ธนาคารขอสอบ
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ ๔ ชาย
จงเลือกขอทีถ่ กู ที่สดุ เพียง ๑ ขอ
วิชา การอานแผนที่และการใชเข็มทิศ
๑. ทุก ๆ จัตุรสั บนแผนที่มาตราสวน 1 : 50000 จะมีระยะหางกันกี่เมตร
ก. 10 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
๒. การแบงกริดโซนระบบยูทเี อ็มจะใชทําแบง ผท.โลกระหวางละติจูดใต – เหนือ คือ
ก. 6 องศาใต – 8 องศาเหนือ
ข. 80 องศาใต – 84 องศาเหนือ
ค. 8 องศาใต – 6 องศาเหนือ
ง. 80 องศาเหนือ – 84 องศาใต
๓. การแบงกริดโซนระบบยูทีเอ็มจะใชทําแบบ ผท.โลกระหวางลองจิจูดตะวันตกกับตะวันออก คือ
ก. 90 องศาตะวันตก – 180 องศาตะวันออก
ข. 180 องศาตะวันตก – 360 องศาตะวันออก
ค. 180 องศาตะวันตก – 90 องศาตะวันออก
ง. 180 องศาตะวันตก – 180 องศาตะวันออก
๔. การแบงโซนในระบบยูทเี อ็มจะแบงออกไดเปนกีโ่ ซน
ก. 40 โซน
ข. 60 โซน
ค. 80 โซน
ง. 120 โซน
๕. แตละกริดโซนมีความกวางและความยาวกีอ่ งศา
ก. 3 องศา x 5 องศา
ข. 5 องศา x 15 องศา
ค. 6 องศา x 8 องศา
ง. 8 องศา x 10 องศา
๖. การกําหนดเลขอักษรประจํากริดโซนเพื่อไมใหซ้ํากันเลยอักษรประจํากริดโซนตัวอยางเชน
ก. 47 P
ข. PQ
ค. 5143 II
ง. Z RTSD
๗. อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรบน ผท.มาตราสวน 1 : 50000 ตัวอยางเชน
ก. L 7018
ข. NR
ค. Z RTSD
ง. 48 N
๘. การอานพิกัดกริดทางทหารในระบบยูทเี อ็มจะอานดังนี้
ก. อานไปทางขวาแลวขึ้นบน
ข. อานไปทางซายแลวขึ้นบน
ค. อานไปทางขวาแลวลงลาง
ง. อานไปทางซายแลวลงลาง
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๙. การอานพิกดั กริดทางทหารในระบบยูทเี อ็ม ถาอานพิกดั เปนตัวเลข 4 ตัว จะใกลเคียงระยะกีเ่ มตร
ก. 10 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
๑๐. การอานพิกัดกริดทางทหารในระบบยูทเี อ็ม ถาอานพิกัดเปนตัวเลข 6 ตัว จะใกลเคียงระยะกีเ่ มตร
ก. 10000 เมตร
ข. 1000 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 10 เมตร
๑๑. การอานพิกัดกริดทางทหารในระบบยูทเี อ็ม ถาอานพิกัดเปนตัวเลข 8 ตัว จะใกลเคียงระยะกีเ่ มตร
ก. 100 เมตร
ข. 10 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
๑๒. เสนทีล่ ากรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกรอบโลก คือเสน
ก. เสนอีเควเตอร
ข. เสนเมอริเดียน
ค. เสนละติจูดตะวันออก
ง. เสนละติจูดตะวันตก
๑๓. เสนทีล่ ากจากขั้วโลกเหนือมายังขั้วโลกใตรอบโลกคือเสน
ก. เสนลองจิจูดเหนือ
ข. เสนลองจิจูดใต
ค. เสนอีเควเตอร
ง. เสนเมอริเดียน
๑๔. เสนเมอริเดียนอานกลางตัดกับเสนอีเควเตอรโดยทํามุมฉากกันและกันจุดตัดนีเ้ รียกวา
ก. จุดศูนยกําเนิด
ข. จุดกําหนดอักษรโซน
ค. จุดที่อยูข องโซน
ง. จุดกําหนดเลขโซน
๑๕. ความสูงบน ผท.ที่ถกู กําหนดไวดวยเสนชัน้ ความสูงนั้นจะเทียบกับระดับอะไร
ก. จากเสนชัน้ ที่ต่ําที่สุด
ข. จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ค. จากพื้นระดับของภูเขา
ง. จากการกําหนดเสน 0 ม.
๑๖. เสนชัน้ ความสูงมีกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 6 ประเภท
ค. 8 ประเภท
ง. 10 ประเภท
๑๗. เสนชัน้ ความสูงหลักมีลกั ษณะดังนี้
ก. เปนเสนสีน้ําตาลบาง ๆ
ข. เปนเสนสีน้ําตาลหนามีเลขกํากับ เชน 100 , 200 ม.
ค. เปนเสนสีน้ําตาลมาบรรจบกัน
ง. เปนเสนสีน้ําตาลตัดกัน
๑๘. เสนทีแ่ สดงความต่ํา คือเสนชั้น
ก. เสนชัน้ ความสูงหลัก
ข. เสนชัน้ ความสูงรอง
ค. เสนชัน้ ความสูงแทรก
ง. เสนชั้นควาวสูงดีเพรสชัน่
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๑๙. คาความหางของเสนชัน้ ความสูงจะเขียนแสดงบริเวณใด
ก. ที่เสนชัน้ ความสูงทุก ๆ เสน
ข. ที่เสนชัน้ ความสูงแทรก
ค. ที่เสนชัน้ ความสูงหลัก
ง. ไมมีขอใดถูกเลย
๒๐. เสนชั้นความสูงที่มาบรรจบกันหลาย ๆ วง วงในที่เล็กที่สดุ มีกากบาทอยูตรงกลางและตัวเลขแสดงความ
สูงหมายถึง
ก. สันเขา
ข. คอเขา
ค. ยอดเขา
ง. ลาด
๒๑. การเดินทางดวยเข็มทิศขอควรระวังเข็มทิศควรอยูหางสายไฟฟาแรงสูงกีเ่ มตร
ก. 10 เมตร
ข. 18 เมตร
ค. 45 เมตร
ง. 55 เมตร
๒๒. เข็มทิศมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ
ก. ฝาตลับ ตัวเรือน หวงถือ
ข. ฝาตลับ หนาปด แผนลูกศร
ค. ฝาตลับ ตัวเรือน กานเล็ง
ง. ฝาตลับ ตัวเรือน หนาปด
๒๓. การตั้งเข็มทิศในเวลากลางคืนเมือ่ ไมมแี สงสวางตองตั้ง 3 อยางตรงกัน คือ
ก. ดรรชนีสดี ํา ลูกศร เสนเล็ง
ข. ดรรชนีสดี ํา พรายน้ํา ลูกศร
ค. ดรรชนีสดี ํา ชองเล็ง เสนเล็ง
ง. ดรรชนีสีดํา เสนเล็ง พรายน้ํา
๒๔. การตั้งเข็มทิศในเวลากลางคืนทีค่ รอบหนาปดอันบนหมุดคลิก๊ ได 1 คลิ๊ก เทากับกีอ่ งศา
ก. 3 องศา
ข. 2 องศา
ค. 1 องศา
ง. 5 องศา
๒๕. การแปลงคามุมกลับหรือเปลีย่ นเปนมุมตรงขามจะปฏิบัติหรือคิดดังนี้
ก. เอา 90 องศา บวกหรือลบ
ข. เอา 180 องศา บวกหรือลบ
ค. เอา 270 องศา บวกหรือลบ
ง. เอา 360 องศา บวกหรือลบ
๒๖. การใชเครื่องวัดมุม P – 67 ชวยในการวัดมุมภาคทิศเหนือบริเวณสวนโคงของ P – 67 บอกคาของมุมไว
คือ
ก. วงใน 0 องศา – 180 องศา
วงนอก 180 องศา – 360 องศา
ข. วงใน 0 องศา – 90 องศา
วงนอก 90 องศา – 180 องศา
ค. วงใน 180 องศา – 360 องศาวงนอก 0 องศา – 180 องศา
ง. วงใน 90 องศา – 180 องศา วงนอก 0 องศา – 90 องศา

๔

๒๗. หากวัดมุมภาคทิศเหนือได 135 องศา มุมกลับหรือตรงกันขาม คือ
ก. 315 องศา
ข. 45 องศา
ค. 351 องศา
ง. 54 องศา
๒๘. เครือ่ งหมายมูลฐาน หนวยทหาร คือ
ก. วงกลม
ข. สามเหลี่ยม
ค. สีเหลีย่ มจัตุรัส
ง. สี่เหลี่ยมผืนผา
๒๙. สีที่ใชเขียนเครือ่ งหมายทหาร มีกสี่ ี
ก. 2 สี
ข. 3 สี
ค. 4 สี
ง. 5 สี
๓๐. สีที่ใชเขียนหนวยทหารฝายขาศึกจะใชสอี ะไร
ก. ดํา
ข. แดง
ค. น้ําตาล
ง. น้ําเงิน
๓๑. สีที่ใชเขียนหนวยทหารฝายเดียวกัน คือ
ก. น้ําเงิน
ข. เหลือง
ค. เขียว
ง. แดง
๓๒. เครื่องหมายทางการชางของฝายเราและฝายขาศึก จะใชสอี ะไร
ก. น้ําเงิน
ข. เขียว
ค. เหลือง
ง. แดง
33. การแสดงขนาดของหนวยทหารถาเปนระดับกองพันมีลักษณะ
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
34. การแสดงตําบลจายสิ่งอุปกรณตาง ๆ เชน ตําบลจาย สป. 3 จะเขียนไดดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
35. การผสมเครือ่ งหมายของหนวยทหาร เชน
๒
ก. หมวดทหารราบที่ 2
ข. กองรอยทหารราบที่ 2
ค. กองพันทหารราบที่ 2
ง. กรมทหารราบที่ 2
36. เครือ่ งหมายกองพลทหารราบที่ 9 เขียนได คือ
xxxx
ก.
๙
ข.
๙
xx
ค.
๙
ง.
๙
37. เครือ่ งหมายตอไปนี้หมายถึง ๒
๓/๒
ก. มว.เสนารักษที่ 2 รอย 3 พัน 2
ข. มว.สื่อสารที่ 2 รอย 3 พัน 2
ค. มว.ทหารราบที่ 2 รอย 3 พัน 2
ง. มว.ทหารมาที่ 2 รอย 3 พัน 2
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38. การแสดงเครือ่ งหมาย หมู ตอน มว. คือ
ก.
ข. X XX XXX
ค. I II III
ง. XXXX
39. เครือ่ งหมายหนวยทหารขนสง คือ
ก. â
ข.
ค.
ง.
40. พื้นที่วางกําลังของกองบินในอนาคตเขียนไดดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
41. จุดประสานการปฏิบัติมักจะเขียนดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
42. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาดกลางเขียนไดดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
43. การผสมเครือ่ งหมาย กองพันทหารมาที่ 2 กรมทหารมาที่ 4 เขียนไดดังนี้
ก. ๒
๔
ข. ๒
๔
ค. ๔
๒
ง. ๒
๔
44. ตําบลจายน้ําxxของกองพล เขียนได คือ
xx
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
45. เครือ่ งหมายกับระเบิด แสดงไดดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.
46. เครือ่ งหมายตอไปนี้ คือ
ก. ขบวนรถสายพาน
ข. ขบวนรถไฟ
ค. ขบวนรถถัง
ง. ขบวนสัมภาระ
47. สีที่ใชกับเครือ่ งหมายบนแผนที่มี 5 สี คือ
ก. แดง ดํา น้ําเงิน น้ําตาล เขียว
ข. แดง ดํา เหลือง ฟา น้ําตาล
ค. แดง ดํา เขียว น้ําเงิน เหลือง
ง. แดง ดํา น้ําตาล เหลือง เขียว
48. สัญลักษณวัดมีโบสถ เขียนไดดังนี้
ก.
ข.
ค.
ง.

๖

วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๔๙. มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกา กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มีกี่สวน
ก. 5 สวน
ข. 10 สวน
ค. 15 สวน
ง. 19 สวน
๕๐. ขอใดตอไป คือหนวยงาน ราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุด
ก. กรมการสือ่ สารทหาร
ข. กรมกิจการพลเรือนทหาร
ค. กรมการเงินทหาร
ง. ถูกทุกขอ
๕๑. ขอใดคือหนาทีข่ องกรมสงกําลังบํารุงทหาร
ก. ประสานงานดานการสงกําลังบํารุงกับเหลาทัพ
ข. ทําการเกษตรเพื่อสงใหกับกองทัพ
ค. ทางงบประมาณสนับสนุน บก.สูงสุด
ง. ไมมีขอใดถูก
๕๒. การทูตฝายทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด คือหนาที่ของหนวยงานใด
ก. กรมกิจการพลเรือนทหาร
ข. กรมการทูตทหาร
ค. กรมขาวทหาร
ง. ถูกทุกขอ
๕๓. ปฏิบัติการใดคือหนาที่ของกองบัญชาการทหารพัฒนา
ก. การวิจัยทางยุทธศาสตรและการศึกษาในระดับสูง
ข. การฝกศึกษาและวิทยาการทางทหารของ บก.ทส.
ค. การปองกันการแทรกซึมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ
ง. ขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง

๕๔. จากคําตอบขอที่ 5 ขอใด คือคําขยายความของหนาที่ของคําตอบที่ถกู ตองจากขอ 5
ก. การประสานวิทยาการทางดานความมั่นคงแหงชาติ
ข. ดําเนินงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาวิชาการทหาร
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของประเทศในถิ่นทุรกันดาร
ง. ดําเนินการฝกศึกษาดานการขาวกรอง
๕๕. กองทัพบกแบงสวนราชการออกเปนกี่สวน
ก. 30
ข. 32
ค. 35
ง. 36
๕๖. ขอใดตอไปนี้ไมใชสวนราชการกองทัพบก
ก. กรมกําลังพลทหารบก
ข. กรมการคลังทหารบก
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ค. กรมสงกําลังบํารุงทหารบก
ง. กรมสารบรรณทหารบก
๕๗. ขอใดตอไปนี้คอื หนาทีข่ องกรมขาวทหารบก
ก. กําหนดความตองการและกํากับการเกี่ยวกับการแลกสวนแผนทีท่ หาร
ข. รายงานขาวประจําวันของ กสร.
ค. หาขาวใหกับ ททบ.5
ง. กํากับขาวสารกอนสงผานไปยังประชาชน
๕๘. ขอใดตอไปนี้คอื เปนหนาที่ของกรมยุทธการทหารบก
ก. ดําเนินงานประวัตศิ าสตรและพิพิธภัณฑทหารบก
ข. ควบคุมกิจการการศึกษาของกองทัพบก
ค. อํานวยการ วางแผน ประสานงาน และกํากับการวิจยั ของกองทัพบก
ง. ถูกทุกขอ
๕๙. ขอใดไมใชหนาที่ของสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ก. ควบคุมการวางแผนของกองทัพบก
ข. กําหนดหลักนิยมในการบริหารงานในกองทัพบก
ค. อํานวยการศึกษา ในกิจการปลัดบัญชี
ง. หาเงินกูใหกองทัพบก
๖๐. ขอใดคือหนาทีข่ องจเรทหารบก
ก. สืบสวน สอบสวน และพิจารณาเรือ่ งราวรองทุกขและการรองเรียน ทีเ่ กี่ยวกับราชการของทหาร
หรือขาราชการ ของกองทัพบก
ข. ควบคุมสืบสวน และพิจารณาเรื่องราวรองทุกข ของทหารราบ
ค. มีหนาที่จบั กุมผูกระทําผิดในกองทัพบก
ง. ไมมีขอใดถูก
๖๑. ขอใดคือหนาทีข่ องกรมสารบรรณทหารบก
ก. ทําการควบคุมทางดานการเงินของกองทัพบก
ข. ดําเนินการจัดกําลังพล กฎหมายการฝกและการศึกษาวิชาการเหลาทหารสารบรรณ
ค. เตรียมอาวุธใหกับเหลาทหารมา
ง. เตรียมเอกสารใหกับกองบัญชาการทหารสูงสุด
๖๒. หนาที่ของกรมการทหารชางคือขอใด
ก. คิดคนประดิษฐ อาวุธเพือ่ ใชในกองทัพบก
ข. ดําเนินการเกี่ยวกับการกอสรางรวมทั้งซอมแซมสิ่งกอสรางตามที่ไดรับมอบหมาย
ค. ซอมอาวุธและอุปกรณทางดานทหารชาง
ง. ขอ ข. และ ขอ ค. ถูก

๘

๖๓. ขอใดไมใชหนวยงานของสวนราชการกองทัพบก
ก. กรมยุทธโยธาทหารบก
ข. กรมสรรพาวุธทหารบก
ค. กองบัญชาการทหารการรบทหารบก
ง. กรมวิทยาศาสตรทหารบก
๖๔. กองทัพเรือมีสวนราชการกี่สวน
ก. 35
ข. 34
ค. 33
ง. 32
๖๕. ขอใดคือสวนราชการของกองทัพเรือ
ก. กรมอูทหารเรือ
ข. กรมการขนสงทหารเรือ
ค. กรมกําลังพลทหารเรือ
ง. ถูกทุกขอ
๖๖. ขอใดคือหนาที่กรมยุทธการทหารเรือ
ก. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับเกี่ยวกับยุทธการ
ข. วางแผนบัญชาการเครื่องบิน F – 18
ค. วางแผนการจัดซึ่งเรือของกองทัพเรือ
ง. ถูกทุกขอ
๖๗. สวนราชการกองทัพอากาศมีกี่สวน
ก. 17
ข. 18
ค. 19
ง. 20
๖๘. ขอใดบอกถึงหนวยงานของกองทัพบก
ก. กรมจเรทหารอากาศ
ข. กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ
ค. กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ง. ถูกทุกขอ
๖๙. หนาที่ของกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ คือขอใด
ก. มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงทั้งปวงตามที่กองทัพอากาศกําหนด
ข. มีหนาที่สงกํางังบํารุงใหกับกองทัพเรือ เมือ่ ยามขับขัน
ค. ไมมีหนาที่ในการขนสงใหกับกองทัพอากาศในยามคับขัน
ง. ไมมีขอใดถูก
๗๐. สถานการณฉุกเฉินมีความหมายตามขอใด
ก. สถานการณไมปกติ
ข. สถานการณไฟไหมปาสงวน
ค. สถาการณทเี่ ปนภัยตอความมั่นคงของชาติ
ง. สถานการณ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต
๗๑. รัฐมนตรีรกั ษาการณมอี ํานาจตามขอใด ตาม พ.ร.บ. ฉุกเฉิน

๙

ก. ประกาศหามมิใหการชุมนุมมั่วสุมกัน
ข. กักขุงบุคคลใดก็ได
ค. สั่งฆาไดโดยปราศจากเหตุผล
ง. ปลดนายกรัฐมนตรี
๗๒. ทหารมีอํานาจอะไรบางเมือ่ ประกาศกฎอัยการศึก
ก. ตรวจคนตามมาตรา ฯ
ข. เกณฑพลเมืองและขบวนยานพาหนะตามมาตรา 10
ค. การทําสารหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ตามมาตรา 14
ง. ถูกทุกขอ
๗๓. ขอใดคือขอควรปฏิบัติของประชาชนในยามสงครามหรือยามฉุกเฉิน
ก. สมัครเขารับราชการทหาร
ข. ใหความรวมมือกับทางราชการ
ค. เสียสละทรัพยสินสมบัตสิ วนตัวสนับสนุนรัฐบาล
ง. ถูกทุกขอ
วิชา กําลังพลสํารอง
๗๔. กําลังทหารในกองทัพไทย ประกอบดวยกําลัง ๒ สวนคือ
ก. กําลังประจําการ และกําลังกึ่งทหาร
ข.กําลังประจําการและกําลังสํารอง
ค.กําลังประจําการและกลุมพลังมวลชนที่จัดตั้งแลว
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๗๕. ในอดีตประเทศไทยมีการเรียกพลตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหมตั้งแตป พ.ศ.ใด ?
ก. พ.ศ. ๒๕๑๖
ข. พ.ศ. ๒๕๑๗
ค. พ.ศ. ๒๕๑๘
ง. พ.ศ. ๒๕๑๙
๗๖. ตอมาไดมกี ารเรียกพลตามระบบกําลังพลสํารองที่จัดตั้งขึ้นในป ๒๕๓๔ เรียกวาระบบอะไร ?
ก. ระบบการฝกกําลังพลสํารอง
ข. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓
ค. ระบบ ๓ : ๓ : ๔
ง. ระบบการเรียกพล และระดมพล
๗๗. จากระบบที่ใชอยูในป ๒๕๓๔ ไดวิเคราะหปญหาขอขัดของเรือ่ ยมาจนกระทั่ง ป ๒๕๔๗จนถึงปจจุบันได
พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบเมือ่ ป ๒๕๓๔ มาเปนระบบใด ?
ก. ระบบการฝกกําลังพลสํารอง
ข. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓
ค. ระบบ ๓ : ๓ : ๔
ง. ระบบการเรียกพล และระดมพล
๗๘. ระบบยอยที่รองรับระบบใหม(เริ่มใชป ๒๕๔๗) ยังคงใช ๕ ระบบเดิม อยากทราบวาระบบการผลิตกําลังพล
สํารอง ในการผลิตกําลังพลสํารองประเภทผูบังคับบัญชาหนวยใดเปนผูผ ลิต
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
ง. ไมมีขอ ใดถูก

๑๐

๗๙. ระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง ในการควบคุมกําลังพลสํารองในเขตพื้นที่ทขี่ ้นึ ตรงตอกองทัพภาค หนวย
ใดเปนผูค วบคุม
ก. หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
ข. มทบ.
ค. ศูนยฝก ตา ๆ
ง. หนวยฝกตาง ๆ
๘๐. ระบบการเรียกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรซึ่งจะตองใชคําสั่งเรียก การดําเนินการเมื่อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง กลาโหมอนุมัตกิ ารเรียกแลว ใคร? เปนผูสงคําสั่งเรียกพลไปยังนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน ณ ภูมิลําเนา
ก. ผบ. จทบ.
ข. ผบ.มทบ.
ค. ผบ.นสร.
ง. เจาหนาที่ฝายมหาดไทย
๘๑. ระบบการเรียกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารประทวนและพลทหาร ใครเปนผูดําเนินการเรียกโดย
อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร ?
ก. ผบ. จทบ.
ข. ผบ.มทบ.
ค. ผบ.นสร.
ง. เจาหนาที่ฝายมหาดไทย
๘๒. ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองเพือ่ เลือ่ นยศ และเลื่อนฐานะ กําลังพลสํารองผูมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไดรับ
อนุมัติใหเขารับการฝกแลว จะไปทําการฝกที่ใด ?
ก. ศูนยฝก หรือหนวยฝก
ข. รร. กสร.ศสร.
ค. รร.รด.ศสร.
ง. โรงเรียนของเหลาตาง ๆ ในกองทัพบก
๘๓. ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง มีหลักการใชอยางไร ?
ก. ใชเสริมกําลังกองประจําการ
ข. ใชทดแทนกําลัง
ค. ใชขยายกําลังและจัดตั้งหนวยใหม ง. ถูกทุกขอ

๘๔. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังพลสํารองไดมาอยางไร ?
ก. ใชระบบอาสาสมัคร
ข. ใชกฎหมายบังคับ
ค. ใชการสอบคัดเลือก
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๘๕. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองไดมาอยางไร ?
ก. ใชระบบอาสาสมัคร
ข. ใชกฎหมายบังคับ
ค. ใชการสอบคัดเลือก
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๘๖. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร กําลังพลสํารองไดมาอยางไร ?
ก. ใชระบบอาสาสมัคร
ข. ใชกฎหมายบังคับ
ค. ใชการสอบคัดเลือก
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๘๗ . ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกา กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร
ก. ฝกปละไมเกิน ๒๐ วัน
ข. ฝกปละไมเกิน ๓๘ วัน

๑๑

ค. ฝกปละไมเกิน ๔๒ วัน
ง. ฝกปละไมเกิน ๘๐ ชั่วโมง
๘๘. ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร ?
ก. ฝกปละไมเกิน ๒๐ วัน
ข. ฝกปละไมเกิน ๓๘ วัน
ค. ฝกปละไมเกิน ๔๒ วัน
ง. ฝกปละไมเกิน ๘๐ ชั่วโมง
๘๙. ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร ?
ก. ฝกปละไมเกิน ๒๐ วัน
ข. ฝกปละไมเกิน ๓๘ วัน
ค. ฝกปละไมเกิน ๔๒ วัน
ง. ฝกปละไมเกิน ๘๐ ชั่วโมง
ครูทหารผูนํา
๙๐. ผลลัพธของการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คืออะไร
ก. ผลการเรียนของนักเรียน
ข. ระดับความรูของนักเรียน
ค. การเรียนในแตละบทเรียน
ง. ความขยันของนักเรียน
๙๑. ขอใดจัดเปนนิยามของการเรียนในวิชาทหาร
ก. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเปนผลเนื่องมาจากรางกาย จิตใจใหสนองเร็วตอสิ่งแวดลอม
ข. การสนองตอสิ่งเราประสาท อันกอใหเกิดการตอบสนองสูก ารรับรูแ ละทัศนคติใหม ๆ
ค. การนําไปสูความรู ทักษะ และทัศนะคติทดี่ ีตอ สิ่งเราประสาทตาง ๆ
ง. การใชเครือ่ งชวยฝก , แบบฝกหัด , การสาธิต
๙๒. ประเภทการเรียนของนักเรียน แบงได ๓ ประเภทดังนี้
ก. ความรู , ความเชี่ยวชาญ , ความขยัน
ข. ความรู , ความเขาใจ , ความเชี่ยวชาญ
ค. ความรู , ทักษะ , ทัศนะคติ
ง. ความรู , ทักษะ , อุดมการณ
๙๓. สภาพจิตใจอันหมายถึงการเห็นคุณคา อุดมคติ ความฝกใฝและคานิยม โดยแสดงออกเปนพฤติกรรมอยาง
หนึ่งอยางใด เปนบทนิยามของประเภทการเรียนชนิดใด
ก. ความรู
ข. ความเขาใจ
ค. วินัย
ง. ทัศนคติ
๙๔. กระบวนการสอนแบงออกเปน ๓ ประเภท อะไรบาง
ก. การสอน , การเรียน , การสอบ
ข. การสอน , การวิเคราะห , การประมวลผล
ค. การสอน , ผูสอน , ผูเ รียน
ง. การสอน , การปฏิบัติ , การประเมินผล
๙๕. “ การฟงการอธิบาย และมีการสาธิตตัวอยาง กิจกรรมตาง ๆ ในการเรียน” จัดอยูในกระบวนการใดในการ
เรียน – การสอน

๑๒

ก. การสอน
ข. การปฏิบัติ
ค. การสอบ
ง. กิจกรรมนันทนาการ
๙๖. “ การซักถาม การสาธิต การหาขอบกพรองและการแกไขของผูรับการสอน” จัดอยูในกระบวนการใดใน
การเรียน – การสอน
ก. การสอน
ข. การปฏิบัติ
ค. การสอบวัดผล
ง. การสอบภาคปฏิบัติ
๙๗. หลักการสอนมีทั้งหมดกี่ประการ
ก. ๕
ข. ๖
ค. ๗
ง. ๑๐
๙๘. จุดมุงหมายในการเรียนมีความสําคัญอยางไร
ก. เพือ่ ใหนักเรียนไดทราบวาจะเรียนเรื่องใด
ข. ดูความเหมาะสมกับนักเรียน
ค. เพือ่ สามารถทราบหัวขอในการสอน – เรียนได
ง. เพือ่ ใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดดี
๙๙. การเรียนสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได จําตองมีการประเมินผล หลักสําคัญในหัวใจของการประเมินผล
คือสิ่งใด
ก. การบันทึก
ข. การจํา
ค. การใหความรูเ พิ่มเติม
ง. การสังเกตุ
๑๐๐. การสนองตอบมีดวยกันหลายวิธี ขอใดไมเขาอยูในการสนองตอบ
ก. การสังเกตุ
ข. การบันทึก
ค. การทอง
ง. การประเมินผล
๑๐๑. ประโยชนของการถามมีดวยกันหลายประการ ขอใดถูกตองที่สดุ
ก. ประเมินระดับการสอน
ข. ประเมินครูอาจารย
ค. เราใหคดิ
ง. จูงใจการเรียน – สอน
๑๐๒. คําถามประเภทใดควรหลีกเลี่ยงในการใชถามนักเรียนในหองเรียน
ก. คําถามที่ตอบวา ใช หรือ ไมใช
ข. คําถามที่ทําใหนักเรียนตื่นตัวเสมอ
ค. คําถามที่ใชถอ ยคําและภาษาทีเ่ ขาใจงาย ง. คําถามทีเ่ นนถามมุงเพียงประเด็นเดียว
๑๐๓. ขอใดถือเปนประโยชนของอุปกรณการสอน
ก. ผานประสาทหลายทาง
ข. เพิ่มความสนใจ
ค. ประหยัดเวลา
ง. เพิ่มสมรรถภาพการเรียนรู
๑๐๔. คุณลักษณะของอุปกรณที่ดี มีหลายประการ ขอใดไมเขาพวก
ก. มีความเหมาะสม
ข. ดึงดูดความสนใจ

๑๓

ค. สะดวกและทนทาน
ง. ทันสมัยและราคาแพง
๑๐๕. หลักการใดๆของผูนําเปรียบไดกับสิ่งใด ขอใดถูกตองที่สดุ
ก. หลักการปฏิบตั ิงาน
ข. คติประจําใจ
ค. แนวทางการปฏิบัติงาน
ง. ศีลธรรมประจําใจ
๑๐๖. ขอใดเปนผลรายที่มารถกระทบกระเทือนตอสมรรถภาพของหนวยงานและความเปนผูน ําไดมากทีส่ ุด
ก. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ข. ขีดความสามารถของผูบังคับบัญชา
ค. ขีดความสามารถของผูใตบงั คับบัญชา ง. ปญหาดานการเงิน
๑๐๗. กรรมวิธีในการแกปญหาความเปนผูนํา มีกี่ประเภท อะไรบาง
ก. ๒ ประเภท คือ วินัยและขวัญ
ข. ๓ ประเภท คือ การรับรูปญ
 หา , ประมาณสถานการณ , ปฏิบัตกิ าร
ค. ๓ ประเภท คือ วินัย , ขวัญ , การปฏิบัตกิ าร
ง. ๔ ประเภท คือ วินัย , ประมาณการณ , ปฏิบัติการ , ประมวลผล
๑๐๘. ขอใดบงชีถ้ ึงความเปนผูนําไดใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
ก. ขวัญ , วินัย , ขีดความสามารถ
ข. วินัย , สภาวะในปจจุบัน , ขวัญ
ค. ความรักหมูค ณะ , วินัย , กําลังใจ
ง. กําลังใจ , วินัย , การปฏิบัติการ
๑๐๙. ในขั้นตอนการประมาณการณกอนจะแกปญหา จะตองตีความใหแนนอนเสียกอนถามวาขัน้ ตอนการ
ตีความนั้นมีกขี่ อ อะไรบาง
ก. ๒ ขอ ใคร , อะไร
ข. ๓ ขอ ผูเกี่ยวของ , เหตุการณ , ปญหา
ค. ๓ ขอ ใคร , อะไร , ที่ไหน
ง. ๔ ขอ ใคร , อะไร , ที่ไหน , อยางไร

๑๑๐. ในการพิจารณาถึงสาเหตุ ตองพิจารณาวาทําไมจึงเกิดปญหานั้นในกรณีหากเราไมสามารถหาขอเท็จจริงได
ควรทําอยางไร
ก. พิจารณาอีกรอบ เพือ่ หาขอเท็จจริงใหได
ข. สืบหาขอเท็จจริงโดยตรวจสอบสภาวะการณ
ค. ตองหาสมมุตฐิ านทีส่ มเหตุสมผลขึ้นแทน
ง. พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพื่อสืบหาสาเหตุโดยอาศัยผูใตบังคับบัญชา
๑๑๑. ในการประเมินคาขอแกปญหา ที่สามารถนําไปใชไดนั้น หลังจากเราพิจารณาปญหาแลวคารกระทําสิ่งใด
ตอไป
ก. พิจารณาการแกไขขอปญหาดังกลาวนั้น ๆ
ข. ยกเลิกขอแกปญหาที่ไมใช
ค. แกไขขอปญหาดังกลาวนั้น ๆ
ง. คํานึงถึงผลดีและผลเสียรวมถึงผลกระทบที่ตามมาดวย

๑๔

๑๑๒. ในการเปรียบเทียบขอดี – เสีย ในการแกปญหา ควรทําสิ่งใดเปนอันดับแรก
ก. ตัดสินใจอยางเฉียบพลันและเด็ดขาด
ข. นําขอดีแตละขอมาเปรียบเทียบอีกครั้ง
ค. ควบคุมจิตใจใหยุติธรรมทีส่ ุด
ง. ตรึกตรองอยางรอบคอบกอนลงมือกระทํา
๑๑๓. การเลือกขอแกปญ
 หาวิธีการใดเปนวิธีการทีด่ ีที่สดุ
ก. เลือกขอแกปญหาที่ดีทสี่ ุดเพียงขอเดียว
ข. พิจารณาผลไดผลเสียอยางรอบคอบ
ค. นําขอแกปญหามาผสมผสานกันเพื่อแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ง. ตัดสินใจอยางแนวแนและเด็ดขาด
๑๑๔. หลังจากนําเอาขอแกปญหาทีด่ ีที่สดุ มาปฏิบตั ิแลว เราควรกระทําการใดตอไป
ก. ตรวจสอบและประเมินผล
ข. ปฏิบัติตอ เนือ่ งตลอดเวลา
ค. กํากับดูแลและตรวจสอบผลงาน
ง. หาขอแกไขขอบกพรองจุดอืน่ ตอไป
๑๑๕. ขอใดเปนขอทีผ่ ลักดัน ผูน ําธรรมดาใหเปนผูนําที่มชี อ่ื เสียง
ก. ขีดความสามารถในการเลือกปฏิบัตแิ ละปฏิบัตติ ามหนทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอยางเขมแข็ง
ข. คุณลักษณะของความเปนผูนํา
ค. หลักคุณธรรมของผูน ํานั้น ๆ
ง. ความสามรถของการบังคับบัญชาตลอดจนการกํากับดูแลในดานตาง ๆ
๑๑๖. ในการคัดเลือก ผูบังคับหนวยรองทางทหาร ขั้นตอนใดจัดเปนขั้นตอนแรกในการคัดเลือก
ก. บันทึกและประวัติตาง ๆ
ข. การสัมภาษณ
ค. การสังเกตุการณตาง ๆ
ง. การเสนอแนะ
๑๑๗. เกณฑในการพิจารณาและบงชี้ถึงภูมิหลังของบุคคลแตละบุคคล สามารถพิจารณาไดจากสิ่งใดเปนสําคัญ
ที่สุดเปนลําดับแรก
ก. ความสามารถในการทํางานที่เคยแสดงใหเห็น
ข. ประสบการณการทํางานทีผ่ านมา
ค. ความอาวุโสของอายุราชการ
ง. การศึกษาในทางทหารและพลเรือน
๑๑๘. ขอใดจัดเปนตัวการบอนทําลายความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามากที่สดุ
ก. อคติทางใจ
ข. สถาบัน
ค. ความสนิทสนม
ง. การถือยศถืออยาง

๑๕

๑๑๙. ในกรณีหากทานเปนผูบังคับบัญชา ยายเขาไปทํางานในหนวยใหม ทานคิดวาสิ่งใดที่จะทําให
ผูใตบังคับบัญชายอมรับทานได ทานจะอาศัยหรือใชหลักการในขอใดทีถ่ ูกตองและเหมาะสมทีส่ ุด
ก. สรางความประทับใจครั้งแรก
ข. สังเกตและรวบรวมขอมูลกอน
ค. ทําการประเมินคาหนวยงาน
ง. หาทางในการพัฒนา
๑๒๐ในหลักการนําของผูนําที่ประสบความสําเร็จนั้น ขอที่วา “ ใหคนของทานรูส ิ่งที่ควรรู” หมายถึงขอใด
ก. รับฟงปญหาทุกข – สุข และแกไขปญหาให
ข. กอนเปดเผยความลับควรพิจารณาใหรอบคอบ
ค. พิจารณาเพือ่ ใหเกิดผลเสียนอยทีส่ ุด
ง. ปฏิบัติตามความมุงหมายเปนหลัก
๑๒๑. การบังคับบัญชาการที่ดแี ละมีประสิทธิภาพประกอบดวยสิ่งใดบาง
ก. ขวัญ , วินัย , ความสามัคคี , ความรัก
ข. ขวัญ , วินัย , ความรัก , สมรรถภาพ
ค. ขวัญ , วินัย , การกํากับดูแล , คําสั่ง
ง. คําสั่ง , การปฏิบัติ , ความสามารถ , วินัย
วิชา ฝายอํานวยการ
๑๒๒. ฝายอํานวยการแบงไดออกเปนกี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท

๑๒๓. นายทหารฝายกําลังพล ( ฝอ. ๑ ) เปนฝายอํานวยการประเภทใด
ก. นายทหารติดตอ
ข. ฝายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝายอํานวยการและประสานงาน
ง. ฝายอํานวยการประจําตัว
๑๒๔. หนาที่หลักของฝายอํานวยการ
ก. การใหขาวสาร , ประมาณการ , เสนอแนะ
ข. วางแผน , ประสานงาน , กํากับดูแล
ค. การใหขอ เสนอแนะ , กํากับดูแล
ง. การทําแผนและคําสั่ง , กํากับดูแล
๑๒๕. หนาที่โดยทั่วไปของฝายอํานวยการจะตองปฏิบตั ิมกี ี่ประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ

๑๖

๑๒๖. ในระดับกองพันจะจัดแผนกฝายอํานวยการ ออกเปน ๔ แผนก สําหรับงานดานกิจการพลเรือนจะให
ใครทําหนาที่ในสายงานนี้
ก. รอง ผบ.พัน
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๒
ง. นายทหารยานยนต
๑๒๗. ผูค วบคุมกํากับดูแลฝายอํานวยการทุกแผนกในระดับกองพัน คือ
ก. รอง ผบ.พัน
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๒
ง. เสนาธิการ
๑๒๘. ความรับผิดชอบของฝายอํานวยการประสานงานของ ฝอ. ๒ คือ
ก. การรักษายอดกําลังพล
ข. การผลิตขาวกรอง , การตอตานขาวกรอง
ค. การบริการและการขนสง
ง. การจัด , การฝก , การยุทธ
๑๒๙. ความรับผิดชอบหลักของ ฝอ.๑ ในฐานะฝายอํานวยการประสานงาน คือ
ก. การบริการทางการแพทย
ข. การยุทธ
ค. การรักษาวินัย , กฎ , ขอบังคับ และคําสั่ง
ง. การสงกําลัง
๑๓๐. นายแพทยในฐานะฝายอํานวยการพิเศษ มีหนาที่
ก. การรักษาพยาบาลผูปวยทางอายุรกรรมทั่วไปในหนวย
ข. อํานวยการในเรือ่ งการซอมบํารุงเครือ่ งสือ่ สาร
ค. อบรมทหารเกีย่ วกับศาสนา
ง. ใหคาํ แนะนําทางเทคนิคเกี่ยวกับการซอมบํารุงเครือ่ งสื่อสาร

๑๓๑. อนุศาสนาจารยในฐานะฝายอํานวยการพิเศษมีหนาที่
ก. เปนที่ปรึกษาทางกฎหมายของ ผบ.ชา
ข. ตอนรับและสัมภาษณผูที่จะเขาพบ ผบ.ชา
ค. เยี่ยมเยียนผูเ จ็บปวยและนักโทษทหาร
ง. ทําและแกไขแผนที่ทหาร
๑๓๒. อยากทราบวา ผูบังคับหมวดเสนารักษ ( กองพัน ) จัดเปนฝายอํานวยการประเภทใด
ก. นายทหารติดตอ
ข. ฝายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝายอํานวยการประสานงาน
ง. นายทหารคนสนิท
๑๓๓. อํานาจการสั่งและตกลงใจอยูทผี่ ูใด
ก. ฝายอํานายการ
ข. ผูบังคับหนวย
ค. เสนาธิการ
ง. ผูปฏิบัติหนาที่

๑๗

๑๓๔. เรื่องเกี่ยวกับขาศึก ลมฟาอากาศและภูมิประเทศเปนหนาที่ฝา ยใด
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
๑๓๕. ฝายเสนาธิการรวม คือฝายเสนาธิการในระดับใด
ก. กองพัน
ข. กรม
ค. หนวยใดก็ได
ง. กองทัพสนามขึ้นไป
๑๓๖. การจัดระเบียบสํานักงานในหนวย ( กรม ) เปนหนาที่ของฝายอํานวยการใด
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
๑๓๗. ฝายอํานวยการหนวยระดับกองพลขึ้นไป จะบรรจุฝายอํานวยการเปนฝายใด
ก. ฝายเสนาธิการ
ข. สงกําลังบํารุง
ค. สนับสนุนการรบ
ง. ผิดทุกขอ
๑๓๘. หัวหนาฝายอํานวยการในหนวยระดับกองพล คือ
ก. สธ.๑
ข. สธ.๒
ค. สธ.๓
ง. สธ. ๔
๑๓๙. นายทหารที่มีหนาที่เสนอแนะ ผบช. เพื่อที่จะให ผบช.ในระดับกองพันและกรม ไดขอตกลงใจเรียกวา
ก. สธ.
ข. ฝอ.
ค. ฝยก.
ง. ถูกทุกขอ
๑๔๐. นายทหารคนสนิทใชตัวยอวาอะไร
ก. ดส.
ข. ทส.
ค. ทษ.
ง. ถูกทุกขอ
๑๔๑. ลักษณะพึงประสงคของแผนกฝายอํานวยการ มีวาอยางไร
ก. สามารถทํางานในหนาที่ไดทั้งหมด
ข. ออนตัว
ค. ทํางานได ๒๔ ชั่วโมง
ง. ถูกทุกขอ
๑๔๒. หัวหนาฝายอํานวยการระดับกองพัน คือ
ก. ผบ.พัน
ข. รอง ผบ.พัน
ค. ฝอ. ๑
ง. ฝอ. ๓
๑๔๓. นายทหารคนสนิท ( ทส. ) เปน
ก. ฝายอํานวยการประสานงาน
ข. ฝายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝายอํานวยการประจําตัว
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๔๔. นายทหารฝายกิจการพลเรือนในหนวยระดับกองพล คือ
ก. สธ. ๕
ข. ฝอ. ๒

๑๘

ค. สธ. ๓
ง. สธ. ๔
๑๔๕. นายทหารที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมและแจกจาย สป.ตาง ๆ ไดแก ฝอ. ใด
ก. ฝอ. ๑
ข. ฝอ. ๒
ค. ฝอ. ๓
ง. ฝอ. ๔
วิชา สงครามพิเศษ
๑๔๖. ภารกิจหลักของหนวยรบพิเศษมีกี่ประการ
ก. ๕ ประการ
ข. ๖ ประการ
ค. ๗ ประการ
ง. ๘ ประการ
๑๔๗. ขอใดไมใช การปฏิบัตกิ ารพิเศษ
ก. การปฏิบัตกิ ารทหารตามแบบ
ข. การปฏิบัตกิ ารทหารไมตามแบบ
ค. ภารกิจและบทบาทของหนวยรบพิเศษ
ง. ภารกิจและบทบาทของหนวยปฏิบัตกิ ารพิเศษ
๑๔๘. เทคนิคในการปฏิบัตกิ ารพิเศษ วิธีการใชความมีอิสระขาดการสนับสนุนจากฝายเดียวกัน และขาวกรองใน
การปฏิบตั ิการรวมทั้ง
ก. กําลังเจาหนาที่
ข. กําลังตํารวจ
ค. กําลังอาสาสมัคร
ง. กําลังชาวพื้นเมือง
๑๔๙. กิจกรรมหลักของการปฏิบัติการพิเศษ
ก. สงครามนอกแบบ
ข. การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ค. การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ ง. ถูกทุกขอ

๑๕๐. การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ (ปปส.) เปนการปฏิบัติโดยเปดเผยตองอาศัยพลังอํานาจใด
ก. พลังอํานาจทางทหาร
ข. พลังอํานาจอาสาสมัคร
ค. พลังอํานาจประชาชน
ง. พลังอํานาจผสม
๑๕๑. ภารกิจของหนวยรบพิเศษในการปองกันภายในใหกับมิตรประเทศ คือการใหคําแนะนําการชวยเหลือกําลัง
ทหารและกึ่งทหาร และอีกประการหนึ่งไดแก
ก. ประสานประโยชนระหวางประเทศ
ข. การจัดตั้งการฝกอบรม
ค. การขาวสารทางยุทธศาสตร
ง. การขาวดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม
๑๕๒. การกระทําเพื่อมุงทําลายความเขมแข็งทางทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองของชาตินั้น
เรียกวา
ก. สงครามกองโจร
ข. การเล็ดลอดหลบหนี
ค. การบอนทําลาย
ง. การกอวินาศกรรม

๑๙

๑๕๓. สงครามกองโจรประกอบดวยการปฏิบตั ิการทางทหารและกึ่งทหาร กําลังประชาชนที่มอี ิทธิพลในทองถิ่น
ซึ่งอยูในดินแดนของใคร
ก. ดินแดนทีฝ่ ายเรายึดครอง
ข. ดินแดนพื้นทีส่ วนหนา
ค. ดินแดนทีฝ่ ายขาศึกยึดครอง
ง. ดินแดนพืน้ ที่สวนหลัง
๑๕๔. ขอใดไมใช ลักษณะของสงครามนอกแบบ
ก. สงครามกองโจร
ข. การบอนทําลาย
ค. การกอวินาศกรรม
ง. การคนควาและกูภัย
๑๕๕. การกระทําเพือ่ ทําอันตรายหรือขัดขวางการปองกันชาติดวยการกอใหเกิดความเสียหายสถานที่ตั้ง หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกรวมทั้งทรัพยากรมนุษยเรียกวา
ก. การบอนทําลาย
ข. การกอวินาศกรรม
ค. สงครามกองโจร
ง. การกอการราย
๑๕๖. กิจกรรมทีช่ วยเหลือเจาหนาที่ทางทหาร และบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกแลวใหสามารถเคลื่อนยายออก
จาก ดินแดนทีถ่ ูกขาศึกยึดครองไปยังพื้นทีภ่ ายใตการควบคุมของฝายเรา เรียกวา
ก. การเล็ดลอด-หลบหนี
ข. การบอนทําลาย
ค. การปฏิบัตกิ ารลับ
ง. ไมมีขอถูก
๑๕๗. การปฏิบัตกิ ารโดยตรงเปนการปฏิบัติงานในระยะสั้นๆ ในเรื่องใดบาง
ก. การตีโฉบฉวย, ซุมโจมตี
ข. การวางทุนระเบิด
ค. ขอ ก. และขอ ข. ถูก
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๕๘. การลาดตระเวนพิเศษเปนการปฏิบัติโดยหนวยใด
ก. หนวยปฏิบัติการพิเศษ
ข. หนวยรบพิเศษ
ค. หนวยงานในพื้นที่
ง. ถูกทุกขอ
๑๕๙. ขอใดเปนภารกิจสนับสนุนการตอตานและปราบปรามการกอการราย
ก. การกูภยั ชวยเหลือตัวประกัน
ข. การเก็บกู สป. สําคัญจากองคกรการกอการราย
ค. การโจมตีโครงสรางพื้นฐานของผูกอ การราย ง. ถูกทุกขอ
๑๖๐. สงครามนอกแบบเปนการปฏิบตั ิการของกําลังทหารและกึ่งทหารในขอบขายงานที่กวางขวางมักจะใชเวลา
ก. ระยะเวลาสั้น
ข. ระยะเวลานาน
ค. ตามความเหมาะสม
ง. ตามเหตุการณและสถานการณ
๑๖๑. เทคนิคในการปฏิบัตกิ ารพิเศษวิธีการใชความมีอสิ ระขาดการสนับสนุนจากฝายเดียวกันและการขาวกรอง
ในการปฏิบตั ิการรวมทั้ง
ก. กําลังเจาหนาที่
ข. กําลังตํารวจ
ค. กําลังชาวพื้นเมือง
ง. กําลังอาสาสมัคร
๑๖๒. ภารกิจของหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ คืออะไร

๒๐

ก. วางแผนอํานวยการ,กํากับการ และปฎิบัตเิ กีย่ วกับการปฎิบตั ิการพิเศษ
ข. วางแผนอํานวยการ,ประสานงาน, กํากับการปฎิบัตกิ ารเกี่ยวกับการปฎิบัตกิ ารพิเศษ
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
ง. ไมมีขอ ถูก
๑๖๓. ขีดความสามารถของหนวยรบพิเศษเกี่ยวของกับอะไรบาง
ก. การปฎิบัตกิ ารรบ
ข. การขาวกรอง
ค. เปนที่ปรึกษาและแนะนําในการดําเนินการสงครามนอกแบบ ง. ถูกทุกขอ
๑๖๔. กองพันทหารสือ่ สารที่ ๓๕ เปนหนวยขึ้นตรงตอหนวยใด
ก. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
ข. กองพลรบพิเศษ
ข. กรมรบพิเศษ
ง. กองพันรบพิเศษ
๑๖๕. หนวยงานที่มีมีหนาที่รับผิดชอบในการฝกศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ คือ
ก. ศูนยการกําลังสํารอง
ข. ศูนยสงครามพิเศษ
ค. โรงเรียนรักษาดินแดน
ง. โรงเรียนการกําลังสํารอง
๑๖๖. หนวยงานใดเปนหนวยขึ้นตรง และสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคตางๆ
ก. กองรอยปฏิบัตกิ ารขาว
ข. กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา
ค. กองรอยลาดตระเวนระยะไกล
ง. ถูกทุกขอ
๑๖๗. หนวยงานใดที่มีหนาที่ในการจัดการสือ่ สารแกหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ คือ
ก. ส.พัน ร.๑
ข. กองพันทหารสือ่ สารที่ ๓๕
ค. ส.๑
ง. ถูกทุกขอ

๑๖๘. กองรอยปฏิบตั ิการพิเศษ ( ฉก.๙๐) จัดอยู รพศ. ใด
ก. รพศ. ๑
ข. รพศ. ๓
ค. รพศ. ๔
ง. รพศ. ๕
๑๖๙. กองรอยรบพิเศษมีชุดปฏิบัติการกีช่ ุด
ก. ๓ ชุด
ข. ๔ ชุด
ค. ๕ ชุด
ง. ๖ ชุด
๑๗๐. หนวยงานใดในกองทัพบกรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการสงครามนอกแบบ
ก. หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
ข. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
ค. หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
ง. หนวยบัญชาการปองกันภัยทางอากาศ
๑๗๑. แนวความคิดในการใชสงครามพิเศษของไทยมีอะไรบาง
ก. สงครามนอกแบบ
ข. การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ

๒๑

ค. สงครามจิตวิทยา
ง. ถูกทุกขอ
๑๗๒. หนวยใดที่มีการจัดการฝกและยุทโธปกรณพเิ ศษเพือ่ ดําเนินกิจกรรมปฏิบัตกิ ารพิเศษ
ก. หนวยปฏิบัติการพิเศษ
ข. หนวยปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ค. หนวยรบพิเศษ
ง. หนวยรบทางยุทธวิธี
๑๗๓. กองพลาธิการ สกจ. มีหนาที่
ก. สนับสนุนการยุทธสงทางอากาศ
ข. สงกําลังยุทโธปกรณสิ่งอุปกรณจากทางอากาศ
ค. จัดตั้งและดําเนินงานดานการคลัง สาย พธ. ง. ถูกทุกขอ
๑๗๔. หนวยงานใดฝากการบังคับบัญชาไวกับกองทัพภาคตางๆ
ก. กองรอยปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ข. กองพันปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๗๕. ถากําลังพลมีความประสงคจะเขารับการฝกหลักสูตรเกี่ยวกับสงครามพิเศษจะตองไปยังหนวยใด
ก. ศูนยสงครามพิเศษ
ข. ศูนยการทหารราบ
ค. ศูนยการทหารมา
ง. ศูนยการกําลังสํารอง
๑๗๖. ภารกิจของกองพันปฏิบัตกิ ารขาวมีอะไรบาง
ก. ปฏิบัติการดานขาวกรอง
ข. การตอตานขาวกรอง
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๗๗. ขอใดไมใชภารกิจของกองพันปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ก. ทําการแพรภาพทางโทรทัศน
ข. ผลิตสิ่งโฆษณา
ค. กระจายเสียงทางสถานีวิทยุ
ง. ปฏิบัตกิ ารดานขาวกรอง

