มทบ.21 เสยีชวีติขณะปฏบิตังิาน เป็นนายทหารเวรกองพนั 
ผูบ้งัคบับญัชา ญาตไิดจ้ดังานฌาปนกจิศพ ไดจ้ดักองทหารเกยีรตยิศอยากทราบว่าตอ้งจดักําลงัอยา่งไร  
ก. 1 หมวด ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ข. กึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ค. กึ
งกองรอ้ย ถอืปืนลกูซอง มแีตรนอน  
ง. กึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรวง  
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62. ส.อ.ธงชาต ิกลา้หาญ สงักดั ฉก.ร.23 ขณะออกลาดตระเวนรอบฐาน เกดิเหยยีบกบัระเบดิของขา้ศกึ
เป็นเหตุใหต้นเองและ ร.ต.บุญรอด ปลอดภยั เสยีชวีติคาที
 หน่วยไดส้่งศพกลบัหน่วยเพื
อใหญ้าติ
ประกอบพธิจีดัการศพตามประเพณพีรอ้มกนัโดยไดก้องเกยีรตยิศ อยากทราบว่าตอ้งจดักําลงัอย่างไร  
ก. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ข. กึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ค. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ง. กึ
งกองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
63. กองทหารเกยีรตยิศที
จดัสาํหรบัพระบรมราชานุสาวรยี ์ผูป้ระกอบคุณงามความดต่ีอประเทศชาตเิป็น
อยา่งยิ
ง จดักําลงัอย่างไร  
ก. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ข. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ค. 2 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว  
ง. 2 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
64. กองทหารเกยีรตยิศที
จดัสาํหรบั ผบ.เหล่าทพั ขอ้ใดถูกตอ้ง  
ก. ไมต่อ้งจดัสาํหรบั ผบ.เหล่าทพั หากรว่มไปกบัคณะของ รมว.  
ข. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรเดี
ยว และแตรวง (ถา้ม)ี  
ค. จดัเมื
อไปราชการทอ้งถิ
นและในทอ้งถิ
นนั )นมหีน่วยทหาร  
ง. 1 กองรอ้ย ถอืปืนเลก็ลว้น มแีตรวง  
65. การปฏบิตัใินกรณีที
ผูร้บัเกยีรตยิศไมม่โีอกาสตรวจแถวกองทหารเกยีรตยิศ ถา้ไมม่ี
หมายกําหนดการใหป้ฏบิตัเิป็นอย่างอื
นแลว้ปฏบิตัอิย่างไร  
ก. บอกแถวแสดงความเคารพ 2 ครั )ง  
ข. ครั )งแรกเมื
อผูร้บัเกยีรตมิาถงึ แตรวงบรรเลงแสดงการเคารพ  
ค. ครั )งที
 2 เมื
อผูร้บัเกยีรตยิศกําลงัเคลื
อนที
จากไป แตรวงบรรเลงเคารพ  
ง. ถูกทุกขอ้  
66. ผูม้อีํานาจสั 
งกองรกัษาการณ์ภายในคอืผูบ้งัคบับญัชาตั )งแต่ชั )นใด  
ก. ผูบ้งัคบักองบนิน้อย ข. ผูบ้งัคบักองพนั  
ค. ผูบ้งัคบัการเรอืชั )นหนึ
ง ง. ถูกทุกขอ้  
67. ทหารที
จะจดัไปกองรกัษาการณ์นั )น จะใชท้หารเหล่าและพรรคใด ใหใ้ครกําหนด  
ก. กองพนั  
ข. จงัหวดัทหารบกหรอืสถานีทหารเรอื  
ค. มณฑลทหารบกหรอืกองบนิน้อยหรอืสถานีทหารเรอื  
ง. กองทพั  
68. ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของกองรกัษาการณ์ภายใน คอื  
ก. ผบ.รอ้ย ข. ผบ.พนั  
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ค. ผบ.พล ง. นายทหารที
เป็นเจา้หน้าที
รกัษาการณ์ประจาํหน่วย  
69. การใหท้หารยามหรอืผูต้รวจบรรจกุระสุนเตรยีมพรอ้มไวน้ั )น จะทาํต่อเมื
อไดร้บัคาํสั 
งจากใคร  
ก. ผบ.กองรกัษาการณ์ ข. ผช.ผบ.กองรกัษาการณ์  
ค. นายทหารเวรของหน่วย ง. ผูม้อีํานาจสั 
งจดักองรกัษาการณ์  
70. โดยปกตกิองรกัษาการณ์ใหร้กัษาการณ์ต่อเนื
องเป็นเวลากี
ชั 
วโมง  
ก. 2 ช.ม. ข. 4 ช.ม.  
ค. 12 ช.ม. ง. 24 ช.ม.  
71. โดยปกตนิายยามหรอืจ่ายาม และนายทหารยาม จดัใหม้กีี
ผลดั  
ก. 2 ผลดั ข. 3 ผลดั  
ค. 4 ผลดั ง. 6 ผลดั  
72. บุคคลที
มอีํานาจตรวจระเบยีบรกัษาการณ์ของกองรกัษาการณ์ จทบ.น.ม. คอื  
ก. มทภ.2 ข. ฝา่ยเสธ.มทภ.2  
ค. นายทหารเวร พล.ร.3 ง. ไมม่ขีอ้ถูก  
73. ผูท้ี
จะเป็น ผบ.กองรกัษาการณ์ มหีน้าที