๑๗๘. สงครามนอกแบบเปนสวนหนึ่งของสงครามพิเศษ ซึ่งกระทําในพื้นทีส่ วนหลังของฝายรุกรานเปนการ
ตอสูที่กวางขวางลึกซึ้ง มีลกั ษณะเปนการปฏิบัตกิ ารลับ การปฎิบัติการปกปดและเปดเผยฉะนั้นรูปแบบของ
สงครามจะประกอบไปดวยอะไรบาง
ก. การรบแบบกองโจร
ข. การเล็ดลอดหลบหนี
ค. การบอนทําลาย
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๑๗๙. การปฏิบัตกิ ารที่โจมตีจุดออนของเปาหมายฝายตรงขาม เพือ่ ชวงชิงความไดเปรียบทางทหาร, การเมือง ,
เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา โดยใชยุทธวิธีหลักนิยมยุทโธปกรณ กําลังที่ใช เปนแนวความคิดของสงครามอะไร
ก. สงครามตามแบบ
ข. สงครามนอกแบบ
ค. สงครามกองโจร
ง. สงครามจิตวิทยา
๑๘๐. การปฏิบตั ิการทางทหาร กึ่งทหาร ณ ดินแดนที่ขาศึกยึดครองอยูหรือพืน้ ที่ที่ขา ศึกมีอิทธิพลมุงกระทําดาน
การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, การทหารโดยใชหนวยรบพิเศษลวน ๆ ปฏิบตั ิรวมกับประชาชนในพื้นทีอ่ ยางลับ ๆ
คือสงครามอะไร

๒๒

ก. สงครามตามแบบ
ข. สงครามนอกแบบ
ค. สงครามกองโจร
ง. สงครามจิตวิทยา
๑๘๑. การดําเนินการสงครามนอกแบบกระทําได ๓ ลักษณะ สวนการปฏิบตั ิการที่รักษาความลับตลอดจน
หลักฐาน และไมใหพิสูจนทราบ พิสูจนไดวาใคร ประเทศใดใหการอุปถัมภ เปนการปฏิบัตลิ ักษณะใด
ก. การปฏิบัตกิ ารลับ
ข. ปฏิบัตกิ ารเปดเผย
ค. การปฏิบัตกิ ารปกปด
ง. ถูกทุกขอ
๑๘๒. ความรับผิดชอบในการพัฒนาการสงครามนอกแบบตามรูปแบบใด ๆ นัน้ หนวยใดเปนผูร ับผิดชอบการ
ปฏิบัตกิ ารสงครามนอกแบบตามนโยบายของ ทบ.
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ
ง. ศูนยสงครามพิเศษ
๑๘๓. การสงกําลังบํารุงในพื้นทีส่ งครามนอกแบบ ขบวนการตอตานสามารถสงกําลังสนับสนุนได ๒ แหลง
คืออะไรบาง
ก. ปกปดและเปดเผย
ข. ลับและปกปด
ค. ภายในและภายนอก
ง. ถูกทุกขอ
๑๘๔. ในภาวะสงครามจํากัดและสงครามเย็นรวมทั้งสถานการณกอนสงคราม การใช สงครามนอกแบบ
บางสวนเปนเครือ่ งมือในการบีบบังคับใหขา ศึกตองปองกันตนเอง และเปนการทําใหขาศึกจําเปนตองใชกําลัง
กอนเวลาอันควรเมื่อยังไมพรอมรบ ทําใหเราสามารถประเมินขีดความสามารถของขาศึกได ซึ่งทําใหงายตอการ
ปฏิบัติตอ ขาศึกในโอกาสตอไปการปฏิบัตกิ ารสงครามนอกแบบที่นาจะพิจารณาในขั้นนีไ้ ดแก
ก. การปฏิบัตกิ องโจรขนาดเล็ก
ข. การปฏิบัตกิ ารทางจิตวิทยา
ค. การปฏิบัตกิ ารทางการเมือง
ง. ถูกทุกขอ
๑๘๕. ตัวแทนรวบรวมขาวสารและผลิตขาวกรองในพืน้ ทีป่ ฏิบัตกิ ารสงครามนอกแบบมีอยางนอย ๓ แหลงใหญ
ๆ ดวยกัน ขอใดกลาวไมถกู ตอง
ก. การรบแบบกองโจร
ข. การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ค. สงครามนอกแบบ
ง. พวกใตดิน
๑๘๖. ความรับผิดชอบในการดําเนินการสงครามนอกแบบขอใดกลาวถูกตองทีส่ ุด
ก. ผบ.ทบ.เปนผูกําหนด
ข. กองทัพบกเปนผูดําเนินการปฏิบัตกิ ารสงครามนอกแบบ
ค. ศูนยสงครามพิเศษเปนผูรับผิดชอบ ง. ที่กลาวถูกทุกขอ
๑๘๗. เจาหนาที่ของหนวยรบพิเศษควรจะตองผานหลักสูตรอะไรบาง
ก. จูโจม , การกระโดดรม
ข.การปฏิบัตกิ ารทางจิตวิทยา
ค. สงครามนอกแบบ และการปฏิบัติการตอสูเ พือ่ เอาชนะคอมมิวนิสต
ง. ถูกทุกขอ
๑๘๘. ลักษณะของการรบแบบกองโจรจะเนนหนักในเรื่องความรวดเร็วในการปฏิบัตกิ ารใชระยะเวลาสั้น การ
ปฏิบัตกิ ารรุนแรง, โดยปฏิบัตกิ ารทุกครั้งจะตองปฏิบตั ิอยางไร
ก. ปฏิบัติการตั้งรับ
ข.ปฏิบัตกิ ารเรง
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ค. ปฏิบัตกิ ารทางยุทธวิธี
ง. ปฏิบัตกิ ารเชิงรุก
๑๘๙. ในอดีตทีผ่ านมามีการนํารูปแบบการรบแบบกองโจรมาใชในสงครามทั้งในประเทศและตางประเทศแต
สําหรับประเทศไทยนัน้ บุคคลทีไ่ ดชอื่ วาเปนบิดาของการรบแบบกองโจร คือใคร
ก. พระเจาตากสินมหาราช
ข. พระนเรศวรมหาราช
ค. พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
ง. พระเอกาทศรส
๑๙๐. การรบแบบกองโจรสามารถดํารงอยูได เคลือ่ นไหวอยางคลองแคลวและบรรจุความสําเร็จในการ
ปฏิบัตกิ ารได โดยอาศัยปจจัย อะไรบาง
ก. การขาวกรอง
ข. การจูโจม
ค. การหลบหนี
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๑๙๑. ตามปกติจะใชกําลังกองโจร ไดผลดีทสี่ ุดในภารกิจใดบาง
ก. ขัดขวางเสนทางคมนาคม
ข. ทําลายอาวุธยุทโธปกรณ
ค. โจมตีที่ตั้งสําคัญของขาศึก
ง. ถูกทั้ง ขอ ก. และขอ ขอ ค.
๑๙๒. หลักนิยมของการรบแบบกองโจร คืออะไร
ก. ใชกองโจรทําการรบโดยอิสระได
ข. ใชกองโจรทําการรบประสานกับกองทัพประจําได, ติดตอสื่อสาร, บอกฝาย
ค. ใชกองโจรทําการรบใหเร็วที่สดุ
ง. ถูกทุกขอ
๑๙๓. การปฏิบตั ิการไมพยายาม ปกปดการกระทําของบุคคล ผูอ ุปถัมภคุมครองประเทศที่ใหการสนับสนุน
ก. การรบสงครามนอกแบบ
ข. การรบแบบกองโจร
ค. การปฏิบัตกิ ารจิตวิทยา
ง. การเล็ดลอด-หลบหนี
๑๙๔. ขอใดกลาวผิด
ก. ภารกิจที่ควรมอบใหกองโจร
ข. การสังหารหรือการทําลายขาศึกเปนบุคคลหรือหนวยทหารขนาดยอมเปนภารกิจของกองโจร
ค. การตัดเสนทางคมนาคมในเขตหลังของขาศึกเปนภารกิจของสงครามนอกแบบ
ง. ขัดขวางการเคลือ่ นยายกองหนุนและหนวยกําลังเพิ่มเติมของขาศึก
๑๙๕. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสงครามพิเศษ การตอสูดวยมาตรการตางๆ การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม การทหาร
โดยไมมีการเสียอํานาจโดยการเปดเผย หมายความถึงขอใด
ก. สงครามนอกแบบ
ข.สงครามจิตวิทยา
ค. สงครามไมตามแบบ
ง. สงครามตามแบบ
๑๙๖. สงครามกองโจรจะเกิดขึ้นไดจะตองมีปจจัยสนับสนุนอะไรบาง
ก. การสนับสนุนของประชาชนในถองถิ่น
ข. การสนับสนุนจากภายนอก
ค. สถานการณทางการเมือง
ง. ถูกทุกขอ
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๑๙๗. การปฏิบัตกิ ารทางยุทธวิธีเชิงรับ การลาดตระเวนเฝาตรวจเปนการปฏิบัติทําใหกองโจรเกิดความมั่นใจใน
การปองกันการถูกขาศึกจูโจม วิธีการปฏิบัติหนทางหนึ่งสามารถกระทําไดคอื
ก. การจัดหนวยระวังปองกัน
ข. การจัดตั้งกําลังประชาชนใหกับหนวย รปภ.ของกองโจร
ค. จัดหาพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
ง. ทําการฝกใหกับกองโจร
๑๙๘. . ความหมายของ คําจํากัดความการเล็ดลอดหลบหนี มีกี่ประการ
ข. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ
๑๙๙. ผูเล็ดลอดคือ ใคร
ก. ผูที่ถกู ตัดขาดอยูหนาแนวขาศึก
ข. ผูทถี่ กู ตัดขาดอยูหลังแนวขาศึก
ค. ผูทถี่ กู ควบคุมอยูหลังแนวขาศึก
ง. ผูทถี่ ูกควบคุมอยูหนาแนวขาศึก
๒๐๐. การจัดระบบการเล็ดลอดหลบหนี ประกอบดวยสวนปฏิบัตกิ ารกี่สวน
ก. ๒ สวน
ข. ๓ สวน
ค. ๔ สวน
ง. ๕ สวน
๒๐๑. สวนควบคุมมีหนาทีอ่ ยางไร
ก. การวางแผน
ข. การควบคุมระบบการติดตอสือ่ สาร
ค. การตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของขาย ง. ถูกทุกขอ
๒๐๒. เทคนิคที่จะนําตัวผูเ ล็ดลอดหลบหนีเขาไปในพื้นทีต่ ิดตอมีกี่ระบบ
ก. ๓ ระบบ
ข. ๔ ระบบ
ค. ๕ ระบบ
ง. ๖ ระบบ
๒๐๓. การกอวินาศกรรมมุงทําลายอะไร
ก. ทรัพยสิน
ข. วัตถุสงิ่ ของ
ค. อาคารสถานที่
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๔. การกอวินาศกรรมเกิดขึน้ ครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. ฝรั่งเศส
ข. เยอรมัน
ค. สหรัฐอเมริกา
ง. รัสเซีย
๒๐๕. การกอวินาศกรรมมีกี่ลกั ษณะ
ก. ๑ ลักษณะ
ข. ๒ ลักษณะ
ค. ๓ ลักษณะ
ง. ๔ ลักษณะ
๒๐๖. เปาหมาย การกอวินาศกรรมมี มีกี่วิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ข. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
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๒๐๗. เปาหมายทางยุทธศาสตร ไดแก
ก. โรงงานอุตสาหกรรม
ข. เขื่อนผลิตกระแสไพฟา
ค. สะพานขามลําน้ํา
ง. ถูกทุกขอ
๒๐๘. การบอนทําลายใชระเบียบรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. ๒๕๑๗
ข. พ.ศ. ๒๕๑๘
ค. พ.ศ. ๒๕๑๙
ง. พ.ศ. ๒๕๒๐
๒๐๙. ในแงกฎหมายพออนุมานไดวาการบอนทําลาย คืออะไร
ก. การทําลาย
ข. การสลาย
ค. เพือ่ ใหเกิดความปนปวน
ง. เพื่อใหเกิดความสับสน
๒๑๐. การบอนทําลายที่นับไดวาอันตรายที่รายแรงทีส่ ุดเปนการกระทําของใคร
ก. รัสเซีย
ข. คอมมิวนิสต
ค. เวียตนาม
ง. เยอรมัน
๒๑๑. เปาหมายของการบอนทําลายมุงหมายกระทําสิ่งใด
ก. สถาบันครอบครัว
ข. โรงเรียน
ค. ชุมชน
ง. สังคม
๒๑๒. การบอนทําลายดานสังคมมุงหมายกระทําสิ่งใด
ก. สถาบันครอบครัว
ข. ศาสนา
ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ง. ถูกทุกขอ

๒๑๓. การปฏิบัติโดยตรง เปนการปฏิบัตกิ ารในลักษณะใด
ก. เปนการปฏิบัตกิ ารในระยะสั้นๆ เชิงรุกดวยกําลังรบขนาดเล็ก
ข. เปนการปฏิบัตกิ ารในระยะสั้นๆ เชิงรุกดวยกําลังรบขนาดกลาง
ค. เปนการปฏิบัตกิ ารในระยะสั้นๆ เชิงรับดวยกําลังรบขนาดเล็ก
ง. เปนการปฏิบัตกิ ารในระยะสั้นๆ เชิงรับดวยกําลังรบขนาดกลาง
๒๑๔. การปฏิบัติโดยตรง เปนการปฏิบัตเิ พือ่ อะไร
ก. เพื่อแทรกซึม
ข. ทําลาย
ค. การวางระเบิด
ง. การขาว
๒๑๕. หนวยรบพิเศษปฏิบัตกิ ารโดยตรงไดกรี่ ูปแบบ
ก. ๑ รูปแบบ
ข. ๒ รูปแบบ
ค. ๓ รูปแบบ
ง. ๔ รูปแบบ
๒๑๖. การปฏิบตั ิโดยตรงสามารถปฏิบัติการไดโดยกําลังพลจากหนวยรบพิเศษตั้งแตกคี่ นขึน้ ไป
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ก. ๑ คน
ข. ๒ คน
ค. ๓ คน
ง. ๔ คน
๒๑๗. การปฏิบัตคิ นหาและการกูภยั ทางทหาร มีหนวยงานใดเปนผูร ับผิดชอบ และใครเปนผูมอบภารกิจให
ปฏิบัติ
ก. นสร. , ผบ.นสร.
ข. นสศ. , ผบ.ทบ.
ค. ศสร. , ผบ.ศสร.
ง. ทร. , ผบ.ทร.
วิชา ปนพก ๘๖
๒๑๘.ปนพก ๘๖ จัดเปนอาวุธประจํากาย ที่มีน้ําหนักเบา ใชงาย คลองตัว มีกวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๑๑ มม.
ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม.
ง. ๔๕ นิ้ว
๒๑๙. ปนพก ๘๖ ทําการยิงเปนกึ่งอัตโนมัติ หรือยิงทีละนัด โดยผูใชอาวุธเมือ่ เหนี่ยวไกปนแลวตองปลอยไก
เสียกอนจึงยิงกระสุนนัดตอไปได ปอนกระสุนดวยอะไร
ก. สายกระสุน
ข. ซองกระสุน
ค. ดวยมือ
ง. คลิ๊ปกระสุน
๒๒๐. ปนพก ๘๖ ทําการยิงเปนกึ่งอัตโนมัติ เปนอาวุธประจํากายของพลยิงอาวุธประจําหนวย ปอนกระสุนดวย
ซองกระสุนซึ่งบรรจุได กี่นดั
ก. ๑๐ นัด
ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด
ง. ๑๕

๒๒๑. เปาที่ใชทําการยิงปนพก มี เปาหุนคนที่เรียกวา เปาหุน ข คือ เปาอะไร
ก. นอน
ข. นั่ง
ค. ยืน
ง. ไมมีขอ ถูก
๒๒๒. ปนพก ๘๖ ที่ศกึ ษาในชั้นปที่ ๔ เพื่อทําการฝกการใชอาวุธประจํากายในชั้นปที่ ๕ ซึ่งมีอยูหลายแบบ ปน
พก ๘๖ มีกี่ แบบ
ก. ๔ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๒ แบบ
ง. ๑ แบบ
๒๒๓. ขอทีแ่ ตกตางกันของปนพก ๘๖ ทั้ง ๒ แบบคือแบบเกา และแบบที่พัฒนาขึน้ เพือ่ ใหคลองตัวในการใช
งาน มีกี่ประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ
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๒๒๔. ปนพก ๘๖ เปนอาวุธประจํากายและใชปอ งกันตัวในระยะใกล และปองกันตัวพลยิงอาวุธประจําหนวย
ทํางานดวยอะไร
ก. ดวยแกส
ข.ดวยการถอยหลังของสวนเคลือ่ นที่
ค.ดวยการสะทอนถอยหลังของลํากลอง
ง. ดวยลูกเลื่อน
๒๒๕. ปนพก ๘๖ ปอนกระสุนดวยซองกระสุน ทําการยิงกึ่งอัตโนมัติ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล มีระยะ
ยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๕๐๐ เมตร
ค. ๒,๐๐๐ เมตร
ง. ๒,๕๐๐ เมตร
๒๒๖. ปนพก ๘๖ ปอนกระสุนดวยซองกระสุน ทําการยิงกึ่งอัตโนมัติ หรือยิงทีละนัด มีระยะยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕ เมตร
๒๒๗. ปนพก ๘๖ เปนเปนอาวุธที่มีขนาดน้ําหนักเบา สําหรับปองกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวยตางๆ ปน
พก ๘๖ เปนอาวุธประจํากายของตําแหนงอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓
ข. พลยิงผูช วย ค.๘๑
ค. พลยิงผูช วย ปก.เอ็ม ๖๐
ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
๒๒๘. ปนพก ๘๖ สามารถบรรจุกระสุนได ๗ นัด มีน้ําหนักตัวปนบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเทาไร
ก. ๒.๕ กก.
ข. ๒.๔๓๗ ปอนด
ค. ๑.๘ กก.
ง. ๓.๔๓๗ ปอนด

๒๒๙. ปนพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกลและใชทายืนยิงเปนหลัก และทายิงทํานองรบเทาที่จําเปนในการ
ตอสูปองกันตัวมีกระสุนอยู กีช่ นิด
ก. ๔ ชนิด
ข. ๕ ชนิด
ค. ๖ ชนิด
ง. ๗ ชนิด
๒๓๐.ปนพก ๘๖ ในจํานวนกระสุนที่ใชยิง มีอยูหลายชนิด มีกระสุนอยูช นิดหนึ่งของปนพก ๘๖ คือชือ่ อะไร
ก. ลูกปราย
ข. ระเบิดเจาะเกราะ
ค. สังหาร
ง. สองแสง
๒๓๑. ชือ่ กระสุนของปนพก ๘๖ที่ใชทําการยิงตอสูป องกันตัว ชือ่ ตอไปนี้ ขอใดผิด
ก. ธรรมดา
ข. สองวิถี
ค. สองแสง
ง. ซอมรบ
๒๓๒. ปนพก ๘๖ มีอัตราการยิงสูงสุดไมหวังผลตอเปาหมายที่ทําการยิง มีอัตราการยิงสูงสุดเทาไร

๒๘

ก. ๑๕–๑๘ นัด/นาที
ข. ๑๒–๑๕ นัด/นาที
ค. ๒๑–๒๘ นัด/นาที
ง. ๑๘–๒๑ นัด/นาที
๒๓๓. ปนพก ๘๖ มีอัตราการยิงตอเนื่องที่ยิงแลวลํากลองไมรอนและหวังผลตอเปาหมายที่ทําการยิงในระยะใกล
มีอัตราการยิงตอเนือ่ ง เทาไร
ก. ๕ นัด/นาที
ข. ๑๐ นัด/นาที
ค. ๑๒-๑๕ นัด/นาที
ง. ๙ นัด/นาที
๒๓๔. ปนพก ๘๖ ถอดประกอบเพือ่ ทําความสะอาดในหนาที่ของผูใชอาวุธและหนาที่ของชางอาวุธประจํา
หนวย ไดกชี่ ิ้นสวน
ก. ๕ ชิ้นสวน
ข. ๖ ชิ้นสวน
ค. ๔ ชิน้ สวน
ง. ๙ ชิ้นสวน
๒๓๕. ปนพก ๘๖ เพือ่ ความปลอดภัยในการใชงานทั้งผูใชและไมไดใช มีการตรวจระบบนิรภัยปนอยู ๔
ประการ มีชอ่ื การตรวจระบบนิรภัยปนพก ๘๖ อยูประการหนึ่งคืออะไร
ก. หามนกปน
ข. หามนกปนชวย
ค. หามไกชวย
ง. เหล็กปลดหามไก
๒๓๖. เปา ปนพก ที่ทําการฝกยิงมีทั้งแบบเปาหุนคนและเปาปนพกบันทึกผล แบบเปาหุน คนมี ๓ ชนิด เปายิง
บันทึกผลที่มีแตม ๕,๖,๗,๘ วงดํา ๙,๑๐,๑๐X คือเปาชนิดใด
ก. ปพ. ก
ข. ปพ. ข
ค. ปพ. ค
ง. ปพ. ง
๒๓๗. ปนพก ๘๖ มีการทํางานของเครือ่ งกลไกอยู ๘ ขั้นตอน ซึ่งทํางานเหมือนระบบปนเล็กยาว มีช่อื ทีถ่ กู ตอง
อยูขนั้ ตอนหนึ่ง คือชือ่ อะไร
ก. ถอดกลอน
ข. ขึ้นกลอน
ค. ปลดกลอน
ง. ปลดลงกลอน
๒๓๘. ปนพก ๘๖ แบบ ๑๙๑๑ A๑ เปนแบบที่พัฒนาขึน้ เพือ่ ใหเกิดความคลองตัวในการใชงาน มีความแตกตาง
จากปนพก ๘๖ แบบ๑๙๑๑ อยางไร
ก. มีลํากลองยาวกวา
ข. มีดามปนใหญกวา
ค. มีหางหามไกชวยยาวกวา
ง. ทําการยิงแมนยํากวา
๒๓๙. การตรวจสอบเครือ่ งนิรภัยของปนพกมีอยูหลายวิธี ผูใชตอ งตรวจสอบปนพกกอนใชงาน เครือ่ งนิรภัย
ของปนพก ๘๖ มีอะไรบาง
ก. หามไก
ข. หามไกชวย
ค. การขึ้นนกขั้นที่ ๑(ครึ่งเดียว)
ง. ถูกทุกขอ
๒๔๐. การฝกใชปน พก ๘๖ มีขั้นตอนการฝกอยู ๙ ขั้นตอน ขั้นตอนการ “เลิกบรรจุ” สิ่งที่ตอ งทําลําดับแรกคือ
อะไร
ก. หามไก
ข. ปลดซองกระสุน

๒๙

ค. เปดรังเพลิง
ง. วางปน
๒๔๑. การใชปนพกกอนใชตอ งตรวจสอบระบบนิรภัยกอน ถาปนพก ๘๖ ตรวจพบวาเครื่องนิรภัยไมอยูใน
สภาพปกติ ควรปฏิบัตอิ ยางไร
ก. รายงานใหนายสิบชางอาวุธทราบทันที
ข. รายงานตอ ผบ. หมวด ทราบทันที่
ค. รายงานตอ ผบ. รอย ทราบทันที
ง. ถูกทั้งขอ ข. และขอ ค.
๒๔๒. กระสุนปนพก ๘๖ มีอยูหลายชนิด มีอยูช นิดหนึ่งชือ่ วากระสุนลูกปราย มีประโยชนในการใชอยางไร
ก. ใชฝกยิง
ข. ใชยิงขาศึก
ค. ใชในการลาสัตว
ง. ไมมีขอ ถูก
๒๔๓. กระสุนของอาวุธประจํากาย มีหลายชนิดขึน้ อยูกับการใชงานและมีแถบสีที่หวั กระสุนเพื่อบอกชนิด
กระสุนใหเหมาะแกการใชงาน กระสุนปนพก ที่มีแถบสีแดงที่หวั กระสุน ชื่อวาอะไร
ก. กระสุนจริง
ข.กระสุนลูกปราย
ค. กระสุนซอมรบ
ง. กระสุนสองวิถี
๒๔๔. ปนพก ๘๖ มีน้ําหนัก ๑.๑๐๓ กก. ตัวซองกระสุนบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเทาไร
ก. ๐.๐๕๐๑ กก.
ข. ๒.๔๓๗ ปอนด
ค. ๐.๒๑๗๘ กก.
ง. ไมมีขอ ถูก
๒๔๕. ทายิงของปนเล็กยาวปกติมี ๕ ทายิง ทายิงปนพกปกติ มีกที่ ายิง
ก. ทายิงเดียว
ข. ๒ ทายิง
ค. ๓ ทายิง
ง. ๔ ทายิง
๒๔๖. ทายิงปนพก ๘๖ เพื่อฝกไวใชปอ งกันตัวผูใชอาวุธประจํากาย ทายิงตามทํานองรบของปนพก ๘๖ มีกี่ทายิง
ก. ๓ ทายิง
ข. ๒ ทายิง
ค. ทายิงเดียว
ง. ไมมีขอ ถูก
๒๔๗. ปนพก ๘๖ กองทัพไดนํามาใชประจําการ เปนอาวุธประจํากายของพลรบ ที่มตี ําแหนงพลยิงอาวุธประจํา
หนวย มีความยาวทั้งกระบอก เทาไร
ก. ๒๑๑.๕๐ มม.
ข. ๑๒๘ มม.
ค. ๒๑๕.๕๐ มม.
ง. ๒๑๗.๕๐ มม.
๒๔๘. ปนพก ๘๖ จัดเปนอาวุธประจํากาย ภายในลํากลองมีเกลียวเวียนซาย จํานวนเกลียวภายในลํากลองมี
เกลียวเวียนซายกี่เกลียว
ก. ๔ เกลียว
ข. ๖ เกลียว
ค. ๘ เกลียว
ง.ไมมีขอถูก
๒๔๙. การใชศนู ยทําการเล็งเปาหมาย ปนพก ๘๖ มีวิธกี ารเล็งปนใน การจัดศูนยพอดี อยางไร
ก.ใหยอดศูนยหนาเล็งกึ่งกลางเปาหมาย
ข. ใหยอดศูนยหนาอยูกึ่งกลางศูนยบากรูปตัวยู
ค. ใหยอดศูนยหนาอยูกึ่งกลางรูวงกลมศูนยหลัง
ค. ขอ ค. ถูก

๓๐

วิชา ปรส.
๒๕๐. ปรส. ๑๐๖ มม.เปนอาวุธที่มีน้ําหนักเบา จัดเปนอาวุธตอสูร ถถังขนาดกลาง ภายในลํากลองมีเสนเกลียว
เวียนขวากีเ่ สนเกลียว
ก. ๖ เสนเกลียว
ข. ๑๖ เสนเกลียว
ค. ๒๖ เสนเกลียว
ง. ๓๖ เสนเกลียว
๒๕๑. ปรส.๑๐๖ มม.ยิงไดไกลสุดเทาไร
ก.๗,๗๐๐ เมตร
ข. ๗,๖๐๐ เมตร
ค. ๗,๕๐๐ เมตร
ง. ๗,๒๐๐ เมตร
๒๕๒. ปรส.๑๐๖ ระยะยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑,๑๐๐ เมตร
ข. ๒,๑๐๐ เมตร
ค. ๓,๑๐๐ เมตร
ง. ๔,๑๐๐ เมตร
๒๕๓. ลํากลอง ปรส.๑๐๖ มีอายุการใชงานในการยิงกีน่ ัด
ก. ๒,๐๐๐ นัด
ข. ๓,๐๐๐ นัด
ค.๔,๐๐๐ นัด
ง. ๕,๐๐๐ นัด
๒๕๔. กรวยจัดแกสมีอายุการใชงานในการยิงกีน่ ัด
ก. ๑,๕๐๐ นัด
ข. ๒,๕๐๐ นัด
ค. ๓,๕๐๐ นัด
ง. ๔,๕๐๐ นัด
๒๕๕. ปรส.๑๐๖ มม. บรรจุกระสุนดวยอะไร
ก. ดวยซองกระสุน
ข. ดวยสายกระสุน
ค. ดวยมือทีละนัดทางทายรังเพลิง
ง. ดวยมือทีละนัดทางปากลํากลอง
๒๕๖. ปรส.๑๐๖ จัดเปนอาวุธตอสูรถถัง มีขดี ความสามารถที่ถกู ตองดังนี้
ก. ระยะยิงไกลสุด ๗,๗๐๐ เมตร
ข. ระยะยิงหวังผล ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ยานอันตรายทายรังเพลิง ๓๙ เมตร
ง. ถูกทุกขอ
๒๕๙. ปรส.๑๐๖ มม. เมือ่ ทําการยิงจะมีพื้นที่อันตรายทางลึกทายรังเพลิง ๒๔ เมตร และเขตพึงระวังทางลึกและ
ทางกวางเทาไร
ก. ลึก ๕เมตร กวาง ๔๖ เมตร
ข. ลึก ๑๐ เมตร กวาง ๔๖ เมตร
ค. ลึก ๑๕ เมตร กวาง ๔๖ เมตร
ง. ลึก ๔๖ เมตร กวาง ๔๖ เมตร
๒๖๐. ปนชี้ตําบลกระสุนถูก มีระบบการทํางานอยางไร
ก. กึ่งอัตโนมัติ(ทีละนัด)
ข. ระบบอัตโนมัติ
ค. กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ
ง. ระบบผสม
๒๖๑. ปรส.๑๐๖ มม. จัดเปนอาวุธประจําหนวยมีขนาดกวางปากลํากลอง ๑๐๖ มม. เปนอาวุธตอสูรถถังขนาด
กลาง

๓๑

มีคณ
ุ ลักษณะทีถ่ กู กตองดังนี้
ก. ภารกิจหลักใชตอ สูรถถัง
ข. จัดเปนอาวุธกระสุนวิถีราบทําการยิงดวยวิธีเล็งตรง
ค. บรรจุกระสุนทางทายรังเพลิงดวยมือทีละนัด
ง. ถูกทุกขอ
๒๖๒. ปรส.๑๐๖ มม.สามารถเจาะเกราะไดหนาเทาไร
ก. ๑๒๐ มม. มุมตั้งฉาก
ข. ๓.๔ นิ้ว
ค. ๔๐ มม. มุมตั้งฉาก
ง. ๑๘ นิ้ว
๒๖๓. ปรส. ๑๐๖ มม. ความยาวทั้งกระบอกกี่นิ้ว
ก. ๑๔๘ นิ้ว
ข. ๑๓๔ นิ้ว
ค. ๑๐๗.๕ นิ้ว
ง. ๑๐๕.๗ นิ้ว
๒๖๔. ปรส.๑๐๖ มม. ตั้งยิงบนพื้นดินใชขาหยั่งอะไร
ก. ที ๒๓
ข. เอ็ม ๒๓
ค. ที ๒๖
ง. เอ็ม ๒๖
๒๖๕. ปรส.๑๐๖ มม.อัตราการยิงสูงสุด ๕ นัดตอทุก ๆ ๓๐ วินาที จะตองพักใหลํากลองเย็นกี่วินาที
ก. ๑๐ วินาที
ข. ๑๕ วินาที
ค. ๒๐ วินาที
ง. ๒๕ วินาที
๒๖๖. ปรส.๑๐๖ มม. มีอัตราการยิงตอเนือ่ งกี่นัดตอนาที
ก. ๑ นัด ตอนาที
ข. ๒ นัดตอนาที
ค. ๓ นัด ตอนาที
ง. ๔ นัดตอนาที
๒๖๗. ความเร็ว ณ ปากลํากลองเทาไร
ก. ๑,๓๕๐ ฟุต ตอวินาที
ข. ๑,๔๕๐ ฟุต ตอวินาที
ค. ๑,๕๐๐ ฟุต ตอวินาที
ง. ๑,๖๕๐ ฟุต ตอวินาที
๒๖๘. ปรส.๑๐๖ มม. มีการทํางานกี่ขน้ั ตอน
ก. ๓ ขั้นตอน
ข. ๔ ขั้นตอน
ค. ๕ ขั้นตอน
ง. ๖ ขั้นตอน
๒๖๙. การถอดประกอบแบบปกติของ ปรส. ๑๐๖ มม. ถอดไดกี่หมูช นิ้
ก. ๖ หมูชิ้นสวน
ข. ๑๖ หมูช ้นิ สวน
ค. ๑๗ หมูช ิ้นสวน
ง. ๒๗ หมูชนิ้
๒๗๐. ปนชี้ตําบลกระสุนถูกขนาดกวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๕.๕๖ มม.
ข. ๗.๖๒ มม.
ค. .๕๐ นิ้ว
ง. ผิดทุกขอ
๒๗๑. ปรส.๑๐๖ มม. มีกระสุนกีช่ นิด
ก. ๓ ชนิด
ข. ๔ ชนิด
ค. ๕ ชนิด
ง. ๖ ชนิด

๓๒

วิชา ค.ขนาด ๘๑ มม.
๒๗๒. ค.๘๑ มม. เปนอาวุธกระสุนวิถีโคง และเปนอาวุธประจําหนวย ระดับใด
ก. หมวดปนเล็ก
ข. กองรอย อวบ.
ค. กองรอย สสช.
ง. กองพัน ร.
๓๗๓. ค.๘๑ มม. มีลกู ระเบิดยิง(ลย.) อยู ๕ ชนิด มีชอ่ื ลูกระเบิดยิงอยูช นิดหนึ่ง คืออะไร
ก. ลย.ธรรมดา
ข. ลย.สองวิถี
ค. ลย.ระเบิดสังหาร
ง. ลย.ซอมรบ
๓๗๔. ลูกระเบิดยิง ควันฟอสฟอรัสขาว ของ ค.๘๑ มม.เอ็ม ๑ มีสสี ัญลักษณอะไร
ก. กากีแกมเขียวคาดแดง
ข. เทาปนน้ําเงินคาดเหลือง
ค. เขียวคาดแดงเหลือง
ง. กากีแกมเขียวคาดเหลือง
๒๗๕. ลูกระเบิดยิงดานทีเ่ ปนอันตราย ของ ค.๘๑ มม. คือดานอะไร
ก. ดานรวม
ข. ดานในลํากลอง
ค.ดานนอกลํากลอง
ง. ดานที่ยิงเสียงไมดัง
๒๗๖. ค.๘๑ มม. เปนอาวุธประจําหนวย ๑ หมู ค.๘๑ มีกคี่ น
ก. ๙ คน
ข. ๑๑ คน
ค. ๕ คน
ง. ๔ คน

๒๗๗. ในอัตราการจัดของ หมวดอาวุธหนัก ตอน ค.๘๑ มม. มีอัตราการจัด หมู ค.๘๑ มม. เปนกี่หมู
ก. ๖ หมู
ข. ๔ หมู
ค. ๓ หมู
ง. ไมมีขอถูก
๒๗๘. ใน ๑ หมู ค.๘๑ มม. จะมีตําแหนง ผบ.หมู, พลยิง, พลยิงผูชวย,และพลกระสุน ในการสนับสนุนการยิง
ใหกับพลรบในแนวหนา ใครเปนผูตรวจการณหนาหลักใหกับหมู ค.
ก. ผบ.หมูปนเล็ก
ข. พลยิงผูช วย
ค. พลกระสุน ๑
ง. ผบ.หมู ค.๘๑ มม.
๒๗๙. ค.๘๑ มม. ทําการยิงดวยมุมสูง ดวยวิธเี ล็งจําลองเปนหลัก ใชกลองเล็งอะไร
ก. กลอง เอ็ม ๔๓
ข. กลองเล็ง เอ็ม ๕๓
ค. กลองเล็ง เอ็ม ๙๒ เอฟ
ง. ไมมีขอถูก
๒๘๐. ในการยิงสนับสนุนใหกับพลรบในแนวหนา ค.เครื่องพรอมยิงจะตองประกอบขิ้นสวนติดกัน ค.๘๑ มม.
แบบเอ็ม ๑ มีน้ําหนัก เทาไร

๓๓

ก. ๙๓ ปอนด
ข. ๑๕๐ ปอนด
ค. ๑๓๖.๕ ปอนด
ง. ๔๐ กก.
๒๘๑. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ ในการตั้งยิงปกติ จะตองประกอบชิน้ สวนติดกัน ชิ้นสวนไหนหนักที่สดุ
ก. ขาหยั่ง
ข. ลํากลอง
ค. แผนฐาน
ง. ไมมีขอถูก
๒๘๒. ค.๘๑ มม. เมื่อใชลูกระเบิดยิงสังหาร ทําการยิง มีรศั มีระเบิดของ ลูกระเบิดยิง สังหาร เอ็ม ๔๓ เอ ๑
เทาไร
ก. ๒๐ เมตร
ข. ๒๐ X๑๐ ม.
ค. ๙X๑๘ เมตร
ง. ๒๐X๑๕ ม.
๒๘๓. ค.๘๑ มม.เอ็ม ๒๙ มีน้ําหนักเบากวา แบบ เอ็ม ๑ ในการยิงสนับสนุนใหพลรบในแนวหนา มีระยะยิงไกล
สุดเทาไร
ก. ๓,๑๐๐ หลา
ข. ๔,๗๓๗ เมตร
ค. ๓,๔๕๐ เมตร
ง. ๕,๕๐๐ เมตร
๒๘๔. ค.๘๑ มม. แบบเอ็ม ๑ บรรจุลูกระเบิดยิงทางปากลํากลองดวยมือทีละนัด มีอัตราการยิงตอเนือ่ ง เทาไร
ก. ๑๘ นัด/นาที
ข. ๓๐ นัด/นาที
ค. ๑๐ นัด/นาที
ง.ไมมีขอ ถูก
๒๘๕. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๑ เมือ่ ยิงสายทางทิศจากจุดกึ่งกลางไปทางซายหรือทางขวา ได เทาไร
ก. ๑๒๕ มิลเลียม
ข. ๙๕ มิลเลียม
ค. ๙๐ มิลเลียม
ง. ๑๐๐ มิลเลียม

๒๘๖. ในการเล็งจําลองตอหลักเล็ง พลประจําปน ค.๘๑ มม. ใชเสนเล็งเล็งตอหลักเล็งอยางไร
ก. ทาบทับหลักเล็ง
ข.ทาบขอบซายหลักเล็ง
ค.ทาบของขวาหลักเล็ง
ง. ไมมีขอถูก
๒๘๗. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๑ เนื่องจากแผนฐานเปนสี่เหลี่ยมผืนผา การยายพืน้ ยิงดวยขาหยั่งไปทางซายและ
ทางขวาได เทาไร
ก. ๗๕๐ มิลเลียม
ข. ๙๐๐ มิลเลียม
ค. ๑,๐๐๐ มิลเลียม
ง. ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๒๘๘. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๒๙ เมื่อใชลูกระเบิดยิงสังหาร เอ็ม ๓๗๔ ยิงสนับสนุน มีรศั มีระเบิด เทาไร
ก. ๒๕X๒๐ เมตร
ข. ๒๐X๑๘ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๗๐ เมตร
๒๘๙. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ เมื่อทําการฝกพลประจําปนในหนวย ใชลกู ระเบิดยิงชนิดอะไร ทําการยิงเปาหมาย

๓๔

ก. ลย.สังหาร
ข. ลย.ซอมยิง
ค. ลย.ฝกยิง
ง. ลย.ซอมรบ
๒๙๐. ลูกระเบิดยิงของ ค.๘๑ มม. มีหลายชนิด เพื่อใชยิงสนับสนุนใหพลรบในแนวหนา ลูกระเบิดยิง ชนิดซอม
ยิง มีสสี ัญลักษณ อะไร
ก. สีเทา
ข. สีขาว
ค. สีดาํ
ง. สีฟา
๒๙๑. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ ใชกลองเล็ง เอ็ม ๕๓ ทําการเล็งยิง มีมุมสูงสูงสุด(ยิงใกล) เทาไร
ก. ๘๐๐ มิลเลียม
ข. ๑,๐๐๐ มิลเลียม
ค. ๑,๕๑๓ มิลเลียม
ง. ไมมีขอถูก
วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ
๒๙๒. อาวุธของทหารราบมีหลายชนิด อาวุธชนิดใดจัดเปนอาวุธประจํากาย
ก. ค.๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ ข. ลูกระเบิดขวาง
ค. ปนกล เอ็ม ๖๐
ง. ปนพก ๘๖
๒๙๓. อาวุธของทหารราบมีหลายระดับหนวย ตั้งแต ระดับหมู,ตอน,หมวด …อาวุธชนิดใด เปนอาวุธประจํา
หนวย หมูปนเล็ก
ก. ค.๖๐
ข. ปนกล เอ็ม ๖๐
ค. ค.เอ็ม ๒๐๓
ง. ปรส.๑๐๖ มม.
๒๙๔. ปนกล เอ็ม ๖๐ มีระยะยิงไกลสุด ๓,๗๒๕ เมตรมีระยะยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร
ง. ๗,๗๐๐ เมตร
๒๙๕. ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิ งหวังผลตอเปาหมายเปนจุด ๑๕๐ เมตร มีระยะยิงหวังผลตอ
เปาหมายเปนพื้นทีเ่ ทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๔๐๐ เมตร
ง. ๓๕๐ เมตร
๒๙๖. ค.ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เปนอาวุธที่ประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุนอยางไร
ก. ทายรังเพลิง
ข. ดวยสายกระสุน
ค. ปากลํากลอง
ง. ไมมีขอ ถูก
๒๙๗. กระสุนของอาวุธประจํากายมีหลายชนิด กระสุนลูกปราย เปนกระสุนของอาวุธอะไร
ก. ค.๑๒๐ มม.
ข. ปนพก ๘๖
ค. ปลย.๑๑
ง. ปรส.๑๐๖ มม.
๒๙๘. ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิจรองยิงเปาหมายที่เปนกลุมกอน มีภารกิจหลักใชยิงเปาหมายอะไร
ก. ขาศึก ๒-๓ คน
ข. ตอสูรถถัง
ค. เปาหมายหลังที่กําบัง ง. ไมมีขอ ถูก
๒๙๙. ค.๖๐ มม. เปนอาวุธกระสุนวิถีโคง ทําการยิงดวยมุมสูง ใชหลักการเล็งจําลองตอเปาหมาย บรรจุกระสุน
อยางไร
ก. บนทายลํากลอง
ข.ทางทายรังเพลิง
ค. ทางปากลํากลอง
ง. ชองรังเพลิง
๓๐๐. อาวุธทหารราบแบงออกเปน ๓ ประเภท ทั้งใชยิงปองกันตัวผูใชเอง และยิงสนับสนุนใหกับหนวย
อาวุธประเภทหนึ่งของทหารราบคืออะไร

๓๕

ก. อาวุธประจํามือ
ข. อาวุธประจําตัว
ค. อาวุธประจําหมู
ง. อาวุธประจํา
หนวย
๓๐๑. ปนกล เอ็ม๖๐ ใชยิงสนับสนุนใหกับผูถ อื ปนเล็กทีอ่ ยูในแนวหนา ทําการยิงแบบใด
ก. กึ่งอัตโนมัติ
ข. ทีละนัด
ค. อัตโนมัติ
ง. กึ่งอัตโนมัตแิ ละ
อัตโนมัติ
๓๐๒. อาวุธทหารราบ ซึ่งทหารเหลาอืน่ ตองเรียนรูแ ละฝกเพือ่ ใชไดอยางทหารราบ แบงออกได กี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๓๐๓. ปนกล เอ็ม ๖๐ เปนอาวุธทหารราบ ที่ใชในการยิงสนับสนุนในการเขาตีตั้งรับ ที่จัดอยูในอัตราการจัด
หนวย ระดับใด
ก. หมูปนเล็ก
ข. หมวดปนเล็ก
ค. กองรอยอาวุธเบา
ง. กองพันทหารราบ
๓๐๔. ปนเล็กยาว แบบ ๑๑ เปนอาวุธประจํากาย ใชยิงปองกันตัวเองและหนวย มีระยะยิงไกลสุดเทาใด
ก. ๒,๖๕๐ เมตร
ข. ๒,๖๐๐ เมตร
ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๗๒๕ เมตร
๓๐๕. ปนเล็กยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภท มีประเภทหนึ่งที่ ตัดลํากลอง และพานทายใหสั้น ประเภทนั้น คือแบบใด
ก. ปลย.แบบ ๑๑
ข. ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑
ค. ปลย.แบบ ๑๑ เค
ง. ปลย.๑๑ แซดเอฟ
๓๐๖. ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ ม.ม. มีลักษณะการทํางานอยางไร
ก. ทํางานดวยการถอยหลังของสวนเคลือ่ นที่
ข. ทํางานดวยสะทอนถอยหลังของลํากลอง
ค. ทํางานดวย แกส
ง. ทํางานดวยการเลื่อนลํากลอง ออก และเขา
๓๐๗. ปลก. เอ็ม ๒๔๙ (มินิมิ) กวางปากลํากลอง ๕.๕๖ มม. ใชกระสุนขนาด ๕.๕๖ X ๔๕ มม. ปอนกระสุนดวย
ก. สายกระสุน ๑๐๐ นัด
ข. กลองกระสุน ๒๐๐ นัด
ค. ซองกระสุน
ง. ถูกทุกขอ

๓๐๘. อัตราการยิงตอเนื่อง เปนอัตราการยิงที่ประหยัดกระสุน และยิงไปแลวลํากลองไมรอ น อัตราการยิง
ตอเนือ่ ง ของ ปนเล็กยาว ๑๑ มีเทาไร
ก. ๑๒-๑๕ นัด / นาที
ข. ๑๕-๒๐ นัด / นาที
ค. ๒๐- ๒๗ นัด / นาที
ง. ๒๗-๓๕ นัด / นาที
๓๐๙. ปนพก แบบ ๘๖ มีความกวางปากลํากลอง ขนาด ๑๑ ม.ม. บรรจุกระสุนดวยซองกระสุน ชนิดกีน่ ัด
ก. ๕ นัด
ข. ๗ นัด
ค. ๑๐ นัด
ง. ๑๒ นัด
๓๑๐. ปนพก แบบ ๘๖ เปนอาวุธประจํากาย ที่มีไวปอ งกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวย มีระยะยิงหวังผล
เทาใด
ก. ๑๕ เมตร
ข. ๒๕ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร

๓๖

๓๑๑. กระสุน ปนพก แบบ ๘๖ มี ๕ ชนิด มีอยูหนึ่งชนิด ที่มีความมุงหมายหลักเพื่อใชลาสัตวเล็ก ชนิดนัน้ คือ
กระสุนอะไร
ก. ธรรมดา
ข. สองวิถี
ค. ซอมรบ
ง. ลูกปราย
๓๑๒. การ ยิงฉากปองกันขัน้ สุดทายในการตั้งรับของ ปก.เอ็ม ๖๐ จะยิงดวยอัตรายิงเร็วกีน่ ัดตอนาที
ก. ๑๐๐ นัด/นาที
ข. ๒๐๐ นัด/นาที
ค. ๓๐๐ นัด/นาที
ง. ๕๕๐นัด/นาที
๓๑๓. ในการปฎิบัตกิ ารเขาตี ปนกล เอ็ม ๖๐ จะทําการยิงสนับสนุนใหกับผูถอื อาวุธประจํากายในลักษณะอยางไร
ก. ยิงอยูหนาปนเล็ก
ข. ยิงอยูข า งหลังปนเล็ก
ค. ยิงเคียงขางอาวุธประจํากาย
ง. ถูกทุกขอ
๓๑๔. ปนกล ๙๓ ซึ่งเปนอาวุธประจําหนวยระดับกองพันทหารราบมีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร
ก. .๕๐ นิ้ว
ข. ๕.๕ มม.
ค. ๗.๖๒ มม.
ง. . ๒๒๓ นิ้ว
๓๑๕. การใช มว.ค.๖๐ ยิงสนับสนุนในการเขาตีและตั้งรับ การปฎิบัติลักษณะใดที่ไมใชหนาที่หรือภารกิจ มว.ค.๖๐
ก. การเพิ่มเติมคําสั่งยิงใหกับ มว.ค.๖๐ ขางเคียง ข. การชวยเหลือสวนรวม
ค. การชวยโดยตรง
ง. การสมทบใหกับ มว.ปล.
๓๑๖. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ประกอบดวยชิน้ สวนใหญ ๆ ๓ ชิ้นสวน คือ
ก. สวนขาหยั่ง
ข. สวนขาทราย
ค. สวนลอเลือ่ น
ง. ถูกทุกขอ

๓๑๗. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ เปนอาวุธที่มีขนาดน้ําหนักเบา โดยการยิงใชประกอบติดกับ
ปนชนิดใด
ก. ปนกล เอ็ม ๖๐
ข. ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ค. ปนพก แบบ ๘๖
ง. ปนสั้นบรรจุเอง แบบ ๘๗
๓๑๘. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีลักษณะการทํางานอยางไร
ก. ดวยแกส
ข. ดวยการเลื่อนลํากลองออกและเขา
ค. ดวยการถอยหลังของลํากลอง
ง. ดวยการสะทอนถอยหลังของสวนเคลือ่ นที่
๓๑๙. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ น้ําหนักพรอมยิง (รวม ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และ
กระสุน) เทาใด
ก. ๑๑ ปอนด
ข. ๓ ปอนด
ค. ๗.๓๘ ปอนด
ง. ๑๘ ปอนด
๓๒๐. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงที่ปลอดภัยต่ําสุด ในการฝก ๘๐ เมตร ในการรบ
กี่เมตร

๓๗

ก. ๒๓ เมตร
ข. ๓๑ เมตร
ค. ๓๒ เมตร
ง. ๑๓ เมตร
๓๒๑. ๑๐. การยิงกวาดของ ปก. ๓๘ ในภูมิประเทศพื้นทีม่ ีระดับลาดเสมอ จะทําการยิงระยะไมเกินกีเ่ มตร
ก. ๕๐๐ ม.
ข. ๖๐๐ ม
ค. ๘๐๐ ม.
ง. ๑,๑๐๐ ม.
๓๒๒. ในการตั้งรับ ค.๘๑ มม. ควรตั้งยิงในพื้นทีข่ องหนวยใด
ก. กองรอยหนุนของกองพัน
ข. กองรอยในแนวหนา
ค. มว.ปล.ในแนวหนา
ง. พื้นที่รวมกับ มว.ค.๖๐
๓๒๓. ลูกระเบิดยิง ของ เครื่องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ มี ๕ ชนิด ชนิด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบ
แตก มีระยะยิงไกลสุดเทาใด
ก. ๑,๗๘๐ เมตร
ข. ๑,๔๖๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
๓๒๔. เครือ่ งฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ เปนอาวุธประจํากายอยูในอัตราของกองรอยอาวุธเบา และรอย บก.
กรม.ร.เมือ่ ใชเชือ้ เพลิงชนิดขนยิงไดไกลสุดกีเ่ มตร
ก. ๑๐–๑๕ ม.
ข. ๑๕–๒๐ ม.
ค. ๒๐–๒๕ ม.
ง. ๔๐–๔๕ ม.
๓๒๕. เครือ่ งฉีดไฟหามใชยิงเปาหมายที่เปนผนังหรือกําแพงที่ตี้งฉากกับพลยิงระยะเทาใด
ก. ใกลกวา ๗ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๔๐ เมตร
๓๒๖. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบดวยชิ้นสวนสําคัญ กีช่ นิ้ สวน
ก. ๖ ชิ้นสวน
ข. ๕ ชิน้ สวน
ค. ๔ ชิน้ สวน
ง. ๓ ชิ้นสวน
๓๒๗. ปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. จัดเปนอาวุธประจําหนวย ภารกิจหลักใชในการตอสูร ถถัง
กระสุนตอสูรถถังเจาะเกราะไดหนา เทาใด
ก. ๘ นิ้ว
ข. ๑๘ นิ้ว
ค. ๒๘ นิ้ว
ง. ๓๘ นิ้ว

๓๒๘. อาร พี จี ๗ ยิงไกลสุดกีเ่ มตร
ก. ๕๐๐ ม.
ข.๑,๐๐๐ ม.
ค. ๑,๕๐๐ ม.
ง. ๒,๐๐๐ ม.
๓๒๙. เครือ่ งฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ มี ลักษณะการทํางาน ประกอบดวยกัน ๓ อยาง คือ น้ํามัน ไฟ และ
เครือ่ งบังคับลม
ก. น้ํา , น้ํามัน , แกส
ข. น้ํามัน , ไฟ , เครือ่ งบังคับลม
ค. ดิน , น้ํา , ลม , ไฟ
ง. แก็ส , ไฟ , เครื่องบังคับลม
๓๓๐. เครื่องยิงจรวดนําวิถี ดรากอน เอ็ม ๔๗ ใชยิงตอสูรถถัง เปนอาวุธที่ใชระบบนําวิถี แบบใด
ก. แบบเสนลวด
ข. แบบแสงเลเซอร
ค. แบบแสงอินฟาเรด ง. แบบตรวจจับความรอน
๓๓๑. เครื่องยิงจรวดนําวิถี ดรากอน เอ็ม ๔๗ อํานาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหัวรบ เจาะคอนกรีตไดหนา
เทาใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๘ เมตร
ค. ๕ เมตร
ง. ๒ เมตร

๓๘

วิชา เหลาทหารราบ
๓๓๒. หมวดปนเล็กจะทําการเขาตีในกรอบของหนวยระดับ
ก. กองพล
ข. กรม
ค. กองพัน
ง. กองรอย
๓๓๓. ขอใดคือ ภารกิจของหมวดปนเล็กในการเขาตีในเวลากลางวัน
ก. เขาประชิด
ข. เขาประชิด , ทําลาย , จับขาศึกเปนเฉลย
ค. ทําลาย , จับขาศึกเปนเฉลย
ง. ทําลาย
๓๓๔. เมื่อเคลือ่ นที่ผานปา หมอกควัน หรือถนนเมือ่ ตองการความเร็ว ควรใชรปู ขบวนใด
ก. หมวดแถวตอน
ข. หมวดสามเหลี่ยมแหลมหนา
ค. หมวดสามเหลี่ยมแหลมหลัง
ง. หมวดหนากระดาน
๓๓๕. เมื่อสถานการณขา ศึกยังไมกระจางชัด แตคาดวานาจะมีการปะทะเกิดขึน้ ในทิศทางขางหนา ควรใชรปู
ขบวนใด
ก. หมวดแถวตอน
ข. หมวดสามเหลี่ยมแหลมหลัง
ค. หมวดสามเหลี่ยมแหลมหนา
ง. หมวดหนากระดาน
๓๓๖. เปนตําบลสุดทายที่ใชการปกปดกําบัง และซอนพรางอยูใกลแนวออกตี ใชสําหรับปรับรูปขบวนในการเขา
ตี หมายถึงขอใด
ก. เขตปฏิบัตกิ าร
ข. แนวประสานการปฏิบัตขิ ้นั สุดทาย
ค. แนวออกตี
ง. ฐานออกตี
๓๓๗. แนวทีอ่ ยูหางจากที่หมาย ๓๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร คือแนวอะไร
ก. แนวออกตี
ข. แนวประสานการปฏิบัตขิ ้นั สุดทาย
ค. ฐานออกตี
ง. ที่รวมพล
๓๓๘. แนวประสานการปฏิบัตขิ ั้นสุดทาย อยูหางจากที่หมายระยะเทาใด
ก. ๑,๐๐๐ - ๒,๔๐๐ เมตร
ข. ๘ - ๑๖ กิโลเมตร
ค. ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร
ง. ๒๐๐ เมตร
๓๓๙. การปฏิบัติในที่รวมพลของหมวด ผูบังคับหมวดจะแบงพื้นทีร่ วมพลเปนรูปลักษณะในขอใด
ก. สีเ่ หลี่ยม
ข. วงกลม
ค. สามเหลี่ยม
ง. แปดเหลี่ยม
๓๔๐. ขอใดเรียงลําดับระเบียบการนําหนวยไดถูกตอง
ก. ขั้นภารกิจ , ออกคําสั่งเตรียม , วางแผนขั้นตน , กํากับดูแล , ลว.ตรวจภูมิประเทศ
ข. ขั้นภารกิจ , ออกคําสั่งเตรียม , วางแผนขั้นตน , เคลือ่ นยายหนวยที่จาํ เปน , ลว.ตรวจภูมิประเทศ , ทํา
แผนสมบูรณ , กํากับดูแล
ค. รับภารกิจ , วางแผนขั้นตน , ออกคําสั่งเตรียม , ลว.ตรวจภูมิประเทศ
ง. ลว.ตรวจภูมิประเทศ,ออกคําสั่งเตรียม,เคลือ่ นยายหนวยที่จาํ เปนกอน,ทําแผนสมบูรณ ,

๓๙

๓๔๑.

๓๔๒.

๓๔๓.

๓๔๔.

๓๔๕.

๓๔๖.

๓๔๗.
กําหนด

รับภารกิจ , กํากับดูแล
กําลังฝายขาศึกอยูในคําสั่งยุทธการณขอ ใด
ก. ขอ ๑
ข. ขอ ๒
ค. ขอ ๓
ง. ขอ ๔
กําลังฝายเราอยูในคําสั่งยุทธการณขอ ใด
ก. ขอ ๑
ข. ขอ ๒
ค. ขอ ๓
ง. ขอ ๔
โดยปกติการเคลือ่ นที่จากที่รวมพลไปยังฐานออกตี ใครเปนผูควบคุม
ก. ผบ.หมวด
ข. รองหมวด
ค. นายสิบประจําหมวด
ง. ผบ.หมู ปก. ทีอ่ าวุโส
ในขณะที่กําลังพลของหมวดปนเล็กอยู ณ. ฐานออกตีมักจะเปนเวลาที่ปนใหญของฝายเราเริ่มทําการยิง
ก. ยิงเตรียม
ข. ยิงเริ่มตน
ค. ยิงหวังผล
ง. ยิงกวาด
หากในขณะเคลือ่ นทีผ่ านแนวออกตีถกู ขาศึกระดมยิงดวยปนใหญ หมวดในการเขาตีควรปฏิบัตอิ ยางไร
ก. เดินผาน
ข. รีบเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว
ค. หยุดการเขาตี
ง. ปรับรูปขบวนเพื่อถอนกําลัง
ขอใดกลาวถูกตอง
ก. การเคลื่อนทีผ่ านแนวออกตีพยายามหลีกเลี่ยงเสียงสัญญาณ
ข. การเคลื่อนทีผ่ านแนวออกตีควรใชเสียงสัญญาณ
ค. การเคลื่อนทีผ่ านแนวออกตีควรใชพลุสัญญาณ
ง. ถูกทุกขอ
ในกรณีที่ ผบ.รอย มิไดกําหนดแนวประสานการปฏิบัติขนั้ สุดทาย ในระหวางการเขาตี ใครตองเปนผู

ก. ผบ.พัน
ข. รอง ผบ.พัน
ค. ผบ.มว.ปล.
ง. ผบ.พล
๓๔๘. โดยปกติการเลือ่ นยายการยิงเมือ่ ถึงแนวประสานการปฏิบัตขิ ้นั สุดทาย จะอยูในความควบคุมของใคร
ก. ผบ.พัน
ข. รอง ผบ.พัน
ค. ผบ.มว.ปล.
ง. ผบ.รอย
๓๔๙. แผนในการเสริมความมั่นคงจะตองทําไวเมือ่
ก. เคลื่อนทีผ่ านแนวออกตี
ข. เมือ่ ถึงที่หมายแลว
ค. เมือ่ ถึงแนวประสานการปฏิบัตขิ ั้นสุดทาย
ง. กอนเริ่มเคลื่อนที่ออกตี
๓๕๐. ในการเสริมความมั่นคง ณ. ที่หมาย มักใชระบบนาฬิกาทิศทางขาศึกเปนกีน่ าฬิกา
ก. ๑๑ นาฬิกา
ข. ๑๒ นาฬิกา

๔๐

๓๕๑.

๓๕๒.

๓๕๓.

๓๕๔.

๓๕๕.

ค. ๑๐ นาฬิกา
ง. ๙ นาฬิกา
พื้นที่ที่ตองนํากําลังพลไปพักกอนปฏิบัตกิ ารเขาตีเรียกวา
ก. แนวออกตี
ข. ฐานออกตี
ค. ที่รวมพล
ง. แนวประสานการปฏิบตั ิขนั้ สุดทาย
ผูใดเปนผูเ ลือกเสนทางจากที่รวมพลไปจุดแยกหมวด
ก. ผบ.พัน
ข. ผบ.รอย
ค. ผบ.หมวด
ง. ผบ.หมู
ผูใดเปนผูเ ลือกเสนทางจากจุดแยกหมวดไปยังจุดแยกหมู
ก. ผบ.พัน
ข. ผบ.รอย
ค. ผบ.หมวด
ง. ผบ.หมู
เสนทางจากจุดแยกหมวดถึงจุดแยกหมู มักจะกําหนดเปนทิศทางบอกเปน
ก. มุมภาคทิศเหนือ
ข. ลักษณะภูมิประเทศ
ค. สามแยก
ง. สีแ่ ยก
ลักษณะของฐานออกตี การเขาตีในเวลากลางคืน ขอใดถูกตอง
ก. หางจากแนวออกตีมาก ๆ
ข. อยูใกลทศิ ทางเขาตี
ค. ตองปกปดซอนพรางเหมือนในเวลากลางวัน
ง. ไมจําเปนตองซอนพรางดีเทากับในเวลากลางวัน

๓๕๖. ตําบลแยกหนวยไวเพือ่ อะไร
ก. ตําบลทีส่ วนเขาตีแยกการควบคุมจากหนวยเหนือไปอยูในการควบคุมของ ผบ.หนวยที่แยกไป
ข. นัดพบกัน
ค. รวมกําลังกัน
ง. ประสานสัมพันธกัน
๓๕๗. แนวปรับรูปขบวนเปรียบไดกับแนวใดในการเขาตีเวลากลางวัน
ก. ที่รวมพล
ข. แนวประสานการปฏิบัตขิ ้นั สุดทาย
ค. แนวออกตี
ง. ฐานออกตี
๓๕๘. การเขาตีกลางคืนมักกระทําในเวลาใด
ก. ใกลสวาง
ข. ตอนดึก
ค. ตอนเชา
ง. ไมเลือกเวลา
๓๕๙. การผานแนวออกตีเมือ่ คาดวายังจะไมมีการปะทะควรใชรปู ขบวนใด
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ก. หมวดแถวหนากระดาน
ข. หมวดแถวตอน
ค. หมวดขั้นบันใด
ง. หมวดสามเหลี่ยม
๓๖๐. ในการเคลือ่ นที่ กองรอยปะทะกับขาศึก ระยะไปยังที่หมายใกลแลวกรณีนี้ใหถือวาแนวนีเ้ ปนแนวอะไร
ก. แนวออกตี
ข. ฐานออกตี
ค. แนวปรับรูปขบวน
ง. ที่รวมพล
๓๖๑. เมือ่ ถึงจุดแยกหมู หมูปนเล็กจะแยกออกไปจากขบวนแถวตอนหมวด เพื่อจัดรูปขบวนอะไร
ก. แถวตอน
ข. แถวหนากระดาน
ค. ตอนเรียงหนึ่ง
ง. ตอนเรียงสอง
๓๖๒. หมวด ค.๖๐ จัดกําลังเปนสองสวนอะไรบาง
ก. บก.หมวด , สามหมู ค.๖๐
ข. บก.หมวด , สองหมู ค.๖๐
ค. บก.หมวด , หนึ่งหมู ค.๖๐
ง. บก.หมวด , สี่หมู ค.๖๐
๓๖๓. ตามอัตราการจัดหนึ่งหมวด ค.๖๐ จะมี ค.๖๐ จํานวนกี่กระบอก
ก. ๑ กระบอก
ข. ๒ กระบอก
ค. ๓ กระบอก
ง. ๔ กระบอก
๓๖๔. ตามปกติในการเขาตี อาวุธยิงสนับสนุนซึ่งไมไดอยูในอัตรากองรอยอาวุธเบา จะยิงที่หมายของหมวดปน
เล็ก หรือกองรอยอาวุธเบาสวน ค.๖๐ จะยิงอยางไร
ก. ยิงเหมือนกับอาวุธยิงสนับสนุน
ข. ยิงที่หมายใหญ ๆ
ค. ยิงที่หมายเล็ก ๆ
ง. ยิงตามเสนทางเคลือ่ นที่
๓๖๕. ใครเปนผูพิจารณาใช หมวด ค.๖๐ ในการเขาตี
ก. ผบ.พัน
ข. ผบ.รอยอาวุธเบา
ค. ผบ.หมู ค.๖๐
ง. ผบ.หมูปนเล็ก
๓๖๖. เมือ่ จัดหมู ค.๖๐ ขึ้นสมทบกับหมวดปนเล็กการบังคับบัญชาจะขึ้นกับใคร
ก. รอง ผบ.หมวด ค.๖๐
ข. พลยิง ค.๖๐ อาวุโส
ค. ผบ.หมวดปนเล็ก
ง. ผบ.รอยอาวุธเบา
๓๖๗. เมื่อหมู ค.๖๐ ขึ้นสมทบกับหมวดปนเล็กแลว ผบ.หมวด ค.๖๐ จะมีหนาที่อะไรเพื่อชวยเหลือ ผบ.หมวด
ปนเล็ก
ก. สงกําลัง
ข. สั่งการ
ค. ควบคุมการยิง
ง. ควบคุมบังคับบัญชา
๓๖๘. การยิง ค.๖๐ หนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งกระบอก ทําการยิงเปาหมายจะครอบคลุมพื้นที่ที่มเี สนผาศูนยกลาง
กี่เมตร
ก. ๒๐ เมตร
ข. ๓๐ เมตร
ค. ๔๐ เมตร
ง. ๕๐ เมตร
๓๖๙. การใช ค.๖๐ ตั้งยิงอยูในพืน้ ที่เดียวกันเปนหมวด ควรตั้งยิงหางกันประมาณกีเ่ มตร
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ก. ๒๐ เมตร
ข. ๓๐ เมตร
ค. ๔๐ เมตร
ง. ๕๐ เมตร
๓๖๐. การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศของ ผบ.หมวด ค.๖๐ เพื่ออะไร
ก. เพื่อหาขอเสนอแนะการใช ค.๖๐ ทางยุทธวิธี ข. เพื่อการปฏิบัติของหนวยเหนือ
ค. เพื่อการปฏิบัติของหนวยขางเคียง
ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
๓๖๑. หลังจากนําอาวุธเขาประจําที่ตั้งยิงเพื่อเสริมสรางความมั่นคง ณ.ที่หมายแลว ผบ.หมวด ค.๖๐ ตองกํากับ
ดูแลหนวยรองเรื่องอะไรบาง
ก. ตรวจสอบสภาพอาวุธ
ข. รายงานสถานภาพกําลังพล
ค. รายงานสถานภาพอาวุธ - กระสุน
ง. ถูกทุกขอ
วิชา หมวดหนุนของกองรอยอาวุธเบาในแนวหนาตั้งรับ / มว.ค.๖๐ ในการถอนตัว
๓๖๒. หมวดหนุนของกองรอยอาวุธเบา จะตั้งอยูที่ใดขณะทําการตั้งรับ
ก. ขางหลังหมวดในแนวหนา
ข. ขางหนาหมวดในแนวหนา
ค. ทางปกใดปกหนึ่งของหมวดในแนวหนา
ง. แลวแต ผบ.รอยจะสั่ง
๓๖๓. ที่ตั้งของหมวดหนุนของกองรอยอาวุธเบา ซึ่งตั้งอยูหลังแนวตั้งรับนั้นมีวัตถุประสงคเพือ่ อะไร
ก. เพื่อความกวางของแนวตั้งรับ
ข. เพื่อเพิ่มเติมกําลังพล
ค. เพื่อเพิ่มความลึกใหกับพืน้ ที่ตั้งรับ
ง. ถูกทุกขอ
๓๖๔. ผูมอี ํานาจมอบที่ตั้งจริงใหกับหมวดหนุน คือใคร
ก. ผบ.หมวดหนุน
ข. ผบ.รอย
ค. ผบ.พัน
ง. ผูก ารกรม
๓๖๕. ภารกิจของหมวดหนุน คือ
ก. จํากัดการเจาะของขาศึก
ข. ปองกันปก และขางหลังของกองรอย
ค. สนับสนุนหมวดในแนวหนาดวยการยิง
ง. ถูกทุกขอ
๓๖๖. ที่ตั้งจริงของหมวดหนุน อยูหางจากหมวดในแนวหนาเทาไร
ก. ๔๐๐ - ๕๐๐ เมตร
ข. ๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร
ค. ๒๕๐ - ๓๐๐ เมตร
ง. ๑๕๐ - ๒๐๐ เมตร
๓๖๗. โดยทั่วไปหมวดหนุนคงทําการดัดแปลงภูมิประเทศ เพือ่ วางกําลังตั้งรับในลักษณะเชนเดียวกับหมวดปน
เล็กในแนวหนา ยกเวนขอใดไมตองปฎิบตั ิ
ก. ตองขุดหลุมบุคคล
ข. ไมตอ งเตรียมวางฉากการยิงขั้นสุดทาย
ค. ตองกําหนดเขตการยิง
ง. ถูกทุกขอ
๓๖๘. การวางกําลังของหมูปนเล็กในหมวดหนุนวางอยางไร
ก. ๓ หมูเคียงกัน
ข. ๒ หมูในแนวหนา ๑ หมูหนุน
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๓๖๙.

๓๗๐.

๓๗๑.

๓๗๒.

๓๗๓.

๓๗๔.

ค. ๑ หมูในแนวหนา ๒ หมูหนุน
ง. วางกําลังปองกันรอบตัว
การมอบภารกิจใหกับหมูปนกลของหมวดหนุนคงเชนเดียวกับหมวดในแนวหนา ยกเวนขอใด
ก. มอบเขตการยิงให
ข. การจัดที่ตั้งยิงสํารอง
ค. การยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย
ง. การตั้งยิงบนขาหยั่ง
การจัดยามคอยเหตุของหมวดหนุน มีขอ พิจารณาอยางไร
ก. ตั้งเทากับหมวดในแนวหนา
ข. ตั้งนอยกวาหมวดในแนวหนา
ค. ตั้งมากกวาหมวดในแนวหนา
ง. ไมตองมียามคอยเหตุ
การเคลือ่ นยายหมวดหนุนไปยังที่มั่นแหงอื่น ๆ ปฏิบัตอิ ยางไร
ก. เคลื่อนยายไปทั้งหมวด
ข. เคลือ่ นยายไปทีละหมู
ค. เคลือ่ นยายไปบางสวน
ง. แลวแต ผบ.รอยจะสั่ง
การปฏิบัตกิ ารตีโตตอบของหมวดหนุน จะตองพิจารณาจากอะไร
ก. หมวดมิไดกําลังจํากัดการเจาะของขาศึก
ข. การตีโตตอบตองมีหวังจะทําสําเร็จ
ค. การเจาะของขาศึกมิไดมกี ารเพิ่มเติมกําลัง
ง. ถูกทุกขอ
เมือ่ ทราบที่มั่นจริง และที่ตั้งยิงสํารองตาง ๆ ของหมวดหนุนแลว หมวดหนุนจะตองอยู ณ. ที่ใด
ก. ที่มั่นจริง
ข. ที่มั่นสํารอง
ค. ที่มั่นเพิ่มเติม
ง. ที่มั่นในแนวหนา
ใครเปนผูพิจารณาการวางแผนการตีโตตอบ
ก. ผบ.หมวด
ข. ผบ.รอย
ค. ผบ.พัน
ง. ผบ.กรม

๓๗๕. หมวดหนุนควรจัดที่มั่นดัดแปลงอยางไร
ก. ไมตองจัด
ข. จัดเพียงหนึ่งแหง
ค. จัดสองแหง หรือมากกวา
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๓๗๖. การปฏิบตั ิภารกิจของหมวดหนุนในการเฝาตรวจ และจัดการระวังปองกันพื้นทีส่ วนหลังตองทําอยางไร
ก. จัดยามคอยเหตุตามจุดตาง ๆ
ข. จัดตั้งที่ตรวจการณ หรือที่ฟงการณ
ค. การวางพลุสะดุด วางระเบิด
ง. ถูกทุกขอ
๓๗๗. การถอนตัวมีการปฏิบตั ิ ๒ วิธี คือ การถอนตัวโดยไมมีขาศึกกดดัน และวิธีใด
ก. ถอนตัวโดยมีขา ศึกกดดัน
ข. การถอนตัวโดยสมัครใจ
ค. ถอนตัวตามคําสั่ง
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๓๗๘. การถอนตัวโดยไมมีขาศึกกดดัน มักเลือกถอนตัวชวงเวลาใด
ก. เวลากลางคืน
ข. เวลากลางวัน
ค. เวลากอนมืดค่ํา
ง. เวลากอนรุงสาง
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๓๗๙. การถอนตัวของหนวยทหารตองถอนตัวขณะอยูในสถานการณใด
ก. ตั้งรับ
ข. เขาตี
ค. ถอนตัว
ง. ถูกทุกขอ
๓๘๐. ผูที่ทําหนาทีแ่ ทนผูบังคับกองรอยควบคุมชุดลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ณ. ที่ตั้งใหมขางหลังขณะถอน
ตัว คือใคร
ก. ผบ.มว.ปล.
ข. รอง ผบ.รอย
ค. ผบ.มว.ค.๖๐
ง. ผูอ าวุโสสูงสุด
๓๘๑. ตามปกติแลว ผบ.มว.ค.๖๐ ตองประสานงาน และรวมตรวจภูมิประเทศ ณ. ที่ตั้งใหมพรอมกับใคร
ก. ผบ.มว.ปล. ที่เปนหมวดหนุน
ข. ผบ.หมู ปก.
ค. รอง ผบ.รอย
ง. ถูกทุกขอ
๓๘๒. ที่ตั้งของ มว.ค.๖๐ ณ. ที่รวมพลในแนวถอนตัว ตองอยูใกลกับหนวยใด
ก. หมู ปก.
ข. ตอน ปรส.
ค. มว.ตถ.
ง. หมวดหนุน
๓๘๓. ในการถอนตัว ผบ.กองกําลังสวนทีเ่ หลือทิ้งไวปะทะคือใคร
ก. รอง ผบ.มว.ค.๖๐
ข. รอง ผบ.รอย
ค. ผบ.มว.ค.๖๐
ง. ผบ.มว.ปล.
๓๘๔. หมวด ค.๖๐ จะทิ้ง หมู ค.๖๐ ไว ๑ - ๒ หมู เพื่อเปนสวนทิ้งไวปะทะใครเปนผูดแู ลสวนนี้
ก. รอง ผบ.มว.ค.๖๐
ข. รอง ผบ.รอย
ค. ผบ.มว.ค.๖๐
ง. ผบ.หมู ค.๖๐

๓๘๕. สวนทีเ่ หลือไวปะทะถอนตัวเมือ่ ใด
ก. ตามเวลาที่กําหนด
ข. เมือ่ ไดรับคําสั่ง
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.
ง. ผิดทุกขอ
๓๘๖. การถอนตัวของ มว.ค.๖๐ จะถอนตัวไปยังที่ใด
ก. ที่รวมพลหมวด
ข. ที่รวมพลกองรอย
ค. ที่รวมพลกองพัน
ง. ผิดทุกขอ
๓๘๗. การถอนตัวทุกครั้งใชรูปขบวนใด
ก. แถวตอน
ข. แถวหนากระดาน
ค. สามเหลี่ยมแหลมหนา
ง. สามเหลี่ยมแหลมหลัง
๓๘๘. เมือ่ มว.ค.๖๐ ไดรับคําสั่งถอนตัวงานที่หมวดตองกระทํา ๒ ประการ คือ การลาดตระเวนที่ตั้งใหมขาง
หลัง และ อะไร
ก. การ ลว. ตรวจภูมิประเทศของ ผบ.มว.ค ๖๐ ข. การรายงานตัวตอ ผบ.รอย
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ค. การตรวจความพรอมของหนวย
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๓๘๙. เมือ่ มว.ค.๖๐ เดินทางถึงที่มั่นใหมแลว ผบ.มว.ค.๖๐ ดําเนินการอยางไร
ก. ตรวจที่ตรวจการณกองรอย
ข. เลือกทีต่ ั้งยิง ค.๖๐
ค. อํานวยการวางสายโทรศัพท
ง. ถูกทุกขอ
๓๙๐. ในการลาดตระเวนตวรจภูมิประเทศของ มว.ค.๖๐ ผูแทน ผบ.มว. ตองดําเนินการอยางไร
ก. ตรวจเลือกที่รวมพลของหมวด
ข. ตรวจเลือกและกําหนดเสนทางถอนตัว
ค. บันทึกผลการตรวจ และรายงานให ผบ.มว.ทราบ
ง. ถูกทุกขอ
๓๙๑. เมื่อกําลังสวนใหญของ มว.ค.๖๐ ถอนตัว หมูที่ทิ้งไวปะทะปฏิบัติอยางไร
ก. เปลี่ยนที่ตั้งยิงใหม
ข. ตั้งยิง ณ.จุดเดิม
ค. เก็บอาวุธกระสุนเพื่อรอถอนตัว
ง. เปลีย่ นแผนการยิงใหม
วิชา การติดตอสื่อสาร
๓๙๒. สิ่งที่กลาวตอไปนี้ขอ ใดไมอยูในเรือ่ งของการติดตอสือ่ สาร
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท
ค. พลนําสาร
ง. คอมพิวเตอร
๓๙๓. เครือ่ งมือสือ่ สารหลักที่ใชในการรบดวยวิธีรกุ คือ
ก. โทรศัพท , พลนําสาร
ข. ทัศนะสัญญาณ , พลนําสาร
ค. เสียงสัญญาณ
ง. วิทยุ , พลนําสาร
๓๙๔. เครือ่ งมือสือ่ สารหลักที่ใชในการรบดวยวิธีรับ คือ
ก. โทรศัพท , พลนําสาร
ข. ทัศนะสัญญาณ , พลนําสาร
ค. เสียงสัญญาณ
ง. วิทยุ , พลนําสาร
๓๙๕. ในการรบดวยวิธีรับนั้นหลังจากที่ขา ศึกไดเขาปะทะแลว จะใชเครื่องมือสือ่ สารใด
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท
ค. พลนําสาร
ง. ทัศนะสัญญาณ
๓๙๖. ในเรือ่ งทัศนะสัญญาณนัน้ ขอใดกลาวไมถกู ตอง
ก. ทาสัญญาณ
ข. ไฟฉาย
ค. กระสุนสองวิถี
ง. ถูกทุกขอ
๓๙๗. การเลือ่ นฉาก หรือยายการยิงนั้น จะใชการสือ่ สารชนิดใด
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท
ค. พลุ หรือควัน
ง. แผนผาสัญญาณ

๔๖

๓๙๘. ในเรือ่ งเสียงสัญญาณนั้น ขอใดกลาวไมถกู ตอง
ก. แตร , ฆอง
ข. ฆอง , กลอง
ค. เสียงปน , เครือ่ งมือที่ทําใหเกิดเสียง
ง. ถูกทุกขอ
๓๙๙. การใชเครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุนั้น จะใชในกีภ่ ารกิจ
ก. ๑ ภารกิจ
ข. ๒ ภารกิจ
ค. ๓ ภารกิจ
ง. ๔ ภารกิจ
๔๐๐. สิ่งใดไมใชภารกิจ การใชเครือ่ งมือสือ่ สารประเภทวิทยุ
ก. การควบคุมทางยุทธวิธี
ข. ควบคุมเมื่อยังไมเกิดการปะทะ
ค. การติดตอทางธุรการ
ง. การควบคุมการยิง
๔๐๑. วิทยุที่สามารถติดตอกันไดนั้น จะตองมีคณ
ุ สมบัตใิ ด
ก. มีการปรุงคลืน่ แบบเดียวกัน
ข. มีความถี่ตรงกัน
ค. ระยะระหวางชุดจะตองอยูในระยะทํางานของคลื่นวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
๔๐๒. สัญญาณวิทยุที่ใชคนั เคาะ คือสัญญาณแบบใด
ก. VOICE
ข. CONTINUOUS WAVE ( CW )
ค. Single Side Bandessb
ง. ไมมีขอ ใดถูก

๔๐๓. กฏในการปฏิบัติงานจะชวยใหใชการติดตอสื่อสารทางวิทยุมีประสิทธิภาพที่ดียิ่ง ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. ขาวควรจะชัดเจน , กะทัดรัด , สมบูรณ
ข. พูดใหชดั , ชา เปนวลีตามปกติ
ค. ใหใชระบบรับรองฝาย
ง. ใหสํานึกอยูเ สมอวาผูบังคับบัญชาคอยฟงอยูตลอดเวลา
๔๐๔. การอานออกเสียงตัวอักษรไทยนั้น มีตัวใดที่อานแลวตางจากมาตราฐานการอานตามแบบอานภาษาไทย
ก. ฐ
ข. ฏ
ค. ส
ง. ภ
๔๐๕. ทานคิดวา การอานตัวเลข ตัวใดอานตางจากปกติทั่วไป
ก. ๐
ข. ๓
ค. ๕
ง. ๗
๔๐๖. ตัวเลขใด เมือ่ ไมอานเปนตัว ๆ ใหออกเสียงเดิม

๔๗

ก. ๐
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๗
๔๐๗. การอานในขอใด ไมอานทีละตัวเสมอ
ก. พิกดั แผนที่
ข. เวลา
ค. จํานวนเลขที่พอดีรอ ย หรือพัน ไมมีเศษ
ง. หมู วัน เวลา
๔๐๘. สถานีวิทยุจะเขาใจกันไดดวยความดัง และความชัดเจนของสัญญาณความดัง และความชัดเจนของ
สัญญาณวิทยุ มีกี่ระดับ
ก. ๒ ระดับ
ข. ๓ ระดับ
ค. ๔ ระดับ
ง. ๕ ระดับ
๔๐๙. สวนตาง ๆ ของขาวมีกสี่ วน
ก. ๑ สวน
ข. ๒ สวน
ค. ๓ สวน
ง. ๔ สวน
๔๑๐. ขอใดไมอยูในสวนของ หัวขาว
ก. การเรียกขาน
ข. คําพูดตามระเบียบ “ รับขาว ”
ค. หลักฐานของขาว “ ที่ ”
ง. คําแนะนําหัวขาว “ อานตาม ”
๔๑๑. ในสวนตัวขาวนั้น ประกอบดวยสวนใดบาง
ก. เนื้อขาว
ข. แนวความคิด หรือความเห็น
ค. หมู วัน เวลา
ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.

๔๑๒. ขายการสือ่ สารทางวิทยุของหมวดอาวุธหนักใชวิทยุชนิดใด
ก. PRC – ๖๒๔
ข. PRC – ๗๗
ค. GRC – ๑๒๕
ง. VRC – ๓๔
๔๑๓. ขายการสือ่ สารทางวิทยุของหมวดชางโยธาใชวิทยุ PRC – ๖๒๔ และ PRC – ๗๗ อยางละกี่เครือ่ ง
ก. ๑ , ๑ เครือ่ ง
ข. ๒ , ๒ เครือ่ ง
ค. ๓ , ๑ เครือ่ ง
ง. ๔ , ๑ เครือ่ ง
๔๑๔. ขายการสือ่ สารทางสายของ ทก.รอยอาวุธเบา ใชโทรศัพทชนิดใด
ก. CE – ๑๑
ข. TA – ๑ / PT
ค. TA – ๓๑๒ / PT
ง. SB ๙๙๓ / GT
๔๑๕. ขายการติดตอสื่อสารทางสายของกองพันทหารราบนั้น ในแตละกองรอยใชโทรศัพทชนิดใด
ก. SB ๙๙๓ / GT
ข. TA – ๓๑๒ / PT
ค. TA – ๑ / PT
ง. CE – ๑๑

๔๘

๔๑๖. ศูนยสื่อสารจะตองปฏิบตั ิงานวันละกีช่ ั่วโมง
ก. ๘ ชั่วโมง
ข. ๑๒ ชั่วโมง
ค. ๑๘ ชั่วโมง
ง. ๒๔ ชั่วโมง
๔๑๗. ระเบียบการใชวิทยุ หนวยงานระดับใดเปนผูก ําหนด
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. กองพล
ง. กรม
๔๑๘. ความถีส่ ถานีวิทยุแบบ AM จะตองตรวจสอบความถี่อยางนอยวันละกี่ครั้ง
ก. ๑ ครั้ง
ข. ๒ ครั้ง
ค. ๓ ครั้ง
ง. ๔ ครั้ง
๔๑๙. ในการที่ความถี่วิทยุถกู รบกวน จะตองรายงานนายทหารสื่อสารระดับใด
ก. กรม
ข. กองพล
ค. กองทัพภาค
ง. กองทัพบก
๔๒๐. การใชทศั นะสัญญาณตามที่ระเบียบ ทบ. ไดกําหนดไวนั้นพลุรมสีอะไร ที่จะใชเพือ่ สองสวางเทานั้น
ก. สีแดง
ข. สีเขียว
ค. สีขาว
ง. สีน้ําเงิน
๔๒๑. การรับรองฝายนัน้ จะตองใชเมื่อ
ก. เมือ่ คาดวาจะมีการงดสงขาว
ข. รับรองการระงับวิทยุ
ค. รับรองการสงวิทยุ
ง. เมือ่ ถูกถามการรับรองฝายจากสถานีอื่น

๔๒๒. ในการรับรองฝายนัน้ ขอใดกลาวไมถกู ตอง
ก. เมือ่ งดการติดตอ หรือลดขอความรายงานใหสั้นลง
ข. เมือ่ สงขาวไปยังสถานีทกี่ ําลังระงับการสง
ค. เมือ่ สงขาวลับเปนขอความธรรมดา
ง. เมือ่ สถานีถกู บังคับใหสงขาวที่ไมตองตอบ
๔๒๓. วิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ มีปุมควบคุมทั้งหมดกีป่ ุม
ก. ๒ ปุม
ข. ๓ ปุม
ค. ๔ ปุม
ง. ๕ ปุม
๔๒๔. จํานวนชองสถานีของวิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ มีกชี่ อง
ก. ๒,๒๒๐ ชอง
ข. ๒,๓๒๐ ชอง
ค. ๒,๔๒๐ ชอง
ง. ๒,๕๒๐ ชอง
๔๒๕. ระดับไฟใชงานของวิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ คือ

๔๙

ก. ๑๐ - ๑๗ โวลต
ข. ๑๕ - ๒๐ โวลต
ค. ๒๕ - ๓๐ โวลต
ง. ๓๕ - ๔๐ โวลต
๔๒๖. แบตเตอรี่ ของวิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ ใชงานไดประมาณกีช่ ั่วโมง
ก. ๑๗ ชั่วโมง
ข. ๑๘ ชั่วโมง
ค. ๑๙ ชั่วโมง
ง. ๒๐ ชั่วโมง
๔๒๗. น้ําหนักวิทยุมอื ถือ PRC – ๖๒๔ มีน้ําหนักกีก่ รัม
ก. ๙๕๐ กรัม
ข. ๙๖๐ กรัม
ค. ๙๗๐ กรัม
ง. ๙๘๐ กรัม
๔๒๘. ความถีข่ องวิทยุ AN – PRC – ๗๗ LOW BAND มียานความถีเ่ ทาใด
ก. ๓๐.๐๐ ถึง ๕๒.๙๕ MHZ
ข. ๓๕.๐๐ ถึง ๕๓.๐๐ MHZ
ค. ๓๗.๐๐ ถึง ๕๖.๐๐ MHZ
ง. ๕๖.๐๐ ถึง ๖๐.๐๐ MHZ
๔๒๙. เสาอากาศสัน้ AT – ๘๙๒ / PRC – ๒๕ ยาวเทาใด
ก. ๓ ฟุต
ข. ๔ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๖ ฟุต
๔๓๐. โทรศัพทแบบ TA– ๔๓ / PT ตัวเครือ่ งมีน้ําหนักเทาใด
ก. ๗ ปอนด
ข. ๗.๕ ปอนด
ค. ๘ ปอนด
ง. ๙.๕ ปอนด
๔๓๑. เครือ่ งสลับสายฉุกเฉิน SB – ๙๙๓ / GT ความจุทางสายสามารถจุไดกี่ทางสาย
ก. ๕ ทางสาย
ข. ๖ ทางสาย
ค. ๗ ทางสาย
ง. ๘ ทางสาย
วิชาเหลาทหารมา
๔๓๒. ปลย. ๑๑ เปนอาวุธประจํากายทหารออกแบบโดยบริษัทเฮกเลอรยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๒,๕๐๐ เมตร
ข. ๓,๐๐๐ เมตร
ค. ๓,๑๐๐ เมตร
ง. ๔,๐๐๐ เมตร
๔๓๓. ปลย.๑๑ ยิงหวังผลประมาณเทาไร
ก. ๓๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตรลงมา
ค. ๕๐๐ เมตร
ง. ๔๒๐ เมตร
๔๓๔. ปลย.๑๑ มีกระสุนที่ใชกชี่ นิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๔๓๕. ในการยิงปน ปลย ๑๑ ถายิงปนแลวไมลั่นออกไก ใหรอที่จะแกไขกี่วินาที
ก. ๕ วินาที
ข. ๑๐ วินาที

๕๐

ค. ใหนับ ๑ – ๑๐
ง. ถูกทั้งขอ ข.และ ค.
๔๓๖. ปลย.๑๑ ในการปรับปนในระยะ ๒๕ เมตร ใหปรับศูนยเล็งไปที่
ก. ตัว V
ข. รูหมายเลข ๓
ค. รูหมายเลข ๒
ง. ไมจําเปนตองปรับ
๔๓๗. ปลย. M .๑๖ ยิงไดไกลสุดเทาไร
ก. ๒,๖๕๓ เมตร
ข. ๓,๐๐๐ เมตร
ค. ๒๕๐๐ เมตร
ง. ๒,๐๐๐ เมตร
๔๓๘. ปลย.M.๑๖ ยิงหวังผลไดเทาไร
ก. ๘๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๔๖๐ เมตรลงมา
ง. ไมมีขอใดถูก
๔๓๙. ปลย.M.๑๖ กวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๕.๕๖ มม.
ข. ๐.๒๒๓ นิ้ว
ค. ถูกทั้งขอ ก.และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
๔๔๐. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M.๒๐๓ ใชติดกับปนชนิดใด
ก. ปลย.M.๑๖ A ๑
ข. ปลย.๑๑
ค. M ๖๐
ง. ปพ.๘๖
๔๔๑. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ ยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๑๕๐ เมตร
ข. ๒๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐ เมตร

๔๔๒. เครือ่ งยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ ยิงเปาหมายเปน พื้นที่ ๓๕๐ เมตร และเปนเปาหมายเปนจุด
เทาไร
ก. ๑๕๐ เมตร
ข. ๒๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐ เมตร
๔๔๓. กระสุน ขนาด ๔๐ มม. เมือ่ ยิงพนลํากลองแลวอาการหมุนที่รอบ/กี่นาที
ก. ๒,๐๐๐ รอบ/นาที
ข. ๓,๗๐๐ รอบ/นาที
ค. ๑,๐๐๐ รอบ/นาที
ง. ๓,๐๐๐ รอบ/นาที
๔๔๔. ภายในลํากลองป M ๒๐๓ มีจํานวนเกลียวกี่เกลียว
ก. ๖ เกลียว
ข. ๕ เกลียว
ค. ๔ เกลียว
ง. ไมมีเกลียว
๔๔๕. ปนกล MAG ๕๘ เปนปนเอนกประสงคผลิตในประเทศเบลเยี่ยมขนาด ๗.๖๒ มม.x ๕๑ มม.ยิงไกลสุด
ก. ๓,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๐๐๐ เมตร

๕๑

ค. ๓,๗๒๕ เมตร
ง. ๔,๐๐๐ เมตร
๔๔๖. ปนกล MAG ๕๘ เปนปนเอนกประสงค ยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑,๕๐๐ เมตร
ข. ๑,๗๐๐ เมตร
ค. ๑,๘๐๐ เมตร
ง. ๒,๐๐๐ เมตร
๔๔๗. ปนกล MAG ๕๘ มีอัตราการยิง กี่นัด/นาที
ก. ๖๕๐-๑,๐๐๐ นัด/นาที
ข. ๕๕๐ นัด/นาที
ค. ๑,๒๐๐ นัด/นาที
ง. ๑,๕๐๐ นัด/นาที
๔๔๘. ปนกล MAG.๕๘ ทํางานดวยระบบกกรวยอัดแกสจะทํางานดวยหนาลูกเลื่อนเปด ปนการจัดกรวยอัดแกส
ก. รูที่ ๑
ข. รูที่ ๒
ค. รูที่ ๓
ง. รูที่ ๔
๔๔๙. ปนกล M ๖๐ มีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๖๐ มม.
ข. ๗.๖๒ มม.
ค. ๕๐ มม.
ง. ๕.๕๖ มม.
๔๕๐. ปนกล M ๖๐ เปนปนกลอัตโนมัติ ระบายความรอนดวย อะไร
ก. น้ํา
ข. แกส
ค. อากาศ
ง. ไมมีขอใดถูก
๔๕๑. ปน M ๖๐ มีระยะยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๔,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๐๐๐ เมตร
ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๗๒๕ เมตร

๔๕๒. ปนกล M ๖๐ ความเร็วในการยิงสูงสุดเทาไร
ก. ๕๕๐ นัด/นาที
ข. ๖๐๐ นัด/นาที
ค. ๔๐๐ นัด/นาที
ง. ๓๐๐ นัด/นาที
๔๕๓. ปนกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม.ที่ใชเปนปนตอสูอากาศยาน บน รสพ.๘๕ ยิงํากลสุดเทาไร
ก. ๔,๐๐๐ เมตร
ข. ๕,๐๐๐ เมตร
ค. ๖,๐๐๐ เมตร
ง. ๗,๐๐๐ เมตร
๔๕๔. ปนกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม. ทํางานดวยแกส ระบายความรอนดวยอากาศ ปอนกระสุนดวยสาย
กระสุนการนําสายกระสุนเขาตัวปน สามารถนําเขาไดทางไหนของตัวปน
ก. ทางซาย
ข. ทางขวา
ค. ทางบน
ง. ไดทั้งสองทาง แตตอ งเปลี่ยนทางปอน
๔๕๕. ปนกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม.หวังผลทางอากาศเทาไร
ก. ๑,๖๐๐ เมตร
ข. ๑,๘๐๐ เมตร

๕๒

ค. ๒,๐๐๐ เมตร
ง. ๒,๒๐๐ เมตร
๔๕๖. ปนกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม. ยิงมุมต่ําสุดเทาไร
ก. ๕ องศา
ข. ๖ องศา
ค. ๗ องศา
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๔๕๗. เครือ่ งยิงลูกระเบิดขนาด ๔.๒ นิ้ว กวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๑๐๕ มม.
ข. ๑๒๐ มม.
ค. ๘๑ มม.
ง. ๘๒ มม.
๔๕๘. กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๑๒๐ มม. M ๘๖ มีกชี่ นิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๔๕๙. กระสุนมูลฐานของเครือ่ งยิงลูกระเบิดขนาด ๑๒๐ มม. ๑ กระบอกมีกี่นัด
ก. ๑๘๔ นัด
ข. ๑๔๘ นัด
ค. ๑๕๐ นัด
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๔๖๐. เครือ่ งยิงลูกระเบิดขนาด ๘๒ มม. ยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๓,๐๔๐ เมตร
ข. ๓,๐๐๐ เมตร
ค. ๓,๕๐๐ เมตร
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๔๖๑. ลํากลองเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๒ มม. มีน้ําหนักเทาไร
ก. ๑๗ กก.
ข. ๑๘ กก.
ค. ๑๗.๘ กก.
ง. ไมมีขอ ใดถูก

๔๖๒. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ติดตั้ง ปนใหญ ๑ กระบอก มีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๗๖ มม.
ข. ๙๐ มม.
ค. ๑๐๕ มม.
ง. ๑๒๐ มม.
๔๖๓. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน มีปนกลรวมแกน ๑ กระบอกมีขนาดเทาไร
ก. ๗.๖๐ มม.
ข. ๗.๖๒ มม.
ค. ๗.๖๕ มม.
ง. ๗.๗๒ มม.
๔๖๔. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ปนใหญสามารถหมุนไดรอบตัว ใหมุมสูงได + ๖๐๐ มิลเลียม และมุมกดของ
ปนใหญ คือเทาไร
ก. -๒๘๐ มิลเลียม
ข. -๓๘๐ มิลเลียม
ค. -๑๘๐ มิลเลียม
ง. -๔๘๐ มิลเลียม
๔๖๕. ระยะยิงไกลสุดในการยิงเล็งตรง ของรถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน คือ
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๐๐๐ เมตร

๕๓

ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๒,๒๐๐ เมตร
๔๖๖. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปย น ติดตั้งปนกลรวมการ ๑ กระบอก มีระยะยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๐๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร
ง. ๗๕๐ เมตร
๔๖๗. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ติดตั้งเครือ่ งยิงลูกระเบิดควันขางปอมปนขางละเทาไร
ก. ๔ ลํากลอง
ข. ๖ ลํากลอง
ค. ๘ ลํากลอง
ง. ๑๐ ลํากลอง
๔๖๘. ระบบเครือ่ งรับแรงถอยของรถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน มี ๒ ระบบ คือ ๑ ระบบเครือ่ งรับแรงถอยใชน้ํามัน
๒.ระบบเครือ่ งสงปนกลับเขาที่ใชอะไรเปนแรงดัน
ก. อากาศ
ข. น้ํามัน
ค. อากาศที่มีความดันและน้ํามัน
ง. แกสไนโตรเจน
๔๖๙. น้ํามันหลอลื่นเครื่องรับแรงถอยปนใหญขนาด ๗๖ มม. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ไดแก
ก. OM – ๑๓
ข. XO – ๒๖๔
ค. PX – ๗
ง. PX – ๔
๔๗๐. จํานวนกระสุนปนใหญขนาด ๗๖ มม. บรรทุกบนรถถังเบา ๒๑ สคอรเปย น มีจํานวนเทาไร
ก. ๒๐ นัด
ข. ๓๐ นัด
ค. ๔๐ นัด
ง. ๕๐ นัด
๔๗๑. จํานวนกระสุนปนกลรวมแกนขนาด ๗.๖๒ มม. บรรทุกบนรถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน มีจํานวนเทาไร
ก. ๕๐๐ นัด
ข. ๑,๐๐๐ นัด
ค. ๒,๐๐๐ นัด
ง. ๓,๐๐๐ นัด
๔๗๒. รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐ ติดตั้ง ปนใหญ ๑ กระบอก มีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๗๖ มม.
ข. ๙๐ มม.
ค. ๑๐๕ มม.
ง. ๑๒๐ มม.
๔๗๓. ปนใหญของรถเกราะ วี – ๑๕๐ แบงออกเปนสวนใหญ ๆ ได ๓ สวน คือ ๑ ปลอกยั้งการถอย ๒ ลํากลอง
๓. คืออะไร
ก. โครงเครือ่ งปดทาย
ข. เครือ่ งรับแรงถอย
ค. แทงลูกเลือ่ น
ง. เข็มแทงชนวน
๔๗๔. รถเกราะ วี – ๑๕๐ มีพลประจํารถ ๕ นาย คือ ๑. ผบ.รถ, ๒. พลขับ, ๓. พลยิง, ๔. พลยิงผูช วย, ๕.คือขอใด
ก. พลบรรจุ
ข. พลกระสุน(ทําหนาที่พนักงานวิทยุ)
ค. พลชีเ้ ปาหมาย
ง. พลเล็งที่หมาย
๔๗๕. ปอมปนรถเกราะ วี – ๑๕๐ ติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดควันและสังหาร ๒ ชุด ๑ ชุดจะมี ๖ ลํากลอง ๒ ขาง
๑๒ ลํากลอง มีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร

๕๔

ก. ๙๐ มม.
ข. ๗๖ มม.
ค. ๘๑ มม.
ง. ๑๐๕ มม.
๔๗๖. จากขอ ๔๔ ผูที่ทําการยิงเครือ่ งยิงลูกระเบิดควันและสังหารคือใคร
ก. พลยิง
ข. พลยิงผูช วย
ค. ผบ.รถ
ง. พลขับ
๔๗๗. เมือ่ ทําการยิงปนใหญรถเกราะ วี – ๑๕๐ ระยะถอยของปนใหญจะมีระยะเทาไร
ก. ๔๐ ซม.
ข. ๖๐ ซม.
ค. ๓๐ ซม.
ง. ๕๐ ซม.
๔๗๘. ปนใหญรถเกราะ วี – ๑๕๐ จะตองอัดไขมันซิลิโคนที่รองลํากลองขางละ ๑ ลบ.ซม. ทั้งสองขาง เมือ่ ทํา
การยิง ไปแลวครบกีน่ ัด
ก. ๑๐๐ นัด
ข. ๒๐๐ นัด
ค. ๓๐๐ นัด
ง. ๔๐๐ นัด
๔๗๙. รถเกราะ วี – ๑๕๐ สามารถหมุนปอมปนไรอบตัว ๓๖๐ องศา ผูที่ทําการใชปอ มปนคือใคร
ก. พลยิงผูช วย
ข. พลบรรจุ
ค. พลขับ
ง. ผบ.รถ, พลยิง
๔๘๐. ปนใหญรถเกราะ วี – ๑๕๐ สามารถลั่นไกดวยระบบไฟฟา และดวยเทา อยากทราบวา ผูที่ใชเครื่องลัน่ ไก
ดวยระบบไฟฟา คือ
ก. ผบ.รถ
ข. พลบรรจุ
ค. พลขับ
ง. พลยิง

๔๘๑. จากขอ ๔๙ ผูที่ใชเครื่องลั่นไกดวยเทา คือ
ก. ผบ.รถ
ข. พลบรรจุ
ค. พลขับ
ง. พลยิง
๔๘๒. เครื่องรับแรงถอยปนใหญรถเกราะ วี – ๑๕๐ ประกอบดวย เปลปน, แปนบรับแรงถอย, ลูกสูบรับแรงถอย
และขอใด
ก. แทงลูกเลือ่ น
ข. กระบอกน้ํามันชดเชย
ค. ปลอกยั้งการถอย
ง. ลํากลอง
๔๘๓. เครือ่ งควบคุมการยิงเล็งตรงรถเกราะ วี – ๑๕๐ คือ กลองตรวจการณของพลยิงเปนกลองแบบใด
ก. คมมีด
ข. คมขวาน
ค. ตาเรือ
ง. สองคม
๔๘๔. มาตราประจําแกวของกลองตรวจการณของพลยิงรถเกราะ วี – ๑๕๐ ใชเล็งที่หมายใหกับปนใหญขยาย ๑
เทา และ ๘ เทา ในกลองเดียวกัน ภายในมีมาตราระยะยิง แบงกระสุนอยู ๓ ชนิด คือ ๑. กระสุนระเบิดกะเทาะ

๕๕

เกราะ ๒.กระสุนระเบิดตอสูรถถัง ๓.คือขอใด
ก. กระสุนลูกปลาย
ข. กระสุนระเบิด
ค. กระสุนเจาะเกราะ
ง. กระสุนสองแสง
๔๘๕. การหลอลื่นปอมปน รถเกราะ วี – ๑๕๐ อยางถูกตองเมื่อใชงานครบ ๑,๐๐๐ ไมล หรือ ๑,๖๐๐ กม.
หรือกีเ่ ดือน
ก. ทุก ๆ ๓ เดือน
ข. ทุก ๆ ๒ เดือน
ค. ทุก ๆ ๑ เดือน
ง. ทุก ๆ ๔ เดือน
๔๘๖. เครือ่ งยิงลูกระเบิด ค.แบบ ๙๕ ขนาด ๔.๒ นิ้ว M ๓๐ เปน ค.หนัก ซึ่งจะตองบรรทุกและนําพาไป
โดยยานพาหนะ สามารถตั้งยิงบนพื้นดิน หรือยานพาหนะชนิดใด
ก. รสพ.M ๑๐๖/รสพ.M ๑๐๖ A ๑
ข. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน
ค. รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐
ง. รยบ ๑/๔ ตัน
๔๘๗. ในขณะทําการยิง ค.แบบ ๙๕ ขนาด ๔.๒ นิ้ว M .๓๐ ลํากลองภายในตองแหง ใหทําความสะอาด
ลํากลองหลังจากการยิงกระสุนไปแลวทุก ๆ กี่นดั
ก. ๕ นัด
ข. ๑๐ นัด
ค. ๑๕ นัด
ง. ๒๐ นัด
๔๘๘. เครือ่ งยิงลูกระเบิด แบบ ๔.๒ นิ้ว M ๓๐ แบงออกเปนสวนใหญ ๗ สวน คือ ๑. ลํากลอง, ๒. ขาหยั่ง,
๓. คานยึดขาหยั่ง, ๔. ฐานหมุน, ๕. คือขอใด
ก. แทงลูกเลือ่ น
ข. เข็มแทงชนวน
ค. แผนฐาน
ง. ควงสาย