บงัคบับญัชาทหาร ซึ
งจดัเป็นกองรกัษาการณ์โดยเดด็ขาด 
นบัตั )งแต่เวลาใด  
ก. กองที
จะนําทหารไปทําหน้าที
รกัษาการณ์ 2 ช.ม.  
ข. กองที
จะนําทหารไปทําหน้าที
รกัษาการณ์ 1 ช.ม.  
ค. กองที
จะนําทหารไปทาํหน้าที
รกัษาการณ์ 10 ช.ม.  
ง. กองที
จะนําทหารไปทําหน้าที
รกัษาการณ์ 3 ช.ม.  
74. ผูบ้งัคบักองรกัษาการณ์ จะไปจากที
ตั )งกองรกัษาการณ์ไมไ่ด ้เวน้แต่.......  
ก. ไปรบัประทานอาหาร ข. ไปปฏบิตัหิน้าที
หน่วยต้นสงักดั  
ค. ไปในกจิหน้าที
รกัษาการณ์ ง. ไปชาํระร่างกายในตอนเชา้  
75. ถา้มกีารววิาทต่อสูก้นัในที
ใกลเ้คยีงที
ตั )งกองรกัษาการณ์ ผบ.กองรกัษาการณ์ จะปฏบิตัอิยา่งไร  
ก. รบีแจง้ใหเ้จา้หน้าที
ตํารวจทราบ  
ข. ถา้เหน็เป็นการสมควรใหห้า้มและจบัได ้ 
ค. ให ้ผช.ผบ.กองรกัษาการณ์ไปดแูลว้แจง้เหตุการณ์ใหท้ราบ  
ง. ขอ้ ก. และ ข. ถูก  
76. ถา้มตีํารวจรอ้งใหเ้จา้หน้าที
กองรกัษาการณ์ช่วย เมื
อ ผบ.กองรกัษาการณ์เหน็สมควรกใ็หจ้ดัไปช่วย
ได ้แต่ไมเ่กนิเท่าใดของจาํนวนทหารในกองรกัษาการณ์  
ก. 2 ใน 3 ข. 1 ใน 3  
ค. 1 ใน 2 ง. 1 ใน 4  
77. ถา้ทหารที
มารกัษาการณ์ปว่ยไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที
ต่อไปได ้ผบ.กองรกัษาการณ์ จะปฏบิตัิ
อยา่งไร  
ก. จดัทหารคนอื
นมายนืยามแทน  
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ข. ส่งกลบัไปหน่วยตน้สงักดัแลว้จดัคนอื
นมาแทน  
ค. รบีนําส่งโรงพยาบาลแลว้รายงานใหผู้ม้อีํานาจสั 
งจดักองรกัษาการณ์ทราบ  
ง. ใหน้อนทุเลาพกัผ่อนแลว้จดัทหารคนอื
นมาแทน  
78. ถา้ที
ตั )งกองรกัษาการณ์ที
ใดมผีูต้อ้งขงัอยูด่ว้ย ผบ.กองรกัษาการณ์มหีน้าที
ต่อผูคุ้มขงัต่อไปนี) ขอ้ใด
กล่าวผดิ  
ก. จดัการควบคุมใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ  
ข. ระวงัไมใ่หผู้ต้อ้งขงัหนีเป็นอนัขาด  
ค. ผูต้อ้งขงัหนีไปตอ้งแจง้เจา้หน้าที
ตํารวจและสารวตัรทหารทนัท ี 
ง. เวลาเปลี
ยนกองรกัษาการณ์ตอ้งตรวจรบัผูต้อ้งขงัพรอ้มหลกัฐาน  
79. เมื
อมผีูต้อ้งขงัมาส่ง ณ ที
ตั )งกองรกัษาการณ์ ผบ.กองรกัษาการณ์ตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร  
ก. รายงานผูม้อีํานาจสั 
งจดักองรกัษาการณ์ทราบทนัท ี 
ข. ตรวจหลกัฐานใหถู้กตอ้งกบัตวัจรงิโดยแน่นอน  
ค. ให ้ผช.ผบ.กองรกัษาการณ์รบีนําตวัเขา้ที
คุมขงัโดยทนัท ี 
ง. สอบถาม ยศ – ชื
อ ความผดิ แลว้รบีเขา้ที
คุมขงัโดยเรว็  
80. กองรกัษาการณ์ตอ้งจดัทหารไปเป็นยามรกัษากําป ั 
น หรอืหบีที
ไมไ่ดต้ั )งอยูใ่นกองรกัษาการณ์ การ
เปิดกําป ั 
นตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบใด  
ก. ระเบยีบซึ
งหน่วย ๆ นั )นกําหนดไวเ้ฉพาะ  
ข. ระเบยีบซึ
ง ผบ.กองรกัษาการณ์ไดก้ําหนดไวเ้อง  
ค. ระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยั  
ง. ระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิ  
 
จาํหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทหารมหาดเลก็รกัษาพระองค ์
รวมทุกอย่างที#ออกข้อสอบ  
วิชาที#สอบ 
1.วิชาเหล่าทหารราบ  
2.หน้าที#ของมหาดเลก็รกัษาพระองค ์ 
3.ความรู้ทั #วไป  
ส่งเป็นไฟลท์างอีเมล ์399 บาท  
สนใจสั #งซื0อและชาํระค่าบริการที#  
เลขที#บญัชี 188-206843-2 ชุดละ 399.-  
ธ.ไทยพาณิชย ์สาขาไทมส์แคว ์ชื#อกิตติยา สิมมา (ออมทรพัย)์  
โอนเงินแล้วแจ้งที# fono_9991@hotmail.com  
พร้อมแจ้งชื#อระบเุวลาการโอนเงินจาํนวนเงินที#โอน  
รายละเอียดแนวข้อสอบ  



https://www.facebook.com/KittiTest 
 

หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล ์ 
รายละเอียดแนวข้อสอบ  
ส่งมาที# 0843767277 คณุกิตติยา  
http://www.facebook.com/KittiTest 
 