๔๘๙. เครื่องยิงลูกระเบิด M.๒๙ ขนาด ๘๑ มม. เปนเครื่องยิงที่ใชติดตั้งบนพื้นดินและบนยานพาหนะชนิดใด
ก. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน
ข. รสพ.M ๑
ค. รยบ.๑/๔ ตัน
ง. รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐
๔๙๐. เครือ่ งยิงลูกระเบิด M ๒๙ ขนาด ๘๑ มม.แบงออกเปน สวนใหญ ๆ ๓ สวน คือ ๑. ลํากลองและเครื่องปด
ทาย, ๒. ขาหยั่ง, ๓. คือขอใด
ก. ฐานรับลํากลอง
ข. แทงลูกเลือ่ น
ค. กระบอกน้ํามันชดเชย
ง. ปลอกยั้งการถอย
๔๙๑. เครือ่ งยิงลูกระเบิด M ๒๙ ขนาด ๘๑ มม. หมุนควงสาย ๑ รอบ สายไดประมาณ เทาไร
ก. ๕ มิลเลียม
ข. ๑๐ มิลเลียม
ค. ๑๕ มิลเลียม
ง. ๒๐ มิลเลียม
๔๙๒. ขอใดที่ไมอยูในหลักการใชหมวดลาดตระเวน
ก. การปฏิบัตกิ ารรบเปนชุด
ข. ปฏิบัตติ ามลําพังในระยะเวลาจํากัด

๕๖

ค. ปฏิบัตกิ ารเปนอิสระในระยะเวลานาน ๆ
ง. ใชไดปฏิบัตกิ ารเปนหนวย
๔๙๓. หนาที่ทางธุรการภายในหมวดเปนหนาทีข่ องใคร
ก. รอง ผบ.มว.ลว.
ข. ผบ.ตอน
ค. ผบ.มว.ลว.
ง. รอง ผบ.ตอน
๔๙๔.ภารกิจในการยิงเล็งตรงใหกับหมวดลาดตระเวนในการจัดกองรอยทหารมาลาดตระเวน (อจย.๑๗-๕๗
ก.)ไดแกสวนใด
ก. ตอนลาดตระเวน
ข. ตอนรถเกราะ
ค. หมูสนับสนุน
ง. ตอนรถถัง
๔๙๕. ภารกิจในการรวบรวมขาวสาร มว.ลว.กองรอยทหารมาลาดตระเวน (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ไดแกสวนใด
ก. ตอนลาดตระเวน
ข. ตอนรถเกราะ
ค. ตอนรถถัง
ง. ตอนคอยเหตุ
๔๙๖. ภารกิจของหมูปนเล็กปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวกับอะไร
ก. สนับสนุนการยิงเล็งจําลองใหกับหมวด
ข. รวบรวมและรายงานขาวสาร
ค. เขาประชิดและรวมเปนสวนดําเนินกลยุทธ
ง. เปนฐานยิงใหกับหมวด
๔๙๗. ในขณะที่ ผบ.มว.ทําการลาดตระเวนเสนทางเมื่อถูกปะทะลําดับขั้นที่ ๒ เปนการปฏิบัตเิ กี่ยวกับอะไร
ก. รายงานและจัดขบวนรบ
ข. คลี่คลายสถานการณ
ค. เลือกหนทางการปฏิบัติ
ง. รายงานขอตกลงใจและขอสมมุติ
๔๙๘. มว.ลว.คลี่คลายสถานการณทเี่ กิดขึ้นจากขาศึกนั้น เพือ่ ใหทราบอะไร
ก. กําลัง,ที่ตั้ง,การวางและการประกอบกําลัง
ข. ภารกิจ,เสนทางการเคลื่อนที,่ เครือ่ งกีดขวาง
ค. ภูมิประเทศ,ลมฟาอากาศ,พื้นที่สูงขม
ง. แผนการปฏิบัต,ิ ขวัญกําลังใจของขาศึก
๔๙๙. มว.ลว.รับมอบภารกิจเปนกองระวังหนาเมือ่ เกิดการปะทะตองใชสวนใดนํา
ก. หมูปนเล็ก
ข. ตอนรถถัง(รถเกราะ)
ค. หมูเครือ่ งยิงลูกระเบิด
ง. ตอนคอยเหตุ (ตอนลาดตระเวน)
๕๐๐. มว.ลว.ปองกันหนวยของตนอยางไรเมือ่ เผชิญหนากับขาศึก หรือขาศึกอยูในที่มนั่ ตั้งรับแข็งแรง
ก. กระทําเหมือนกับมีการปะทะ
ข. กระทําเหมือนกับไมมอี ะไรเกิดขึน้
ค. กระทําเหมือนกับถูกขาศึกหลอก
ง. กระทําเยี่ยงผูมีวิญญาณการเอาตัวรอด
๕๐๑. ระหวางการเคลือ่ นที่ มว.ลว.คาดวานาจะมีการปะทะใกลจะเกิดขึ้น เพือ่ ความปลอดภัยจะเลือกการ
เคลือ่ นทีอ่ ยางไร
ก. เคลื่อนทีใ่ นบริเวณเปนปา
ข. เคลือ่ นที่คอ ยเปนคอยไป
ค. เคลือ่ นทีเ่ ปนหวง ๆ
ง. ที่ซึ่งมีรมเงา
๕๐๒. การออกคําสั่งของ ผบ.มว.ควรจะออกที่ใดดีที่สดุ
ก. แนวประสานการปฏิบัติ
ข. เสนแบงเขต

๕๗

ค. ที่ซึ่ง ผบ.มว.มองเห็นที่หมาย
ง. ที่ซึ่งมีรมเงา
๕๐๓. คําแนะนําที่มีลักษณะการตอบคําถาม ใคร,อะไร,เมือ่ ไร,อยางไร,ที่ไหน,อยูในคําสั่งยุทธการขอใด
ก. สถานการณขา ศึกและฝายเรา
ข. การบังคับบัญชาและการสือ่ สาร
ค. การปฏิบัติ
ง. ภารกิจ
๕๐๔. ในการจัดหมวดลาดตระเวน รอย ม.(ลว.)(อจย.๑๗-๕๗ พ.)ถาภูมิประเทศอํานวยตอการเขาตีสวน
ดําเนินกลยุทธจะประกอบดวยอะไร
ก. ตอนรถเกราะและหมูส นับสนุน
ข. ตอนรถเกราะและหมูเครื่องยิงลูกระเบิด
ค. ตอนคอยเหตุและตอนลาดตระเวน
ง. ตอนรถถังและหมูปนเล็ก
๕๐๕. ในระหวางการเขาตี ผบ.มว.จะอยูที่ใด
ก. ในฐานยิงที่มีความแข็งแรงทีส่ ุด
ข. ในที่รวมพลที่มีความแข็งแรงทีส่ ุด
ค. ณ ที่ควบคุมการปฏิบัติไดดีที่สดุ
ง. ในที่มีการกําบังซอนพรางทีด่ ีที่สดุ
๕๐๖. เมื่อยึดที่หมายไดแลวสิ่งที่ปฏิบตั ิอยูก ับการเสริมความมั่นคง ไดแก
ก. การระวังปองกัน
ข. การทดแทน
ค. การจัดระเบียบใหม
ง. การรายงาน
๕๐๗. การเลือกที่มั่นตั้งรับของ ผบ.มว.ลว.ที่จะตองคํานึงถึงบางประการ ไดแกอะไร
ก. ยากตอการตรวจการ
ข. มีเสนทางเขาออกอยางจํากัด
ค. การใชเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติใหดีที่สุด
ง. หางไกลจากแหลงน้ํา
๕๐๘. เมื่อไดรับมอบภารกิจในการตั้งรับ ผบ.มว.ลว.จะใหใครรวมไปทําการลาดตระเวนที่มั่น
ก. ผบ.รอย และ รอง ผบ.รอย
ข. ผบ.ตอน และ ผบ.หมู
ค. รอง ผบ.มว.ลว. และ รอง ผบ.ตอน
ง. ผบ.หมู ปล. และ ผบ.หมูเครือ่ งยิงลูกระเบิด
๕๐๙. ตอนคอยเหตุ ( ตอน ลว.) เมื่อทําหนาทีเ่ ปนพลปนเล็กจะใชอยางไร
ก. เปนบุคคล
ข. เปนหมวด
ค. ใชเปนคัน
ง. ใชเปนหมู
๕๑๐. ลําดับความเรงดวนในการวางกําลังของ มว.ลว.จะทําอะไรกอน
ก. ถากถางพื้นยิง
ข. นํารถถัง,รถเกราะเขาทีก่ ําบังตัวรถและปอมปน
ค. ดัดแปลงภูมิประเทศ
ง. ทําแผนจดระยะ
๕๑๑. ในการจัดหมวดลาดตระเวน รอย ม.ลว. (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ในการบรรจุรถถัง ใชรถถังประเภทอะไร
ก. รถเกราะคอมมานโด วี-๑๕๐
ข. ถ. เบา ๒๑ สคอรเปยน
ค. ถ.เอ็ม.๔๑
ง. ถ.เอ็ม.๔๘ เอ.๕
๕๑๒. อัตราการจัดอาวุธยุทธโธปกรณของ มว.ม.บรรทุกยานเกราะ คืออะไร
ก. อจย.๑๗ – ๒๕ พ.
ข. อจย. ๑๗ – ๒๖ พ.
ค. อจย. ๑๗ – ๒๘ พ.
ง. อจย. ๑๗ - ๒๗ พ.

๕๘

๕๑๓. ภารกิจของกองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะคือ
ก. เขาประชิดขาศึกดวยการยิง การดําเนินกลยุทธ เพือ่ ทําลายหรือจับเปนเชลย
ข. ทําลายการเขาตีของขาศึกดวยการยิง การรบประชิด และตีโตตอบ
ค. แยงยึดภูมิประเทศ
ง. ถูกทุกขอ
๕๑๔. การรบดวยวิธีรกุ ประเภทของการรบดวยวิธีรุก มีอะไรบาง
ก. การเคลือ่ นทีเ่ ขาปะทะ และการเขาตีประสาน
ข. การลาดตระเวนดวยกําลัง และการเขาตีประสาน
ค. การเคลือ่ นทีเ่ ขาปะทะ การขยายผล และไลติดตาม
ง. การเคลื่อนทีเ่ ขาปะทะ,การลาดตระเวนดวยกําลัง,การเขาตีประสาน,การขยายผลและไลติดตาม
๕๑๕. แบบของการดําเนินกลยุทธมีกแี่ บบอะไรบาง
ก. การเขาตีโอบ, การเขาตีตลบ
ข. การเขาตีเจาะ, การเขาตีตรงหนา
ค. การแทรกซึม
ง. ถูกทุกขอ
๕๑๖. จุดประสงคของที่รวมพลมีไวเพื่ออะไร
ก. แจกจายคําสั่ง, จัดกําลังเพือ่ ทําการรบ
ข. การสงกําลัง, การซอมบํารุง
ค. เพือ่ ออมกําลังปรับกําลังทดแทนใหม
ง. ถูกเฉพาะขอ ก.และ ข
๕๑๗. พื้นที่การตั้งรับจะแบงพืน้ ที่ออกเปน ๓ พื้นที่ มีอะไรบาง
ก. พื้นที่ตั้งรับหนา, พื้นที่สวนกลาง, พื้นที่สวนหลัง
ข. พื้นที่ระวังปองกัน, การรักษาดาน, พื้นที่กองหนุน
ค. กองรักษาดานรบ, พื้นที่สวนใหญ, พื้นที่กองหนุน
ง. พื้นที่ระวังปองกัน, พื้นที่ตั้งรับหนา, พื้นที่กองหนุน
๕๑๘. แบบของการตั้งรับแบบมูลฐานมี ๒ แบบ อะไรบาง
ก. แบบยึดพื้นที่ (AREE)
ข. แบบคลองตัวและแบบกวาดลาง
ค. แบบยึดพื้นทีแ่ ละแบบกวาดลางสวนหลัง
ง. แบบยึดพืน้ ที(่ AREE), แบบคลองตัว(MOBILE)
๕๑๙. แบบของการรนถอยมีดวยกันที่แบบอะไรบาง
ก. รบหนวงเวลา,การปรับกําลัง,การถอย
ข. การถอนตัวและการถอย
ค. การลาดตระเวน,การถอนตัว,การถอย
ง. การรบหนวงเวลา,การถอนตัว,การถอย
๕๒๐. แบบของการรบหนวงเวลามีดวยกันกีแ่ บบอะไรบาง
ก. การรั้งหนวง ณ ที่มั่นตามลําดับขั้น
ข. การรั้งหนวง ณ ที่มั่นสลับขั้น
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
๕๒๑. คําสั่งยุทธการขอ ๒ คืออะไร
ก. การปฏิบัติ
ข. การบังคับบัญชาและการสือ่ สาร
ค. สถานการณขาศึกและฝายเรา
ง. ภารกิจ

๕๙

๕๒๒. อัตราการจัด มว.ทหารมาบรรทุกยานเกราะ ๑ หมวดมีกําลังพลจัดเต็มกีน่ าย
ก. ๔๐ นาย
ข. ๓๐ นาย
ค. ๕๐ นาย
ง. ๒๕ นาย
๕๒๓. ๑ หมู ทหารมาบรรทุกยานเกราะ มีกําลังพลกี่นาย
ก. ๑๑ นาย
ข. ๑๒ นาย
ค. ๑๓ นาย
ง. ๑๔ นาย
๕๒๔. กองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะ อจย.๑๗-๒๗ พ. จัดกําลังอยางไร
ก. ๑ กองบังคับการกองรอย, ๓ หมวดทหารมา
ข. ๑ บก.รอย, ๒ หมวดทหารมา
ค. ๓ หมวดทหารมา
ง. ไมมีขอใดถูก
๕๒๕. กองรอยสนับสนุนการชวยรบ อัตราการจัดทีเ่ ทาไร
ก. อจย. ๑๗-๒๘ พ.
ข. อจย. ๑๗-๒๗ พ.
ค. อจย. ๑๗-๒๖ พ.
ง. อจย. ๑๗-๒๕ พ.
๕๒๖. กองรอยสนับสนุนการรบ อัตราการจัดทีเ่ ทาไร
ก. อจย.๑๗-๒๖ พ.
ข. อจย. ๑๗-๒๕ พ.
ค. อจย. ๑๗-๒๗ พ.
ง. อจย. ๑๗-๒๘ พ.
๕๒๗. กองรอยสนับสนุนการรบมีการประกอบกําลังอยางไร
ก. ตอน บก.รอย.,ตอน บก.พัน, มว,ค.,มว.ลว.,มว.ตถ.
ข. ตอน บก.รอย., ตอน บก.พัน., มว.ค.
ค. มว.ค., มว.ตถ., มว.ส.
ง. ตอน บก.พัน., มว.ตถ., มว.ส.
๕๒๘. กองรอยสนับสนุนการชวยรบมีการประกอบกําลังอยางไร
ก. ตอน บก.รอย., มว.ซอมบํารุง, มว.สนับสนุน, มว.เสนารักษ
ข. ตอน บก.รอย., ๓ มว.สนับสนุน
ค. ตอน บก.รอย., ๓ มว.สนับสนุน, มว.เสนารักษ
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๕๒๙. กองรอยสนับสนุนการรบ มี มว.ตอสูรถถัง ประกอบกําลังอยางไร
ก. บก.มว.,ตอนตอสูรถถัง, ตอนวางกับระเบิด
ข. บก.มว., ตอนวางกับระเบิด
ค. ตอนตอสูดรถถัง, ตอนวางกับระเบิด
ง. ไมมีขอใดถูก
๕๓๐. มว.ม.ยก.มีกําลังพล ๔๐ นาย แยกเปนนายทหาร เทาไร, นายสิบเทาไร, พลทหารเทาไร
ก. นายทหาร ๑ นาย, นายสิบ ๑๕ นาย, พลทหาร ๒๔ นาย
ข. นายทหาร ๑ นาย, นายสิบ ๑๖ นาย, พลทหาร ๒๓ นาย
ค. นายทหาร ๒ นาย, นายสิบ ๑๓ นาย, พลทหาร ๒๕ นาย

๖๐

ง. นายทหาร ๑ นาย, นายสิบ ๑๗ นาย, พลทหาร ๑๓ นาย
๕๓๑. ๑ กองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะใช รถ รสพ.๘๕ จํานวนกี่คัน
ก. ๑๖ คัน
ข. ๑๗ คัน
ค. ๑๘ คัน
ง. ๒๐ คัน
๕๓๒. บทบาทของทหารมากําหนดขึ้นในลักษณะใชทําการรบดวยวิธีใดเปนหลัก
ก. ทําการรบดวยวิธีรุก
ข. ทําการรบดวยวิธีรับ
ค. ทําการรบดวยวิธีรนถอย
ง. ทําการรบหนวงเวลา
๕๓๓. การยุทธดวยวิธีรุกมีความมุงหมายอยางไร
ก. คนหาและทําลายกําลังขาศึก
ข. บีบบังคับใหขา ศึกตามเจตนารมณของผูบังคับบัญชา
ค. ยึดพื้นที่หรือภูมิประเทศที่มีความสําคัญในการรบ ง. ถูกทุกขอ
๕๓๔. หลักปรัชญาของทหารมาคือ การปฏิบยัติการดวยความกลาหาญ รุกรบใชประโยชนสูงสุดจากความ
คลองแคลวใน การเคลื่อนที,่ อํานาจการยิงและอะไร
ก. อํานาจของผูบังคับบัญชา
ข. อํานาจการทําลายขมขวัญ
ค. อํานาจปนใหญรถถัง
ง. ไมมีขอใดถูก
๕๓๕. หนวยทหารมาจะทําการเขาตีโดยใชการยิง และการดําเนินกลยุทธ จะกระทําใหสําเร็จไดโดยอยางไร
ก. อํานาจการทําลายขมขวัญ
ข. ความคลองแคลวในการเคลือ่ นที่
ค. ฐานยิงและสวนดําเนินกลยุทธ
ง. เขาประชิดและทําลายขาศึก
๕๓๖. การเคลือ่ นทีเ่ ขาปะทะ,การลาดตระเวนดวยกําลัง,การเขาตีประสานและการขยายผลไลติดตาม คือขอใด
ก. การรบดวยวิธีรับ
ข. การรบดวยวิธีรนถอย
ค. การรบดวยวิธีรบหนวงเวลา
ง. การรบดวยวิธีรกุ
๕๓๗. การเขาตีเจาะ การเขาตีตรงหนา และการเขาตีโอบ เปนแบบของการดําเนินกลยุทธดวยวิธีใด
ก. การรบดวยวิธีรุก
ข. การรบดวยวิธีรับ
ค. การรบดวยวิธีรนถอย
ง. การรบดวยวิธีรบหนวงเวลา
๕๓๘. การใชหนวยทหารมาในการยุทธดวยวีธีรับอยางเหมาะสมคือขอใด
ก. การตั้งรับแบบยึดพืน้ ที่
ข. การตั้งรับแบบคลองตัว
ค. การตั้งรับหนา
ง. ถูกทุกขอ
๕๓๙. หนวยทหารมาจะทําการตั้งรับแบบคลองตัวโดยจัดกําลังเปน ๓ สวนคือ สวนระวังปองกัน สวนตรึง
และกองหนุน อยากทราบวากองหนุนใชยานพาหนะชนิดใดเปนหลัก
ก. รถสายพานลําเลียงพลเปนหลัก
ข. รถเกราะ วี- ๑๕๐ เปนหลัก
ค. รถถังเปนหลัก
ง. ถูกทุกขอ
๕๔๐. การยุทธดวยวิธีรนถอยของทหารมามี ๓ แบบ คือ การรบหนวงเวลา,การถอนตัว และการถอย ทหารมา
เปนหนวยทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดที่จะใชในการรบลักษณะใด
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ก. การถอนตัว
ข. การถอย
ค. การรบหนวงเวลา
ง. การระวังปองกัน
๕๔๑. หนวยทหารมาในการลาดตระเวนและระวังปองกัน การใชหนวยทหารมาลาดตระเวนจะใชไดอยาง
เหมาะสม ในภารกิจขอใด
ก. ภารกิจการลาดตระเวน
ข. ภารกิจการระวังปองกัน
ค. ภารกิจการออมกําลัง
ง. ถูกทุกขอ
๕๔๒. หลักนิยมวิธีรบของทหารมาทีส่ ําคัญมีอะไรบาง
ก. ทําการรบบานยานรบเคลื่อนทีเ่ ร็ว
ข. ทําการรบอยางแตกหัก หวังผลตัดสินการรบ
ค. ทําการรบแบบผสมเหลาใหสมบูรณในตัวเอง
ง. ถูกทุกขอ
๕๔๓. ภารกิจทหารมาลาดตระเวนมีอยางไร
ก. ทําการระวังปองกัน
ข. ทําการ ลว.ใหกับหนวยเหนือหรือหนวยที่ไปขึ้นสมทบ
ค. เขาปะทะขาศึกในการรบดวยวิธีรกุ รับ หนวงเวลา ง. ถูกทุกขอ
๕๔๔. ทหารมาลาดตระเวนมีขีดความสามารถอยางไร
ก. แยงยึดภูมิประเทศ
ข. มีความคลองแคลวในการเคลือ่ นที่ ๑๐๐ %
ค. ตอสูรถถังไดในขีดจํากัด
ง. ทําลายการเขาตีของขาศึก
๕๔๕. คุณลักษณะของทหารมาลาดตระเวนมีอยางไร
ก. มีการจัดที่ออ นตัว
ข. มีอํานาจทําลายและขมขวัญ
ค. มีอํานาจการยิงและมีเกราะปองกัน
ง. ถูกทุกขอ

๕๔๖. หลักการใชหนวยลาดตระเวน รอย.ม.ลาดตระเวนจะปฏิบัตกิ ารไดผลดีทสี่ ุด เมือ่ ไดรับมอบกเสนทางหลัก
ในการ ปฏิบัติกเี่ สนทาง
ก. เสนทางเดียว
ข. สองเสนทาง
ค. สามเสนทาง
ง. สี่เสนทาง
๕๔๗. การจัด รอย.มว.ลว.พล (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ประกอบดวย บก.รอย และ ๓ มว.ลาดตระเวน อยากทราบวา
บก.รอยรอย.ม.ลว.ประกอบดวยอะไรบาง
ก. หมู บก., ตอนซอมบํารุง, หมูสัมภาระ
ข. หมู บก., หมูซอมบํารุง, หมูสัมภาระ
ค. ตอน บก., ตอนซอมบํารุง, ตอนสัมภาระ ง. ตอน บก., หมูซอมบํารุง, หมูสัมภาระ
๕๔๘. มว.ลว.รอย ม.ลว.พล.ประกอบดวยขอใดบาง
ก. บก.มว., ตอนคอยเหตุ
ข. ตอนรถถัง
ค. หมูปนเล็ก และหมูเ ครือ่ งยิง
ง. ถูกทุกขอ
๕๔๙. รูปขบวนของหมวดลาดตระเวนมีกี่รูปแบบ
ก. ๔ รูปขบวน
ข. ๕ รูปขบวน
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ค. ๖ รูปขบวน
ง. ๗ รูปขบวน
๕๕๐. การปฏิบตั ิการเคลือ่ นทีข่ องหมวดลาดตระเวน เมือ่ ใกลปะทะกับขาศึกหรือปะทะกับขาศึกใชเทคนิค
อยางไร
ก. ใชเทคนิคการยิงประกอบการเคลื่อนที่
ข. ใชเทคนิคการยิง
ค. ใชเทคนิคการเคลือ่ นที่
ง. ใชเทคนิคการดําเนินกลยุทธ
๕๕๑. การเคลือ่ นที่โดยหนวยนําหยุดและเขาวางกําลังยังที่หมาย เพือ่ สนับสนุนการเคลือ่ นที่ของหนวยทีอ่ ยูขา ง
หลัง และหนวยทีอ่ ยูขางหลังจะเคลือ่ นที่รุกผานหนวยนําไปขางหนา และเขาวางกําลังที่มนั่ เรียกวาการเคลื่อนที่
แบบใด
ก. การเคลือ่ นทีต่ ามลําดับขัน้
ข. การเคลื่อนทีส่ ลับขั้น (แบบกบกระโดด)
ค. การเคลือ่ นทีแ่ บบโผ
ง. การเคลื่อนทีแ่ บบคลานสูง
๕๕๒. หมวดลาดตระเวนปฏิบตั ิภารกิจหนวยทําฉากกําบัง จะใชหลักการปฏิบัตอิ ยางไร
ก. การลาดตระเวนเสนทาง
ข. การลาดตระเวนเขต
ค. การเฝาตรวจ และการระวังปองกัน
ง. การลาดตระเวนพื้นที่
๕๕๓. การประกอบกําลังของสวนดําเนินกลยุทธในการเขาตีของหมวดลาดตระเวน ปกติจะใชหนวยใดเปนสวน
ดําเนินกลยุทธ
ก. ตอนรถถัง
ข. หมูปนเล็ก
ค. ถูกทั้งขอ ก.และ ข.
ง. ตอนคอยเหตุ

๕๕๔. การปฏิบัตกิ ารเขาตีของหมวดลาดตระเวนผูบังคับหมวดจะอยูกับสวนดําเนินกลยุทธ รองผูบังคับหมวดจะ
อยูส วนใด
ก. กํากับดูแลควบคุมฐานยิง
ข. สวนดําเนินกลยุทธรวมกับ ผบ.หมวด
ค. สวนสนับสนุน
ง. ไมมีขอใดถูก
๕๕๕. การเขายึดและการเตรียมที่มั่นตั้งรับของหมวดลาดตระเวน จัดวางกําลังรอบ ๆ หนวยใด
ก. ตอนคอยเหตุ
ข. หมูปนเล็ก
ค. หมู ค.
ง. ตอนรถถัง
๕๕๖. การควบคุมหมวดลาดตระเวนของผูบังคับหมวด ในการรบหนวงเวลา ผูบังคับหมวดจะตองอยูกับหนวยใด
ก. หนวยที่ถอนตัวเปนหนวยแรก
ข. หนวยที่ถอนตัวเปนหนวยสุดทาย
ค. หนวยที่ถอนตัวเปนหนวยที่สอง
ง. ที่กลาวมาไมมีขอใดถูก
๕๕๗. ภารกิจกองรอยทหารมา(บรรทุกยานเกราะ) คือ เขาประชิดดวยการยิงและการดําเนินกลยุทธ เพือ่ ทําลาย
หรือจับเปน เชลย ทําลายการเขาตีของขาศึกดวยการยิง การรบประชิดและการตีโตตอบ อยากทราบวาขีด
ความสามารถคืออะไร
ก. มีความคลองแคลวในการเคลื่อนที่สูง
ข. ไมรบยืดเยือ้ เปนเวลานาน
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ค. ทําการรบแบบใชกําลังเปนปกแผน
ง. ทําการรบอยางแตกหัก
๕๕๘. การจัดกองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะ อจย.๑๗-๒๗ พ. มีอัตราการจัดอยางไร
ก. บก.รอย, ตอน บก., หมูซอ มบํารุง
ข. บก.รอย., และ ๓ หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ
ค. บก.รอย., ตอนสงกําลัง และหมูซ อมบํารุง
ง. บก.รอย., ตอนลาดตระเวน และหมูซอ มบํารุง
๕๕๙. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ มีรถสายพานลําเลียงพล ( รสพ.) จํานวนกี่คัน
ก. ๒ คัน
ข. ๓ คัน
ค. ๔ คัน
ง. ๕ คัน
๕๖๐. ภารกิจหลักของหมวดและหมูท หารมาบรรทุกยานเกราะในการรบ ดวยวิธีรุก การเคลือ่ นที่เขาปะทะจะ
ปฏิบัตอิ ยางไร
ก. เจาะชองหรือทําลายเครื่องกีดขวาง
ข. เคลื่อนทีต่ ามรถถัง
ค. ไมใชรถถังเขารวม
ง. ทําหนาที่คุมกันเมือ่ รถถังเคลื่อนที่นํา
๕๖๑. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ ในการรบดวยวิธีรุก โอกาสหรือความเปนไปไดในการปะทะมี ๓
ลักษณะไดแก ไมนาจะมีการปะทะ, นาจะมีการปะทะ และคาดวาจะมีการปะทะแน เทคนิคในการเคลือ่ นที่คาดวา
จะ มีการปะทะแน จะใชในลักษณะใด
ก. การเคลือ่ นทีเ่ ปนหวง ๆ ที่มีการระวังปองกัน
ข. รูปขบวนเดินทางที่มกี ารระวังปองกัน
ค. รูปขบวนเดินทาง
ง. เคลือ่ นที่ตามรถถัง
๕๖๒. เทคนิคการเคลือ่ นทีร่ ูปขบวนเดินทางที่มกี ารระวังปองกันของหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการรบ
ดวยวิธีรุก ใชในโอกาสในการปะทะในลักษณะใด
ก. ไมนาจะมีการปะทะ
ข. นาจะมีการปะทะ
ค. คาดวาจะมีการปะทะแน
ง. ไมมีการปะทะ
๕๖๓. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ เมือ่ มีการปะทะอาจตองปฏิบัตอิ ยางไร
ก. คุมกันใหกับรถถังที่ปะทะ
ข. ใชการลงรบเดินดินเคลือ่ นที่นํา
ค. ปฏิบัตกิ ารรบบนยานรบและเคลือ่ นทีน่ ํา
ง. ถูกทุกขอ
๕๖๔. การเขาประชิดและทําลายขาศึกของหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะปฏิบัติไดกแี่ บบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๕๖๕. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะเขาประชิดดวยการรบบนยานรบ และปฏิบัตกิ ารรบบนยานรบจน
กระทั่งขามที่หมายเมือ่ ไร
ก. ตองการกวาดลางที่มั่นขาศึก
ข. ขาศึกมีที่มั่นตั้งรับแข็งแรง
ค. การตานทานของขาศึกเบาบาง
ง. ถูกทุกขอ
๕๖๖. การเสริมความมั่นคง และการจัดระเบียบใหม คือ การเตรียมการเพือ่ ความมุงหมายใด
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ก. กวาดลางที่มั่นขาศึก
ข. ผลัดดันการตีโตตอบ
ค. เขาตีตอ ไป
ง. ถูกทั้งขอ ข.และ ค
๕๖๗. การใชหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการตั้งรับแบงการใชเปนกี่ประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ
๕๖๘. การใชหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการตั้งรับ เมือ่ สวนดําเนินกลยุทธและสวนยานรบอยู ณ ที่มั่น
สกัดกัน้ แหงเดียวกัน จะใชเมือ่ ใด
ก. จําเปนตองเคลือ่ นทีอ่ ยางรวดเร็วเมือ่ ไดรับคําสั่ง ข. ตองเขายึดครองที่มั่นสกัดกัน้ เปนการชั่วคราว
ค. ไมจําเปนตองตรวจการณและระวังปองกันตนเอง ง. มีอํานาจการยิงทีเ่ พียงพอจากการยิงบนยานรบ
๕๖๙. ที่ตั้งยิงของหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการตั้งรับ มีที่ตั้งยิงหลัก รอง และที่ตั้งยิงเพิ่มเติม สําหรับ
ที่ตั้ง ยิงหลักมีลกั ษณะอยางไร
ก. เปนที่ตั้งยิงซึ่งสามารถทําการยิงครอบคลุมเขตการยิงไดหลายเขต
ข. เปนที่ตั้งยิงอีกแหงหนึ่งสามารถทําการยิงไดตลอดเขตการยิง
ค. เปนที่ตั้งยิงที่ดีทสี่ ุดที่จะสามารถบรรลุภารกิจ
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๕๗๐. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการรบดวยวิธีรนถอย การถอนตัวภายใตการกดดันของขาศึก ใชวิธีใด
เปนหลัก
ก. การยิงและการดําเนินกลยุทธ
ข. การกําบัง
ค. การซอนพราง
ง. ใชหนวยแยกทิ้งไวปะทะ
๕๗๑. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการถอนตัวนอกจาการกดดันของขาศึก ผลสําเร็จขึ้นอยูก ับขอใด
ก. การยิงและการดําเนินกลยุทธ
ข. การกําบังและการซอนพราง
ค. การรักษาความลับและการลวง
ง. การเคลื่อนทีอ่ ยางรวดเร็ว
๕๗๒. ความมุงหมายของการฝกพลประจํารถถังเบา ๒๑ เพือ่ ให นศท.มีความรูในเรื่องอะไรบาง
ก. ตําแหนงของพลประจํารถถัง
ข. การนําผูบาดเจ็บออกจากรถ
ค. การเตรียมการยิง
ง. ถูกทุกขอ
๕๗๓. พลประจํารถถังเบา ๒๑ มีพลประจํารถกี่นาย
ก. ๒ นาย
ข. ๓ นาย
ค. ๔ นาย
ง. ๕ นาย
๕๗๔. การฝกพลประจํารถ การฝกเมื่อลงจากรถและการเขาประจําที่เมือ่ มีคาํ สั่ง พลประจํารถประจําที่ในทาตรง
ผูบังคับรถจะเขาประจําที่ของตนตรงไหน
ก. ยืนอยูทางซายของรถถังดานหนา ๒ เมตร
ข. ยืนอยูตรงกลางดานหนาของรถถัง งายสําหรับบังคับบัญชา
ค. ยืนอยูหางจากสายพานขวาดานหนา ๒ เมตร หันหนาไปตามทิศทางเดียวกับหนารถ
ง. จะอยูตรงไหนก็ไดเพราะเปน ผบ.รถ

๖๕

๕๗๕. การนําผูบาดเจ็บออกจากรถ กอนที่จะนําคนปวยออก ควรปฏิบัตอิ ยางไร
ก. ทําการหามเลือด
ข. ถอดหมวกเหล็ก ปากพูด หูฟง
ค. วางมือทั้งสองขางของคนปวยอยูบนหนาตักของเขา ง. ถูกทุกขอ
๕๗๖. การนําพลขับที่หมดสติออกจากชองทางเขา-ออก บนปองปน ขอใดถูกตอง
ก. หมุนปอมปนจนสามารถเขาทํางานตรงทีน่ ั่งของพลขับจากหองรบไดสะดวก
ข. หมุนปนลงต่ําสุด เพือ่ ใหมพี ื้นที่วางใตเครือ่ งปดทาย
ค. วางพลขับลงบนพืน้ ดินราบเรียบ
ง. ขอ ก.และ ข.ถูก
๕๗๗. การเตรียมการยิง การเตรียมยิงเมื่อ ผบ.รถ ออกคําสั่ง “เตรียมยิง” พลยิงจะปฏิบตั ิอยางไร
ก. เปดสวิทชตาง ๆ ที่จําเปน
ข. ปลดกลอนขัดแผนลัน่ ไกปนใหญดวยเทา
ค. จัดสวิทชลั่นไกปนกลรวมแกนดวยเทาลงตําแหนงวา ง. ถูกทุกขอ
๕๗๘. “เลิกบรรจุ” ออกคําสั่งโดย ผบ.รถ เมือ่ คาดวาจะไมทารยิงนานเกินไป เมื่อ ผบ.รถ “เลิกบรรจุ” ในการฝก
ตอไปพลยิงปฏิบัตอิ ยางไร
ก. เลิกบรรจุและปดแทงลูกเลือ่ นปนใหญ
ข. ปดสวิทชควบคุมการยิงและหามไกแผนลัน่ ไกปนใหญดวยเทา
ค. ทิ้งปลอกกระสุนและกลองกระสุนเปลา
ง. นั่งเฉยใหเปนหนาที่ของ ผบ.รถ
๕๗๙. ปนกลรถถัง มีระยะยิงไกลสุดทีอ่ อ นตัวได ไมวาจะทําการยิงจากรถถังเคลื่อนที่หรืออยูก ับที่ ฉะนั้น
คุณลักษณะสําคัญของปนกลรถถังคือขอใด
ก. ความเร็วในการยิง
ข. ความเร็วในการจายปริมาณกระสุน
ค. การคลุมทั้วที่หมาย
ง. ถูกทุกขอ
๕๘๐. การแบงประเภทการยิงปนกลแบงโดยทั่วไปไดกลี่ กั ษณะ
ก. แบงตามลักษณะของอาวุธ
ข. แบงตามลักษณะของที่หมาย
ค. แบงตามลักษณะภูมิประเทศในเขตการยิง
ง. ถูกทุกขอ
๕๘๑. ประเภทแบงตามลักษณะของที่หมายแบงการยิงออกเปน ๔ ชนิด สําหรับการยิงตัดแนวของประเภทแบง
ตาม ลักษณะของที่หมายคือการยิงอยางไร
ก. การยิงตั้งฉากกับสวนของที่หมาย
ข. การยิงไปทางขวาหรือทางซายของที่หมาย
ค. การยิงไปยังที่หมายจากทิศทางที่เปนแนวเสนทแยงมุม
ง. การยิงทางปกหรือการยิงตรงหนา ซึ่งกราดตามยาวของที่หมาย
๕๘๒. การยิงกราด คือการยิงซึ่งจุดศูนยกลางของกรวยอาการกระจายไมสูงเกินกวาความสูงของคนทีย่ ืนอยู การ
ยิงเหนือพื้นระดับหรือเสมอกับลาดของพื้นดินจะทําใหเกิดการยิงกราดไปจนถึงในระยะเทาใด
ก. ๒๕๐ หลา
ข. ๔๕๐ หลา

๖๖

ค. ๖๕๐ หลา
ง. ๗๕๐ หลา
๕๘๓. การยิงปนกลขนาด .๕๐ นิ้ว ที่ติตั้งอยูบนปอมปนรถถังใครเปนผูยิง
ก. พลขับ
ข. ผบ.รถ
ค. พลยิง
ง. ใครก็ยิงได
๕๘๔. ปนกลรวมแกน คําสั่งยิงตอที่หมายไมวาจะอยูกับทีห่ รือเคลื่อนที่จะทําการยิงเปนชุด ๆ ละเทาไร
ก. ๑๐-๒๐ นัด
ข. ๒๐-๒๕ นัด
ค. ๑๕-๒๕ นัด
ง. ๒๕-๓๐ นัด
๕๘๕. แผนจดระยะมีอยู ๒ แบบ คือแบบวงกลมและแบบแผนทีส่ ังเขป ผบ.รถ จะเปนผูต กลงใจวาจะเลือกใช
แผนจดระยะแบบใด ซึ่งขึ้นอยูกับอะไร
ก. ลักษณะภูมิประเทศ
ข. เขตการยิงที่ไดรับมอบ
ค. การแจกจายการยิงและจํานวนของเปาหมาย
ง. ถูกทุกขอ
๕๘๖. แผนจะระยะแบบวงกลมจะใชเมื่อใด
ก. ภูมิประเทศโลงแจงและยานตรวจการณดี
ข. เขตการยิงที่ไดรับมอบกวาง
ค. เปาหมายเปนไปไดมีจํานวนนอยและคาดวาแจกจายการยิงไดดี ง. ถูกทุกขอ
๕๘๗. แผนจดระยะแบบแผนทีส่ ังเขปจะถูกนํามาใชเมื่อใด
ก. ภูมิประเทศรกทึบยากแกการตรวจการณ
ข. เขตการยิงที่ไดรับมอบหมาย
ค. เปาหมายทีเ่ ปนไปไดมีจํานวนมาก และคามวาจะอยูใกลชิดกับเปาหมายอืน่ ๆ ง. ถูกทุกขอ
๕๘๘. ผูตรวจการณหนาเปนบุคคลสําคัญในการสนองตอบการยิงสนับสนุนใหกับหนวยดําเนินกลยุทธ บุคคลที่
จะปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจการณหนาไดจะตองมีคุณสมบัติอยางไร
ก. สามารถกําหนดที่ตั่งเปาหมายยิงและปรับการยิงลงบนเปาหมายนั่นได
ข. เปนผูใหคาํ แนะนําแกผูบังคับหนวยดําเนินกลยุทธ เกี่ยวกับเทคนิคในการใชอาวุธยิงสนับสนุนทั้งปวง
ค. ผูตรวจการณหนาเปรียบเสมือนดวงตาของเครือ่ งยิงลูกระเบิด
ง. ถูกทุกขอ
๕๘๙. เครื่องมือตรวจการณในการปรับการยิง ป.และ ค. คือขอใด
ก. กลองสองสองตา
ข. เข็มทิศ
ข. แผนพัดตรวจการณ
ง. ถูกทุกขอ
๕๙๐. แผนพัดตรวจการณเปนเครือ่ งมือในการชวยกําหนดที่ตั้งเปาหมายลงบนแผนที่ เพือ่ ใหอานพิกัดไดถูกตอ
ยิ่งขึ้นแผนพัดตรวจการณมีรูปรางเหมือนพักสรางขึน้ ดวยวัสดุใสมีเสนรัศมีหางกันเสนละเทาไร
ก. ๑๐ มิลเลียม
ข. ๖๐ มิลเลียม
ค. ๑๐๐ มิลเลียม
ง. ๑,๐๐๐ มิลเลียม
๕๙๑. การวัดมุมดวยมือ ผูตรวจการณอาจใชมอื หรือนิ้วของตนเปนเครือ่ งมือในการวัดมุมได การใชนิ้วมือตั้งแต
นิ้วชี้ ถึงนิ้วกอยรวมสี่นิ้ว เวนนิ้วหัวแมมือจะวัดมุมไดกี่มลิ เลียม
ก. ๗๐ มิลเลียม
ข. ๑๐๐ มิลเลียม

๖๗

ค. ๑๒๕ มิลเลียม
ง. ๑๘๐ มิลเลียม
๕๙๒. วิธีกําหนดที่ตั้งเปาหมายมีกี่วิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
๕๙๓. การกําหนดที่ตั้งเปาหมายโดยวิธพี ิกดั ตารางมีองคประกอบอะไรบาง
ก. พิกัด,ระยะ
ข. มุมภาพ,ระยะ
ค. พิกัด,มุมภาค
ง. พิกัด,การยายทางสูง
๕๙๔. การกําหนดทีต่ ั้งเปาหมายโดยวิธีพิกัดโปลาร มีองคประกอบอะไรบาง
ก. พิกัดระยะ
ข. มุมภาค,ระยะ,การยายทางสูง
ค. พิกัด, มุมภาค
ง. พิกัด,การยายทางสูง
๕๙๕. คาของไซนอยางหยาบในมุม ๘๐๐ มิลเลียม มีคา เทาไร
ก. ๐.๖
ข. ๐.๗
ค. ๐.๘
ง. ๐.๙
๕๙๖. คําขอยิงมีองคประกอบคําขออยู ๖ หัวขอ สําหรับการกําหนดทีต่ ั้งเปาหมายเปนองคประกอบในหัวขอใด
ก. หัวขอที่ ๒
ข. หัวขอที่ ๓
ค. หัวขอที่ ๔
ง. หัวขอที่ ๕
๕๙๗. การสงคําของยิงของผูต รวจการณ จะแบงสงคําขอยิงออกเปน ๓ สวน อยากทราบวา หลักฐานในการ
กําหนด ที่ตั้งเปาหมายทั้งหมดอยูในสวนไหนของการสงคําขอ
ก. สวนที่ ๑
ข. สวนที่ ๒
ค. สวนที่ ๓
ง. สวนที่ ๔
๕๙๘. การปรับการยิงเปนพืน้ ที่ ความมุงหมายในการปรับการยิงเปนพื้นที่คอื ขอใด
ก. ทางทิศถูกตองคือทิศทางที่ตําบลระเบิดตกอยูในแนว ตม.
ข. ทางระยะถูกตองคือระยะกึ่งกลางหวงควบที่เหมาะ
ค. ถูกทั้งขอ ก.และ ข.
ง. ไมมีขอใดถูก
๕๙๙. การดําเนินการปรับการยิงเปนพืน้ ที่ ขั้นปรับการยิง การแกใหเอาแฟคเตอร ตม (ฟตม) คูณกับมุมขางที่วัด
ได เปนมิลเลียม ผลลัพธที่ไดเปนตัวแกทางขางเปนเมตร (ระยะทิศ) นั่นคือ ระยะ ตม.หารดวย ๑,๐๐๐ อยากทราบ
วา ระยะ ตม. ๒,๕๐๐ เมตร ฟตม.มีคาเทาไร
ก. ๑.๕
ข. ๒
ค. ๒.๕
ง. ๓
๖๐๐. การปรับทางระยะ สําหรับการตรวจตําบลกระสุนขอใดถูกตอง
ก. หนา, หลัง
ข. เปาหมาย

๖๘

ค. สงสัย, หาย
ง. ถูกทุกขอ
๖๐๑. ขั้นการยิงหาผล จะเริ่มยิงหาผลเมือ่ ใด
ก. สงคําขอยิงแลวยิงหาผลไดเลย
ข. ปรับการยิงไมจําเปนในทางทิศใหไดทางระยะ แลวยิงหาผลไดเลย
ค. ทําการยิงหาผลเมื่อเสร็จสิน้ การปรับการยิงคือไดทางทิศ (ทางขาง) และทางระยะถูกตองแลว
ง. จะยิงตอบไหนก็ได
๖๐๒. เมื่อผูบังคับรถไดยนิ คําบอกคําสั่งวา “ แถว ” ผูบังคับรถจะตองรีบเขาประจําตําแหนงของตนหนารถหาง
จาก สายพานดานขวาของรถกีเ่ มตร
ก. ๑ เมตร
ข. ๒ เมตร
ค. ๓ เมตร
ง. ๔ เมตร
๖๐๓. การขึ้นประจํารถ เมื่อมีคาํ สั่ง “ขึ้นรถ” ผบ.รถ ขึ้นรถดานซายและ พลขับขึ้นตาม ผบ.รถ พลยิงขึ้นรถดานใด
ก. ดานขางซาย
ข. ดานหลังซาย
ค. ดานหนาขวา
ง. ดานหลังขวา
๖๐๔. พลประจํารถ ถ.เบา ๒๑ ประกอบดวยพลประจํารถ ๓ นาย คือ
ก. ผูบังคับรถ,พลยิง,พลยิงผูช วย
ข. ผูบังคับรถ,พลยิง,พลกระสุน
ค. ผูบังคับรถ,พลยิง,พลขับ
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๖๐๕. ขอใดไมใช ความมุงหมายของการฝกพลประจํารถ ถ.เบา ๒๑ คือ
ก. ตําแหนงของพลประจํารถถัง
ข. การฝกพลประจํารถ
ค. การเตรียมการยิง
ง. การขานตําแหนง
๖๐๖. การขานตําแหนง ผูบังคับรถ จะเปนผูข านตําแหนงกอนและไปตามลําดับ เมื่อมีคําสั่ง “รายงาน” ใครเปน
ผูรายงานกอน
ก. ผูบังคับรถ
ข. พลยิง
ค. พลขับ
ง. ใครขานกอนก็ได
๖๐๗. เมือ่ มีคาํ สั่ง “ขึ้นรถ” ทุกคนเขานั่งประจําที่แลวเสียบขั้วสายไฟ(ปากพูดหูฟง) ตอจากนั้น ผบ.รถ จะตองทํา
อะไร กอนที่จะรายงาน
ก. เปดไฟหนารถ
ข. เปดสวิทชไฟใหญภายในปอมปน
ค. เปดวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
๖๐๘. เมือ่ มีคาํ สั่ง “ลงรถ” พลประจํารถทุกนายลงจากรถ ใครเปนผูล งจากรถกอน คือ
ก. พลขับ
ข. พลยิง
ค. ผบ.รถ
ง. ลงพรอมกันทั้งหมด
๖๐๙. ผูตรวจการณเปนเสมือนดวงตาของเครือ่ งยิงลูกระเบิดการรายงานขาวสารของผูตรวจการณจะตองทํา
อยางไร

๖๙

ก. รวดเร็ว
ข. ทันเวลา
ค. ถูกตอง
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
๖๑๐. บรรทัดฉากเปนเครือ่ งมือที่ชวยในการอานพิกัดอยางละเอียด การอานพิกดั ๖ ตัว จะใหความละเอียด ๑๐๐
เมตร ถาใชบรรทัดฉากอานพิกดั ถึง ๘ ตัว จะใหความละเอียดกีเ่ มตร
ก. ๓๐ เมตร
ข. ๒๐ เมตร
ค. ๑๐ เมตร
ง. ๕ เมตร
๖๑๑. ผูตรวจการณอาจใชมือหรือนิ้วของตนเปนเครือ่ งมือในการวัดมุมได ถาผูตรวจการณวัดมุมโดยใชกํามือ
และเหยียด แขนใหสุดและวัดจะไดมุมกี่มลิ เลียม
ก. ๑๐๐ มิลเลียม
ข. ๑๒๕ มิลเลียม
ค. ๑๘๐ มิลเลียม
ง. ๓๐๐ มิลเลียม
๖๑๒. แผนพัดตรวจการณมีรูปรางเหมือนพัด สรางขึ้นดวยวัสดุใส มีเสนรัศมีหางกันเสนละ ๑๐๐ มิล, วัดมุมได
๑,๐๐๐ มิล,เสนโคงแทนระยะจากที่ตรวจการณทกุ ๆ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จะมีเสนโคงตัดเสนรัศมีจนถึงกี่เมตร
ก. ๖,๐๐๐ เมตร
ข. ๕,๐๐๐ เมตร
ค. ๔,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
๖๑๓. องคประกอบที่จะตองหาคือ พิกัด และมุมภาคจากวิธีพิกัดตาราง และจะตองสงใหใครทราบ
ก. สวนยิงของ ค.หรือ ป.
ข. ผูตรวจการณ
ค. ศูนยอํานวยการยิง
ง. ผูบังคับบัญชาโดยตรง
๖๑๔. ความถูกตองในการรายงานที่จะสงเปนคําขอยิง และการแกข้นั ตอนตอไป และตองปดเศษเปนจํานวนเต็ม
เชน มุมภาคบอกเปนจํานวนเต็ม ๑๐ มิล การยายทางสูงจะบอกเปนจํานวนเต็มกี่เมตร
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๕ เมตร
ง. ๒๐ เมตร
๖๑๕. การกําหนดทีต่ ั้งเปาหมายวิธีพิกดั ตารางกระทําไดกวี่ ิธี
ก. ๖ วิธี
ข. ๔ วิธี
ค. ๒ วิธี
ง. ๓ วิธี
๖๑๖. องคประกอบที่มี มุมภาค, ระยะ และการยายทางสูง คือการกําหนดที่ตั้งเปาหมายโดยวิธีใด
ก. พิกดั ตาราง
ข. โปลาร
ค. การกรุย
ง. การตรวจ
๖๑๗. คาของไซนอยางอยางหยาบที่ ๐.๕ คือมุมเปนมิลทีเ่ ทาใด
ก. ๔๐๐
ข. ๖๐๐
ค. ๘๐๐
ง. ๕๐๐
๖๑๘. องคประกอบคําขอยิงมีอะไรบาง
ก. การแสดงตน
ข. คําสั่งเตือน
ค. ลักษณะเปาหมาย
ง. ถูกทุกขอ
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๖๑๙. ชนิดของการปรับการยิง มี ๒ ชนิดคือ
ก. การยิงเปนพื้นทีแ่ ละการยิงประณีต
ข. การยิงเปนพื้นทีแ่ ละการยิงเปนจุด
ค. การยิงเปนพื้นทีแ่ ละการยิงเปนกลุม
ง. การยิงเปนพืน้ ที่และการยิงหาผล
๖๒๐. นามเรียกขานหรือประมวลลับเชน เสือดํา ๒๕ จาก เสือดํา ๒๗ คือองคประกอบคําขอยิงในขอใด
ก. คําเตือน
ข. การแสดงตน
ค. วิธียิงและการควบคุม
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๖๒๑. ชนิดของภารกิจ มี ๔ ชนิด เมื่อผูต รวจการณเชือ่ แนวากําหนดที่ตั้งเปาหมายไดถกู ตองแนนอน ก็จะระบุ
ในคําขอยิง อยางไร
ก. ปรับการยิง
ข. ยิงขม
ค. ยิงหาผล
ง. ยิงขมฉับพลัน
๖๒๒. องคประกอบในการกําหนดที่ตั้งเปาหมายโดยวิธยี ายจากจุดที่ทราบหลักฐานจะประกอบดวย
ก. มุมภาค,การยายทางขาง,พิกัด
ข. มุมภาค,การยายทางขาง,การยายทางระยะ,พิกัด
ค. มุมภาค,การยายทางขาง,การยายทางระยะ,การยายทางสูง
ง. มุมภาค,การยายทางสูง,การยายทางระยะ,พิกัด

๖๒๓. การคํานวนการยายทางขาง,ทางระยะ แบงเปน ๒ กรณี คือขอใด
ก. กรณีมุมขางมีคานอยกวา ๖๐๐ มิล และกรณีมุมขางมีคา ตั้งแต ๖๐๐ มิล ขึ้นไป
ข. กรณีมุมขางมีคานอยกวา ๕๐๐ มิล และกรณีมุมขางมีคาตั้งแต ๖๐๐ มิล ขึ้นไป
ค. กรณีมุมขางมีคานอยกวา ๔๐๐ มิล และกรณีมุมขางมีคา ตั้งแต ๖๐๐ มิล ขึ้นไป
ช. กรณีมุมขางมีคานอยกวา ๓๐๐ มิล และกรณีมุมขางมีคา ตั้งแต ๖๐๐ มิล ขึน้ ไป
๖๒๔. “ เสือดํา ๒๕ จาก เสือดํา ๒๗ ยิงขม สิงโต ๑๐๐ เปลี่ยน” เปนองคประกอบคําขอยิง คือขอใด
ก. การแสดงตนของผูตรวจการณ
ข. คําสั่งเตือน
ค. ลักษณะเปาหมาย
ง. วิธีโจมตี
๖๒๕. การปรับการยิง ค. เมื่อทําการวัดมุมทางราบไดแลวผูตรวจการณก็จะดําเนินการแก เพือ่ ใหกระสุนไปตก
ถูกเปาหมาย ตอไป คือใชเครื่องมือตรวจการณขอ ใด
ก. เข็มทิศ
ข. บรรทัดฉาก
ค. กลองสองสองตา
ง. แผนพัดตรวจการณ
๖๒๖. ปญหาทางการแพทยในการนําผูบาดเจ็บออกจากรถอันดับแรกที่จะตองกระทําคือขอใด
ก. การหามเลือด
ข. จับคนปวยนอนโดยเร็ว
ค. ปลดเสือ้ ผาใหหลวม
ง. ชวยปมหัวใจ
๖๒๗. เมื่อมีคําสั่ง “ปดชองทางเขา-ออก” ใครจะเปนผูปด ชองทางเขา-ออก คือขอใด
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ก. ผบ.รถ
ข. พลยิง
ค. พลขับ
ง. พลประจํารถทุกนาย
๖๒๘. คุณสมบัติทสี่ ามารถกําหนดที่ตั้งเปาปมายและปรับการยิงลงบนเปาหมายนัน้ ได ใหคําแนะนําผูบังคับ
หนวยเกี่ยวกับเทคนิคการใชอาวุธยิง คือขอใด
ก. ผบ.รถ
ข. พลยิง
ค. พลขับ
ง. ผูตรวจการณ
๖๒๙. เมือ่ ภูมิประเทศรกทึบยากแกการตรวจการณ,เขตการยิงที่ไดรับมอบแคบ เปาหมายมีจํานวนมากและอยูใกล
ชิดกับเปาหมายอื่น ๆ จะใชแผนจดระยะแบบใด
ก. แบบวงกลม
ข. แบบแผนที่สังเขป
ค. แบบสีเ่ หลีย่ ม
ง. แบบสามเหลี่ยม
๖๓๐. คําขอยิงมีองคประกอบ ๖ หัวขอ หัวขอที่ ๕ คือขอใด
ก. การกําหนดที่ตั้งเปาหมาย
ข. ลักษณะเปาหมาย
ค. วิธียิงและการควบคุม
ง. วิธีโจมตี
๖๓๑. ชนิดของเปาหมาย, อํานวยของเปาหมาย,การเคลือ่ นไหว ของเปาหมาย และการปองกันของเปาหมาย คือ
องคประกอบคําขอยิงขอใด
ก. ลักษณะเปาหมาย
ข. วิธีโจมตี
ค. วิธีและการควบคุม
ง. การแสดงตน
วิชาการสื่อสาร
๖๓๒. การสือ่ สารมีกี่ประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๖ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๒ ประเภท
๖๓๓. เสียงนกหวีด เปนสัญญาณประเภทอะไร
ก. ทัศนสัญญาณ
ข. เสียงสัญญาณ
ค. ทางสาย
ง. ทางเสียง
๖๓๔. การติดตอสื่อสารประเภทใดปลอดภัยที่สุด
ก. ทางสาย
ข. วิทยุ
ค. โทรทัศน
ง. พลนําสาร
๖๓๕. การติดตอสือ่ สารประเภทใดปลอดภัยนอนทีส่ ุด
ก. โทรศัพท
ข. วิทยุ
ค. ทางสาย
ง. พลนําสาร
๖๓๖. คลืน่ แมเหล็กแบงออกเปน ๒ ชนิดคือ
ก. AM และ FM
ข. UBC
ค. โทรศัพท
ง. ไมมีขอ ใดถูก
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๖๓๗. สัญญาณเรียกโทรศัพท ( TA-312/PT ) มี ๒ แบบ คือ
ก. เสียงสัญญาณและทัศนะสัญญาณ
ข. เสียงนกหวีดและเสียงตบมือ
ค. เสียงทางสายและพลนําสาร
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๖๓๘. สายโทรศัพทสนามมีชอื่ เรียกเปนภาษาสือ่ สารวาอะไร
ก. T1/ PT
ข. WD 1/ PT
ค. WT1/ PT
ง. WD 1/ TT
๖๓๙. โทรศัพท TA-312 /PT บรรจุแบตเตอรีก่ ี่โวลต
ก. ๖ โวลต
ข. ๕ โวลต
ค. ๔ โวลต
ง. ๓ โวลต
๖๔๐. วิทยุ AN/PRC 77 มีชอ งความถี่กชี่ อ ง
ก. ๘๒๐ ชอง
ข. ๙๐๐ ชอง
ค. ๙๒๐ ชอง
ง. ๑,๑๐๐ ชอง
๖๔๑. วิทยุ PRC-624 สามารถตั้งความถี่ไดกชี่ อง
ก. ๕ ชอง
ข. ๖ ชอง
ค. ๗ ชอง
ง. ๑๐ ชอง

๖๔๒. วิทยุ AN/PRC 77 แบงแบนดความถีอ่ อกเปน ๒ Band คือ
ก. ๓๐.๐๐-๕๒.๙๒ A
ข. ๕๓.๐๐-๗๕.๙๕ B
ค. ขอ ก.และ ข.ถูก
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๖๔๓. ชุดวิทยุ GRC-1600 มีจํานวนกี่ชอ งความถี่
ก. ๒,๓๐๐ ชอง
ข. ๓,๒๐๐ ชอง
ค. ๒,๒๐๐ ชอง
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๖๔๔. คลืน่ ที่ใชไดกับวิทยุ PRC-624 เปนคลืน่ ชนิดใด
ก. AM
ข. FM
ค. UBC
ง. แบบปรุงคลืน่
๖๔๕. ชุดวิทยุ GRC-1600 มีความถี่ตั้งแตเทาไร
ก. ๓๐.๐๐-๘๗.๙๗๕ MH2
ข. ๓๕.๐๐-๘๗.๘๗๕ MH2
ค. ๓๕.๐๐-๗๘.๐๐MH2
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๖๔๖. กระจกสะทอนแสงเปนสัญญาณประเภทใด
ก. แสงสัญญาณ
ข. เสียงสัญญาณ
ค. ทัศนสัญญาณ
ง. แพทยสัญญาณ
๖๔๗. มัชฌิมของการสื่อสาร แบงตามการใชงานทางทหารออกเปน
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ก. พลนําสารและการไรษณีย
ข. สัตวนําสารและการโทรคมนาคม
ค. เสียง,ทัศนะ,ไฟฟา
ง. ถูกทุกขอ
๖๔๘. VRC-745 เมื่อใชงานรวมกับเครือ่ งขยายกําลังสง AM-7350 จะมีกําลังสง 50W สงไดไกลเทาไร
ก. ๒๐ กม.
ข. ๓๐ กม.
ค. ๕๐ กม.
ง. ๖๐ กม.
๖๔๙. GRC-1600 ใช SCN ความถี่ลวงหนาไดกชี่ อ ง
ก. ๒ ชอง
ข. ๓ ชอง
ค. ๓ ชอง + ๑ ชอง
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๖๕๐. ชุดวิทยุ VRC-745 ประกอบดวย
ก. RT-7330 B(S)
ข. RT-7330 B
ค. AM-7350
ง. GRC-1600
๖๕๑. ชุดวิทยุ VRC-745 มีจํานวนชองการใชงาน ๒,๓๒๐ ชองระยะหาง ๒๕ KH2 ตั้งความถี่ลวงหนาไดกชี่ อ ง
ก. ๓ ชอง
ข. ๑๐ ชอง
ค. ๒๐ ชอง
ง. ไมมีขอ ใดถูก

๖๕๒. ชุดวิทยุที่จัดอยูในประเภทเดียวกันกับชุดวิทยุ AN/PRC-77 ไดแกชุดวิทยุ AN/PRC-64,AN/PRC-160
ซึ่งแตละชุดจะมีความแตกตางกันทีร่ ายการสวนประกอบ แตรายการสวนประกอบหลักคือ เครือ่ งรับ-สง
ก็ยังใชเหมือนกันคือ เครื่องรับ-สง ชนิดใด
ก. เครือ่ งรับ-สง RT-841
ข. เครือ่ งรับ-สง RT- 481
ค. เครือ่ งรับ-สง RT-184
ง. เครือ่ งรับ-สง RT-148
๖๕๓. คุณลักษณะทางเทคนิคของเครือ่ งรับ-สง วิทยุ AN/PRC-77 จะมียานความถี่ตั้งแตเทาไรถึงเทาไร
ก. ยานความถี่ ๒๐.๐๐-๕๒.๙๕ MHZ
ข. ยานความถี่ ๕๓.๐๐-๗๕.๖๕ MHZ
ค. ยานความถี่ ๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ
ง. ยานความถี่ ๒๐.๐๐-๗๕.๖๕ MHZ
๖๕๔. ชุดวิทยุ AN/PRC-77 จะมีระบบการปรุงคลื่นแบบ FM สามารถตั้งความถี่ลวงหนาไดกคี่ วามถี่
ก. ๒ ความถี่
ข. ๔ ความถี่
ค. ๖ ความถี่
ง. ๘ ความถี่
๖๕๕. ชุดวิทยุ AN/PRC-77 จะมีระยะการติดตอไดไกลเทาไร
ก. ๔ ไมล
ข. ๕ ไมล
ค. ๖ ไมล
ง. ๗ ไมล
๖๕๖. เครือ่ งขยายเสียง-แหลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 จะประกอบดวย
ก. AM6020 และ CX6455
ข. MA2060 และ CX4650
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ค. AM2060 และ CX4655
ง. AM2060 และ CX6455
๖๕๗. ชุดวิทยุ AN/GRC-160 จะประกอบดวย
ก. ชุดวิทยุ AN/PRC-77, เครือ่ งขยายแกลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 และชุดสายอากาศ AS-1729
ข. ชุดวิทยุ AN/PRC-77, เครือ่ งขยายแหลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 และชุดสายอากาศ AT-271
ค. ชุดวิทยุ AN/GRC-39, เครือ่ งขยายแหลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 และชุดสายอากาศ AS-1729
ง. ชุดวิทยุ AN/GRA-39, เครือ่ งขยายแหลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 และชุดสายอากาศ AT-271
๖๕๘. กลุมชุดวิทยุ AN/PRC-77 เมือ่ ติตั้งบนยานยนต จะใชสายอากาศชนิดใด
ก. ใช AS-1729
ข. ใช AT-271
ค. ใช AT-982
ง. ใช AT-292
๖๕๙. กลุมชุดวิทยุ AN/VRC-12 มีลกั ษณะการติดตั้งใชงานบนยานยนตเปนหลัก แตอาจใชงานเปนสถานีวิทยุ
ประจําที่ได หนวยทหารมาใชชุดวิทยุในกลุมนี้ในหนวยตั้งแตระดับใด
ก. ตั้งแตระดับหมูขึ้นไปจนถึงระดับกองพัน
ข. ตั้งแตระดับหมวดขึ้นไปจนถึงระดับกองทัพ
ค. ตั้งแตระดับหมวดขึ้นไปจนถึงระดับกองพล
ง. ตั้งแตระดับหมวดขึน้ ไปจนถึงระดับกรม
๖๖๐. ขอใดทีไ่ มใชสวนประกอบของชุดวิทยุ AN/VRC-12
ก. เครือ่ งรับ-สง RT-841
ข. เครือ่ งรับ-สง RT-24/VRC
ค. เครือ่ งรับ-สง RT-524/VRC
ง. เครือ่ งรับ-สง R-442/VRC และชุดเสาอากาศAS-1729/VRC
๖๖๑. เครื่องรับ-สง RT-246/VRC และRT-524/VRC จะมีคณ
ุ ลักษณะทางเทคนิคคืออยูในยานความถี่ตั้งแตเทาใด
ถึงเทาใด
ก. ยานความาถี่ ๒๕.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ
ข. ยานความาถี่ ๓๕.๐๐-๙๕.๗๕ MHZ
ค. ยานความาถี่ ๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ
ง. ยานความาถี่ ๓๐.๐๐-๙๕.๕๐ MHZ
๖๖๒. เครื่องรับ-สง RT-246/VRC สามารถตั้งความถี่ลวงหนาไดกคี่ วามถี่
ก. ๘ ความถี่
ข. ๑๐ ความถี่
ค. ๑๒ ความถี่
ง. ๑๔ ความถี่
๖๖๓. ขั้วตอสายระหวางเครื่องรับ-สง RT-246/VRC และกลองควบคุมการเลือกความถี่ C-2742/VRC เพือ่ ใช
ควบคุมพลังงานไฟฟากําลังออกอากาศและการเลือกใชความถี่คอื
ก. ขั้วตอสาย CX-4722
ข. ขั้วตอสาย CX-2299
ค. ขั้วตอสาย CX-5790
ง. ขั้วตอสาย CX-7059
๖๖๔. การสงตอโดยใชชุดวิทยุ AN/VRC-45 และ AN/VRC-49 เปนสถานีสงตอ สําหรับในการตั้งความถี่วิทยุที่
ตองการใชงานใหถกู ความถี่ในการสงตอ โดยตองตรวจสอบความถี่ทั้งสองจากตารางความถี่ในคูมอื ทางเทคนิคและ
สวิตช SQUELEH ควรตั้งใหตรงกันดวยและจะตองใหหางกันไมนอ ยกวาเทาไร
ก. ๕ MHZ
ข. ๑๐ MHZ
ค. ๑๕ MHZ
ง. ๒๐ MHZ
๖๖๕. การปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือสื่อสารทีถ่ กู ตองตามลําดับขั้นตอนของการปรนนิบัติบํารุง จะตองปฏิบัติดังนี้

๗๕

ก. ระหวางใชงาน, หลังใชงาน, ขณะสกปรก
ข. กอนใชงาน,ขณะสกปรก,หลังใชงาน
ค. กอนเก็บเขาคลัง,ขณะอยูในคลัง,กอนออกจากคลัง ง. กอนใชงาน,ระหวางใชงาน,หลังใชงาน
๖๖๖ การปรนนิบตั ิบํารุงเครือ่ งมือสือ่ สาร ตามวงรอบจะตองปฏิบตั ิดังนี้
ก. ประจําวัน, ประจําสัปดาห,ประจําเดือน ข. ประจําสัปดาห, ประจําเดือน, ประจําสามเดือน
ค. ประจําเดือน,ประจําสามเดือน,ประจําหกเดือน
ง. ประจําเดือน,ประจําหกเดือน,ประจําป
๖๖๗. ขอใดเปนการเลือกทีต่ ั้งเครื่องรับ-สงวิทยุที่ไมถกู ตอง
ก. ตั้งในบริเวณที่มีตนไมหนาทึบเพราะเปนการกําบังและซอนพราง
ข. บริเวณสูงกวาพื้นที่ปกติ เพือ่ เพิ่มระยะการติดตอสื่อสารใหไกลขึน้
ค. ตําแหนงของยานยนตหรือเสาอากาศที่มผี ลตอระยะการติดตอสื่อสารพยายามวางตําแหนง
ง. พยายามหลีกเลี่ยงบริเวณที่มสี ายไฟแรงสูง

๖๖๘. การเคลือ่ นยายยานยนตซึ่งติดตั้งเครือ่ งรับ-สงวิทยุ จะกําหนดในเรือ่ งใชเชือกรั้งเสาอากาศไว เพือ่ ใหเกิดความ
สะดวกและปลอดภัย อยากทราบวาในขอใดที่ไมควรปฏิบตั ิเมือ่ มีการเคลื่อนยายยานพาหนะดังกลาว
ก. ทอนเสาอากาศตองถูกยึดแนนดวยขอรั้งเสาอากาศเพือ่ ปองกันการกระเด็นหลุดออกมาในขณะยานยนต
เคลือ่ นที่
ข. เสาอากาศแตละตนตองไมไขวครอมซึ่งกันและกัน และตองมีที่ครอบปลายเสาอากาศครบถวน
ค. เสาอากาศตองไมยื่นออกมาทางขางของยานยนต
ง. กอนติดเครือ่ งยนต ตองเปดวงจรไฟฟาเขาชุดวิทยุและระบบติดตอภายในทุกครั้ง
๖๖๙. เมื่อเครื่องรับ-สงวิทยุ AN/VRC-12 มีปญหาเกี่ยวกับความรอนสูงจนทําใหพัดลมระบายความรอนทํางาน
ทั้ง ๆที่ไมไดสงวิทยุออกอากาศ วิธีหนึ่งที่จะชวยลดความรอนของเครือ่ งรับ-สง ไดโดยถูกตองคือ
ก. การใชผาชุบน้ําและบิดใหแหงเสร็จนําไปเช็ดเครื่องรับ-สงวิทยุ
ข. ปดเครือ่ งรับ-สงวิทยุ โดยไมตอ งรับขาวจากขายสถานี
ค. การจํากัดแรงไฟที่ใหกับเครือ่ งรับ-สง ใหมีขนาดใกลเคียงกับ ๒๔-VD
ง.ไมมีขอใดถูก
๖๗๐. เมือ่ ขณะใชเครื่องรับ-สง หากถูกฝายตรงขามสงสัญญาณรบกวนทานควรปฏิบัติอยางไร
ก. ถอดสายสัญญาณออกจากขั้วตอสายอากาศ
ข. ใชสายไฟหรือเสนลวดตอลัดวงจรระหวางกานกลางขั้วสายอากาศกับตัวรถหรือตัวเครือ่ งรับ-สงของชุด
วิทยุเพื่อใหเสียงสัญญาณรบกวนหมดไป

๗๖

ค. ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยดวน
ง. ถูกทุกขอ
๖๗๑. การตอตานการรบกวนของเครือ่ งรับ-สงวิทยุสามารถกระทําไดโดย
ก. พยายามหาตําแหนงของยานยนตใหม เพือ่ ขจัดผลกระทบของสัญญาณการรบกวนใหหมดไป
ข. พยายามใชสิ่งกีดขวางที่อยูใกล ๆ เปนฉากกําบังระหวางชุดวิทยุที่ใชงานกับแหลงที่มาของเครื่องสง
สัญญาณรบกวน
ค. วางตําแหนงของยานยนตโดยใหดานหนารถชี้ตรงไปยังคูสถานี
ง. ถูกทุกขอ
วิชาเหลาทหารปนใหญ
๖๗๒ . ขอใดไมใชการมอบภารกิจทางยุทธวิธแี บบมาตรฐานใดแบบหนึ่งในการระบุความรับผิดชอบใน
การยิงสนับสนุน ๗ ประการใหแก หนวย ป. ที่ไดรับมอบ
ก.การจัดลําดับความเรงดวนของภารกิจยิง
ข.การจัดผูตรวจตรวจการณ
ค.การกําหนดทีต่ ั้งยิง
ง.การกําหนดแผนทางการสงกําลังบํารุง
๖๗๓. การติดตอทหารปนใหญแบงออกเปน ๓ วิธี ขอใดไมใช
ก.การติดตอทางการบังคับบัญชา
ข.การติดตอทางพลนําสาร
ค.การติดตอดวยนายทหาร ติดตอและนายทหารยิงสนับสนุน
ง.การติดตอฝายอํานวยการ
๖๗๔. การดําเนินกลยุทธ ของกรม อาจมีกองรอย/ชุดรบหลายหนวยเคลื่อนที่เขาปะทะ แต หนวย ตาง ๆ
เหลานี้ไมจําเปนที่จะไดรับการสนับสนุน จาก รอย ป. แยกเฉพาะทุกหนวยเสมอไป ผูที่ จะวิเคราะหสถานการณ
และกําหนดแนวทางในการใช รอย ป. แยกเฉพาะคือใคร
ก.ผบ.พัน.ป.ชต. และ ผบ.กรมหนวยดําเนินการกลยุทธ
ข.ผบ.พัน.ป.ชต. และ ผบ.พัน.หนวยดําเนินการกลยุทธ
ค.นายทหารยุทธการและการฝก พัน.ป.ชต.(ฝอ.๓) และผบ.รอย หนวยดําเนินการกลยุทธ
ง.นายทหารยุทธการและการฝก พัน.ป.ชต.(ฝอ.๓) และ ผบ.กรม หนวยดําเนินการกลยุทธ
๖๗๕. ในการแปลงสภาพ รอย ป. ของกองพัน ป.ชต. หเปน รอย ป. แยกเฉพาะนั้น แปลงสภาพ เปน ๒ แบบ คือ
ก.การแปลงสภาพอยางถาวร และการแปลงสภาพไมถาวร
ข.การแปลงสภาพอยางเรงดวน และแปลงสภาพอยางประณีต
ค.การแปลงสภาพกึ่งถาวร และการแปลงสภาพถาวร
ง. ขอ ก. และ ค. ถูกตอง
๖๗๖. การยิงสนับสนุนนั้นจําเปนจะตองทํางานเปนระบบสอดประสาน กัน ผูบังคับบัญชาจึงสามารถใชได
อยางออนตัว และตอบสนองไดทนั ควันโดยทั่วไปการยิงสนับสนุนมีอยู ๓ ระบบ คือ
ก. ระบบคนหา เปาหมาย
ข. ระบบอาวุธ และกระสุน
ค. ระบบประสาน และการบังคับบัญชา
ง. ถูกทุกขอ
๖๗๗. ขอใดคือผลทีเ่ กิดจากการยิงกระสุน ป. ไปตกยังบริเวณเปาหมาย

๗๗

ก. อํานาจคลืน่ ระเบิด
ข. อํานาจหลุมระเบิด
ค. อํานาจทําลายขวัญ
ง. ถูกทุกขอ
๖๗๘. มุมเยือ้ งประจําคือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจาก
ก. ทิศเหนือจริง ไปยัง ทิศเหนือเข็มทิศ
ข. ทิศเหนือจริง ไปยัง ทิศเหนือตาราง
ค. ทิศเหนือเข็มทิศ ไปยัง ทิศเหนือจริง
ง. ทิศเหนือตาราง ไปยัง ทิศเหนือเข็มทิศ
๖๗๙. ที่หมายเล็งไกล คือ ที่หมายเล็งที่จะตองอยูหางจากปนเปนระยะไมนอยกวา...
ก. ๒,๐๐๐ เมตร
ข. ๑๕,๐๐๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๑,๕๐๐ เมตร
๖๘๐. แนวแสดงมุมภาคนั้นเปนแนวที่ใชเปนทิศทางอาง สําหรับการตั้ง ป.ตรงทิศ การตัง้ ป.ตรงทิศ ดวย วิธีใด
จําเปนตองใชแนวแสดงมุมภาค
ก. มุมทิศ
ข. มุมภาคตาราง
ค. มุมตรงทิศ
ง. ที่หมายเล็งไกล
๖๘๑. มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกา จากเสนยิงไปยังแนวแสดงมุมภาค คือ มุมใด
ก. มุมภาคตาราง
ข. มุมตรงทิศ
ค. มุมทิศ
ง. ที่กลาวมาไมมีขอ ถูก
๖๘๒. การวัดมุมทิศไปยังที่หมายเล็งที่กําหนดให ( กลองพาโนรามิค ) โดยมิใหลํากลอง ป.เคลือ่ นที่
เรียกวาอะไร
ก. การจําลองทิศ
ข. การเล็งจําลอง
ค. การเล็งตรง
ง. การมุมทิศ เพื่อการตั้ง ป. ตรงทิศ
๖๘๓. องคประกอบของคําสั่งยิง มีกี่องคประกอบ
ก. ๑๐ องคประกอบ
ข. ๑๒ องคประกอบ
ค. ๙ องคประกอบ
ง. ๑๑ องคประกอบ
๖๘๔. องคประกอบทีอ่ าจกําหนดเปนมาตรฐาน คือ
ก. ปนที่จะยิง และ วิธียิง , กระสุน , งวดงานกระสุน , ชนวนเวลาชนวน
ข. ปนที่จะยิง , วิธียิง , กระสุน , ชนวน , เวลาชนวน
ค. ปนที่จะยิง , กระสุน , งวดงานกระสุน , ชนวน , มุมยิง
ง. ปนที่จะยิง และ วิธียิง , กระสุน , งวดงานกระสุน , ชนวนเวลาชนวน,มุมยิง
๖๘๕.เมื่อใชกลองกองรอยโดยตองใชเข็มทิศภายในกลอง จะตองตั้งกลองใหหางจาก ป.กลาง และ
ป.หนักระยะเทาไร
ก. ๑๐๕ เมตร
ข. ๗๕ เมตร
ค. ๖๐ เมตร
ง. ๔๐ เมตร
๖๘๖. การปรับเสนเล็ง กระทําเพือ่ อะไร
ก. แกนเสนเล็ง ไดระดับกับเพลาปน

๗๘

ข. แกนเสนเล็งของกลองเล็งขนานกับแกนหลอดลํากลองปน
ค. แกนเสนเล็ง และแกนหลอดลํากลองปนไดแนวขนานกับมาตรฐานที่กําหนด
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๖๘๗. การปรับเสนเล็ง มีวิธีการอยางไร
ก. วิธีเปาทดสอบ
ข. วิธีจุดเล็งไกล
ค. วิธีมุมมาตรฐาน
ง. ที่กลาวมาถูกหมด
๖๘๘. เปาทดสอบ ปกติควรจะอยูหางจากปนอยางนอยทีส่ ุดเทาไร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๖๐ เมตร
ค. ๑๕๐ เมตร
ง. ๑๐๐ เมตร
๖๘๙.กรวยพื้นยิงคือตําบลระเบิดทางขางของกระสุนที่ทําการยิงรวมกันจากปนตั้งแต ๒ กระบอกขึ้นไป
ไดกําหนดความหางของจุดศูนยกลางตําบลระเบิดของกระสุนแตละนัดตามตองการ ากทราบวา กรวยปด คือ
ก. จุดที่กระสุนของปนทุกกระบอกตกลงทีเ่ ดียวกัน
ข. จุดที่กระสุนของปนทุกกระบอกตกลงหางกันเทากับความหางของที่ตั้งปน
ค. จุดที่กระสุนของปนทุกกระบอกตกลงหางกันเทากับรัศมีระเบิดของกระสุนแตละชนิด
ง . จุดที่กระสุนของปนทุกกระบอกตกลงหางกันเทากับรัศมีระเบิดของกระสุนและจํานวนปนทีก่ ําหนด
๖๙๐. การปกหลักเล็งคือการสรางที่หมายเล็งขึน้ เพื่อใชในการอางทิศทางใหกับปนโดยปกติแลวจะปกหลักเล็ง
๒ หลัก อยากทราบวาหลักเล็งอันไกลจะหางจากปนเทาใด
ก.หางเปนสองเทาของหลักเล็งอันใกล
ข. หางจากอันใกลประมาณ ๑๐๐ เมตร
ค.ประมาณ ๔- ๖ เมตร
ง. ประมาณ ๒๕๐๐ เมตร
๖๙๑. การตัง้ ปนตรงทิศโดยวิธกี ลองกองรอยใชมุมตรงทิศเมือ่ งานแผนทีเ่ สร็จมีมุมภาคและแนวแสดงมุมภาค
จะมีขั้นตอน การปฏิบัตอิ ยางไรจึงจะทราบคามุมตรงทิศ
ก.มุมภาคทิศทางยิง - มุมภาคแนวแสดงมุมภาค ข.มุมภาคแนวแสดงมุมภาค – มุมภาคทิศทางยิง
ค.เอามุมเยือ้ งประจํา- มุมภาคทิศทางยิง
ง.ไมมีขอถูก
๖๙๒. จากการที่ นศท. ไดศกึ ษาวิชาปรับการยิงแลว ผูตรวจการณหนาเปรียบเสมือนอวัยวะใดในรางกาย
ก. แขน
ข. ขา
ค. สมอง
ง. ดวงตา
๖๙๓. ความมุงหมายในการตรวจการณของทหารปนใหญมี ๔ ประการไดแก
ก. คนหาและกําหนดที่ตั้งเปาหมาย
ข.ปรับการยิงตรวจผลการยิง
ค.เฝาตรวจสนามรบและรายงานขาวสาร
ง. ถูกตองทุกขอ
๖๙๔. ในหมูตรวจการณหนา ประกอบดวยกําลังพล ๔ นาย เมือ่ ไดรับภารกิจ ป.ชต.ตองจัดไปประจําที่ใด
ก. ที่ตรวจการณ
ข. ศูนยอํานวยการยิง
ค. กองรอยดําเนินกลยุทธ
ง. กรมทหารราบหรือมา
๖๙๕. หนาทีค่ วามรับผิดชอบของ ผตน. มี ๔ ประการ คือ

๗๙

ก.เปนสวนหนึ่งของชุดหลักยิงคือ ผูต รวจการณหนา ศูนยอํานวยการยิง และสวนยิง
ข.เปนสวนหนึ่งของระบบคนหาเปาหมาย
ค.เปนผูประสานการยิงสนับสนุนและตัวแทนผูบงั คับบัญชาระดับกองรอยดําเนินกลยุทธ
ง. ถูกทุกขอ
๖๙๖.ในการวัดมุมของทหารปนใหญโดยใชมอื และนิ้วมืออยากทราบวาสัญลักษณตอไปนี้วัดคามุมไดเทาไร“ชู ๒
นิ้ว ”
ก. ๓๐ มิลเลี่ยม
ข. ๔๐ มิลเลี่ยม
ค. ๖๐ มิลเลี่ยม
ง. ๗๐ มิลเลีย่ ม
๖๙๗.การกําหนดที่ตั้งเปาหมายโดยวิธีพิกดั ตารางคือตองบอกพิกัดเปาหมายจํานวน ๘ ตัวหรือ ๖ ตัว และมุมภาค
จาก ผตน.ไปยังเปาหมาย จํานวนเต็ม ๑๐ มิลเลียม ขอใดตอไปนี้ กําหนดเปาหมายไมถกู ตอง
ก. พิกดั ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๐๘๐๐
ข. พิกัด ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๑๘๑๐
ค. พิกัด ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๒๙๐๕
ง. พิกัด ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๐๘๑๒

๖๙๘.การกรุยโปรลามีวิธีการดําเนินการคือ
ก. กําหนดจุดที่อยูบนแผนทีแ่ ลววัดระยะและมุมภาคตามที่ทราบ
ข. การใชกฏ กผร.โดยใชมุมทางขางคูณดวยเฟคเตอร ตม.
ค.วัดมุมทางขางแลวคํานวณหาระยะ
ง. ไมมีขอ ถูก
๖๙๙.ขอใดมิใชองคประกอบของการกําหนดที่ตั้งเปาหมายโดยการยายจากจุดที่ทราบ
ก.จุดทราบที่ตั้งที่ใชอาง
ข.มุมภาคเปาหมาย
ค.การยายทางขางหรือทางทิศจากจุดอางไปยังเปาหมาย ง. การกรุยโปรลา
๗๐๐. องคประกอบคําขอยิงมีทั้งหมด ๖ ประการดวยกัน คือ ตน ,เตือน ,ตั้ง, หมาย, ตี ,คุม ไมวาจะกําหนดที่
ตั้งเปาหมายดวยวิธีใดก็ตามคําขอยิงจะสงเปน ๓ กลุมหรือ ๓ สวน แลวหยุดใหทวนขาวในแตละตอน ขอใด
จัดลําดับไดถูกตอง
ก.การแสดงตนและคําสั่งเตือน, ที่ตั้งเปาหมาย, ลักษณะเปาหมายวิธโี จมตี วิธียิงและการควบคุม
ข.การแสดงตนและคําสั่งเตือน,ที่ตั้งเปาหมายลักษณะเปาหมายวิธีโจมตี, วิธียิงและการควบคุม
ค.การแสดงตนและคําสั่งเตือน,ลักษณะเปาหมายวิธีโจมตี วิธียิงและการควบคุม
ง. การแสดงตน,ทีต่ ั้งเปาหมาย,ลักษณะเปาหมายวิธีโจมตี วิธียิงและการควบคุม
๗๐๑. ในระบบมิลเลียม จะแบงวงกลมไวเปนกีส่ วน
ก. ๑๖๐๐ สวน
ค. ๓๒๐๐ สวน
ค. ๔๘๐๐ สวน
ง. ๖๔๐๐ สวน

๘๐

๗๐๒. ในฐานะที่ นศท.ศึกษาวิชาทหารปนใหญมาหลายปแลวระบบมุมที่ใชในกิจการทหารปนใหญใช
หนวยวัดใด
ก. มิลเลียม
ข. องศา
ค. เกรด
ง. เมตร
๗๐๓. ใน ๑ วงกลม อยากทราบวามีกอี่ งศา
ก. ๑๘๐ องศา
ข. ๓๖๐ องศา
ค. ๒๗๐ องศา
ง. ๙๐ องศา
๗๐๔.มุมภาคจากผูตรวจการณไปเปาหมาย หมายถึงมุมอะไร
ก.มุมทางระดับที่วัดจากทิศเหนือไปยังเปาหมาย
ข.งามมุมเล็กระหวางทิศเหนือผูตรวจการณกับขั้วโลกเหนือ
ค.มุมกลับที่บวก/ลบ ๓๒๐๐ เรียบรอยแลว
ง.แนวมุมภาคที่เกิดจากการที่ ผตน.ใชกลองสองสองตาวัดและคํานวณ

๗๐๕. คําขอยิงคือขาวสารที่จาํ เปนที่ ศอย.ตองทราบเพื่อพิจารณาการโจมตีเปาหมาย และตองสงอยางรวดเร็ว
แจมแจงชัดเจนมีองคประกอบดวยกันทั้งสิ้น ๖ องคประกอบขอใดกลาวไดถกู ตอง
ก. การแสดงตนของ ผตน ,คําสั่งเตือน ,ที่ตั้งเปาหมาย,ลักษณะเปาหมาย,วิธโี จมตี, วิธียิงและการควบคุม
ข.การแสดงตนของ ผตน.,คําสั่งเตือน,ที่ตั้งเปาหมาย,ลักษณะเปาหมาย,สวนบรรจุ, วิธียิงและการควบคุม
ค.การแสดงตนของ ผตน. ,คําสั่งเตือน ,ที่ตั้งเปาหมาย,ลักษณะเปาหมาย,วิธีโจมตี, มุมทิศ/มุมยิง
ง.การแสดงตนของ ผตน. ,คําสั่งเตือน ,เวลาชนวน,ลักษณะเปาหมาย,วิธีโจมตี, วิธียิงและการควบคุม
๗๐๖. จากขอที่ ๓๔ ชนิดของเปาหมายเชน ทหาร ยานพาหนะ รถถัง หมายถึงองคประกอบใด
ก. การแสดงตนของ ผตน.
ข.คําสั่งเตือน
ค.ที่ตั้งเปาหมาย,ลักษณะเปาหมาย
ง.ลักษณะเปาหมาย
๗๐๗. การติดตอสือ่ สาร ในระดับกองรอยทหารปนใหญสนามนั้นความตองการในการติดตอสือ่ สารภายใน
จัดตั้งเพือ่ ใหผูบังคับบัญชามีความสะดวกในการปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับเรื่องอะไรบาง
ก. อํานวยการยิง
ข. รับคําสั่งทางธุระการและทางยุทธวิธีจากหนวยเหนือ
ค. รับขาวสารแจงเตือนภัยเนิ่นจากหนวยเหนือ
ง. ไมมีขอ ถูก
๗๐๘. ความตองการอันดับแรกในการติดตอสือ่ สารภายในของกองพันปนใหญสนามคืออะไร
ก.การอํานวยการยิง
ข.แลกเปลี่ยนขาวสารจากหนวยเหนือ
ค.รับขาวแจงเตือนภัย
ง.ประสานงานแผนที่
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๗๐๙. ในการระวังปองกันที่ตั้งของกองรอยทหารปนใหญสนามตามหลักนิยมแลวจะใชการติดตอสือ่ สารทางใด
ก. นําสาร
ข. ทางสาย
ค. ทางวิทยุ
ง. ทางทัศนสัญญาณ
๗๑๐. ขายการติดตอสือ่ สารทางวิทยุภายในของกองรอยทหารปนใหญสนามนัน้ ไดแกขา ยอะไรบาง
ก. ขายแจงเตือนภัย
ข. ขายอํานวยการยิงกองรอยและขายบังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน
ค. ขายงานแผนทีก่ องพัน
ง. ขายบังคับบัญชากองรอยดําเนินกลยุทธ
๗๑๑. ลําดับความเรงดวนในการวางสายโทรศัพทเมื่อกองรอยทหารปนใหญสนามเขาที่ตั้งเรียบรอยแลวไดแก
ก. วางสายไปยังวงรอบการระวังปองกันเปนอันดับแรก
ข. วางไปยังหมูสูทกรรมกองรอยเพือ่ ใหกําลังพลไดรับอาหารตามเวลา
ค. วางสายระหวางศูนยอํานวยการยิงกับชุดนยส.หรือผูต รวจการณหนา
ง. วางสายไปยังที่บังคับการกองพัน
๗๑๒.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรุก
เปนการกระทําโดยตรงตอการปฏิบัติการทางอากาศของขาศึกเพือ่ ทําลายหรือ
ลดประสิทธิผลการโจมตีทางอากาศของขาศึก ขอใดกลาวไดถกู ตองเกี่ยวกับการปฏิบัตเิ ชิงรุก
ก.การซอนพราง ปกปดกําบังที่ตั้ง
ข.ใหทหารทุกนายหลบเขาหลุมหลบภัย
ค.เมือ่ ปลอดภัยแลวแจงเตือนใหทุกคนทราบ
ง.สั่งใหทหารทุกนายใชอาวุธประจํากายยิงไปยังเครื่องบินโจมตีของขาศึก
๗๑๓.การจัดหนวย ปตอ.ของ ทบ.ไทยแบงเปน ๒ หนวยไดแก
หนวยในระบบแจงเตือนภัยและหนวยในระบบอาวุธ
อยากทราบวาขอใดคือหนวยในระบบอาวุธ
ก.ศูนยตอ สูปอ งกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
ข.ศูนยตอสูปองกันภัยทางอากาศของกองพัน ปตอ.
ค.ศูนยตอ สูปองกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจําพื้นที่
ง. กองพลทหารปนใหญตอสูอ ากาศยาน
๗๑๔. ขอใดไมใชพันธกิจของการปองกันกันภัยทางอากาศ
ก.การแบงมอบกําลัง
ข.การคนหา
ค.การทําลาย
ง.การสกัดกั้น
๗๑๕. ขอใดคือความหมายของ “เกณฑความสําคัญ”
ก. ที่ตั้งหนวยสําคัญหนวยตางๆ ซึ่งไดเลือกไวและจะตองไดรับการปองกันภัยทางอากาศ
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ข. กรรมวิธีของการใชหลักการปองกันภัยทางอากาศ และแนวทางการใช ปตอ.
ค. ขนาดความสําคัญของตําบลสําคัญ ที่มตี อการปฏิบัตภิ ารกิจใหสําเร็จ
ง. ถูกทุกขอ
๗๑๖. แบบของการปองกันภัยทางอากาศ มีกแี่ บบอะไรบาง
ก. ๒ แบบ คือ ๑.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรุก , ๒.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรับ
ข. ๒ แบบ คือ ๑.การปองกันภัยทางอากาศเปนพืน้ ที่ , ๒การปองกันภัยทางอากาศเปนจุด
ค. ๓ แบบ คือ ๑.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรุก , ๒.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรับ,๓.การปองกัน
ภัยทางอากาศเปนพื้นที่
ง. ๓ แบบ คือ ๑.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรุก , ๒.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรับ,๓.การปองกัน
ภัยทางอากาศเปนจุด

๗๑๗.ภารกิจทางยุทธวิธแี บบมาตรฐานของหนวยทหารปนใหญมีกี่ แบบ อะไรบาง
ก. ๓ แบบ คือ ภารกิจชวยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพิ่มเติม่ กําลังยิง ( พย.),ภารกิจชวยสวนรวม เพิ่มเติมกําลังยิ่ง (ชร. – พย.)
ข. ๓ แบบ คือ ภารกิจชวยโดยตรง ( ชต.),ภารกิจชวยโดยตรง – เพิ่มเติมกําลังยิ่ง (ชต. – พย.)
ภารกิจชวยสวนรวม ( ชร.)
ค. ๔ แบบ คือ ภารกิจชวยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพิ่มเติม่ กําลังยิง ( พย.),ภารกิจชวยสวนรวม –
เพิ่มเติมกําลังยิ่ง (ชร. – พย.),ภารกิจชวยสวนรวม ( ชร.)
ง. ๔ แบบ คือ ภารกิจชวยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพิ่มเติ่มกําลังยิง ( พย.),ภารกิจชวยโดยตรง +
เพิ่มเติมกําลังยิ่ง (ชต. – พย.),ภารกิจชวยสวนรวม ( ชร.)
๗๑๘. ผูใดเคยกลาวไววา “Artillery is the God of War ” และทั่วโลกก็ถอื วาทหารปนใหญนั้นเปนราชา
แหงสนามรบ
ก. นายพล แพตตัน
ข. นายพล แมกอาเธอร
ค. สตาลิน
ง. บิลลาดิน
๗๑๙. ขอใดคือคําจํากัดความของภารกิจ การยิงตัดรอนกําลัง
ก. การกําจัด หรือลดขีดความสามารถของขาศึกในการปฏิบัติงานลง
ข. การยิงเพือ่ ใหเกิดความเสียหายแกเปาหมายประมาณ ๑๐% ขึ้นไปซึ่งจะทําใหหนวยนั้นๆไมอาจรบ
ตอไปไดจนกวาจะไดเพิ่มเติมกําลังหรือทดแทนยุทธโปกรณ
ค. การยิงเพือ่ ใหเกิดความเสียหายแกเปาหมายประมาณ ๑๐% ขึ้นไปซึ่งจะทําใหหนวยนั้นๆไมอาจจะ
ใชรบไดอกี ตอไปเปนการถาวร
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ง. ถูกทุกขอ
๗๒๐. การสนับสนุนทางอากาศใกลชิด (ของ ทอ.) อยูในระบบใดของการยิงสนับสนุน ปนใหญ ทั้ง ๓ ระบบ
ก. ระบบอํานวยการยิง
ข. ระบบอาวุธและกระสุน
ค. ระบบสวนยิง
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
๗๒๑.ทานมีความเขาใจในการจัดรอย ป.แยกเฉพาะอยางไร
ก.เปนภารกิจทางยุทธวิธีมาตราฐาน
ข. เปนภารกิจทางยุทธวิธีไมมาตราฐาน
ค.เปนการขยายความรับผิดชอบในภารกิจ ชต.ของ พัน ป.เพือ่ สนับสนุนหนวยดําเนินกลยุทธ
ในการรบดวยวิธเี คลือ่ นทีเ่ ขาปะทะ
ง.ไมมีขอ ถูก
๗๒๒. มุมเยื้องเข็มทิศ ( ยข. ) คือมุมเล็กที่ทำมุมกันระหวาง........
ก. ทิศเหนือจริง กับ ทิศเหนือเข็มทิศ
ข. ทิศเหนือจริง กับ ทิศเหนือตาราง
ค. ทิศเหนือเข็มทิศ กับ ทิศเหนือตาราง
ง. ที่กลาวมาไมมีขอ ใดถูก
๗๒๓. การตั้งกลองคอลลิมิเตอร แทนการปกหลักเล็งควรตั้งกลองหางจากปนใหญ ประมาณเทาไร
ก. ๔ – ๖๐ เมตร
ข. ๑๐ – ๒๕ เมตร
ค. ๑ – ๑๐ หลา
ง. ๔ – ๑๕ เมตร
๗๒๔. องคประกอบของคําสั่งยิงใชเพือ่ เปนหลักฐานที่จาํ เปนที่จะตองประกาศใหหมูปนทําการยิงหรือหยุดยิง
อยากทราบวาองคประกอบใดจะประกาศเปนคําสั่งสุดทาย
ก. มุมยิง
ข. มุมทิศ
ค. กระสุน
ง. สวนบรรจุ
๗๒๕. ชุดหลักยิงของทหารปนใหญ ประกอบดวยสวนตางๆ อะไรบาง
ก. ผูตรวจการณหนา,ศูนยอํานวยการยิง,สวนยิง
ข. ระบบคนหาเปาหมาย, ระบบอํานวยการยิง, ระบบควบคุมบังคับบัญชา
ค. ผบ.หมูปน,พลเล็ง,พลกระสุน
ง. ผูบังคับบัญชา , การตรวจการณ, การยิง
๗๒๖. การปรับเสนเล็งมีหลายวิธี อยากทราบวาวิธีใดถูกตองที่สุด
ก. วิธีกลองกองรอย
ข. วิธีมุมมาตรฐาน
ค. วิธีที่หมายเล็งไกล
ง. การใชกลอง คอลลิมเิ ตอร
๗๒๗. การใชที่หมายเล็งไกลเปนวิธีหนึ่งของการตั้งปนตรงทิศ อยากทราบวาระยะใดเหมาะสมทีส่ ุดสําหรับ
ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม.
ก. ๘๐๐ เมตร
ข. ๑,๕๐๐ เมตร
ค. ๒,๕๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
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๗๒๘. การตั้งปนตรงทิศ วิธีใดถูกตองมากทีส่ ุด
ก. ที่หมายเล็งไกลและตรงทิศ
ข. วิธีมุมตรงทิศ
ค. วิธีหมายแนวลํากลองปน
ง. วิธีการใชการยิงแตกอากาศสูง
๗๒๙. จงอธิบายความหมายของ มุมภาค
ก. มุมที่เกิน ๘๐๐ มิลเลียม
ข. มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือไปยังแนวพิจารณา
ค. มุมตั้งแต ๖๔๐๐ มิลเลียม
ง. มุมเกินกวา ๓๒๐๐ มิลเลียม
๗๓๐. ทิศเหนือใชสําหรับอางในการกําหนดทีต่ ั้งตางๆ ทั้งในภูมิประเทศและแผนที่มดี วยกัน ๓ ชนิด คือ
ก. ทิศเหนือเข็มทิศ ทิศเหนือแมเหล็ก ทิศเหนือขั้วโลก
ข. ทิศเหนือเข็มทิศ ทิศเหนือจริง ทิศเหนือตาราง
ค. ทิศเหนือเข็มทิศ ทิศเหนือแมเหล็ก ทิศเหนือตาราง
ง. ทิศเหนือเข็มทิศ ทิศเหนือจริง ทิศเหนือขั้วโลก
๗๓๑. ถากองรอย ป.ขนาด ๑๐๕ มม. ออกทําการฝกโดยใชปน ๔ หมู และไดรับภารกิจยิงเปนลักษณะของกรวย
เปดอยากทราบวาความกวางของกรวยเปดที่ยิงไปนัน้ จะเปนเทาใด
ก. ๙๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๑๒๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
๗๓๒. คําสั่ง กองรอย ๑ นัด ในการยิงหาผล เมือ่ กองรอยปนใหญสนามมี อาวุธ ป. ๖ กระบอก หมายความวา
อยางไร
ก. ใหกองรอยใชหมูปนหมูหลักยิงออกไป ๑ นัด ข. ใหกองรอยใชปนหมูใดก็ไดยิงออกไป ๑ นัด
ค. เมือ่ ยิงหาผลไปแลวกองรอยจะยิงออกไป ๔ นัด ง. เมือ่ ยิงหาผลไปแลวจะยิงออกไป ๖ นัด
๗๓๓. คําสั่งไมใหหมูปนบรรจุกระสุน และหามยิง ใชคาํ สัง่ ใด
ก. หามบรรจุ
ข. งดบรรจุ
ค. ยกเลิกอยาบรรจุ
ง. อยาบรรจุ
๗๓๔. ทิศทางที่ตรงไปยังขั้วเหนือภูมศิ าสตรโลกเรียกวาอะไร
ก. ทิศเหนือเข็มทิศ
ข. ทิศเหนือตาราง
ค. ทิศเหนือจริง
ง. ทิศเหนือประจํา
๗๓๕. ประเภทของที่ตั้งยิงมี ๓ ประเภท อะไรบาง
ก. จริง , สํารอง , เพิ่มเติม
ข. กลางวัน , กลางคืน , หาหลักฐาน
ค. เรงดวน , มีเวลา , สํารอง
ง. เรงดวน ประณีต , สํารอง
๗๓๖.มุมยิงจะประกาศทุกครั้งทั้งคําสั่งยิงเริ่มแรกและคําสัง่ ยิงขั้นตอไป คําวา “มุมยิง” เปนการอนุญาติให ผบ.หมู
ปนสั่งพลประจําปนทําการบรรจุกระสุนและทําการยิงได อยากทราบวาขณะทีล่ ํากลองรอนหรือเย็นมากกวาคูมอื
กําหนดผูบังคับหมูควรจะปฏิบัตอิ ยางไร
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ก.สั่งพลประจําปนทําการบรรจุและยิงอยางรวดเร็ว ข.สั่งหยุดยิงแลวแจงให บก.สวนยิงหรือ ศอย.ทราบ
ค.สั่งใหพลประจําปนเอาน้ํารดลํากลองปน
ง.ไมตองทําอะไรทั้งสิ้น
๗๓๗.ในการวัดมุมของ ผตน.โดยใชมอื และนิ้วมืออยากทราบวา นิ้วชี้มีคามุม เทาไร
ก. ๑๐ มิลเลี่ยม
ข. ๒๐ มิลเลี่ยม
ค. ๓๐ มิลเลี่ยม
ง. ๖๐ มิลเลี่ยม
๗๓๘. อยากทราบวา ๙๐ องศา มีกี่มลิ เลียม
ก. ๖๔๐๐ มิลเลี่ยม
ข. ๑๖๐๐ มิลเลี่ยม
ค. ๓๒๐๐ มิลเลี่ยม
ง. ๔๘๐๐ มิลเลี่ยม
๗๓๙. ทหารปนใหญ ใชการตรวจการณมีความมุงหมาย ๔ ประการ คือ การคนหาเปาหมาย,ปรับการยิง,ตรวจผล
การ ยิง,เฝาตรวจสนามรบ อยากทราบวาใน รอย ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. มี การจัดผูตรวจการณหนา จํานวนกี่หมู?
ก. ๑ หมู
ข. ๒ หมู
ค. ๓ หมู
ง. ๔ หมู
๗๔๐. ผูต รวจการณในฐานะทีเ่ ปนผูประสานการยิงสนับสนุนของกองรอย เมือ่ ไปถึงหนวยรับการสนับสนุน
จะตองมีหนาที่
ก. แนะนําผบ.รอย ทีต่ นไปสนับสนุนในเรือ่ งการยิงสนับสนุนทั้งปวง
ข. แนะนําผบ.รอย ที่ตนไปสนับสนุนในเรือ่ งการใชยานพาหนะบรรทุกของ
ค. แนะนําผบ.รอย ที่ตนไปสนับสนุนในเรือ่ งการใชเครือ่ งบินของ ทอ.เขาโจมตี
ง. ขอ ก และค. ถูก
๗๔๑. คําวา “ตรวจไมได ” เปนการสงให ศอย. ทราบวา ผตน. ไมสามารถปรับการยิงได
แตเหตุผลเชื่อถือไดวา ณ ที่นนั้ มีเปาหมายอยูจริง และมีความสําคัญเพียงพอ ที่จะทําการยิง
โดยไมตอ งปรับการยิง ในกรณีนี้ ผตน. จะขอยิงหาผล ดังนั้น ผตน. จะระบุคําวา “ตรวจไม
ได” ไวในองคประกอบใด
ก. การแสดงตนของ ผตน.
ข. คําสั่งเตือน
ค. ลักษณะเปาหมาย
ง. วิธียิง และการควบคุม
๗๔๒. การยิงหาหลักฐานประณีตนั้นผูตรวจการณหนาเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดจุดยิง
อยากทราบวาจะตองใชปน กีก่ ระบอกทําการยิง?
ก. ๒ กระบอก
ข. ๓ กระบอก
ค. ๑ กระบอก
ง. ๖ กระบอก
๗๔๓. องคประกอบคําขอยิงมีดวยกัน ๖ ประการดวยกันองคประกอบใดตองกลาวเปนลําดับแรก
ก. คําสั่งเตือน
ข. การแสดงตนของผูตรวจการณหนา
ค. ลักษณะเปาหมาย
ง. วิธีโจมตี
๗๔๔.การยิงกระสุนควันขาวลงบนเปาหมาย หรือ ใกล ๆ ขาศึก วัตถุประสงคเพือ่
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ก. เพื่อขมการตรวจการณ และลดขีดความสามารถในการมองเห็น
ข.เพือ่ ทําลายขาศึก
ค. เพือ่ ตัดรอนกําลังขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
๗๔๕. ผูตรวจการณหนา เปน ผปยส. ระดับใด?
ก. กรมดําเนินกลยุทธ
ข.กรมสนับสนุน
ค. กองพลเนินกลยุทธ
ง. กองรอยดําเนินกลยุทธ
๗๔๖. บอยครั้งทีก่ องรอยปนไดรับมอบหมายใหทําการยิงเปาหมายตามแผนซึ่งจะตองทําการยิงโดยเร็ว
เมือ่ ไมมีภารกิจยิงอื่นปนทุกกระบอกจะตองตั้งหลักฐาน เพื่อเตรียมทําการยิงไดทันที
เมือ่ สั่งเปาหมายดังกลาวไดแก
ก. เปาหมายเรงดวน
ข. ฉากปองกันขั้นสุดทาย
ค. เปาหมายทีผ่ ตู รวจการณหนาเพิ่งตรวจพบ
ง. ขอ ก.และ ข. ถูก
๗๔๗. หมูตรวจการณหนา ใน พัน.ป.ปบค. 105 มม. มีกี่หมู
ก. 6 หมู
ข. 7 หมู
ค. 8 หมุ
ง. 9 หมุ
๗๔๘.ขอใดไมใชเครือ่ งชวยในการตรวจการณ
ก. แผนพัดวัดมุม
ข. กลองสองสองตา
ค. กลองวัดระยะดวยแสงเลเซอร
ง. ปลย.เอ็ม ๑๖
๗๔๙.กอนออกปฏิบตั ิภารกิจ ผตน. ตองตรวจสอบและปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณของตนใหพรอม และฟง
การบรรยายสรุปจาก ฝายอํานวยการทีเ่ กี่ยวของในฐานะทีเ่ ปนผูประสานการยิง
ผตน.จะตอง
ก. เตรียมแผนบริวารแผนที่
ข. นําอากาศยานเขาโจมตีในกรณีไมมีผูนําอากาศยานหนา
ค. การขอเฮลิคอปเตอรโจมตี
ง. ถูกทุกขอ
๗๕๐. การวัดมุมดวยมือเปนเครือ่ งชวยในการตรวจการณอกี ชนิดหนึ่ง ถามวา เมือ่ ทานกํามือเพื่อวัดมุม มีคา
เทาใด
ก. 100 มิลเลียม
ข. 125 มิลเลียม
ค. 180 มิลเลียม
ง. 200 มิลเลียม
๗๕๑.ทานวัดมุมไปยังกระทอมหลังหนึ่ง บริเวณชายปา ไดคา มุมภาคเทากับ 950 มิลเลียม และวัดมุมขางไป
ทางขวาของกระทอมหลังนี้ไปยังตนไมใหญได 150 มิลเลียม อยากทราบวาตนไมใหญมีมุมภาคเทาใด
ก. 1000 มิลเลียม
ข. 1050 มิลเลียม
ค. 1100 มิลเลียม
ง. 1150 มิลเลียม
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๗๕๒. หลักในการติดตอสือ่ สารของทหารปนใหญในการขานตัวเลขและตัวอักษรมีหลักการวาอยางไร
ก. เลขหลักหนวยหลักสิบอานทีละตัว
ข. เลขหลักรอยหลักพันทีเ่ ต็มรอยเต็มพันอานเปนรอยและเปนพัน
ค. เลขที่มีจุดทศนิยมและเลขที่ไมเต็มรอยเต็มพันอานทีละตัว
ง. ถูกทุกขอ
๗๕๓. ขายวิทยุในกองรอยทหารปนใหญ มี ๒ ชนิดคือขายภายในและขายภายนอก ขอใดไมใชขา ยภายใน
ก.ขายบังคับบัญชาและอํานวยการยิงกองพัน FM
ข.ขายอํานวยการยิงกองรอย FM
ค. ขายแจงเตือนภัยเนิ่น AM
ง. ขายแผนที่กองพัน FM
๗๕๔. การติดตอสือ่ สารของกองรอยทหารปนใหญภายในจัดตั้งขึ้นเพือ่ ใหผูบังคับบัญชามีความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไร
ก. การคนหาเปาหมาย
ข. การอํานวยการยิง
ค. การควบคุมกํากับดูแลทางธุรการและทางยุทธวิธี
ง. ถูกทุกขอ
๗๕๕. การปฏิบัติงานของขายวิทยุในกองรอยทหารปนใหญสนามมี ๒ ขายไดแก
ก. ขายอิสระและขายบังคับ
ข. สถานีบังคับขาย
ค. ขายสํารองและขายบังคับ
ง ขายภายในและขายภายนอก
๗๕๖. ขอใดไมใชองคประกอบโดยทั่วไปของภัยทางอากาศ
ก. พาหะ
ข. ลูกระเบิด
ค. หวงอากาศเหนือพื้นที่
ง. สิ่งอํานวยความสะดวกในการควบคุมไปยังเปาหมาย
๗๕๗. การจัดหนวย ปตอ.ทบ.ไทย ตามอัตราการจัด และยุทโธปกรณของกองทัพในปจจุบันมีการจัดเปนหนวย
ในระดับที่สําคัญกี่สวน อะไรบาง
ก. ๓ สวน คือ หนวยในระบบควบคุม ,หนวยในระบบแจงเตือนภัย ,หนวยในระบบการบังคับบัญชา
ข. ๓ สวน คือ หนวยในระบบควบคุม ,หนวยในระบบแจงเตือนภัย ,หนวยในระบบการติดตอสือ่ สาร
ค. ๒ สวน คือ หนวยในระบบควบคุมและแจงเตือนภัย ,หนวยในระบบอาวุธ
ง. ๒ สวน คือ หนวยในระบบควบคุมและแจงเตือนภัย ,หนวยในระบบบังคับบัญชาและการติดตอ
๗๕๘. อาวุธนําวิถผี ิวพื้นสูอ ากาศหรืออาวุธนําวิถีตอ สูอ ากาศยาน เปนอาวุธสงซึ่งสงจากเครือ่ งสงแลว สามารถ
ปรับ วิถีเขาหาเปาหมายไดในขณะเคลื่อนที่อยูในอากาศ ระบบการนําวิถีที่มีใชมีกแี่ บบ อะไรบาง
ก. ๒ แบบ คือ ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตนําวิถี
ข. ๒ แบบ คือ ๑.การแลนไตนําวิถี ๒.สือ่ นําวิถี
ค. ๓ แบบ คือ ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตลํานําวิถี ๓.สือ่ นําวิถี
ง. ๓ แบบ คือ ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตลํานําวิถี ๓.เปาหมายนําวิถี
๗๕๙. ขอใดคือแบงประเภทอาวุธ ปตอ. ตามลักษณะการเคลือ่ นที่ ใน ๔ ประเภท
ก. ลากจูง
ข. อัตตาจร
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ค. นําพาไปดวยคน
ง. ถูกทุกขอ
๗๖๐.อาวุธ ปตอ. ๑๒.๗ มม.แบบ M ๕๕ มีระยะยิงไกลสุดเทาไร
ก. ๖,๖๖๐ เมตร
ข. ๗,๐๐๐ เมตร
ค. ๗,๒๓๐ เมตร
ง. ๘,๕๐๐ เมตร
๗๖๑. ขอใดไมใชอาวุธปองกันภัยทางอากาศ
ก. เครือ่ งบินขับไลของกองทัพอากาศ
ข. เรดารตรวจจับ ป. และ ค.
ค.ปตอ.๑๒.๗ มม.แบบ เอ็ม ๕๕
ง.อาวุธนําวิถสี ปาดา
วิชาปรับการยิงปนใหญ
๗๖๒. ขอใดไมใชพันธกิจของทหารปนใหญ
ก. สนับสนุนหนวยดําเนินกลยุทธดวยการสงกําลังบํารุงอยางใกลชิด,ตอเนือ่ งและทันเวลา
ข. ทําการยิงตอตาน ป.และระบบ คปม.ของ ขศ.
ค. ยายยิง รวมอํานาจการยิงไดอยางรวดเร็ว
ง. เพิ่มความลึกในสนามรบ
๗๖๓. ภารกิจทางยุทธวิธีใดควบคุมแบบรวมการต่ําทีส่ ุด
ก. ชวยโดยตรง
ข. เพิ่มเติมกําลังยิง
ค. ชวยสวนรวม-เพิ่มเติมกําลังยิง
ง. ชวยสวนรวม
๗๖๔. ขอใดไมใชแผนการยิงสนับสนุนการยุทธดวยวิธีรุก
ก. การยิงกอนการยิงเตรียม
ข. การยิงเตรียม
ค. การยิงระหวางการเขาตี
ง. การยิงทําลายการเตรียม
๗๖๕. คําวา “ชองยิงเร็ว” ใชกับภารกิจใด
ก. ชวยโดยตรง
ข. เพิ่มเติมกําลังยิง
ค. ชวยสวนรวม-เพิ่มเติมกําลังยิง
ง. ชวยสวนรวม
๗๖๖. ผูมอบภารกิจทางยุทธวิธีใหแกหนวย ป.สนาม คือใคร
ก. ผบ.ป.หนวยกําลังรบ
ข. ผบ.พัน.ป.ชต.
ค. ผบ.กรม ป.
ง. ผบ.หนวยกําลังรบ
๗๖๗. มุมตรงทิศคือ ๑๗๓๐ มิลเลียม มุมภาคแนวแสดงมุมภาคคือ ๖๑๐ มิลเลียม อยากทราบวา มุมภาคทิศทางยิง
คือ ขอใด
ก. ๒๓๔๐ มิลเลียม
ข. ๑๑๒๐ มิลเลียม
ค. ๕๒๘๐ มิลเลียม
ง. ๗๕๒๐ มิลเลียม
๗๖๘. องคประกอบของคําสั่งยิงที่ตอ ง สัง่ เสมอ คือขอใด
ก. คําสั่งเตือน, ปนที่จะยิง,กระสุน,สวนบรรจ
ข. คําสั่งเตือน,ปนที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง,สวนบรรจุ,วิธีการยิงหาผล
ค. มุมยิง
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ง. คําสั่งเตือน,ปนที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง,สวนบรรจุ, มุมยิง,กระสุน
๗๖๙.มุมภาคทิศทางยิงเทากับ ๔๒๒๐ มิลเลียมถาเปาหมายเกิดขึน้ ในทิศทางกลับกันมุมภาคทิศทางยิงใหมจะ
เทาใด
ก. ๑๐๒๐ มิลเลียม
ข.๑๕๐๐ มิลเลียม
ค. ๒๐๐๐ มิลเลียม
ง. ๒๕๐๐ มิลเลียม
๗๗๐. ที่หมายเล็งคือจุดหรือวัตถุเล็กๆที่มองเห็นเดนชัดซื่งอยูในแนวเสนเล็งและใชเปนหลักในการตั้งปนใหญให
ถูกทิศโดยทั่วไปแลวที่หมายเล็งมี ๒ ชนิดคือที่หมายเล็งไกลและที่หมายเล็งใกล อยากทราบวาที่หมายเล็งใกลตอง
ตั้งหาง จากปนอยางไร
ก. หลักเล็งอันไกลหางจากปนสองเทาของหลักเล็งอันใกล
ข. หลักเล็งอันไกลหางจากปนอยางนอย ๑๕๐๐ เมตร
ค. หลักเล็งอันใกลหางจากปนสองเทาของหลักเล็งอันไกล
ง. หลักเล็งอันใกลหางจากปนอยางนอย ๒๕๐๐ เมตร
๗๗๑. ที่หมายเล็งใกลที่นยิ มใชมี ๒ ชนิด คือ
ก. หลักเล็งไกล,หลักเล็งใกล
ข. หลักเล็ง,กลองกองรอย
ค. คอลลิมเิ ตอร,หลักเล็ง
ง. คอลลิมิเตอร,กลองกองรอย
๗๗๒. การจําลองทิศ คือการวัดมุมไปยังที่หมายเล็งโดย
ก. สายลํากลองปนไปยังที่หมายเล็ง
ข. หมุนกลองพาโนรามิคไปยังที่หมายเล็งโดยมิใหลํากลองปนเคลือ่ นที่
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ง. หมุนกลองเล็งและลํากลองปนไปยังที่หมายเล็ง
๗๗๓. การตั้งปนตรงทิศ วิธีใดถูกตองมากทีส่ ุด
ก. ที่หมายเล็งไกลและตรงทิศ
ข. วิธีมุมตรงทิศ
ค. วิธีหมายแนวลํากลองปน
ง. วิธีการใชการยิงแตกอากาศสูง
๗๗๔.กรวยพื้นยิงคือตําบลระเบิดทางขางของปนตั้งแต ๒ กระบอกขึ้นไป ทําการยิงรวมกันซึ่งจัดไว เพือ่ ใหดู
รูปแบบของตําบลระเบิดที่ตอ งการไดแก กรวยขนานคู กรวยปด กรวยเปด และกรวยพิเศษขอใดกลาวถึงกรวย
ขนานคู
ก.ตําบลระเบิดตางๆจะมีระยะเคียงระหวางนัดเชนเดียวกับระยะเคียงระหวางปน
ข. ตําบลระเบิดตางๆจะรวมกันที่จุดเดียวกัน
ค. ตําบลระเบิดตางๆจะมีระยะเคียงระหวางนัดเชนเดียวกับรัศมีระเบิดของขนาดกระสุน
ง. ไมมีขอถูก
๗๗๕. ลําดับความเรงดวนของเปาหมายในการยิงเล็งตรงของ ป.
ก.ทหารราบขาศึก
ข. รถถังทีก่ ําลังคุกคามที่ตั้งยิง
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ค.รถถัง ผบ.ชา
ง. รถถังที่กําลังจอดเปนฐานยิงคุมครอง
๗๗๖.การฝก ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. หมูปน ๑ หมูประกอบดวยกําลังพล ๑๐ นาย สวนประกอบของปนทีต่ อง
ใชในการลากจูงนั้นไดแกหวงพวงปน คําบอกคําสั่งคําวา ”พวงปน” หมายความวาอยางไร
ก.ปลดปนออกจากรถ
ข.แยกรางปน
ค.นําปนเขามาพวงกับรถลาก
ง. ยกปนขึ้นทําวันทยาวุท
๗๗๗. การฝกตั้งยิงและเลิกยิงเปนบุคคลเมือ่ ไดยนิ คําสั่งวา “พลประจําปนทายปนแถว” พลเล็งทวนวา “แถว”
พรอมทั้งชูมอื ขึน้ แลวนําแถววิ่งทวนเข็มไปเขาทางดานทายปน อยากทราบวาทายปนอยูทางดานใดของปน
ก.ทางปากลํากลองปน
ข.ทางดานดุมลอดานซาย
ค.ดานทายรางปน
ง. ทายรถปน

๗๗๘. การฝกตั้งยิงและเลิกยิงเปนบุคคลเมือ่ ไดยินคําสั่งวา “พลประจําปนทายปนแถว” พลเล็งทวนวา “แถว”
พรอมทั้งชูมอื ขึน้ แลวนําแถววิ่งทวนเข็มไปเขาทางดานทายปน อยากทราบวาพลประจําปนหมายเลข ๔และ ๕
ทําหนาที่อะไรในคําสั่งถัดไปและตองทําเสมอ
ก.หามลอ
ข. หมุนหวงพวงปนในทาตั้งยิง
ค.ปลดเหล็กยึดทายรางปน
ง. ติดเหล็กคัดทายอันซาย
๗๗๙.ความมุง หมายในการฝก ปบค.๑๐๕ มม.ชนิดลากจูงทั้งเปนบุคคลและเปนหมูนั้นเพือ่ อะไร
ก.เพื่อมิให นศท.งวงนอนในเวลาเรียน
ข.เพือ่ ให นศท. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง
ค.ใหสามารถปฏิบัติงานเปนชุดไดอยางมีประสิทธิภาพและมีระเบียบวินัยในการทํางาน
ง.เพือ่ เก็บคะแนนไวชวยตอนสอบภาคทฤษฏี
๗๘๐. การตั้งปนตรงทิศดวยวิธกี ารใชเข็มทิศแบบเอ็ม ๒ เมื่อวัดมุมภาคเข็มทิศไปยังปนหลักแลวขั้นตอไป
จะตองปฏิบัตอิ ยางไร
ก.มุมภาคเข็มทิศที่วัดไดลบมุมภาคทิศทางยิงแลวขานมุมทิศตั้งปนใหปนหลังตั้ง
ข.มุมภาคเข็มทิศที่วัดไดบวกมุมภาคทิศทางยิงแลวขานมุมทิศตั้งปนใหปนหลังตั้ง
ค.สั่งใหพลเล็งหมุนกลองเล็งไปยังหลักเล็งโดยขานมุมที่วัดไดจากเข็มทิศ
ง.ถูกทุกขอ
๗๘๑.กวางดานหนาของกรวยมาตราฐานของปนใหญสนามขนาด ๑๐๕ มม.จํานวน ๖ กระบอกจํานวนเทาใด
ก. ๖๐ เมตร
ข.๑๖๐ เมตร
ค.๑๒๐ เมตร
ง.๑๘๐ เมตร
๗๘๒. ผบ.พัน.ป.ชต. เปน ผปยส. ระดับได
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ก. กรมดําเนินกลยุทธ ข.กรมสนับสนุน
ค. กองพลเนินกลยุทธ ง. กองพันเฉพาะกิจ
๗๘๓. ระบบอาวุธและกระสุน ที่จะใหการสนับสนุนกับหนวยดําเนินกลยุทธประกอบไปดวย
ก.ปนใหญสนามทั้ง ป.ลํากลอง และจรวดตางๆ
ข.เครือ่ งยิงลูกระเบิด
ค.การสนับสนุนทางอากาศใกลชิด
ง. ถูกทุกขอ
๗๘๔.การกําหนดที่ตั้งเปาหมาย การสงคําขอยิง การปรับการยิง และตรวจผลการยิง เปนงานที่ ผตน.จะตอง
ทําใหไดมาตราฐาน ผตน.จําเปนอยางยิ่งจะตองทําคืออะไรบาง
ก. การเลือกการใชที่ตรวจการณ
ข. การเขียนภาพภูมิประเทศสังเขป
ค. การหาทิศทางในบริเวณเปาหมาย
ง. ถูกทุกขอ
๗๘๕. เครือ่ งชวยในการตรวจการณมีจํานวนมากไดแก หลักฐานเพิ่มเติมแผนที่ แผนพัดตรวจการณ
การวัดมุมดวยมือ แผนผังการเห็น เข็มทิศ ฯลฯ อยากทราบวา แผนพัดตรวจการณใชสําหรับทําอะไร
ก.วัดมุม วัดระยะ กรุยพิกดั ในแผนที่
ข. วัดมุม วัดระยะ กรุยพิกดั บนภูมิประเทศ
ค. ใชสําหรับตรวจการณในเวลากลางคืน
ง. ใชสําหรับหาทิศเหนือบนภูมิประเทศ
๗๘๖. การยิงระหวางการเขาตีเปนการยิงอยางหนึ่งของการ สนับสนุนหนวยดําเนินกลยุทธ ปกติจะยิงตามคําขอ
ตอเปาหมายตามเหตุการณ การกําหนดทีต่ ั้งเปาหมายวิธีพกิ ัดนัน้ ขอใดคือองคประกอบคําขอยิงที่สมบูรณ
ก. คําแสดงตน คําสั่งเตือน พิกัดที่หมาย ลักษณะที่หมาย วิธีโจมตี และควบคุมการยิง
ข. คําแสดงตน คําสั่งเตือน มุมภาค ระยะ ลักษณะที่หมาย วิธีโจมตี และควบคุมการยิง
ค. คําแสดงตน คําสั่งเตือน จาก จล. มุมภาค ซาย ลักษณะที่หมาย วิธีโจมตี และควบคุมการยิง
ง. คําแสดงตน คําสั่งเตือน สูงขึน้ ลักษณะทีห่ มาย วิธีโจมตี และควบคุมการยิง
๗๘๗. ในการดําเนินภารกิจ ของ ผตน. จะมีขั้นตอนในการ ปฏิบัติดังนี้
ก. เฝาตรวจสนามรบ,สงคําขอยิง,กําหนดตั้ง เปาหมาย
ข. กําหนดที่ตั้งเปาหมาย,สงคําขอยิง,ปรับการยิง, เฝาตรวจและรายงานผลการยิง
ค. สงคําขอยิง,ปรับการยิง,รายงานผล
ง. กําหนดที่ตั้งเปาหมาย และปรับการยิง
๗๘๘. ความกวางของกรวยมาตราฐานคือความกวางดานหนาคงที่เมื่อ รอย.ป.มีความกวางดานหนามากสําหรับ
รอย. ป. ขนาด๑๐๕ มม. ป. ๖ หมู กรวยมาตรฐานคือ
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๒๐๐ เมตร
ค. ๑๘๐ เมตร
ง. ๑๒๐ เมตร
๗๘๙. ผูทําหนาที่ประสานการยิงสนับสนุนของระบบอาวุธ ตาง ๆ ใหเขากับแผนดําเนินกลยุทธและเสนอแนะ
การจัดแผนการใชอาวุธยิงสนับสนุนแก ผบ. หนวย กําลังรบระดับกองรอยดําเนินกลยุทธ คือ
ก. ผบ.พัน.ป.ชต.
ข . ผูต รวจการณหนา
ค. ฝอ.๓ พัน.ปชต.
ง. รอง ผบ.พัน.ป.
๗๙๐.การจัดกองรอยปนใหญแยกเฉพาะเปนการขยายความรับผิดชอบในภารกิจชวยโดยตรงของพัน ป.ชต.
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ในการสนับสนุนภารกิจใดของหนวยดําเนินกลยุทธ
ก. การเขาตีประณีต
ข. การรบดวยวิธีรุกดวยการเคลื่อนทีเ่ ขาปะทะ
ค. การรบดวยวิธีการตั้งรับ
ง. การรบดวยวิธีรน ถอย
๗๙๑. สูตรมิลเลียมหรือกฏ กผร. เกิดจาก ๑ สวน ของเสนรอบวงวงกลมที่มีรศั มี ๑ ๐๐๐ สวนจะรองรับมุม ๑ มิล
เลียมณ จุดศูนยกลางของวงกลมนั้น หมายความวามุม ๑ มิลเลียม ณ ระยะ ๑๐๐๐ เมตร จะมีเสนรอบวงหรือกวาง
ดานหนา ๑ เมตร ขอใดคือสูตร กผร.ที่เขียนไดถกู ตอง
ก. ก = ผ/ร
ข. ผ= ก คูณ ร
ค. ร= ผ/ก
ง.ถูกทุกขอ
๗๙๒. มุมดิ่งใชสําหรับกําหนดที่ตั้งเปาหมายดวยวิธีโปลารหรือยายจากจุดที่ทราบถา ผตน.วัดมุมดิ่งไปยังที่หมาย
ได ๑๐ มิลเลียม และวัดระยะไปยังที่หมายได ๒๐๐๐ เมตรอยากทราบวาที่หมาย สูง/ ต่ํา กวา ผตน. กีเ่ มตร
ก. ๒๐ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง.ไมมีขอ ถูก
๗๙๓. วิธีที่ ผตน.หาระยะไดนั้นปกติไดแก เทียบสนามฟุตบอลหรือยิงหมายระยะ สังเกตุลกั ษณะของวัตถุหรือ
ภูมิประเทศ เวลาตางแสง/เสียง ความเร็วเสียงในอุณหภูมปิ กติประมาณ ๓๕๐ เมตร/วินาทีหลังจาก ผตน.
มองเห็นแสงตําบลระเบิดแลว ผตน.นับได ๑๐ วินาที จึงไดยินเสียงระเบิดอยากทราบวา ผตน.อยูหางตําบลระเบิด
เทาใด
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๓๔๐ เมตร
ค. ๒,๓๕๐ เมตร
ง. ๓,๕๐๐ เมตร
๗๙๔.ขาวถึงผูต รวจการหนาจาก ศอย. หลังจาก ศอย.ไดรับคําขอยิงก็พิจารณาวาจะโจมตีเปาหมายอยางไร
ขอตกลงใจในการโจมตีเปาหมายจะสงกลับไปยังผูตรวจการณหนาซึ่งประกอบดวย
ก.แจงถึงขาวสภาพอากาศให ผตน.ทราบ
ข.แจงถึงมุมทิศและมุมยิงที่ใชยิง
ค.หนวยที่จะปรับการยิงหรือยิงหาผล
ง. แจงความเร็วลมที่สงทายกระสุน
๗๙๕.องคประกอบคําขอยิงจากหนวยเหนือไดแก คําสั่งเตือน ที่ตั้งเปาหมาย วิธีโจมตี การควบคุมขอใดเปน
ตัวอยางคําขอยิงจากหนวยเหนือ
ก.ลพบุรี ๑๘ จากชัยนาท ๑๐ ยิงหาผลกองพัน เปลี่ยน
ข.”เปาหมาย กข ๑๐๑๐ หรือ” “พิกัด ๔๓๒๓๔๒ สูง ๕๒๐ เปลี่ยน”
ค. ลพบุรี ๑๘ จากชัยนาท ๑๐ ปรับการยิงโปรลา เปลีย่ น
ง. ขอ ก และ ข.ถูก
๗๙๖. ความตองการในการติดตอสือ่ สารภายใน ระดับกองรอยทหารปนใหญคอื
ก. การอํานวยการยิง
ข. การควบคุมกํากับดูแลทางธุรการและทางยุทะวิธี
ค. รวบรวมขาวสารและการกระจายขาวกรอง
ง. ถูกทุกขอ
๗๙๗..เจาหนาที่สอื่ สารในระดับกองรอยทหารปนใหญนั้นอยูในสวนใดของการจัดรอย ป.
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ก. บก.รอย
ข. หมูสูทกรรม
ข. หมูปน
ง. หมวดเจาหนาที่กองรอย
๗๙๘.การติดตอสื่อสารทางสายในที่รวมพลของกองรอยทหารปนใหญนิยมวางสายดวยวงจรตอเนือ่ งหมายถึง
การวางสายเชนใด
ก. การตอสายแบบขนาน
ข. ทุกสวนตองวางสายมายัง บก.รอย
ค. เริ่มวางจาก บก.รอย ผานไปตามสวนสําคัญตางแลวกลับมาที่ บก.รอย เปนวงรอบ
ง. วางระหวาง ผตน.กับ ศอย.

๗๙๙.ระบบการวางสายการติดตอสือ่ สารในระดับกองรอยทหารปนใหญขอ ใดกลาวไดถกู ตอง
ก. เจาหนาที่สื่อสารของกองรอยตองวางสายจาก บก.รอย ไปยังสวนสําคัญภายในกองรอย
ข. เจาหนาที่บันทึกของกองรอยตองวางสายจาก บก.รอย ไปยังสวนสําคัญภายในกองรอย
ค. เจาหนาทีส่ ื่อสารของกองรอยตองวางสายจาก ศอย.รอย ไปยัง นยส.และ ผตน.
ง. ไมมีขอถูก
๘๐๐. ทหารปนใหญกําหนดการติดตอสือ่ สารทางสายเปนหลักสําหรับการติดตอกัน สายใดที่ตอ งรีบดําเนินการ
กอนเสมอ
ก. สายอํานวยการยิง
ข. สายไปชุดรปภ.
ค. สายไปหมูก ระสุน
ง. สายไป บก.รอย.
๘๐๑.ภารกิจปองกันภัยทางอากาศคือมาตราการที่ใชในการปฏิบัติทั้งปวงที่จําเปนเพือ่ ลบลางหรือลดประสิทธิผล
ในการโจมตีของอาศยานขาศึกตลอดจนการเฝาตรวจเพื่อทําลายอากาศยานหรือขีปนาวุธขาศึกหลังจากขึน้ สู
หวงอากาศ อยากทราบวา อาวุธ ปภอ. ของหนวย ปตอ.ทีใ่ ชประเภทลํากลองสามารถยิงตอเปาหมายผิวพื้นได
หรือไม
ก. ไดเมือ่ จําเปน
ข. ไมไดเพราะไมใชภารกิจ
ค. ไมไดเพราะเปลืองกระสุน
ง. ไดเพราะเปนภารกิจหลักของ หนวย ปตอ.
๘๐๒.การคนหา การพิสูจนฝาย การสกัดกั้นและทําลายนั้นเปนพันธกิจของหนวยปองกันภัยทางอากาศขอใด
กลาวไดถูกตองในเรือ่ งของการคนหา
ก. เครือ่ งมือคนหาเปาหมายที่มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือเรดาร
ข. การปองกันมิใหทําการยิงอากาศยานฝายเดียวกัน
ค. ภายหลังที่ไดรับขาวการเขามาของอากาศยานขาศึกแจงเตือนไปยัง บ.สกัดกัน้
ง. การใชอาวุธ ปตอ.ทําการยิง
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๘๐๓.ลําดับความเรงดวนในการปองกันภัยทางอากาศคือทีต่ ั้งหรือสวนสําคัญตางๆที่ไดเลือกไวตอ งไดรับการ
ปองกันภัยทางอากาศตามลําดับความเรงดวน ไดแกความสําคัญ ความลอแหลม ความฟนตัว และภัยคุกคาม ขอ
ใดคือความหมายของ เกณฑความสําคัญ”สําคัญทีส่ ุด”
ก. ถาถูกทําลายแลวจะมีผลทําใหไมสามารถปฏิบตั ิตามแผนไดเลย
ข. ถาถูกทําลายแลวจะมีผลขัดขวางอยางรุนแรงในการปฏิบัติตามแผน
ค. ถาถูกทําลายแลวจะมีเหตุใหขัดขวางอยางจํากัดแตไมใชในทันทีในการปฏิบัติตามแผน
ง.. ถาถูกทําลายแลวจะมีผลขัดขวางอยางจํากัดในการปฏิบตั ิตามแผน
๘๐๔. ผูบังคับหนวย ปตอ.จะเลือกภารกิจทางยุทธวิธีที่เหมาะสมใหกับหนวยรองของตนโดยอาศัยการพิจารณา
ภารกิจที่ตนไดรับและสถานการณทางยุทธวิธีทเี่ ผชิญอยูภ ารกิจที่จะมอบใหหนวย ปตอ. มีอะไรบาง
ก.ภารกิจทางยุทธวิธีมาตราฐาน
ข.ภารกิจทางยุทธวิธีดดั แปลง
ค.ภารกิจเพิ่มเติมกําลังยิง
ง.ถูกทุกขอ

๘๐๕. ระยะยิงหวังผลทางอากาศของ ปตอ.๒๐ มม. วัลแคน อัตราจร เทาไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๒๐๐ เมตร
ง. ๑,๓๐๐ เมตร
๘๐๖. อาวุธนําวิถีผิวพื้นสูอ ากาศหรืออาวุธนําวิถตี อสูอ ากาศยาน เปนอาวุธสงซึ่งสงจากเครือ่ งสงแลว สามารถ
ปรับวิถีเขาหาเปาหมายไดในขณะเคลื่อนที่อยูในอากาศ ระบบการนําวิถีที่มีใชมีกแี่ บบ อะไรบาง
ก. ๒ แบบ คือ ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตนําวิถี
ข. ๒ แบบ คือ ๑.การแลนไตนําวิถี ๒.สือ่ นําวิถี
ค. ๓ แบบ คือ ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตลํานําวิถี ๓.สือ่ นําวิถี
ง. ๓ แบบ คือ ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตลํานําวิถี ๓.เปาหมายนําวิถี
๘๐๗. หนาที่ของ ระบบคนหาเปาหมาย คือ
ก. กําหนดที่ตั้งยิง สงคําขอยิง ปรับการยิง
ค. ตรวจจับ พิสูจนฝาย การสงกําลัง

ข. ตรวจจับ พิสูจนฝาย กําหนดที่ตั้ง ปม.
ง. คนหา ปม. สงคําขอยิง ตรวจผลการยิงและซอมบํารุง

๘๐๘. การยิงกอนการยิงเตรียมในการรบดวยวิธีรุก มีการยิง ๔ อยาง ขอใดไมใช
ก. การยิงสนับสนุนการตีโตตอบ
ข. การยิง ปม.ตามเหตุการณ
ค. การยิงหาหลักฐาน
ง. การยิงรบกวนขัดขวาง
๘๐๙. การยิงหลังจากขาศึกจัดรูปขบวนเขาตี กระทําเพื่อทําลายรูปขบวนการเขาตี ทําลายระบบบังคับบัญชาและ
การติดตอสือ่ สารของขาศึก การยิงชนิดนี้ เรียกวา
ก. การยิงเตรียม
ข. การยิงทําลายการเตรียม
ค. การยิงรบกวนขัดขวาง
ง. การยิงฉากปองกันขัน้ สุดทาย
๘๑๐. พัน.ป. ที่รับภารกิจใดจะไดรับความเรงดวนในการเขาที่ตั้งยิงเปนลําดับแรก
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ก. ชต.
ข. พย.
ค. ชร.-พย.
ง. ชร.
๘๑๑. การอํานวยการใหการใช ป. เปนไปอยางถูกตองตามหลักนิยมการรบของฝายเรา คือหนาทีข่ องระบบใด
ก. การคนหาเปาหมาย
ค. อาวุธ-กระสุน

ข. การอํานวยการยิง
ง. การควบคุมบังคับบัญชา

๘๑๒. การปรับเสนเล็งวิธกี ารใดไมควรใช ยกเวนกรณีจําเปน
ก. วิธีแผนเปาทดสอบ
ข. วิธีกลองกองรอย
ค. การใชกลอง คอลิมเิ ตอร
ง. วิธีที่หมายเล็งไกล
๘๑๓. อุปกรณใดที่ไมใชในการตั้งปนตรงทิศ
ก. กลองกองรอย
ข. เข็มทิศ M.๒
ค. ที่หมายเดนทีอ่ ยูไกลๆ
ง. กลองคอลิมเิ ตอร
๘๑๔. การปรับเสนเล็งดวยวิธีกลองกองรอย จะตั้งกลองหางจากหนาปนระยะเทาใด
ก. ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร
ข. ๕๐ - ๑๐๐ เมตร
ค. ๕๐ - ๗๕ เมตร
ง. ๓๐ - ๕๐ เมตร
๘๑๕. เสนตารางคือเสนที่ตอ ออกไปตามแนวทิศเหนือ – ทิศใตหรือเสนที่ตอ ออกไปตามแนว ทิศตะวันออก –
ทิศตะวันตกบนแผนที่แผนที่ภาพถายตางๆหรือกระดาษตารางสําหรับบอกทีอ่ ยูข องจุดตางๆอยากทราบวาการอา
นพิกัดตารางเพื่อบอกทีอ่ ยูตางนัน้ อานอยางไร
ก.อานพิกดั ตะวันออก- พิกัดเหนือ จากซายไปขวา - ลางขึ้นบน
ข.อานพิกดั ตะวันออก- พิกัดเหนือ จาก ลางขึ้นบน - ซายไปขวา
ค.อานพิกดั เหนือ- พิกัดตะวันออก จากซายไปขวา - ลางขึ้นบน
ง.อานพิกัดเหนือ- พิกัดตะวันออก จาก ลางขึ้นบน – ซายไปขวา
๘๑๖. ระยะหางที่เหมาะสมในการตั้งยิงปนใหญขนาด ๑๐๕ มม. คือขอใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง. ๗๕ เมตร
๘๑๗.ทิศเหนือเปนทิศหลักที่ใชอางทิศทางในการกําหนดที่อยูบนพืน้ โลกหรือบนแผนที่มดี วยกัน ๓ ทิศ คือ
ทิศเหนือจริง ทิศเหนือตาราง ทิศเหนือเข็มทิศ อยากทราบวาทิศเหนือทีช่ ี้ไปยังทางเหนือของ
เสนตารางบนแผนที่หรือกระดาษตารางคือทิศเหนืออะไร
ก.ทิศเหนือจริง
ข.ทิศเหนือตาราง
ค.ทิศเหนือเข็มทิศ
ง.ไมมีขอ ถูก
๘๑๘.มุมภาคกลับคือมุมภาคของทิศทางที่อยูตรงขามกับทิศทางของมุมภาคนัน้ ซึ่งหมายถึงมุมภาคที่บวกลบดวย
๓๒๐๐ มิลเลียมถามุมภาคจากจุด ก.ไปยัง จุด ข.มีคาเทากับ ๕๐๐ มิลเลียม อยากทราบวาถาตองเดินทางจากจุด
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ข.กลับไปยังจุก ก. ตองเดินทางดวยมุมภาคเทาใด
ก. ๕๐๐ มิลเลียม
ข. ๓๒๐๐ มิลเลียม
ค. ๒๗๐๐ มิลเลียม
ง. ๓๗๐๐ มิลเลียม
๘๑๙. จุดตั้งกลอง คือจุดๆหนึ่งบนแนวแสดงมุมภาคซึ่งกําหนดขึ้นบนพื้นดินเปนจุดที่ รอง ผบ.รอย
นํากลองกองรอยไปตั้งเพือ่ ตั้งปนตรงทิศ อยากทราบวาตั้งปนตรงทิศดวยวิธอี ะไร
ก.มุมภาคตาราง
ข.ที่หมายเล็งไกลและมุมทิศ
ค. แผนเปาทดสอบ
ค.มุมตรงทิศ

๘๒๐.การปรับเสนเล็งโดยวิธีมุมมาตราฐานเปนวิธีปรับหรือตรวจสอบเสนเล็งแบบเรงดวนโดยเลือกจุดเล็งขึ้นจุด
หนึ่งณ ปากลํากลองปน แลวปรับเสนเล็งของกลองเล็งใหมมี ุมทิศและมุมสูงเทากับมุมมาตราฐาน
อยากทราบวามุมทิศและมุมยิงที่มาตราฐานดังกลาวหามาไดอยางไร
ก.มาจากโรงงานสรางอาวุธปน
ข.อานจากกลองเล็งขณะนัน้
ค.หาไวจากการปรับเสนเล็งดวยวิธแี ผนเปาทดสอบโดยใชจุดเล็งปากลํากลองเดียวกัน
ง.หาไวจากการปรับเสนเล็งดวยวิธีแผนเปาทดสอบโดยใชจุดเล็งจากหลักเล็ง
๘๒๑.คําสั่งยิงจะประกาศไปตามลําดับขององคประกอบทีก่ ําหนดไวเพื่อใหบรรลุถึงความมุงหมายดังตอไปนี.้ ก. ประหยัดเวลา อํานวยการใหหลายๆสวนปฏิบัติงานไดพรอมกัน
ข. ขจัดขอผิดพลาด คือ ผบ.หมูจะไมทําการยิงจนกวาจะไดรับคําสั่งยิงทีส่ มบูรณ
ค. เพือ่ ชวยใหประหยัดกระสุนและสวนบรรจุ
ง.ขอ ก.และขอ ข. ถูกตอง
๘๒๒. งวดงานกระสุนหมายถึงงวดงานกระสุนและดินสงกระสุนที่ใชยิงอยากทราบวางวดงานของกระสุนกึ่ง
รวมนั้นแตกตางกับกระสุนแยกบรรจุอยางไร
ก.กระสุนกึ่งรวมมีงวดงานรวมกันทั้งกระสุนและสวนบรรจุ
ข. กระสุนกึ่งรวมมีงวดงานแยกกันระหวางกระสุนและสวนบรรจุ
ค.กระสุนแยกบรรจุมีงวดงานรวมกันทั้งกระสุนและสวนบรรจุ
ง.ไมมีขอถูก
๘๒๓.หลังจากไดพิจารณาถึงสถานการณทางยุทธวิธี อาวุธ และความสามารถของเจาหนาที่
สถานภาพของกระสุน
ตลอดการยิงโตตอบของขาศึกที่คกุ คามอยูน ั้น องคประกอบคําสั่งยิงบางหัวขออาจกําหนดไวเปนมาตราฐานได
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ไมจําเปนตองสั่งทุกครั้ง ขอใดคือมาตราฐานคําสั่งยิง ทีถ่ ูกตอง
ก.ปนที่จะยิง/วิธียิง,กระสุน,งวดงานกระสุน,ชนวน/เวลาชนวน
ข.ปนที่จะยิง/วิธียิง,กระสุน,สวนบรรจุ,ชนวน/เวลาชนวน
ค. ปนที่จะยิง/วิธียิง,กระสุน,งวดงานกระสุน,ชนวน/เวลาชนวน,มุมยิง
ง. ปนที่จะยิง/วิธียิง,กระสุน,งวดงานกระสุน,ชนวน/เวลาชนวน,มุมทิศ
๘๒๔.บอยครั้งที่กองรอยทหารปนใหญสนามไดรับเปาหมายตามแผนซึ่งจะตองทําการยิงโดยเร็วสวนหนึ่งของเป
า หมายนี้ ศอย.เปนผูก ําหนดลําดับความเรงควน เมือ่ ไมมภี ารกิจอื่นแลวปนแตละหมู
จะตองตั้งหลักฐานไปยังเปาหมายที่มคี วามเรงดวนสูง ขอใดตอไปนี้ คือ เปาหมายตามแผนดังกลาว
ก.เปาหมายตามเหตุการณทเี่ กิดขึ้น
ข.รถถังทีก่ ําลังคุกคามฝายเรา
ค.ฉากปองกันขั้นสุดทายและ เปาหมายเรงดวน ง. อาวุธยิงสนับสนุนขาศึกที่กําลังพิสูจนทราบ

๘๒๕.ในการฝกตั้งยิงเปนหมูเ พือ่ ความมุงหมายใหพลประจําปนเกิดความชํานาญ ถูกตอง รวดเร็ว
ผูที่ทําหนาทีเ่ กี่ยวกับการใชกลองเล็งของปนคือใคร
ก.พลยิง
ข.พลกระสุน
ค.พลเล็ง
ง.พลประจําปน
๘๒๖. การฝกพลประจําปน ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. นั้น อัตรากําลังพลของหมูปน ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. ผบ.หมู ,พลเล็ง, พลขับ และ พลประจําปน ๗ นาย
ข. ผบ.หมู ,พลเล็ง, และ พลประจําปน ๗ นาย
ค. ผบ.หมู ,พลเล็ง, พลขับ และ พลประจําปน ๕ นาย
ง. ผบ.หมู ,พลเล็ง, และ พลประจําปน ๕ นาย
๘๒๗. ชุดหลักยิงของทหารปนใหญสนามจะประกอบดวย
ก. ผูตรวจการณ แผนที่ ป. สวนยิง
ข. ผูตรวจการณ ศูนยอํานวยการยิง, สวนยิง
ค. ผูต รวจการณ ผูประสานการยิง สวนยิง
ง. ผูตรวจการณ สือ่ สาร ป. สวนยิง
๘๒๘. ผูตรวจการณของทหารปนใหญเปรียบเสมือนดวงตาของทหารปนใหญ และไปประจําอยูกับหนวยดําเนิน
กลยุทธ ขอใดคือหนาที่ของ ผูตรวจการณหนา
ก. คนหาเปาหมาย
ข. กําหนดที่ตั้งเปาหมายและรองขอการยิง
ค. อํานวยการยิงดวยการคํานวณหาหลักฐานยิง ง. ขอ ก. และ ข. ถูก
๘๒๙. การจัดหมูตรวจการณหนาของทหารปนใหญจะประกอบดวย
ก. ผูตรวจการณหนา นายสิบลาดตระเวน นายสิบติดตอ พลขับ
ข. ผูต รวจการณหนา นายสิบลาดตระเวน พลวิทยุโทรศัพท พลขับ
ค. ผูต รวจการณหนา นายสิบลาดตระเวน นายสิบติดตอ พลวิทยุโทรศัพท
ง. ผูตรวจการณหนา นายสิบลาดตระเวน นายสิบยิงสนับสนุน พลวิทยุโทรศัพท
๘๓๐. การกําหนดที่ตั้งเปาหมายและสงคําขอยิงเปนงานของผูตรวจการณหนาในฐานะอะไร
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ก. เปนผูบังคับบัญชา
ข. เปนสวนหนึ่งของระบบคนหาเปาหมาย
ค. เปนผูประสานการยิงสนับสนุน
ง. เปนสวนหนึ่งของชุดหลักยิง
๘๓๑. ในกองรอย ป.105 มม. จะมีหมูตรวจการณหนาจัดไวในอัตราทั้งสิน้ จํานวนเทาไร
ก. 2 หมู
ข. 3 หมู
ค. 6 หมู
ง. 9 หมู
๘๓๒. การปรับการยิงดวยชนวนเวลา วัตถุประสงคเพือ่ นําตําบลระเบิดของกระสุน ใหแตกเหนือเปาหมายที่
ตองการ
ก. ๒๐ เมตร
ข. ๔๐ เมตร
ค. ๑๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร

๘๓๓. กลองสองสองตาที่ใชสําหรับการตรวจการณ ปรับการยิง ป. วัดมุมทางระดับ ทางดิ่ง จากจุดอางกลองสอง
สองตามีประโยชนอยางยิ่งในการลาดตระเวน ตรวจการณ อยากทราบวาถาวัดมุมทางขางไปยังที่หมายได ๓๐ มิ
ลเลียม ระยะจาก ผูตรวจการณหนาไปยังที่หมาย ๒,๐๐๐ เมตร การยายทางขางเปนจํานวนเทาใด
ก. ๓๐ คูณ เฟคเตอร ตม. ๒ เทากับ ๖๐ เมตร
ข. ๓๐ คูณ เฟคเตอร ตม. ๑ เทากับ ๓๐ เมตร
ค. ๓๐ คูณ คาsinเฟคเตอร ตม. เทากับ ๑๐๐ เมตร
ง. ๓๐ คูณ คาcosเฟคเตอร ตม. เทากับ ๑๖๐ เมตร
๘๓๔. ในกรณีที่ทานเปนผูตรวจการณตรวจพบกําลังทหารฝายเดียวกันอยูใกลกับเปาหมายที่จะทําการยิงทาน
จะตองระบุในองคประกอบคําขอยิงในสวนของวิธีโจมตีเปาหมายวาอยางไร
ก. อันตรายใกลฝายเรา
ข. การยิงรบกวน
ค. การยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย
ง. ภารกิจอะไรก็ได
๘๓๕. การตรวจทางขางนั้น ตรวจไดคือ
ก. ซาย , ขวา . ตรงทิศ
ข. ซาย . ขวา
ค. ขวา , ซาย
ง. ถูกทุกขอ
๘๓๖. องคประกอบคําขอยิงมีอยู ๖ ประการ หากทานพิจารณาแลววาพื้นที่ที่เปาหมายเกิดขึน้ นั้นไมสามารถตรวจ
เห็นตําบลกระสุนตกไดทานจะระบุที่องคประกอบใด
ก. วิธียิง และควบคุม
ข. ลักษณะเปาหมาย
ค. ที่ตั้งเปาหมาย
ง. วิธีโจมตี
๘๓๗. การกําหนดที่ตั้งเปาหมาย และหลักฐานเริ่มแรกกอนที่จะยิงนั้นจําเปนตองใชมาตราการที่ถูกตองทีส่ ุด
ทั้งนี้ก็ เพือ่ ใหอะไร
ก. ปลอดภัยคือฝายเรา
ข. ประหยัดกระสุน
ค. ประหยัดเวลา ,ยิงหาผลเร็ว
ง. ถูกทุกขอ

๙๙

๘๓๘.ในการยิงดวยชนวนแตกอากาศนัน้ ผูตรวจการณหนาตองรายงานผลการตรวจสูงกระสุนแตกดังนี้
แตกอากาศ , แตกอากาศคละ,กระทบแตก, กระทบแตกคละ อยากทราบวา “แตกอากาศคละ” หมายความ
วาอยางไร
ก.แตกอากาศ ๓ นัดกระทบแตก ๑ นัด ข. แตกอากาศ ๑ นัดกระทบแตก ๓ นัด
ค. แตกอากาศ ๒ นัดกระทบแตก๒ นัด ง. แตกอากาศ ๔ นัดกระทบแตก ๐ นัด
๘๓๙.เทคนิคในการปรับการยิงเปนพื้นที่มี ๔ วิธี ไดแก การสรางหวงควบตามลําดับขั้น , การสรางหวงควบแบบ
เรงดวน , การปรับการยิงดวยกระสุน ๑ นัด , การยิงคืบ สําหรับการสรางหวงควบตามลําดับขั้นนัน้ เมื่อกระสุน
ตกใกลเปาหมาย ๕๐ เมตร จึงสั่งยิงหาผล สําหรับหวงควบทางระยะที่ใชนั้นไดแก
ก. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐, ๘๐๐ เมตร
ข. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐,๖๐๐, ๘๐๐ เมตร
ค. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐, ๘๐๐ ,๑,๖๐๐ เมตร ง. ไมตองใชเพราะเชื่อในความแมนยํา
๘๔๐.ชนิดของการยิงประณีต ผูต รวจการณเปนผูรับผิดชอบอยางมากในการดําเนินการยิงประณีต ภารกิจยิง
ประณีตแบงออกเปน ๒ ชนิดไดแก การยิงหาหลักฐานประณีตและการยิงทําลายในการยิงหาหลักฐานประณีตนั้น
มีความมุงหมายในการยิงเพื่ออะไร
ก.ทําลายเปาหมายเปนจุด
ข.เพือ่ ใหลํากลองปนรอนในสภาพอากาศหนาวจัด
ค.ขม, ตัดรอน ,และทําลายขาศึก
ง.หาหลักฐานตัวแกเพิ่มความแมนยําใหกับปน
๘๔๑.ในการยิงทําลายใชปนกระบอกเดียวทําการยิงเพือ่ ทําลายเปาหมายการดําเนินการยิงเหมือนกับ การยิงหา
หลักฐาน ผตน.จะปรับการยิงตอเนื่องจนกวาจะสรางหวงควบ ๒๕ เมตรตอจากนั้นก็จะมีการผาหวงควบ
ขอใดกลาวไดถกู ตอง
ก. เพิ่มหรือลดระยะไป ๑๐ เมตร และทําการยิงไปครั้งละ ๓ นัดปรับ จนกวาเปาหมายถูกทําลาย
ข. เพิ่มหรือลดระยะไป ๑๒ เมตร และทําการยิงไปครั้งละ ๑๐ นัดปรับ จนกวาเปาหมายถูกทําลาย
ค. เพิ่มหรือลดระยะไป ๒๕ เมตร และทําการยิงไปครั้งละ ๓ นัดปรับ จนกวาเปาหมายถูกทําลาย
ง. เพิ่มหรือลดระยะไป ๑๐ เมตร และทําการยิงไปครั้งละ ๑๐ นัดปรับ จนกวาเปาหมายถูกทําลาย
๘๔๒. ความมุงหมายของระบบการติดตอสือ่ สารภายใน จัดตั้งขึ้นเพือ่ ใหผูบังคับบัญชามีความสะดวก ในการ
ปฏิบัตเิ กีย่ วกับ…
ก. การอํานวยการยิง
ข. การควบคุมกํากับดูแลทางกําลังพลและสงกําลัง
ค. รวบรวมของมูลการติดตอสื่อสาร
ง. กระจายขาวทางโทรศัพท
๘๔๓. ความมุง หมายของระบบการติดตอสือ่ สารภายนอก ใหผูบังคับบัญชามีความสะดวกในการปฏิบัติ
เกีย่ วกับ…
ก. รับคําสั่ง ผบ.ชา และคําสั่งภายนอก ข. ติดตอกับหนวยขางเคียง
ค. รับขาวการยิง
ง. รับภารกิจจากหนวยเหนือ

๑๐๐

๘๔๔.ขายการติดตอสือ่ สารภายในระดับกองรอยทหารปนใหญสนามเปนวิทยุระบบ เอฟเอ็มมีขายบังคับบัญชา/
อํานวยการยิงกองพัน, ขายอํานวยการยิงกองรอย,ขายแผนที่ ในระหวางเดินทาง ทางธุรการปกติแลวจะติดตอดวย
ขายอะไร
ก.แผนที่
ข.ขายบังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน
ค.ขายอํานวยการยิงกองรอย
ง. ขายโทรศัพทมอื ถือโทรทั่วไทยโปรโมชั่นใหมลาสุด

๘๔๕. ขายการติดตอสือ่ สารภายนอกระดับกองรอยทหารปนใหญสนามเปนวิทยุระบบ เอฟเอ็มคือขายบังคับ
บัญชา/ยุทธการกองพันดําเนินกลยุทธและ ระบบเอเอ็มคือ ขายแจงเตือนภัยเนิ่น ซึ่งอยูที่ ศอย.รอย ป. ขอใดเปน
ขาวที่ไดรับจากขายแจงเตือนภัยเนิ่นคือ
ก.ขาวการจัดรูปขบวนเขาตีของขาศึก
ข.ขาวรองขอการยิงฉากปองกันขัน้ สุดทาย
ค.ขาวสภาพอากาศ และภัยทางอากาศ
ง. ถูกทุกขอ
๘๔๖. ขอใดกลาวถึงลักษณะของสงครามทางอากาศไดอยางถูกตอง
ก. ทําการโจมตีอยางทันทีทันใดดวยอากาศยานตอเปาหมายภาคพื้นหลายเปาหมาย
ข. สามารถใชอาวุธหลายรูปแบบทําการโจมตี เชน ลูกระเบิด, จรวด, ปนกล ฯลฯ
ค. จูโจมอยางรวดเร็ว ยากแกการปองกัน
ง. ถูกทุกขอ
๘๔๗. การปองกันภัยทางอากาศมี ๒ วิธี คือการปองกันเชิงรุก และการปองกันเชิงรับ ขอใดไมใชการปองกันเชิง
รุก
ก. การใช บ. เขาสกัดกั้น
ข. การยิงตอสูดวยอาวุธ ปตอ.
ค. การยิงตอสูดวยอาวุธประจํากาย
ง. การกําบัง , การซอนพราง
๗๔๘. พันธกิจของการปองกันภัยทางอากาศ คือ การคนหา , การพิสูจนฝาย , การสกัดกัน้ และการทําลาย ขอใด
กลาวถึงการพิสูจนฝาย
ก. เครือ่ งมือคนหาเปาหมายที่มีประสิทธิภาพมากในขณะนีค้ ือ เรดาร
ข. บ.สกัดกั้นขึ้นสูอากาศ อาวุธ ปตอ. เตรียมพรอม
ค. เพือ่ ปองกันไมใหยิงอากาศยานฝายเดี่ยวกัน
ง. ถูกทุกขอ
๘๔๙. หนวยที่รับผิดชอบในการวางแผนการตอสูปอ งกันภัยทางอากาศของ ทบ. คือ
ก. ศปภอ.ทบ.
ข. พล.ปตอ.
ค. กรม ปตอ.
ง. นปอ.

๑๐๑

๘๕๐. หนวยที่รับผิดชอบในการวางแผนเกี่ยวกับระบบการแจงเตือนภัยทางอากาศของ ทบ. คือ
ก. ศปภอ.ทบ.
ข. พล.ปตอ.
ค. กรม ปตอ.
ง. นปอ.
๘๕๑. ปตอ.๔๐ มม.แอล ๖๐ มีระยะยิงไกลสุดเทาใด
ก. ๙,๐๐๐ เมตร
ข. ๑๐,๐๐๐เมตร
ค. ๑๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๙,๕๐๐ เมตร

วิชาการจัดหนวยทหารชาง
๘๕๒. อํานวยความสะดวกในการเคลือ่ นยายหนวยทหารฝายเดียวกัน และขัดขวางการเคลือ่ นที่ของขาศึก เปน
ภารกิจอะไรของทหารชาง
ก. ภารกิจมูลฐาน
ข. ภารกิจเฉพาะ
ค. ภารกิจแฝง
ง. ภารกิจทั่วไป
๘๕๓. การเตรียมการและการปฏิบัติการทําลายดวยวัตถุระเบิด เปนภารกิจอะไรของทหารชาง
ก. ภารกิจมูลฐาน
ข. ภารกิจเฉพาะ
ค. ภารกิจแฝง
ง. ภารกิจทั่วไป
๘๕๔. การแบงประเภทหนวยทหารชางตามการในหนาที่มีกี่ประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๕ ประเภท
ค. ๖ ประเภท
ง. ๗ ประเภท
๘๕๕. การจัดกองพันของกองทัพบกไทย จัดกําลังเต็มอัตราประกอบดวยอะไร
ก.บก.พัน/รอย บก.และบริการ/กองรอยปฏิบัติงานตั้งแต ๒ กองรอยหรือมากกวา
ข.บก.พัน/กองรอยปฏิบตั ิงานตั้งแต ๓ กองรอยหรือมากกวา
ค.บก.พัน/กองรอยปฏิบตั ิงานตั้งแต ๔ กองรอยหรือมากกวา
ง.บก.พัน/กองรอยปฏิบัติงานตั้งแต ๕ กองรอยหรือมากกวา
๘๕๖. กองรอยทหารชางที่ไมใชหนวยในอัตราของกองพันทหารชางเปนกองรอยแบบไหน
ก. กองรอย ช.สนาม
ข. กองรอย ช.อิสระ
ค. กองรอย ช.ของกองพล
ง. กองรอย ช.ของกองทัพ
๘๕๗ หนวยที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานธุรการและเลี้ยงดูนายสิบ พลทหารของบก.พันทหารชางทบ.
ไทยคือ
ก. บก.พัน
ข. รอย บก./บริการ
ค.รอย ๑
ง. รอย ๒

๑๐๒

๘๕๘. หมูสื่อสารของกรมทหารชาง การจัดกําลังตามหลักการทั่วไป ในกรณีเปนกองพัน จัดไวสวนไหน
ของกองพัน
ก. บก./รอยบก.
ข. บก.พัน
ค. รอยปฏิบตั ิงาน
ง. ผิดทุกขอ
๘๕๙. ในภารกิจทหารชางในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก ณ สถานีปลายทางหมายถึง
ก. การกอสรางการฟนฟู
ข. การบํารุงรักษาอยางขนาดใหญเกี่ยวกับการทาเรือและฐานทัพอากาศ
ค. การฟนฟูถนน,ทางรถไฟและสะพาน
ง. ถูกทุกขอ
๘๖๐. การดัดแปลงตั้งรับ การใหความชวยเหลือทางเทคนิคและการกอสรางพิเศษ การเตรียมที่มั่นตั้งรับอยู
ในภารกิจอะไร
ก. ภารกิจทั่วไป
ข. ภารกิจจําเปน
ค. ภารกิจเฉพาะ
ง. ภารกิจมูลฐาน
๘๖๑. การทําลายและการรืน้ ถอน เครือ่ งกีดขวางรวมทั้งสนามทุนระเบิดควรเปนเรือ่ งของกองพันอะไร
ก. กองพันทหารชางสนาม
ข. กองพันทหารชางกอสราง
ค. กองพันสงกําลังบํารุง
ง. กองพันเครือ่ งมือพิเศษ
๘๖๒. กองรอยทหารชางอิสระ หมายถึง ทํางานแบบใด
ก. ทํางานแบบไมข้นึ กับใคร
ข. แบบไมใชหนวยในอัตราของกองพันทหารชาง
ค. บรรจุมอบ หรือจัดใหขึ้นสมทบกับกรมทหารชาง หรือหนวยทหารชางอืน่ ๆ
ง. ขอ ข และ ค ถูก
๘๖๓. การใชทหารชาง ตองยึดหลักวา
ก. งานนั้นตองการความชํานาญทางเทคนิค
ข. งานนั้นใหเปนไปตามลําดับเรงดวน
ค. งานนั้นตองมีความสําคัญตอหนวยบัญชาการเปนสวนรวม
ง. ถูกทุกขอ
๘๖๔. หมวดทหารชาง เปนสวนกําลังปฏิบัตงิ านหลักของใคร
ก. กองพล
ข. กองพัน
ค. กองรอย
ง. ไมมีขอ ถูก
๘๖๕. กองพันทหารชางขางลางนี้ เปนกองพันซึ่งจัดกําลังเต็มอัตราขอใดไมใช
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ก. กองพันทหารชางสนามของกองพล
ข. กองพันทหารชางยานเกราะ
ค. กองพันทหารชางสนามของกองทัพ
ง. กองพันทหารชางกอสราง
๘๖๖. ในเรื่องของแผนที่ การเก็บรักษาและการแจกจายแผนที่และสิ่งที่ใชทดแทนแผนทีเ่ ปนหนาทีข่ อง
เหลาทหารใด
ก. เหลาทหารราบ
ข. เหลาทหารแผนที่
ค. เหลาทหารชาง
ง. เหลาทหารทุกเหลา

๘๖๗. วิธีปฏิบัตกิ ารใหมปี ระสิทธิภ์ าพของงานชางจะมีมากที่สดุ คือหนวยในระดับใด
ก. กองพลทหารชาง
ข. กรมทหารชาง
ค. กองพันทหารชาง
ง. กองรอยทหารชาง
๘๖๘. โดยปกติมกั จะจัดกองรอยทหารชางใหทําการสนับสนุนโดยตรงตอทหารราบในระดับใด
ก. กองพลทหารราบ
ข. กรมการทหารราบ
ค. กองพันทหารราบ
ง. กองรอยทหารราบ
๘๖๙. คําวา “ผูบังคับทหารชาง”(ผบ.ช.) หมายถึง
ก. ผูบัญชาการทหารชาง
ข. ผูใหญบานของทหารชาง
ค. นายทหารชางซึ่งทําหนาที่นายทหารฝายกิจการพิเศษสายทหารชางของหนวยบัญชาการ
ง. ถูกทุกขอ
๘๗๐. การบังคับบัญชา ผูบังคับทหารชางของแตละระดับหนวยบัญชาการและกองพลมีหนาที่ ๒ ประการ คือ
เปนผูบังคับหนวยและฝายใด
ก. ฝายขึ้นสมทบ
ข. ฝายสนับสนุน
ค. ฝายกิจการพิเศษ
ง. ฝายสงกําลัง
๘๗๑. การสนับสนุนโดยตรง คือ การที่หนวยทหารชางปฏิบัติงานชางใหกับหนวยอืน่ เฉพาะหนวย การขอ
งานขอแบบใด
ก. ขอโดยตรงไมตองผานหนวยเหนือ
ข. การขอนัน้ ถือเปนความเรงดวนสูงที่หนวยทหารชางจะตองปฏิบัติ
ค. คําขอนั้นตองไมขดั คําสั่ง หรือนโยบายของหนวยเหนือ
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๘๗๒. การสนับสนุนทั่วไป คือ การที่หนวยทหารชางปฏิบัติงาน ใหกับหนวยอืน่ หลายหนวยพรอมกันการ ขอ
งานทําอยางไร
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ก. ทําเหมือนการสนับสนุนโดยตรงทุกประการเพราะภารกิจเหมือนกัน
ข. ตองขอผานผูบังคับบัญชาของหนวยรับการสนับสนุน
ค. ตองมีการกลั่นกรองงานเพราะทหารชางไมใชแหลงรวมกรรมกร
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๘๗๓. เมื่อจัดหนวยทหารชาง ใหขึ้นสมทบกับหนวยรบ แตควรจะเลิกสมทบโดยเร็วที่สดุ เทาที่จะทําได เพราะ
ก. ทหารชางทําการรบอยางทหารราบไดเมื่อจําเปน
ข. ทหารชาง มีความสําคัญที่จะใหสิ่งอุปกรณสายชาง และเครื่องมือชางใหเกิดประโยชนมากกวา
ค. การซอมบํารุงอยางไดผลทําใหหนวยทหารชางสามารถปฏิบัติการไดชวงระยะเวลานานยิ่งขึ้น
ง. ถูกทุกขอ
๘๗๔. ผูบังคับทหารชาง มีหนาที่เฉพาะของตนอยู (ขอใดไมใช)
ก. ใหคาํ แนะนําตอผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการในกิจกรรมของทหารชาง
ข. พิจารณาความตองการเกี่ยวกับเครือ่ งมือชางและสิ่งอุปกรณสายชาง
ค. เอาเบี้ยเลี้ยง และผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชาไปใชประโยชนอยางอื่น
ง. จัดการระวังปองกัน เฉพาะตําบลสําหรับหนวยของตน และการลาดตระเวนทางการชาง
๘๗๕. กองพันทหารชางสนามของกองพลจัดกําลังเต็มอัตรามีกองรอยทหารชางสนามกีก่ องรอย
ก. กองรอยทหารชางสนาม ๒ กองรอย
ข. กองรอยทหารชาง ๓ กองรอย
ค. กองรอยทหารชางสนาม ๔ กองรอย
ง. กองรอยทหารชาง ๕ กองรอย
๘๗๖. กองรอยทหารชางสนามจัดหมวดทหารชางกี่หมวด
ก. ๒ หมวด
ข. ๓หมวด
ค. ๔ หมวด
ง. ๕ หมวด
๘๗๗. หมวดสะพานจัดอยูในกองรอยอะไร
ก. กองรอยที่ ๑
ข. กองรอยที่ ๒
ค. กองรอยที่ ๓
ง. กองรอยบังคับการและบริการ
๘๗๘. ผูบังคับกองพันทหารชางสนามของกองพลมียศอะไร
ก. พันตรี
ข. พันโท
ค. พันเอก
ง. ไมมีขอถูก
๘๗๙. ผูบังคับหมวดมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวินัย การฝก การปฏิบัติงานการสงกําลังและสวัสดิการภาย
ในหมวดของตนหนาที่ของผูบังคับหมวดประกอบดวยอะไรบาง
ก. วิเคราะหกิจเฉพาะที่หมวดไดรับ และมอบภารกิจใหกับหมู
ข. ตรวจตรา เครือ่ งมือ อาวุธ ยานพาหนะ และการซอมบํารุงอยางถูกตอง

๑๐๕

ค. ทําการลาดตระเวนทางการชางอยางรวดเร็วตอเนือ่ ง และถูกตอง
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๘๘๐. การพิจารณาหารายละเอียดเกี่ยวกับ ถนน สะพาน ทาลุยขาม แหลงน้ําฯลฯ เปนงานเกี่ยวกับอะไร
ก. การลาดตระเวนทางการชาง
ข. การลาดตระเวนหาขาว
ค. การลาดตระเวนรบ
ง. การระวังปองกัน

๘๘๑. หมูทหารชางสนามถือเปนหนวยหลักของหมวดที่สามารถแกไขอุปสรรคตางๆ ในเรือ่ งของการปฏิบัติงาน
ชางสนามในเรือ่ งอะไร
ก. การทําลาย
ข. งานชางโยธา
ค. การทําการรบ
ง. ถูกทุกขอ
๘๘๒. ผูมคี วามรูเกี่ยวกับชนิดของวัตถุระเบิดทางทหาร และสามารถทําการคํานวณจํานวนดินระเบิดเพือ่ ทําการ
จุดระเบิดไดควรบรรจุในตําแหนงใด
ก. ผูบังคับหมู
ข. พลชางกอสราง
ค. พลทําลาย
ง. พลชางโยธา
๘๘๓. กองพันทหารชางกอสรางมีภารกิจการสราง และฟน ฟู ถนน,สนามบิน ระบบทอโครงสรางและ
สาธารณูปโภค และการกูภ ยั ฉุกเฉิน ผูบังคับกองพันมียศอะไร
ก. พันตรี
ข. พันโท
ค. พันเอก
ง. พันเอก (พิเศษ)
๘๘๔. กองพันทหารชางกอสรางมีกองรอยทหารชางกอสรางกี่กองรอย
ก. ๒ กองรอย
ข. ๓ กองรอย
ค. ๔ กองรอย
ง. ๑ กองรอยเครือ่ งมือและซอมบํารุง
๘๘๕. การขยายทางรถไฟ สะพานรถไฟ เปนขีดความสามารถของกองพันอะไร
ก. กองพันทหารชางสนามของกองพล
ข. กองพันทหารชางสนามของกองทัพ
ค. กองพันทหารชางกอสราง
ง. กองพันทหารชางกอสรางสนาม
๘๘๖. กองพันทหารชางกอสรางอาจไดรับมอบงานประเภทอะไร
ก. ประเภทพืน้ ที่
ข. ประเภทงาน
ค. ประเภทผสมกันก็ได
ง. ไมมีขอ ถูก
๘๘๗. ภารกิจกองรอยทหารชางเครือ่ งมือ และซอมบํารุงมีขอ ใดไมใช
ก. สนับสนุนกองพันดวยการซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง

๑๐๖

ข. เสริมขีดความสามารถในการกอสรางของกองพัน
ค. บัญชาการวางแผนงานกอสราง อํานวยการประสานงาน
ง. จัดเจาหนาที่พิเศษเครือ่ งมือ และพลประจําเครือ่ งมือ
๘๘๘. การขุดขน บดทับ และปรับระดับดิน ถนน ทางรถไฟ เปนภารกิจของกองรอยอะไร
ก. กองรอยทหารชางกอสราง
ข. กองรอยทหารชางเครือ่ งมือ และซอมบํารุง
ค. กองรอยทหารชางสนาม
ง. ไมมีขอ ถูก

๘๘๙. กรมทหารชางของกองทัพจัดตั้งขึ้นโดยมีความมุงหมายเพือ่ อะไร
ก. สนับสนุนกองพันทหารชางของกองพลที่งานลนมือ
ข. พัฒนาประเทศในยามปกติ
ค. สอดคลองกับนโยบายของหนวยเหนือ และงบประมาณที่ไดรับ
ง. ถูกทุกขอ
๘๙๐. การจัดกรมทหารชาง ของกองพลทหารชางมีจัดแบบใด
ก. กองบังคับการ และกองรอยกองบังคับการ
ข. กองพันทหารชางสนาม และกองพันทหารชางกอสราง
ค. กองรอยทหารชางอิสระ ๖ กองรอยซึ่งจัดตั้งตามความจําเปน และงบประมาณ
ง. ถูกทุกขอ
๘๙๑. รอย.ช.รยบ.เททาย มีชื่อเต็มวาอะไร
ก. กองรอยทหารชางรถราชยานยนตเททาย
ข. กองรอยทหารชางรถบกลอยางเททาย
ค. กองรอยทหารชางรถยนตบรรทุกเททาย
ง. ไมมีขอ ถูก
๘๙๒. กองพันทหารชางสนาม กับกองพันทหารชางกอสรางมีขอ แตกตางการจัดดังนี้
ก. พัน ช. สนามจัด ๔ กองรอย พัน ช. กอสรางจัด ๓ กองรอยงาน
ข. พัน ช. สนามจัด ๓ กองรอย พัน ช. กอสรางจัด ๔ กองรอยงาน
ค. พัน ช. สนามจัด ๔ กองรอย พัน ช. กอสรางจัด ๒กองรอยงาน
ง. พัน ช. สนามจัด ๒ กองรอย พัน ช. กอสรางจัด ๔ กองรอยงาน
๘๙๓. กรมทหารชางสงกําลัง และซอมบํารุงมีภารกิจขอใดถูก
ก. บังคับบัญชาหนวยทหารชางสงกําลัง หนวยซอมบํารุง
ข. หนวยบริการที่บรรจุมอบ หรือขึ้นสมทบ

๑๐๗

ค. วางแผน และประสานการปฏิบัติงานของหนวยสงกําลังหนวยซอมบํารุง
ง. ถูกทุกขอ
๘๙๔. กรมทหารชางสงกําลัง และซอมบํารุงเปนการแบงมอบของหนวยใด
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพเรือ
ค. กองทัพอากาศ
ง. หนวยบัญชาการสูงสุด

๘๙๕. ขีดความสามรถของกรมทหารชางสงกําลัง และซอมบํารุงคือ
ก. ควบคุมทางเทคนิค ทางยุทธวิธี และทางธุรการของหนวยสงกําลัง และบริการสายชางได ๓
ถึง ๗ กองพัน
ข. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย และวิธกี ารซึ่งหนวยเหนือกําหนด
ค. ชวยเหลือหนวยเหนือในการวาวงแผนการสงกําลัง และซอมบํารุงเพือ่ ใหไดตามความถูกตอง
ง. ถูกทุกขอ
๘๙๖. กองรอยทหารชางสะพานผสมมีภารกิจใดบาง
ก. สนับสนุนเครือ่ งสะพานโครงแผงสะพานเครือ่ งหนุนลอย และเครือ่ งขามลําน้ําทางยุทธวิธี
ข. อํานวยการสรางสะพานใหคาํ แนะนําทางเทคนิคในการสรางสะพาน และดําเนินการกอสราง
ค. บํารุงรักษา และซอมบํารุงเครือ่ งสะพานทีไ่ ดจัดสรางขึ้นตามที่ไดรับมอบ
ง. ถูกทุกขอ
๘๙๗. ขีดความสามารถของกองรอยทหารชางสะพานผสมขอใดไมถกู ตอง
ก. สรางสะพานเครื่องหนุนลอย
ข. สรางสนะพานเครือ่ งหนุนมั่น
ค. สรางสะพานเครือ่ งขามลําน้ํา
ง. สรางสะพานโครงแผง
๘๙๘. กองรอยทหารชางสนับสนุนการกอสรางขอใดคือภารกิจ
ก. จัดใหมหี ินยอย ยางดาดผิวผสมรอน และคอนกรีตผสม
ข. ดําเนินการดาดผิวดวย ยางดาดผิวผสมรอน และคอนกรีตผสม
ค. สนับสนุนเครือ่ งมือกอสรางพรอมพลประจําใหกับหนวยทหารชางกอสรางอื่นๆ
ง. ถูกทุกขอ
๘๙๙. ตอนทหารชางประปาสนามการแบงมอบ และขีดความสามารถคือขอใด
ก. เปนหนวยของกองทัพบก อาจแบงมอบใหหนวยรองไดแก ๑ ตอน ตอกรมทหารชางสนาม
ข. จัดตั้งตําบลจายน้ําได ๑๒ แหง
ค. สามารถผลิตน้ําสะอาดไดรวม ๑๘,๐๐๐ แกลลอนตอ ชั่วโมง

๑๐๘

ง. ถูกทุกขอ
๙๐๐. กองพันทหารชางเครื่องมือมีจัดการแบบใดบาง
ก. กองบังคับการกองรอย และกองบังคับการ
ข. กองรอยทหารชางเครือ่ งมือพิเศษ ๓ กองรอย
ค. กองรอยทหารชางเครือ่ งมือ และซอมบํารุง ๑ กองรอย
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ

๙๐๑. ภารกิจของกองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษมีอะไรบาง
ก. ดําเนินการ และสนับสนุนการกอสรางทางคมนาคม
ข. ระบบทางทอ
ค. งานกอสรางขนาดใหญทั่วไป
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๙๐๒. ขีดความสามารถของกองพันทหารชางเครือ่ งมือพิเศษคือขอใด
ก. จัดตั้งตําบลจายน้ําประปาได ๒ แหง
ข. ทําการขนยายวัสดุไดไมนอ ยกวา ๑,๓๐๐ ตันตอเที่ยว
ค. สนับสนุนกําลังพล และยุทธโธปกรณ ใหหนวยทหารชางอื่นๆ ในการกอสรางขนาดใหญ
ง. ถูกทุกขอ
๙๐๓. การแบงมอบกองรอยทหารชางเครือ่ งมือพิเศษ
ก. เปนหนวยในอัตราของกองทัพ
ข. เปนหนวยในอัตราของกองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษ
ค. เปนหนวยในอัตราของกองพล
ง. ไมมีขอ ถูก
๙๐๔. ขีดความสามารถของกองรอยทหารชางเครือ่ งมือพิเศษขอใดไมถูกตอง
ก. ดําเนินการกอสรางเพื่อเสริมความสามารถของหนวยทหารชางอื่นๆ
ข. ทําการกอสรางขนาดใหญทั้งทางดิ่ง และทางระดับ
ค. ดําเนินการทางธุรกิจ สงกําลัง และเลี้ยงดูหนวยของตนเอง
ง. ทําการรบอยางทหารราบได ๑๐๐ % เพราะมีเครือ่ งมือพิเศษ
๙๐๕. กองรอยทหารชางเครือ่ งมือ และซอมบํารุงมีภารกิจอะไร
ก. สนับสนุนจนท. เครื่องมือกอสรางขนาดหนัก
ข. การปฏิบตั ิงานกอสรางของกองพลทหารชางทีเ่ ปนงานขนาดใหญ

๑๐๙

ค. งานที่มีลกั ษณะพิเศษทั้งงานกอสรางทางระดับ และทางดิ่ง
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๙๐๖. ขีดความสามารถของกองรอยทหารชางเครือ่ งมือหนัก และซอมบํารุง
ก. ดําเนินการผสมคอนกรีต เพือ่ สนับสนุนคอนกรีตใหกับหนวยปฏิบัติงานกอสราง
ข. ดําเนินการกอสราง เพื่อสนับสนุนแอสฟลทผสมรอนใหกบั หนวยปฏิบัติงานกอสราง
ค. ทําการสงกลับเครือ่ งมือทีช่ ํารุดในลักษณะจํากัด
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ

๙๐๗. ถานักศึกษาวิชาทหารที่จบป ๕ เขารับราชการเปนทหารชางยศรอยตรีของกองพันทหารชางสนามจะบรรจุ
ลงในตําแหนงอะไร
ก. ตองบรรจุเปน ผบ.หมูกอน
ข. ตองบรรจุเปนพลขับของผบ.รอยกอน
ค. ตองบรรจุเปนผบ.หมวดทหารชาง
ง. ตองบรรจุเปนรองผบ.หมวดกอน
๙๐๘. กองพลพัฒนามีภารกิจขอใดถูก
ก. สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา
ข. เพือ่ ความมั่นคงของชาติภายในขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย
ค. ดําเนินการใหการชวยเหลือ บรรเทาทุกขแกประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ
ง. ถูกทุกขอ
๙๐๙. การแบงมอบกองพลพัฒนาจัดแบงอยางไร
ก. บรรจุมอบใหกองทัพภาคละ ๑ กองพลพัฒนา
ข. บรรจุมอบใหกองทัพพิจารณา
ค. บรรจุใหกรมการทหารชางเปนผูแ บง
ง. จัดรวมกันไวเมื่อตองการใชงานก็จัดแบงให
๙๑๐. ปจจุบันบรรจุกองพลพัฒนาใหกองทัพภาคทั้ง ๔ ภาคแลว กองพลพัฒนาที่ ๑ ตั้งอยูที่จังหวัดอะไร
ก. จังหวัดราชบุรี
ข. จังหวัดราชสีมา
ค. จังหวัดพิษณุโลก
ง. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๙๑๑. กรมการทหารชางตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี มีชอื่ คายวาอะไร
ก. คายอดิศร

๑๑๐

ข. คายภาณุรังษี
ค. คายธนะรัชต
ง. คายสุรสิงหนาท
วิชาปอมสนาม
๙๑๒. ปอมสนามเปนงานทีส่ รางขึ้นในขัน้ ตนเมือ่ ใด
ก. เมื่อปะทะกับขาศึกอยูในระยะใกล
ค. เมือ่ พื้นที่บริเวณนั้นไมมีขา ศึกอยูเ ลย

ข. เมือ่ ขาศึกยึดพื้นทีฝ่ ายเราได
ง. เมือ่ กําลังพลฝายเราตองการพักผอน

๙๑๓. ปอมสนามมีกี่ประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๙๑๔. ปอมสนามใชการรบดวยวิธีอะไร
ก. วิธีรุก
ข. วิธีรับ
ค. วิธีรนถอย
ง. ถูกทุกขอ
๙๑๕. มูลดินของหลุมบุคคลมีขนาดเทาใด
ก. กวาง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
ข. กวาง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ้ว
ค. กวาง ๓ ฟุต สูง ๖ นิ้ว
ง. กวาง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ้ว
๙๑๖. หลุมบุคคลเดี่ยวมีขนาดของหลุมเทาใด
ก. กวาง ๔ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๒ ๑/๒ - ๔ ฟุต
ข. กวาง ๓ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ค. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ง. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
๙๑๗. หลุมบุคคลคูมีขนาดของหลุมเทาใด
ก. กวาง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต
ข. กวาง ๒ ฟุต ยาว ๖ ฟุต
ค. กวาง ๕ ฟุต ยาว ๙ ฟุต
ง. กวาง ๓ ฟุต ยาว ๗ ฟุต
๙๑๘. หลุมบุคคลเดี่ยว และหลุมบุคคลคูควรมีที่พาดขอศอกกวางกี่ฟตุ
ก. กวาง ๑ ฟุต
ข. กวาง ๒ ฟุต
ค. กวาง ๓ ฟุต
ง. กวาง ๔ ฟุต
๙๑๙. การดัดแปรงภูมิประเทศ คือ การเสริมความแข็งแรงใหกับที่มั่นตั้งรับโดยการสรางอะไร
ก. สรางปอมสนาม และทําการพราง
ข. สรางทีร่ วมพล
ค. สรางเสนทางสงกําลัง
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ค

๑๑๑

๙๒๐. ที่ตั้งปนกลมี ๓ แบบ คือ แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบบอ และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลคู
ข. แบบเกือกมา
ค. แบบหลุมบุคคลเดี่ยว
ง. แบบเรงดวน
๙๒๑. ปนกลที่วางอยูในแนวปองกันขั้นสุดทาย ควรวางหางกันเทาไร
ก. ๒๕ - ๔๐ เมตร
ข. ๒๐ - ๓๐ เมตร
ค. ๑๕ - ๒๐ เมตร
ง. ๓๐ - ๔๐ เมตร

๙๒๒. ขอใดคือภารกิจหลักของทหารชาง ในการตัง้ รับที่สาํ คัญ
ก. การขัดขวางความคลองแคลวในการเคลือ่ นที่ของขาศึก
ข. ความคลองแคลวในการเคลื่อนทีข่ องขาศึก
ค. ความอยูรอดในสนาม
ง. ถูกทุกขอ
๙๒๓. การสรางคูคลาน ควรสรางเทาไร
ก. ลึก ๔๐ - ๕๐ ซม. กวาง ๖๐ ซม.
ข. ลึก ๓๐ - ๔๐ ซม. กวาง ๖๐ ซม.
ค. ลึก ๓๐ - ๕๐ ซม. กวาง ๖๐ ซม.
ง. ลึก ๖๐ - ๗๕ ซม. กวาง ๖๐ ซม.
๙๒๔. มูลดินดานหลัง (Rear Parapet) ตองมีขนาดเทาไร
ก. สูง ๔๐ ซม. กวาง ๔๕ ซม.
ข. สูง ๕๐ ซม. กวาง ๕๐ ซม.
ค. สูง ๖๐ ซม. กวาง ๔๕ ซม.
ง. สูง ๖๐ ซม. กวาง ๕๐ ซม.
๙๒๕. มูลดินดานหนา (Front Parapet) ตองมีขนาดเทาไร
ก. ๙๐ ซม. (๓ ฟุต)
ข. ๒๓ - ๓๐ ซม. (๙ - ๑๒ นิ้ว )
ค. ๔๘ ซม. (๑๘ นิ้ว)
ง. ๓๐ ซม. ( ๑๒ นิ้ว )
๙๒๖. การขุดหลุมแบบรูปเกือกมาเหมาะใชเปนหลุมอะไร
ก. หลุมตั้งปนกล
ข. หลุมรถถัง
ค. หลุมบุคคลเดี่ยว
ง. หลุมบุคคลคู
๙๒๗. คูเปนที่ตั้งอาวุธเรงดวน นอกจากใชเปนคูยิงแลว ยังใชทําสิ่งใดไดดอี ีก
ก. การบังคับบัญชาสั่งการ
ข. การสงกําลังในที่มนั่ ตั้งรับ
ค. การติดตอสื่อสาร
ง. ถูกทุกขอ
๙๒๘. รูปรองมาตรฐานแบบใด เปนแบบทีด่ ีเลิศสําหรับคูยงิ ในเกือบทุกสถานการณ ในการปองกันดีเลิศ การวาง
ระเบิดของกระสุนปนใหญ จะถูกจํากัดอยูเฉพาะแหง
ก. แบบสีเ่ หลีย่ ม
ข. แบบแปดเหลีย่ ม

๑๑๒

ค. แบบหกเหลี่ยม
ง. แบบสามเหลี่ยม
๙๒๙. ที่ตั้งยิงเครื่องจรวดตอสูร ถถัง แบบบอเปนหลุมกลมีขนาดเทาใด
ก. ผาศูนยกลาง ๒ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ข. เสนผาศูนยกลาง ๓ ๑/๒ ฟุต ลึก ๔ ฟุต
ค. เสนผาศูนยกลาง ๓ ๑/๒ ฟุต ลึก ๒ ฟุต
ง. ผาศูนยกลาง ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
๙๓๐. การถากถางพื้นที่ยิงมีหลักการปฏิบัตอิ ยูหลายหัวขอสําหรับการปฏิบตั ิในพื้นที่ไวสําหรับการตั้งรับประชิด
ใหเริ่มถากถางใกลแนวของหนาที่มนั่ ใหญ และตออกไปขางหนาอยางนอยกีเ่ มตร
ก. ๓๐ ม.
ข. ๕๐ ม.
ค. ๘๐ ม.
ง. ๑๐๐ ม.
๙๓๑. การกรุลาดมีสองแบบ แบบกําแพงกันดิน กับแบบกรุผิว แบบกําแพงกันดินสามารถทรงตัวอยูไดเอง โดยไม
ตองใชเครือ่ งค้ําจุนกระทําไดหลายวิธี วิธอี ะไรบาง
ก. วิธีใชกระสอบ , แผนหญา , หิน , อิฐ และซุง
ข. วิธีใชผากระสอบ , ลวดตาขาย , ผาใบ , ตะแกงลวด
ค. วิธีใชภาชนะโลหะทีแ่ ผแลว
ง. วิธีใชกิ่งไม ,ไมกระดาน , ไมอัด , ไมทอน หรือไมแปรรูป
๙๓๒. แบบและรูปรางของคู มี ๓ แบบ คือ คูตอสู , คูมาตรฐานมีที่ยนื ยิง , คูยิงสําหรับคูมาตรฐาน มีที่ยืนยิงมี
ความลึกเทาไร
ก. ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ข. ลึก ๔ ๑/๒ ฟุต
ค. ลึก ๕ ๑/๒ ฟุต
ง. ลึก ๖ ๑/๒ ฟุต
๙๓๓. การดัดแปรงหลุมระเบิดเปนที่ตั้งยิง และหลุมระเบิดนอนยิง เปนที่ตั้งแบบใด
ก. ที่ตั้งยิงแบบชั่วคราว
ข. ที่ยิงแบบเรงดวน
ค. ที่ตั้งยิงแบบถาวร
ง. ที่ตั้งยิงแบบมาตรฐาน
๙๓๔. แบบกรุผิวประกอบดวยกีส่ วน
ก. ๒ สวน
ข. ๓ สวน
ค. ๔ สวน
ง. ๕ สวน
๙๓๕. การถากถางพืน้ ยิงถามีทุงหญา และตนขาวที่แหงควรทําอยางไร
ก. ปลอยไวเฉย ๆ
ข. ใหเกี่ยวออก
ค. ใหเผา
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
๙๓๖. คจตถ. มีความหมายตรงกับขอใด
ก. เครือ่ งจุดระเบิดตอสูรถถัง
ข. เครือ่ งยิงจรวดตอสูรถถัง
ค. เครือ่ งจุดระเบิดตอตานรถถัง
ง. เครือ่ งยิงจรวดตอตานรถถัง
๙๓๗. ที่ตั้งยิงปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๕๗ มม. และ ๗๕ มม. มีทั้งหมด ๔ แบบ ขอใดไมใช

๑๑๓

ก. แบบบอ
ค. แบบหลุมบุคคล ๒ หลุม
๙๓๘. แบบรูปรางคู มี แบบใดบาง
ก. คูตอสู , คูถาวร, คูเรงดวน
ค. คูยิง , คูสอื่ สาร , คูมาตรฐาน
๙๓๙. วัสดุที่ใชในการกรุลาด ขอใดเปนวัสดุประดิษฐ
ก. ขัดแตะกิ่งไม
ค. ทอนไม

ข. แบบรูปเกือกมา
ง. แบบสี่เหลี่ยมผืนผา
ข. คูมาตรฐาน , คูชั่วคราว
ง. คูตอสู , คูมาตรฐาน , คูยิง
ข. กิ่งไมกรุตอเนือ่ ง
ง. ผากระสอบ

๙๔๐. ทอนไมที่นํามาใชในการกรุลาดเปนวัสดุประเภทใด
ก. วัสดุธรรมชาติ
ข. วัสดุแสวงเครือ่ ง
ค. วัสดุประดิษฐ
ง. ไมมีขอถูก
๙๔๑. ขอใดตอไปนีค้ อื จุดมุงหมายของเครือ่ งกีดขวางปองกันตน
ก. ปองกันมิใหขาศึกเขาจูโจม พื้นที่ใกลๆ ที่มั่นไดเปนหลัก
ข. หยุดยั้งขาศึกไวในพื้นทีซ่ ึ่งมีการยิง
ค. ทําใหขาศึกเสียขวัญ
ง. ขัดขวางใหขาศึกทอถอย ตอการเจาะจง
๙๔๒. เครือ่ งกีดขวาง มีกี่ประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๙๔๓. การพิจารณาหาทางปองกันการใชซุงเลาหมูควรพิจารณาอยางไร
ก. นําทุนระเบิดสังหารบุคคลไปวางไวดานหลัง
ข. นําลวดหนามไปวางไมใหขา ศึกยึดไปเปนทีม่ ั่น
ค. จัดแนวยิงประสานไปยังที่ดานหลังซุงเลาหมู
ง. ถูกทุกขอ
๙๔๔. ตําบลที่ตั้ง ปก. ๓๐ นิ้ว และ ปก. ๕๐ นิ้ว ควรอยูหางเครือ่ งกีดขวางเทาใด
ก. ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร
ข. ๓๐๐ - ๖๐๐ เมตร
ค. ๔๐๐ - ๖๐๐ เมตร
ง. ๓๐๐ - ๕๐๐ เมตร
๙๔๕. ตําบลทีต่ ั้ง คจตถ. ควรอยูหางกีดขวางเทาใด
ก. ๑๐๐ – ๒๐๐ เมตร
ข. ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ – ๔๐๐ เมตร
ง. ๒๐๐ – ๔๐๐ เมตร
๙๔๖. พลปนเล็กทําหนาที่อะไร

๑๑๔

ก. ปองกันมิใหที่ตั้งอาวุธถูกจูโจมโดยการแจงการเขามาของขาศึกโดยดวน
ข. พลปนเล็กทําหนาที่คุมครองเครือ่ งกีดขวางดวยการยิง
ค. คอยตรวจการณขาศึก
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข
๙๔๗. ตําบลที่ตั้งอาวุธหลายขนาดควรหางกันไมใกลกวากีเ่ มตร
ก. ๓๐เมตร
ข. ๔๐ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๕๐ เมตร

๙๔๘. ขอใดคือการสรางเครือ่ งกีดขวางเฉพาะอยาง
ก.ตองการความชํานาญ และตองใชเครื่องใชพเิ ศษ
ข. ปองกันปกเปด ปองกันขางหลัง
ค. ตองเตรียมจัดสรางใหเสร็จกอนหนวยทหารอืน่ ๆ ที่ยึดพื้นที่นั้นมาถึง
ง. ถูกทุกขอ
๙๔๙. ตําบลทีต่ ั้ง ปก. ปตถ. และยามเฝาเครือ่ งกีดขวาง จะตองมีการพราง และสามารถคุมครองเครือ่ งกีดขวาง
ระยะเทาใด
ก.ระยะใกลจนถึง ระยะปานกลาง
ข. ระยะใกล จนถึง ระยะ ไกล
ค. ระยะปานกลาง จนถึง ระยะ ไกล
ง. ไมมีขอถูก
๙๕๐.เครือ่ งกีดขวางแบงตามการใชงานไดกี่พวก
ก. ๒ พวก
ข. ๓ พวก
ค. ๔ พวก
ง. ๕ พวก
๙๕๑. เครือ่ งกีดขวางตั้งรับ (Defensive Obstacles) คือ
ก. เปนเครือ่ งกีดขวางที่ตอ งสรางขึน้ เอง เชน ลวดหนาม
ข. เครือ่ งกีดขวางที่ทับลายที่ใชแบกรูปขบวนการเขาตีของขาศึก
ค. รั้งหนวงรบกวน หรือ ทําใหขาศึกเสียขวัญดวยการบีบบังคับใหขา ศึกเจาะชองเขาสูพื้นที่
อันตรายทีเ่ รากําหนดไว
ง. เครือ่ งกีดขวางทั้งหลายที่ใหหยุดยั้งขาศึกไวในพื้นที่ซึ่งมีการยิง และการตั้งรับที่หนาแนน
วิชาการลาดตระเวนทางการชาง
๙๕๒. การลาดตระเวนทางการชางหมายถึง
ก. การเขาทําการตะลุมบอนตอขาศึก

๑๑๕

ข. การคนหารวบรวมขาวสารขอมูลที่จะเกื้อกูลตอฝายเรา
ค. ทําการเขาตียึดที่หมายขาศึก
ง. การแจงเตือนการเขามาของขาศึก
๙๕๓. การลาดตระเวนทางการชาง ขั้นการรุกจะกระทําเมือ่ ไร
ก. กระทําพรอมกับการรุก และระหวางเขาตี
ข. กระทําหลังการรุก และระหวางเขาตี
ค. จะตองกระทํากอนการรุก และระหวางการเขาตี
ง. ถูกทุกขอ

๙๕๔. ในการกระทําเพือ่ คนหาและรายงานขาวสารทางการชางทั่วไปในพื้นทีเ่ ฉพาะแหง พื้นที่กองพัน กรม , กอง
พล หรือกองทัพเปนการลาดตระเวนแบบใด
ก. ลาดตระเวนคนหาขาศึก
ข. ลาดตระเวนรบ
ค. ลาดตระเวนพิเศษ
ง. ลาดตระเวนทั่วไป
๙๕๕. การรายงานขาวสารละเอียดตอชิ้นงานใดงานหนึ่งในพื้นทีเ่ ฉพาะแหงเปนการลาดตระเวนแบบใด
ก. ลาดตระเวนพิเศษ
ข. ลาดตระเวนทั่วไป
ค. ลาดตระเวนรบ
ง. ลาดตระเวนหาขาว
๙๕๖. หลักนิยมการลาดตระเวนทางการชางจะตองกระทําเมื่อไร
ก. ตองกระทํากอนปฏิบัติงานชาง
ข. ตองกระทําโดยตอเนือ่ ง และกระทําซ้ําบอยๆ
ค. จะตองพยายามหลีกเลี่ยงจากการปะทะกับขาศึก
ง. ถูกทุกขอ
๙๕๗. ในการลาดตระเวนทั่วไปเราจะใชแบบฟอรมแบบใด
ก. DA – ๑๒๕๒
ข. DA – ๑๒๔๙
ค. DA – ๑๗๑๑ - R
ง. DA – ๑๒๕๐
๙๕๘. ขาวสารทีเ่ ราตองการในการลาดตระเวนทางการชางมีอะไรบาง
ก. เครือ่ งกีดขวาง

๑๑๖

ข. ตําบลจายน้ํา
ค. วัสดุทางการชาง
ง. ถูกทุกขอ
๙๕๙. ชองวางเหนือศรีษะ ( ทางดิ่ง ) ที่นอยกวา ๑๔ ฟุต ถือวาเปนอะไร
ก. ที่หมาย
ข. เครือ่ งกีดขวาง
ค. สะพานที่ถกู ทําลาย
ง. ราวสะพาน

๙๖๐. การแสดงสัญลักษณของเครือ่ งกีดขวางเราจะเขียนเปนสัญลักษณใด
ก. OB
ข. AO
ค. CO
ง. BO
๙๖๑. ทางคมนาคมสิ่งทีต่ องการพิจารณาคือ
ก. สภาพภูมอิ ากาศ
ข. สภาพดินฟาอากาศ
ค. สภาพของจราจร
ง. แผนการหมุนเวียนการจราจรในที่ตั้งจายน้ํา
๙๖๒. แบบฟอรม DA ๑๗๑๑ - R แบงออกเปนกีส่ วน
ก. ๒ สวน
ข. ๓ สวน
ค. ๔ สวน
ง. ๕ สวน
๙๖๓. การเตรียมการ การสงกําลังแผนทีแ่ ละแผนบริวารเกีย่ วกับแผนทีเ่ ปนความรับผิดชอบของเหลาใด
ก. เหลาทหารแผนที่
ข. เหลาทหารขนสง
ค. เหลาทหารมา
ง. เหลาทหารชาง
๙๖๔. ในการกระทําเพือ่ หาขีดความสามารถในการจราจรของเสนทางนัน้ โดยตรงเปนการลาดตระเวนแบบใด
ก. การลาดตระเวนเสนทางแบบเรงดวน
ข. การลาดตระเวนเสนทางอยางประณีต
ค. การลาดตระเวนเสนทางในภูมิประเทศ
ง. การลาดตระเวนเสนทางบนถนน
๙๖๕. ในสูตรการแบงชั้นเสนทางที่ทานไดศกึ ษามาแลวทานจํานําไปเขียน ณ ที่ใด
ก. เขียนในแผนใส
ข. เขียนในแผนบริวาร
ค. เขียนในชัน้ รับน้ําหนักของทหาร

๑๑๗

ง. ผิดทุกขอ
๙๖๖. รหัสของสี สีดํา หมายถึง
ก. ที่หมายที่มนุษยทําขึน้
ข. พื้นที่ที่มี CBR
ค. เครื่องกีดขวางของทหารชาง
ง. ตําบลกระสุนปนใหญตก

๙๖๗. สูตรการแบงชัน้ เสนทางจะเขียนเปนมาตรฐานโดยการเรียงลําดับตอไปนี้
ก. สภาพพิเศษเครื่องกีดขวาง ชั้นรับน้ําหนัก
ข. ความกวางประเภทเสนทาง ชั้นรับน้ําหนัก เครื่องกีดขวาง สภาพพิเศษ
ค. เครื่องกีดขวางความกวางประเภทเสนทางสภาพพิเศษ
ง. ขั้นรับน้ําหนักทางทหารเครือ่ งกีดขวางสภาพพิเศษ
๙๖๘. เสนทางประเภท X คือเสนทางที่ใชไดตอนไหน
ก. ใชไดทุกฤดูกาล
ข. ใชไดทกุ ฤดูกาลแตมีขีดจํากัด
ค. ใชไดเฉพาะลมฟาอากาศดี
ง. ถูกทุกขอ
๙๖๙. ถนนที่โรยดวยกรวด หรือ ผิวเศษตะกรันโลหะเปนเสนทางประเภทอะไร
ก. เสนทางประเภท X
ข. เสนทางประเภท Z
ค. เสนทางประเภท A
ง. เสนทางประเภท Y
๙๗๐. สีเขียวหมายถึง
ก. พื้นที่มี CBR
ข. การวางกําลังหนวยทหารของฝายเดียวกัน และน้ํา
ค. การวางกําลัง และหนวยทหารขาศึก
ง. ผิดทุกขอ
๙๗๑. ในแผนบริวารทานจะตองเขียนอะไรลงไปบาง
ก. สัญลักษณมาตรฐานทางทหาร
ข. สูตรการแบงชัน้ เสนทาง

๑๑๘

ค. ประเภทของการลาดตระเวน
ง. ขอ ก และ ข ถูก
๙๗๒. ในการรายงานลาดตระเวนถนนเราจะใชแบบฟอรมใด
ก. DA – ๑๗๑๑ - R
ข. DA – ๑๒๔๘
ค. DA – ๑๒๕๑
ง. DA – ๑๒๕๒

๙๗๓. ในการลาดตระเวนทางการชางสิ่งใดเปนยุทโธปกรณ
ก. กลองถายรูป
ข. สมุด และดินสอ
ค. วิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
๙๗๔. การรายงานการลาดตระเวนแพสงขามเปนการลาดตระเวนแบบใด
ก. การลาดตระเวนทั่วไป
ข. การลาดตระเวนแบบขามลําน้ํา
ค. การลาดตระเวนสะพาน
ง. การลาดตระเวนพิเศษ
๙๗๕. แหลงขามที่มอี ยูบนเสนทางถือวาเปน
ก. เครือ่ งกีดขวาง
ข. สิ่งอํานวยความสะดวก
ค. ยุทธโธปกรณ
ง. วัสดุสะพาน
๙๗๖. เตรียมการชวยเหลือที่จําเปนตอยานพาหนะ ใหการจราจรเคลื่อนที่ไปตามเสนทางหลัก โดยไมคํานึงถึง
สภาพลมฟาอากาศ
ก. เปนความรับผิดชอบทหารขนสง
ข. เปนความรับผิดชอบทหารชาง
ค. เปนความรับผิดชอบทหารราบ
ง. เปนความรับผิดชอบทหารปนใหญ
๙๗๗. เสนทางที่ใชไดเฉพาะลมฟาอากาศดี คือเสนทางประเภทใด
ก. ประเภท Y
ข. ประเภท X

๑๑๙

ค. ประเภท Z
ง. ประเภท D
๙๗๘. เครื่องกีดขวางทีเ่ ราจะนํามารายงานในสูตรการแบงชั้นเสนทางไดแก
ก. ชองวางเหนือศีรษะมากกวา ๑๔ ฟุต
ข. ทางรถทีก่ วางกวาปกติ
ค. โคงกวางรัศมีของโคงยาวกวา ๒๐๐ ฟุต
ง. ทาลุยขาม และแหลงขามที่มอี ยูบนเสนทาง

๙๗๙. สภาพพิเศษน้ําทวมเราจะเขียนสัญลักษณตัวอักษรแบบใด
ก. “ T ” ไวในวงเล็บ
ข. “ O ” ไวในวงเล็บ
ค. “ W ” ไวในวงเล็บ
ง. “OB ” ไวในวงเล็บ
๙๘๐. ใหทานเขียนสูตรการแบงชั้นเสนทางขาวสาร ทางมีความกวางนอยทีส่ ุด ๖.๗ เมตร ใชไดทกุ ฤดูกาลแตมี
ขีดจํากัด รับน้ําหนักทางทหารต่ําสุด ชั้น ๓๐ ไมมีเครือ่ งกีดขวาง ไมมีสภาพพิเศษอยูบนเสนทางนี้
ก. ๑ ∅ .๕ MX ๑๒ ∅
ข. ๖.๗ ∅ MY ๓ ∅ (W)
ค. ๖.๗ ∅ MY ๓ ∅ (OB) (T )
ง. ๖.๗ ∅ MY ๓ ∅
๙๘๑. ใหทานเขียนสูตรการแบงชั้นเสนทางสายนี้ ความกวางตัวทาง ๓๐ ฟุต ใชไดเฉพาะอากาศดีรับชั้นน้ําหนัก
ต่ําสุด ชัน้ ๑๐ มีเครือ่ งกีดขวางอยูบนเสนทางมากกวา ๑ อยางมีสภาพพิเศษอยูดวย (น้ําทวม)
ก. ๒๒ Ft y ๓๕ (OB) (T)
ข. ๒๒ Ft x ๑ ∅ (W)
ค. ๓๐ Ft z ๑ ∅ (OB) (W)
ง. ถูกทุกขอ
๙๘๒. สัญลักษณของโคงแคบเชื่อมตอกันจะเขียนเปนรูปอยางใด
ก. สามเลี่ยมของรูปซอนกัน
ข. สามเหลี่ยมสามรูปซอนกัน
ค. สามเหลี่ยมรูปเดียว
ง. สามเหลี่ยมสองรูป

๑๒๐

๙๘๓. ชองวางทางดิ่งเราจะเขียนไวทางไหนของสัญลักษณ
ก. ทางดานซายของสัญลักษณ
ข. ทางดานขวาของสัญลักษณ
ค. ทางดานบนของสัญลักษณ
ง. ทางดานลางของสัญลักษณ
๙๘๔. เสนทางสํารองในทองถิ่นใชในการจราจรเพื่อหลีกเลีย่ งเครือ่ งกีดขวางไดแกทางเบี่ยงแบงออกเปนกี่ทางเบี่ยง
ก. ๒ ทางเบี่ยง
ข. ๔ ทางเบี่ยง
ค. ๓ ทางเบี่ยง
ง. ๕ ทางเบี่ยง
๙๘๕. ใหทานแสดงสัญลักษณทางเบี่ยงทําไมได
ก.

ข.

ค.

ง.

๙๘๖. ทาลุยขามทุกแหงที่มีอยูบนเสนทางเคลื่อนที่ถอื วาเปน
ก. สิ่งอํานวยความสะดวก
ข. การปกปดซอนเรน
ค. เครื่องกีดขวาง

๑๒๑

ง. ตําบลจายน้ํา
๙๘๗. แบบฟอรมรายงานการลาดตระเวนทาลุยขามเราจะใชแบบฟอรมแบบใด
ก. DA – ๑๒๕๐
ข. DA – ๑๗๑๑ – ๑๒
ค. DA – ๑๒๕๑
ง. DA – ๑๒๕๒
๙๘๘. ใหทานแสดงชองวางทางระดับที่ไมจํากัดเลย
ก. แสดงดวยสัญลักษณ
ข. แสดงดวยสัญลักษณ
ค. แสดงดวยสัญลักษณ
ง. แสดงดวยสัญลักษณ
๙๘๙. สัญลักษณ หมายถึง
ก. ปายควบคุมการจราจร
ข. ที่ตั้งกองบังคับการจราจร
ค. ชองทางดิ่งของอุโมงค
ง. เครือ่ งกีดขวางที่วางไวสมบูรณแลว
๙๙๐. สัญลักษณ A หมายถึงอะไร
ก. โรงงานวิศวกร
ข. ที่ตั้ง สป. ๑ อาหาร
ค. ที่ตั้ง สป. ๔ การกอสราง
ง. บริษัทวิศวกรพลเรือน
๙๙๑. สัญลักษณ
หมายถึงอะไร
ก. ตําบลจายน้ําทางทหาร
ข. ที่ตั้ง สป. ๓ น้ํามันเชือ้ เพลิง
ค. อุปกรณจายน้ํากระแสไฟฟา
ง. ที่ตั้ง สป. ๔ การกอสราง
วิชาเหลาทหารสื่อสาร
๙๙๒. ขาวแบงออกกี่ประเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 5 ประเภท
ค. 6 ประเภท
ง. 7 ประเภท
๙๙๓. ขางทางทหารที่ดีนั้นจะตองมีสวนประกอบอะไรบาง
ก. ความชัดเจน, ความกะทัดรัด
ข. ความกะทัดรัด
ค. ความชัดเจน, ความสมบูรณ
ง. ความชัดเจน, ความกะทัดรัด, ความสมบูรณ
๙๙๔. ถามีการกําหนดความเรงดวนจะประกอบดวยกี่ประการ

๑๒๒

ก. 2 ประการ(ดวนที่สุด,ดวนมาก )
ข. 4 ประการ (ดวนที่สุด,ดวนมาก,ดวน ,ปกติ )
ค. 3 ประการ (ดวนที่สุด,ดวนมาก,ดวน )
ง. 1 ประการ (ดวนที่สุด )
๙๙๕. การกําหนดชัน้ ความลับจะกําหนดไว 3 อยางดวยกัน คือ
ก. ลับที่สุด, ลับมาก, ลับ
ข. ลับที่สุด, ลับนอย, ลับ
ค. ลับทีส่ ุด, ลับเล็กนอย, ลับ
ง. ไมมีขอถูก

๙๙๖. ศูนยการสือ่ สารและศูนยขาวมีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานเหมือนหรือตางกันอยางไร
ก. เหมือนกันแตศูนยขาวรับผิดชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตที่แคบกวา
ข. เหมือนกันแตศูนยขาวรับผิดชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตที่กวางกวา
ค. ตางกันแตศนู ยการสือ่ สารรับผิดชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตที่แคบกวา
ง. ตางกันแตศนู ยการสือ่ สารรับผิดชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตที่กวางกวา
๙๙๗. ขาวไดแกขอ ใดบาง
ก.จดหมาย ,คําแนะนํา
ข.รายงาน,คําสั่ง
ค.เอกสาร,แผนที่
ง.ถูกทุกขอ
๙๙๘. ภารกิจของศูนยการสื่อสารไดแกขอ ใด
ก. การจัดการรบริการการสือ่ สารใหกับผูบังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป
ข. การจัดการบริการการสือ่ สารใหกับฝายอํานวยการ
ค. การจัดการบริการการสือ่ สารใหกับผูบังคับบัญชาและการสื่อสาร
ง. ถูกทุกขอ
๙๙๙. ความสมบูรณของขาวประกอบดวยอะไรบาง
ก.หัวเรื่อง,เนือ้ เรื่อง,ทายเรือ่ ง
ข. หัวเรื่อง,เนื้อเรือ่ ง,บทสรุป
ค. หัวเรื่อง,ทายเรื่อง,บทสรุป
ง.ใชถอ ยคําที่เปนสํานวนโวหาร
๑๐๐๐. เครือ่ งมือสือ่ สารที่ใชในศูนยการสือ่ สารไดแก
ก. วิทยุ, โทรพิมพ, โทรเลข
ข. วิทยุ, พลนําสาร
ค. พลนําสาร, โทรพิมพ, โทรศัพท
ง. วิทยุ, โทรพิมพ, พลนําสาร, โทรศัพท
๑๐๐๑. ระบบการสือ่ สารที่ตอ งการควรเปนอยางไร
ก. เขาใจงาย,ความสมบรูณ
ข. เชือ่ ถือได,มีระบบรับรองฝาย
ค. ความเชือ่ ถือ, ความเร็ว, ความปลอดภัย ง. เขาใจงาย, เชือ่ ถือได
๑๐๐๒. ศูนยการสื่อสารจะตองพิทักษรกั ษาและปฏิบัติตอ ขาวตามสภาพของขาวที่ไดรับจัดชั้นความลับคือขอใด

๑๒๓

ก. ความปลอดภัย
ข. ความมั่นคง
ค. ความลับ
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๐๓. หนาที่ของศูนยขาวคือขอใด
ก.รับ – สงขาว
ข.พิทักษรกั ษาขาว
ค.เขาหรือถอดรหัสประมวลลับ
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๐๔. หนาที่ของศูนยขาว ที่ถูกทีส่ ุดคือขอใด
ก. การบริการกับหนวยเพื่อรับ – สง และมอบขาวงทางราชการอยางรวดเร็ว แนนอน ปลอดภัย
ข. การบริการกับหนวยรัฐบาล
ค. การบริการกับหนวยรัฐบาลและเอกชน
ง. การบริการกับหนวยใด ๆ ก็ไดตามความตองการ
๑๐๐๕. หนวยงานที่กองบังคับการหรือกองบัญชาการไดจัดขึ้นเปนประจํา คือ
ก. ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ข. ผูร ับผิดชอบในการรับ – สง ขาว
ค. ศูนยรับ – สง
ง. ผูรับ – สง และผูร ับผิดชอบในการสงหรือดําเนินงาน
๑๐๐๖. พันธกิจของศูนยรับ – สง คือ
ก. ปฎิบัติกิจกรรมตามผูบังคับบัญชามอบหมาย
ข. ทําตามหนาที่รับผิดชอบ
ค. ปฏิบัตกิ ิจกรรมตามความตองการของเจาหนาที่ ง. ปฏิบัตกิ ิจกรรมตามความรับผิดชอบ
๑๐๐๗. ศูนยรับ – สงตองปฏิบัติงานเปนเวลากีช่ ั่วโมง
ก. 12 ชั่วโมง
ข. 9 ชั่งโมง
ค. 24 ชั่วโมง
ง. ปฎิบัติตามผูบังคับบัญชามอบหมาย
๑๐๐๘. หนวยทหารสื่อสารหมายถึงหนวยทหารขนาดใด
ก. หมวด
ข. หมู
ค. กองพัน
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๐๙. อุปกรณในการปฏิบัติงานของศูนยรับ – สงสวนใหญไดแกอะไรบาง
ก. เครือ่ งคิดเลข, เครือ่ งพิมพดดี
ข. เครือ่ งพิมพดดี , เครือ่ งเขียน
ค. เครือ่ งคิดเลข,แบบพิมพ
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๑๐. กระดาษเขียนขาวที่ใชในศูนยรับสงขาวไดแก
ก.สส.6
ข.สส.7
ค.กระดาษเขียนขาวรวม
ง.ถูกทุกขอ
๑๐๑๑. หนวยสือ่ สารกองพันทหารราบ หมายถึงหนวยทหารขนาดใด
ก. กองพันทหารราบ
ข. หมวดทหารราบ
ค. กรมทหารราบ
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๐๑๒. นายทหารอนุมัตขิ า วจะตองสงลายมือชือ่ หรือลายเซ็นไวกับศูนยการสือ่ สาร เพื่ออะไร
ก. เพื่อไวเปนเครือ่ งสอบทาน
ข. เพือ่ ไวเปนหลักฐาน

๑๒๔

ค. เพือ่ ใหผูบังคับบัญชาอนุมตั ิ
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๑๓. โดยปกตินายทหารอนุมัติขา วจะปฏิบัติหนาทีอ่ ยูทศี่ ูนยใด
ก. ศูนยโทรคมนาคม
ข. ศูนยขา ว
ค. ศูนยวิทยุถายทอด
ง. ศูนยรับ – สง
๑๐๑๔. พลนําสารแบงเปน 2 ระบบไดแก
ก.พลนําสารภายใน,พลนําสารพิเศษ
ข.พลนําสารทั่วไป,พลนําสารเฉพาะ
ค.พลนําสารภายใน,พลนําสารภายนอก
ง. พลนําสารพิเศษ, พลนําสารทั่วไป
๑๐๑๕. เจาหนาที่ในกองบังคับการที่ทําหนาทีร่ ับ – สง หนังสือ เรียกวา
ก. เจาหนาที่ศูนยขาว
ข. เจาหนาทีศ่ ูนยการสือ่ สาร
ค. เจาหนาที่รับ – สงเอกสาร
ง. เจาหนาที่ศนู ยรับ – สง
๑๐๑๖. หนวยสื่อสารหมายถึงอะไร
ก. หนวยทหารเลาใดก็ไดที่ทําหนาที่ทางการสือ่ สาร
ข. หนวยทหารเหลาใดก็ไดที่ทําหนาที่ทางการสงขาว
ค. หนวยทหารเหลาใดก็ไดที่ทําหนาทีเ่ กี่ยวกับกองทัพบก
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๑๐๑๗. หนวยทหารสื่อสารหมายถึงขอใด
ก. หนวยทหารเหลาใดก็ได
ข. หนวยทหารที่เปนเหลาทหารสื่อสาร
ค. หนวยทหารที่เปนเหลาทหารรักษาความปลอดภัย
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๑๘. หนวยทหารสื่อสาร หมายถึงทหารเหลาใด
ก.เหลาทหารชาง
ข. เหลาทหารสื่อสาร
ค. เหลาทหารราบ
ง. เหลาทหารแผนที่
๑๐๑๙. หนวยระดับกองพัน เชน พัน.ร., พัน.ป. จะมีหนวยสื่อสารขนาดหมวดจํานวนเทาใด
ก. 1 หมวด
ข. 2 หมวด
ค. 3 หมวด
ง. 4 หมวด
๑๐๒๐. หนวยระดับกรม เชน กรม ร., กรม ป. จะมีหนวยสื่อสารขนาดใด
ก. หมวด
ข. กองรอย
ค. กองพัน
ง. กองพล
๑๐๒๑. หนวยระดับกองพลจะมีพัน.ส.พล. ซึ่งเปนหนวยในอัตราของกองใด
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพอากาศ
ค. กองทัพเรือ
ง. กองพล
๑๐๒๒. หนวยระดับกองทัพภาคจะมี พัน.ส.ทภ. ซึ่งเปนหนวยในอัตราของกองใด
ก. กองทัพบก
ข. กองพล
ค. กองทัพภาค
ง. กองทัพอากาศ
๑๐๒๓. กองพันทหารราบ มีหนวยสือ่ สารขนาดใด
ก.มว.ส.พัน ร.
ข.พัน ส.พล
ค.พัน ส.ทภ.
ง.กรม ส.
๑๐๒๔. เครื่องหมายเหลาทหารสื่อสารคือขอใด
ก. ปนไขวตับกระสุน
ข. กงจักรและสายฟา

๑๒๕

ค. ลูกระเบิดมีเปลวเพลิง
ง. กงจักรและขนนก
๑๐๒๕. ความรับผิดชอบของฝายสือ่ สารในหนวยทหารขนาดใหญ ไดแก
ก. ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบสือ่ สาร
ข. กํากับดูแลเรื่องการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร
ค. ประสานการปฏิบตั ิการสือ่ สารหนวยเหนือและหนวยขางเคียง
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๒๖. กรมการทหารสือ่ สารที่ 1 มีนามยอ คือ
ก. ส.1
ข. ส.101
ค. ส.102
ง. สส.1
๑๐๒๗. กรมการทหารสือ่ สารที่ 1 มีที่ตั้งอยูที่ใด
ก. กรมการสือ่ สารทหาร
ข. กรมการทหารสือ่ สาร
ค. คายกําแพงเพชรอัครโยธิน
ง. ไมมีขอถูก
๑๐๒๘. โดยทั่วไปศูนยการสือ่ สารของกองพลแบงเปนกี่ตอน
ก. 3 ตอน
ข. 4 ตอน
ค. 5 ตอน
ง. ไมคําตอบ
๑๐๒๙. ขอใดคือการจัดศูนยการสือ่ สารของกองพล
ก. ตอนวิทยุ , ตอนทางสาย, ตอนอักษรลับ ข. ตอนนําสาร, ตอนอักษรลับ, ตอนเครือ่ งมือ
ค. ตอนศูนยขาว, ตอนเครือ่ งมือ, ตอนอักษรลับ
ง. ตอนวิทยุ, ตอนทางสาย, ตอนเครือ่ งมือ
๑๐๓๐. ในระดับ กองทัพบกมีหนวยสื่อสารสนับสนุน ขนาดใด
ก. กองรอย
ข. กองพัน
ค. กรม
ง. ตอน
๑๐๓๑. ขอใดคือขีดความสามรถในการปฏิบตั ิงานอยางตอเนื่องของกรม ส.1
ก. 6 ชั่วโมง
ข. 12 ชั่วโมง
ค. 18 ชั่วโมง
ง. 24 ชั่วโมง
๑๐๓๒. ในระดับกองพลจะมีการจัดหนวยทหารสื่อสารกี่กองพัน
ก. 3 กองพัน
ข. 2 กองพัน
ค. 1 กองพัน
ง. 4 กองพัน
๑๐๓๓. สีประจําเหลาทหารสื่อสารคือ
ก. สีมวง
ข. สีแดง
ค. สีฟาหมน
ง. สีดํา
๑๐๓๔. กองพันทหารสื่อสารกองพลมีอัตราการจัด คือ
ก. บก. และ รอย บก.
ข. กองรอยวิทยุและศูนยขา ว
ค. กองรอยสายและวิทยุถายทอด
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๓๕. ในระดับกองทัพบกมีหนวยสือ่ สารขนาดใด
ก. กรม ส .
ข. มว.ส.
ค. พัน.ส.ทภ.
ง. พัน.ส.พล
๑๐๓๖. หนวยสื่อสารจะมีขนาดใด
ก. มว.
ข. กองพัน
ค. กรม
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๓๗. หนวยทหารสื่อสารจะมีขนาดใด
ก. มว.
ข. มว.หมู
ค. กองรอย
ง. กองพัน
๑๐๓๘. เครือ่ งมือสือ่ สารประเภทใดมีความปลอดภัยนอยทีส่ ุด

๑๒๖

ก. โทรศัพท
ข. วิทยุ
ค. ทัศนสัญญาณ
ง. เสียงสัญญาณ
๑๐๓๙. หนวยทหารขนาดใหญ จะมีหนวยทหารสื่อสารเพือ่
ก. สนับสนุนใหทุกหนวยงาน
ข. สนับสนุนใหหนวยขางเคียง
ค. สนับสนุนทางการสือ่ สารแกหนวยนั้น ๆ ง. ถูกทุกขอ
๑๐๔๐. หนวยระดับกองรอยจะมีเครื่องมือสือ่ สารประเภทใดบาง
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท
ค. ธงสัญญาณ
ง. ถูกทุกขอ

๑๐๔๑. ขอใดคือความหมายของคําวา หนวยสือ่ สาร
ก. หนวยที่ดําเนินการดานการสือ่ สาร
ข. หนวยทหารเหลาใดก็ได (เวนเหลา ส.ที่ทําหนาที่ทางการสือ่ สาร)
ค. หนวยทหารเหลาสื่อสารที่หนาที่ทางการสื่อสาร
ง. ไมมีขอ ถูก
๑๐๔๒. หนวยที่มีอัตราเครื่องมือสือ่ สารแตไมมเี จาหนาที่สอื่ สารหมายความวาอยางไร
ก. เจาหนาที่เปนผูผลิตเครือ่ งมือสือ่ สารใชเอง
ข. ข.เจาหนาทีอ่ ื่น ๆในหนวยนั้นเปนผูตดิ ตั้งเครือ่ งมือสื่อสารใชงานและบํารุงรักษาเอง
ค. บุคคลในหนวยนั้นตอดตั้งเครือ่ งมือสือ่ สารใชเอง
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๑๐๔๓. มว.ส.พัน.ร. มีภารกิจดานใด
ก. จัดตั้งระบบการสือ่ สารภายในกรมทหารราบ
ข. ข. รับผิดชอบในการสือ่ สารทั่ว ๆ ไป
ค. ดํารงไวซึ่งระบบสื่อสารภายในหนวยรับผิดชอบในการสือ่ สารไปยังกองรอยตาง
ง. จัดการซอมเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
๑๐๔๔. เครือ่ งมือสื่อสารชนิดใดที่ใชในกองรอย อวบ.
ก. โทรศัพทสนาม
ข. แผนผาสัญญาณ
ค. วิทยุสนาม
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๔๕. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหมวดสือ่ สารกองพันทหารราบเรียกวา
ก. หนวยทหารสื่อสาร
ข. หนวยสือ่ สาร
ค. หนวยสือ่ สารและหนวยทหารสื่อสาร
ง. เจาหนาที่สอื่ สารในกองพันทหารราบ
๑๐๔๖.หนวยทหารสือ่ สารปกติจะมีการจัด ขนาดใด

๑๒๗

ก.กองพัน
ข.กรม
ค.หมวด
ง.กองพล
๑๐๔๗. หนวยทหารสือ่ สารที่มีขนาดหนวยเปนกองพัน, กรม เรียกวาอยางไร
ก. หนวยทหารสื่อสาร
ข. หนวยสือ่ สาร
ค. หนวยสือ่ สารและหนวยทหารสื่อสาร
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๐๔๘.พัน.ส.พล. , พัน.ส.ทภ. จัดอยูในหนวยใด
ก. หนวยทหารสื่อสาร
ข. หนวยสือ่ สาร
ค. หนวยทหารสือ่ สารและหนวยทหารสื่อสาร ง. ไมมีขอใดถูก

๑๐๔๙.ภารกิจหลักของหนวยสือ่ สารและหนวยทหารสือ่ สาร คือ
ก. ซอมเครือ่ งมือสื่อสารไดทุกชนิด
ข. ดําเนินงานเรื่องการเขาหรือถอดรหัสขาว
ค. การใหการสือ่ สารภายนอกบริเวณที่ตั้งหนวย
ง.การใหการติดตอสือ่ สารภายในที่ตั้ง
๑๐๕๐.ขอใดคือความหมายของคําวา หนวยทหารสือ่ สาร
ก. หนวยที่ดําเนินการดานการสื่อสาร
ข. ข. หนวยทหารเหลาใดก็ไดเวนเหลา ส. ที่ทําหนาที่การสือ่ สาร
ค. หนวยทหารที่เปนเหลาทหารสือ่ สารที่ทําการสือ่ สารใหกับหนวย
ง. ไมมีขอ ใดถูก
๑๐๕๑.ฝสส.ทภ. (อัตรา พ.อ.) เปนนายทหารฝายอํานวยการทางการสื่อสารมีหนาที่อะไร
ก. รับ – สงขาวสาร
ข. ดูแลการสือ่ สารของหนวย
ค. ใหคาํ แนะนํากํากับดูแลการสื่อสารของ ทภ. แกแมทัพภาค
ง. ดูแลและใหคําแนะนําขาวสาร
๑๐๕๒.กองทัพภาคเปนหนวยบัญชาการของหนวยทหารขนาดใด
ก. ขนาดเล็ก
ข. ขนาดกลาง
ค. ขนาดใหญ
ง. ขนาดเล็ก – ใหญ
๑๐๕๓.กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเปนหนวยขึ้นตรงตอ
ก. กองทัพบก
ข. กองบัญชาการทหารสูงสุด ค. กองทัพภาค ง. กองพล
๑๐๕๔.กรม ส.1 ติดตั้งการปฏิบัตแิ ละดํารงการสือ่ สารประเภทวิทยุดวยชุดวิทยุสามารถพิมพไดไมเกินกีช่ ุด
ก. 7 ชุด
ข. 9 ชุด
ค. 15 ชุด
ง. 20 ชุด
๑๐๕๕.พัน.ส.ทภ. จัดชุดวิทยุสนับสนุนสวนบังคับบัญชาของ ทภ.จัดไดไมเกินกีช่ ุด
ก. 3 ชุด
ข. 4 ชุด
ค. 5 ชุด
ง. 6 ชุด
๑๐๕๖.พัน.ส.ทภ. บริการนําสารยานยนตไดทั้งหมดกีศ่ ูนยขา ว

๑๒๘

ก. 1 ศูนยขาว
ข. 2 ศูนยขาว
ค. 3 ศูนยขาว
ง. 4 ศูนยขา ว
๑๐๕๗.พัน.ส.ทภ. จัดการวางการสือ่ สารทางสายและวิทยุถายทอดขนาด 12 ชองเสียง จัดไดกี่ระบบ
ก. 1 ระบบ
ข. 2 ระบบ
ค. 3 ระบบ
ง. 4 ระบบ
๑๐๕๘.มว.วิทยุถายทอดของพัน.ส.ทภ. ติดตั้งและปฏิบตั ิการดํารงการสือ่ สารทางสายไดไมเกินกี่ทางสาย
ก. 50 ทางสาย
ข. 70 ทางสาย
ค. 90 ทางสาย
ง. 100 ทางสาย
๑๐๕๙.พัน.ส.ทภ.ติดตั้งการสื่อสารประเภทวิทยุดวยชุดวิทยุโทรพิมพไดไมเกินกีช่ ุด
ก. 15 ชุด
ข. 19 ชุด
ค. 30 ชุด
ง. 38 ชุด
๑๐๖๐.การจัดชุดวิทยุสนับสนุนการบังคับบัญชาและอํานวยการของ พัน.ส.ทภ. ไดไมเกินกีช่ ุดตอ 1 มว.วิทยุ
ก. 2 ชุด/ 1 มว.วิทยุ ข. 4 ชุด/ 1 มว.วิทยุ
ค. 6 ชุด/ 1 มว.วิทยุ
ง. 8 ชุด/ 1 มว.วิทยุ
๑๐๖๑.พัน.ส.ทภ. จัดชุดวิทยุโทรพิมพสนับสนุนกองบัญชาการชวยรบกองทัพภาคไดกี่ชุด
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชุด
๑๐๖๒.การแบงมอบของกองพันทหารสือ่ สารกองพลเปนอยางไร
ก. 1 กองพัน/ 1 กองพล
ข. 3 กองพัน/ 1 กองพล
ค. 1 กรม/ 1 กองพล
ง. 2 กองพัน / 1 กองพล
๑๐๖๓.ขีดความสามารถ ของพัน ส.พล คือขอใด
ก.ติดตั้ง ปฏิบัตกิ ารและดํารงการสือ่ สารประเภทสายและวิทยุ
ข.ซอมบํารุงสายสื่อสารในอัตราของตนเอง
ค.บริการศูนยการสือ่ สารใหแกกองบัญชาการกองพล
ง.ถูกทุกขอ
๑๐๖๔.ในระดับกองพล การบริการศูนยภาพนิ่งรวมทั้งลางอัด ขยายภาพนิ่งเปนหนาทีข่ องหนวยใด
ก.แผนก สนับสนุน ของ กองพล
ข.พัน ส.พล
ค.กองบังคับการกองพล
ง.กองรอยบริการของกองพล
๑๐๖๕. กองรอยกองบังคับการของ พัน.ส.พล จัดตั้งขึ้นเพือ่ ปฏิบตั ิงานดานใด
ก. ดานสือ่ สาร
ข. ดานการรับ – สง ขาวสาร
ค. ดานธุรการ
ง. ฝกกําลังพล
๑๐๖๖.ภารกิจของรอยวิทยุของ พัน.ส.พล คืออะไร
ก. จัดการเรือ่ งสื่อสารประเภทวิทยุ
ข. จัดการสื่อสารประเภทสาย
ค. รับ – สงขาว
ง. ติดตอสือ่ สารประเภทโทรพิมพ
๑๐๖๗.ตอนอักษรลับของศูนยการสือ่ สารของกองพลมีหนาที่อะไร
ก. เขาและถอดอักษรลับทั่วไป
ข. เขาและถอดอักษรลับตอขาวที่มีชนั้ ความลับทั้งสิ้นของกองบัญชาการกองพล
ค. เขาและถอดอักษรลับตอขาวที่มีชนั้ ความลับ
ง. ถูกทุกขอ

๑๒๙

๑๐๖๘.ภารกิจของกองรอยสายและวิทยุถายทอดคืออะไร
ก. จัดใหมีผูรับ- สงขาว
ข. จัดใหมกี ารประชุมการสือ่ สาร
ค. จัดใหมกี ารสือ่ สารประเภทสายและวิทยุถายทอด ง. ซอมบํารุงเครือ่ งมือประเภทสายและวิยุถายทอด
๑๐๖๙.ชุดสรางสายสนามประกอบดวยเจาหนาทีแ่ ละอุปกรณกชี่ ุด
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. ๕ ชุด
๑๐๗๐.เครือ่ งมือสือ่ สารใชในระบบทางสายไดแก
ก. โทรเลข, คอมพิวเตอร
ข. โทรศัพท, โทรสาร
ค. โทรพิมพ, โทรสําเนา
ง. ถูกทุกขอ

๑๐๗๑. ปจจัยสําคัญของผูบังคับบัญชาที่ชวยสงเสริม ใหดําเนินการไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพใหไดมาซึ่ง
ชัยชนะจากฝายตรงขาม คือ
ก.กําลังพล
ข.การสือ่ สาร
ค.อาหาร
ง.อาวุธ
๑๐๗๒. การรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารคือขอใด ?
ก.การเขาเวรยาม
ข.การรักษาความปลอดภัยบุคคล
ค.การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
ง.การปองกันไมใหขา ศึกลวงรูขาวสารที่ทําการสื่อสารดวยมัชฉิมการสื่อสาร
๑๐๗๓. ขอใดไมเปนองคประกอบของการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร ?
ก.การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
ข.การรักษาความปลอดภัยทางอักษรลับ
ค.การรักษาความปลอดภัยทางการสงขาว
ง.การรักษาความปลอดภัยทางสถานที่
๑๐๗๔. ขาวทางทหารแบงออกเปน 3 สวนยกเวนขอใด ?
ก.ความเรงดวน
ข.หัวเรื่อง
ค.ขอความ
ง.ทายเรือ่ ง
๑๐๗๕. กระดาษเขียนขาวที่จดั ทําขึ้นมาเพือ่ ใชกับหนวยในสนามปกติใชกับหนวนระดับกองพลคือกระดาษเขียน
ขาวแบบใด ?
ก.สส.6
ข.สส.7
ค.สส.8
ง.สส.9
๑๐๗๖. กระดาษเขียนขาวที่จัดทําขึ้นเพือ่ สงขาวยาวๆขาวยุทธวิทธี,ขาวสงกําลังเขียนจากหนวยขนาดใหญคอื
กระดาษเขียนขาวแบบใด ?

๑๓๐

ก.สส.6
ข.สส.7
ค.สส.8
ง.สส.9
๑๐๗๗. ขอใดมิใชการรักษาความปลอดภัยทางพัสดุ ?
ก.เก็บไวในตูนิรภัย
ข.ฝงดิน
ค.เก็บไวในกระเปาเอกสาร
ง.จัดยามเฝา
๑๐๗๘. ลักษณะของขาวทางทหารที่ดคี อื ข อ ใด
ก. กะทัดรัด
ข. ชัดเจน
ค. สมบูรณ
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๗๙.ความชัดเจนของขาวทางทหารจะตองสามารถตอบคําถามอะไรไดบาง
ก. ใคร, อะไร, ที่ไหน
ข. ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมือ่ ใด
ค. ใคร, อะไร,ที่ไหน, เมือ่ ใด,อยางไร ง. ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อใด, อยางไร และทําไม
๑๐๘๐.กระดาษเขียนขาวแบบ สส.6 จะตองจัดทําขึ้นกีฉ่ บับ
ก. 2 ฉบับ
ข. 3 ฉบับ
ค. 4 ฉบับ
ง. 5 ฉบับ
๑๐๘๑.ขางที่เขียนลงกระดาษเขียนขาว สส.6 ถาไมกําหนดเปนประเภทเอกสารลับ จะตองเขียนอะไรกํากับไว
ก. ปกติ
ข. ไมลับ
ค. ลับ
ง. ธรรมดา
๑๐๘๒ .ขาวที่เขียนบนกระดาษเขียนขาว สส.6 กําหนดเปนประเภทเอกสารลับ แตไมสงโดยเขารหัส จะเขียน
ขอความใด
กํากับไว
ก. ธรรมดา
ข. ปกปด
ค. ลับ
ง. ไมลับ
๑๐๘๓.ในการเขียนขาวจะตองมีประเภทเอกสารกํากับไวทกุ ครั้ง ขอใดไมถกู ตอง
ก. ปกปด
ข. ลับ
ค. ลับมาก
ง. ไมลับ
๑๐๘๔.การเขียนหมูตัวเลขบอกวัน, เวลา ลงบนกระดาษเขียนขาว เรียกวา
ก. ความเรงดวน ข. หมูวันเวลา ค. ประเภทขาว ง. ประเภทเอกสาร
๑๐๘๕.หมูวัน, เวลา เปนการเขียนขาว หมูตัวเลขกี่ตัว
ก. 2 ตัว
ข. 4 ตัว
ค. 6 ตัว
ง. 8 ตัว
๑๐๘๖.การรักษาความปลอดภัยทางการสงขาว คือขอใด
ก. การเขาอักษรลับ ข. การเขารหัสลับ
ค. การเขาประมวลลับ ง. ถูกทุกขอ
๑๐๘๗.การเขียนขาวดวยกระดาษเขียนขาวแบบ สส.7 จะตองจัดทําขึน้ กีฉ่ บับ
ก. 1 ฉบับ
ข. 2 ฉบับ
ค. 3 ฉบับ
ง. 4 ฉบับ
๑๐๘๘.การเขียนขาวดวยกระดาษเขียนขาว สส.6 จะตองใหศูนยขาวอยางไร
ก. ตัวจริงและสําเนา 2 ชุด
ข. ตัวจริง 1 ชุด
ค. ตัวจริงและสําเนา 1 ชุด
ง. สําเนา 2 ชุด
๑๐๘๙.การเก็บขาวทีเ่ ขียนดวยกระดาษเขียนขาว สส.7 ไวเปนหลักฐานของเจาของขาว ควรเก็บอยางไร
ก. สําเนา 2 ฉบับ ข. สําเนา 1 ฉบับ
ค. ตัวจริง 1 ฉบับ
ง. ตัวจริงและสําเนา 1 ฉบับ
๑๐๙๐.ขาวที่เขียนบนกระดาษเขียนขาง สส.7 ทุกฉบับจะตองถือวาเปนเอกสารลับแบบใด

๑๓๑

ก. ปกปด
ข. ลับ
ค. ลับมาก
ง. ลับที่สดุ
๑๐๙๑.ความเรงดวนของขาวที่เขียนลงบนกระดาษเขียนขาว สส.7 ขอใดผิด
ก. ดวนมาก
ข. ดวนที่สดุ ค. ดวน
ง. ธรรมดา
๑๐๙๒.การเขียนขาวดวยกระดาษเขียนขาว สส.7 จะตองสงใหศูนยขาวอยางไร
ก. ตัวจริงและสําเนา 2 ฉบับ
ข. ตัวจริง 1 ฉบับ
ค. ตัวจริงและสําเนา 1 ฉบับ
ง. สําเนา 2 ฉบับ
๑๐๙๓.วิธีใดใดที่ปองกันขาวใหพนจากการดักรับการวิเคราะหขาวการลอกเลียนจากฝายขาศึก คือขอใด
ก. การรักษาความปลอดภัยทางบุคคล
ข. การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
ค. การรักษาความปลอดภัยทางสถานที่
ง. การรักษาความปลอดภัยทางการสงขาว
๑๐๙๔.มาตราการทั้งปวงที่กําหนดเพื่อปองกันมิใหขาศึกไดลวงรูถึงขาวสารที่ทําการสือ่ สารดวยมัชฌิมการสื่อสาร
คือขอใด
ก. การรักษาความปลอดภัยทางสถานที่
ข. การรักษาความปลอดภัยทางการสือ่ สาร
ค. การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
ง. การรักษาความปลอดภัยทางบุคคล
๑๐๙๕.วิธีที่ปองกันมิใหขา ศึกเขาถึงพัสดุหรือเครื่องมือในการสือ่ สารทีก่ ําหนดขึ้นชั้นความลับได คือขอใด
ก. การรักษาความปลอดภัยทางสถานที่
ข. การรักษาความปลอดภัยทางบุคคล
ค. การรักษาความปลอดภัยวัตถุ
ง. การรักษาความปลอดภัยการสงขาว
๑๐๙๖.คํายอทีเ่ ขียนบนกระดาษเขียนขาว สส.7 อักษร ดม. คือขอใด
ก. ดอนเมือง
ข. เด็ดหัว
ค. ดวนมาก ง. เดินมา
๑๐๙๗.การเขียนหมูวันเวลา ลงบนกระดาษเขียนขาวตัวเลขคูแรกคือขอใด
ก. เดือน
ข. ป
ค. วัน
ง. ชั่วโมง
๑๐๙๘.การเขียนขาวลงบนกระดาษเขียนขาวตัวเลขคูที่ 2 คือขอใด
ก. เดือน
ข. ป
ค. วัน
ง. ชั่วโมง
๑๐๙๙.การเขียนหมูวันเวลาลงบนกระดาษเขียนขาวตัวเลขคูที่ 3 คือขอใด
ก. ชั่วโมง
ข. นาที
ค. วัน
ง. ป
๑๑๐๐.กระเขียนขาวสส. 7 ใชกับหนวยระดับใด
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. กองพล
ง. กระทรวง
๑๑๐๑.การจัดทําขาวขึน้ 3 ฉบับโดยตัวจริงและสําเนา 1 ฉบับ สงใหศนุ ยขา วคือการเขียนขาวดวยกระดาษใด
ก. สส .3
ข. สส. 4
ค. สส. 5
ง. สส. 7
๑๑๐๒.กระดาษเขียนขาว สส.6 และสส. 7 มีคําแนะนําการใชที่ใด
ก. ปกหนา ข. ปกหลัง ค. ดานในของปกหนาและปกหลัง ง. ดานนอกของปกหนาและปกหลัง
๑๑๐๓.การทําลายวัตถุทกี่ ําหนดขึ้นชัน้ ความลับกระทําในลักษณะใด
ก. ยามปกติ,ยามเรงดวน
ข. ยามปกติ, ยามฉุกเฉิน

๑๓๒

ค. ยามปกติ,ยามสงคราม ง. ยามปกติยามจําเปน
๑๑๐๔.การรักษาความปลอดภัยตอวงจรทางสาย มี 2 ชนิดคืออะไร
ก. ชนิดทีอ่ นุมตั ,ิ ไมอนุมัติ
ข. ชนิดปกติ,ฉุกเฉิน
ค. ชนิดเรงดวน,ธรรมดา
ง. ชนิดปกติ,เรงดวน
๑๑๐๕.ประเภทขาวแบงตามลักษณะการเกีย่ วของในทางราชการคืออะไร
ก. ขาวราชการ
ข. ขาวกึ่งราชการ
ค. ขาวเฉพาะสถานี
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๐๖.ประเภทขาวแบงตามการจาหนา คือขาวอะไร
ก. ขาวจาหนาเดี่ยว ข. ขาวจาหนากรม
ค. ขาวจาหนาแยกผูร ับ
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๐๗.ศูนยการสื่อสารจัดตั้งขึ้นในหนวยระดับใด
ก. กองรอย
ข. กองพัน
ค. กรม
ง. กองพล
๑๑๐๘.ขอใดไมจัดอยูในศูนยการสื่อสารของกองพล
ก. ตอนการภาพ ข. ตอนศูนยขา ว
ค.ตอนการอักษร
ง. ตอนมัชฌิมการสือ่ สาร
๑๑๐๙.สิ่งที่ตอ งใชอยางเดียวกันระหวางศูนยการสี่อสารของกองพลและหนวยเหนือมีหลักการวาอยางไร
ก. สงขาวเรือ่ งเดียวกัน
ข. ใชมชั ฌิมการสือ่ สารประเภทเดียวกัน
ค. สงขาวในเวลาเดียวกัน
ค. ใชความถี่ใกลเคียงกัน
๑๑๑๐.การจัดการสือ่ สารใหกับผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการของกองพลคือภารกิจขอใด
ก. ศูนยขาว
ข. ตอนมัชฌิมการสื่อสาร
ค. ศูนยการสือ่ สาร
ง. ศูนยการกําลังสํารอง
๑๑๑๑.การจัดการสือ่ สารในศูนยการสือ่ สารมีการจัดระบบแบบใด
ก. แบบเคลือ่ นที,่ แบบประจําที่
ข. แบบเสนเปนหลัก,แบบพืน้ ที่
ค. แบบเปนหลัก,แบบเคลือ่ นที่
ค. แบบเปนหลัก,แบบประจํา
๑๑๑๒.ขาวทางราชการ หมายถึง
ก. ขาวที่เขียนขาวลงในกระดาษเขียนขาวทางราชการ
ข. คําสั่งยุทธการและแผนบริวาร
ค. แผนที่และภาพถาย
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๑๓.การนําสารภายในอยูในความรับผิดชอบของใคร
ก. ศูนยรับ-สง
ข. ตอนนําสาร
ค. ตอนศูนยขา ว
ง. ตอนเครือ่ งมือ
๑๑๑๔.สวนธุรการของศูนยการสือ่ สาร คือสวนใด
ก. ตอนเครือ่ งมือ ข. ตอนนําสาร
ค. ตอนศูนยขา ว
ง. ศูนยรับ-สง
๑๑๑๕.ขาวที่ตอนเครื่องมือรับเขามานั้นจะไปดําเนินกําวิธตี อที่ใด
ก. ตอนเครือ่ งมือ ข. ตอนศูนยขา ว
ค. ตอนนําสาร
ง. ศูนยรับ-สง
๑๑๑๖.เครือ่ งมือสารปลายทางประเภทไฟฟาสําหรับการรับและสงขาวจัดอยูที่ใด
ก. ตอนศูนยขาว ข. ตอนนําสาร
ค. ศูนยรับ-สง
ง. ตอนเครือ่ งมือ
๑๑๑๗.การสงขาวทางสายมีหลายวิธยี กเวนขอใด
ก. โทรศัพท
ข. โทรทัศน
ค. โทรพิมพ
ง. โทรสําเนา

๑๓๓

๑๑๑๘.ระบบการสื่อสารที่มกี ารจัดสิ่งอํานวยการความสะดากทางการสือ่ สารประจํา บก หนวยแลวเชี่อมโยงกัน
เขาสายการบังคับบัญชาและชวงการควบคุมเรียกวาขอใด
ก. ระบบการสือ่ สารแบบเสนหลัก
ข. ระบบการสือ่ สารแบบพื้นที่
ค. ระบบการสือ่ สารแบบเคลือ่ นที่
ง. ระบบการสือ่ สารแบบประจําที่
๑๑๑๙.ระบบการสือ่ สารแบบประจําที่สนับสนุนหนวยในพื้นที่ไมเคลือ่ นที่ไปตามหนวยเรียกวา
ก. ระบบการสือ่ สารแบบเสนหลัก
ข. ระบบการสือ่ สารแบบพื้นที่
ค. ระบบการสือ่ สารแบบเคลือ่ นที่
ง. ระบบการสือ่ สารแบบประจําที่
๑๑๒๐.สิ่งที่นาํ สัญญาณซึ่งวางเชือ่ มโยงมัชฌิมไฟฟาเขาดวยกันดยใชโทรศัพทสนามสายเคเบิ้ลและสายโถงผสม
กันเรียกวา
ก. การสือ่ สาร
ข. วงจรขาว
ค. วงจรทางสาย
ง. วงจรสัญญาณ
๑๑๒๑.การสงขาวประมวลเลขสัญญาณเรียกวา
ก. โทรศัพท
ข. โทรพิมพ
ค. โทรสําเนา
ง. โทรเลข
๑๑๒๒.เจาหนาที่ปฏิบตั ิการของศูนยการสื่อสารของกองพลเปนทหารเหลาใด
ก. ราบ
ข. มา
ค. ปน
ง. สื่อสาร
๑๑๒๓.เจาหนาปฏิบตั ิการสือ่ สารของตอนวิทยุ กรมทหารราบเปนทหารเหลาใด
ก. ราบ
ข. มา
ค. ปน
ง. สื่อสาร
๑๑๒๔.พลนําสารเมือ่ ถูกจับเปนเชลยจะปฏิบัตอิ ยางไรตอขาว
ก. สงใหขาศึก
ข. เผาหรือทําลาย
ค. สงขาวคืนหนวย
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๒๕.ขอใดคือวิธีสงขาวดวยวงจรทางสาย ทั้งหมด
ก. โทรศัพท,โทรทัศน,โทรเลข
ข. โทรศัพท,โทรพิมพ,โทรทัศน
ค. โทรคมนาคม,โทรทัศน,โทรเลข
ง. โทรศัพท,โทรพิมพ,โทรสําเนา
๑๑๒๖.ในเขตหนาและพืน้ ที่ขา งหนาจะใชสายใดเปนวงจรสาย
ก. สายโทรศัพทสนาม,สายเคเบิล้
ข. สายเคเบิล้ ,สายเขาตี
ค. สายโทรศัพทสนาม,สายเขาตี
ง. สายโถง,สายเคเบิ้ล
๑๑๒๗.ในเขตหลังการสื่อสารทางไกลจะใชสายชนิดใดเปนวงจรสาย
ก. สายเขาตี
ข. สายโทรศัพทสนาม ค. สายเคเบิล้
ง. สายโทรศัพทบาน
๑๑๒๘. ขาวที่กําหนดขึน้ ความลับชัน้ ใดจะไมสงเปนขอความธรรดาในวงจรไฟฟาเปนอันขาด
ก. ลับ
ข. ลับมาก
ค. ปกปด
ง. ลับที่สดุ
๑๑๒๙.ในสถานการณทแี่ นนอนมิอาจสงขาวที่กําหนดชัน้ ความลับเปนขอความธรรมดาไดวงจรใด
ก. วงจรทางสาย ข. วงจรอนุมัติ
ค. วงจรไมอนุมัติ
ง. วงจรวิทยุ
๑๑๓๐.การสงขาวตางๆที่เปนขอความธรรมดาจะตองมีการอนุมัตอิ ยางถูกตองเสียกอนเปนการสวขาวในวงจรใด
ก. วงจรอนุมัติ
ข. วงจรโทรศัพท
ค. วงจรอนุมัติ
ง.วงจรวิทยุ
๑๑๓๑.การผูกปายสายกระทําเพือ่ จุดประสงคใด

๑๓๔

ก. มีวงจรทางสายหลายทาง
ข. เพือ่ เปลี่ยนชนิดของการวางสาย
ค. เมือ่ มีการวางสายหรือปกปดทําลาย
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๓๒.การระงับวิทยุคอื ขอใด
ก. การพักเครื่องวิทยุ
ข. การปองกันการดักรับและหาทิศทางของขาศึก
ค. การตรวจสถานีวิทยุ
ง. การซอมเครื่องวิทยุ
๑๑๓๓.ขาวที่ใหเปนขาวทางเทคนิคแลกเปลี่ยนระหวางสถานีวิทยุคอื ขอใด
ก. ขาวเฉพาะสถานี ข. ขาวราชการ
ค. ขาวถายทอด
ง. ขาวลวง
๑๑๓๔.ขาศึกสามารถใชวิธกี ารใดหาที่ตั้งของสถานีวิทยุเราได
ก. การดักรับ
ข. การเฝาตรวจ
ค. การหาทิศวิทยุ
ง. การรับรองฝาย
๑๑๓๕.การสงขาววิธีการใดปลอดภัยในการสือ่ สารนอยทีส่ ุด
ก. วิทยุโทรเลข ข. วิทยุโทรพิมพ
ค. วิทยุโทรทัศน
ง. วิทยุโทรศัพท
๑๑๓๖.ในระดับหนวยสูงๆมักใชการสงขาวแบบใดแทนการสงขาวแบบวิทยุโทรเลข
ก. วิทยุโทรพิมพ ข. วิทยุโทรศัพท
ค. วิทยุโทรทัศน
ง. วิทยุโทรสําเนา
๑๑๓๗. เครือ่ งหมาย
คือขอใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. ศูนยการสือ่ สาร
ค. ศูนยการสัญญาณ ง. สถานีวิทยุถายถอด
๑๑๓๘. เครือ่ งหมาย
คือขอใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. ศูนยการสือ่ สาร
ค. ทัศนะสัญญาณ
ง. สถานีเรดาร
๑๑๓๙. เครือ่ งหมาย
คือขอใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. ศูนยการสือ่ สาร
ค. สถานีเรดาร
ง. ทัศนะสัญญาณ
๑๑๔๐. เครื่องหมาย
คือขอใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. สถานีเรดาร
ค. ศูนยการสือ่ สาร
ง. ทัศนะสัญญาณ
๑๑๔๑. เครื่องหมาย
คือขอใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. สถานีเรดาร
ค. สถานีหาทิศวิทยุ
ง. ศูนยการสัญญาณ
๑๑๔๒.เจาหนาที่สอื่ สารจําเปนตองทราบเรื่องใดดังตอไปนี้
ก. การปฏิบัติงานของศูนยการสือ่ สาร
ข. การใชอุปกรณสื่อสารประเภทสาย
ค. การสือ่ สารประเภทวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๔๓.ที่ตั้งที่ดีของศูนยการสือ่ สารควรเปนขอใด
ก. เงียบปราศจากเสียงรบกวน
ข. มีความกําบังจากขาศึกษา
ค. มีเครือ่ งปองกันดินฟาอากาศ
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๔๔.การสงขาวทางวิทยุกระทําไดหลายวิธียกเวนขอใด
ก. วิทยุโทรทัศน
ข. วิทยุโทรศัพท
ค. วิทยุโทรเลข
ง. วิทยุโทรพิมพ
๑๑๔๕.การสงขาวทางวิทยุโทรศัพทเปนการสงขาวลักษณะใด

๑๓๕

ก. ประมวลอักษรลับ
ข. ประมวลเลขสัญญาณ ค. สงเปนคําพูด
ง. สงแบบโทรพิมพ
๑๑๔๖.การสงขาวทางวิทยุโทรเลขเปนการสงขาวลักษณะใด
ก. ประมวลอักษรลับ
ข. ประมวลเลขสัญญาณ ค. สงเปนคําพูด
ง. สงแบบโทรพิมพ
๑๑๔๗.ชุดเครือ่ งมือวิทยุ 1 ชุด ประกอบดวยอะไรบาง
ก. เครือ่ งรับ-เครือ่ งสง
ข. เครือ่ งรับ-เครื่องสง-สถานี
ค. เครือ่ งรับ-เครื่องสง-เสาอากาศ ง. เครือ่ งรับ-เครื่องสง-เสาอากาศ-แหลงพลังงานไฟฟา
๑๑๔๘.การเลือกที่ตั้งสถานีวิทยุควรหลีกเลีย่ งขอใด
ก. หุบเขา
ข. สะพานเหล็ก
ค. ในอุโมงค
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๔๙.ภายในวิทยุตองมีสถานีทําการควบคุมการปฏิบตั ิการของสถานีตางๆเรียกวา
ก. หอควบคุม
ข. ลูกขาย
ค. สถานีบังคับขาย ง. สถานีบังคับวิทยุ
๑๑๕๐.ระเบียบในการสงขาวทางวิทยุคอื ขอใด
ก. สงขาวใหสั้นและกระทัดรัด
ข. ไมขดั ขวางหรือรบกวนสถานีอื่น
ค. ใชคําพูดตามระเบียบใหถูกตองและเหมาะสม
ง. ถูกทุกขอ
๑๑๕๑.การปองกันการดักรับและการหาทิศวิทยุจากขาศึกวิธีที่ดีทสี่ ุดคือขอใด
ก. การระงับวิทยุ
ข. การตอบโต
ค. การตอตาน
ง. การเฝาตรวจ
การสื่อสารสําหรับเจาหนาที่สอื่ สาร
๑๑๕๒.เจาหนาที่สอื่ สารจําเปนตองทราบเรือ่ งตาง ๆ คือขอใด
ก. การปฎิบัติงานของศูนยสอื่ สาร, การใชอุปกรณการสือ่ สารประเภทสาย, การฝกเจาหนาที่สอื่ สาร
ข. การสือ่ สารประเภทวิทยุ, สัญลักษณเบือ้ งตนสําหรับวงจรยุทธวิธ,ี เปนผูช ํานาญการติดตอสื่อสาร
ค. การฝกเจาหนาที่สอื่ สาร,การสื่อสารประเภทวิทยุ,การใชอุปกรณวิทยุแบบชํานาญ
ง. การปฏิบตั ิงานของศูนยสื่อสาร, การฝกเจาหนาทีส่ ื่อสาร, มีความสามารถพิเศษ
๑๑๕๓.ศูนยการสือ่ สารขนาดใหญ หรือขนาดเล็ก มีความรับผิดชอบอะไร
ก. รับ, เก็บ, เขาหรือถอดอักษรลับ
ข. รับ, สง, ขยายขาวทั่วไป
ค. รับ, เก็บ, เขาตูใสแฟมไว
ง. รับ, สง, การปฏิบตั แิ ละดําเนินการตอขาว
๑๑๕๔.ที่ตั้งของศูนยการสื่อสาร คือขอใด
ก. เงียบปราศจากเสียงรบกวน, มีความเปนธรรมชาติ, มีเครือ่ งปองกันไอพิษ
ข. มีความกําบังจากขาศึก, มีเครือ่ งปองกันลมฟาอากาศ, มีเครือ่ งปรับอากาศ
ค. มีความกําบังจากขาศึก, อยูใกลกองบัญชาการ, ควรอยูในที่ ๆ มีเสนทางเคลือ่ นยายสะดวก
ง. เงียบปราศจากเสียงรบกวน, มีเครื่องปองกันแสงสวาง, มีการเขารหัสลับ
๑๑๕๕.การจัดศูนยการสือ่ สารมีรูปแบบการจัดอยางไร
ก. กําบังจากขาศึก, ควบคุมการสื่อสาร, สงกําลัง
ข. อยูใกลกองบัญชาการ, การอักษรลับ, ซอมบํารุง
ค. วิทยุ, โทรสําเนา, ธุรการและกําลังพล
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ง.กําบังจากขาศึก, อยูใกลกองบัญชาการ, ควบคุมการสื่อสาร
๑๑๕๖.ศูนยการสือ่ สารจะมีประสิทธิภาพสูงสุดคือขอใด
ก. บันทึกการปฏิบตั ,ิ ติดตอประสานงานโดยใกลชิด, ควบคุมการสือ่ สาร
ข. บันทึกการปฏิบตั ,ิ หาทางทะยอยสงขาวไมใหคั่งคาง, ระลึกถึงความปลอดภัย
ค. ติดตอประสานงานโดยใกลชิด, เจาหนาที่หมั่นรายงาน, การอักษรลับ
ง. ติดตอประสานงานโดยใกลชิด, กําบังจากขาศึก, ควบคุมการสือ่ สาร

๑๑๕๗.ประสิทธิภาพของศูนยการสื่อสารขอใดถูก
ก. ความแนนอน, ความเร็ว, ความสัมพันธกับฝายอํานวยการ
ข. ความแนนอน, ความเร็ว, อยูใกลกองบัญชาการ
ค. การสือ่ สารลวงหนา, การรักษาความปลอดภัย, ควบคุมการสื่อสาร
ง. การสือ่ สารลวงหนา, การรักษาความปลอดภัย, ธุรการและกําลังพล
๑๑๕๘.การสงขาวทางสายมีอยู 3 วิธี คือ
ก. โทรศัพท, โทรพิมพ, โทรเลข
ข. โทรศัพท, โทรพิมพ, โทรสําเนา
ค. โทรศัพท, โทรพิมพ, การไปรษณีย
ง. โทรศัพท, โทรพิมพ, โทรคมนาคม
๑๑๕๙.สายโทรศัพททหารมีทองแดงและลวดกีเ่ สน
ก. ทองแดง 4 เสน ลวด 2 เสน
ข. ทองแดง 4 เสน ลวด 4 เสน
ค. ทองแดง 4 เสน ลวด 3 เสน
ง. ทองแดง 4 เสน ลวด 5 เสน
๑๑๖๐.ขาวชั้นความลับใดที่ไมสงเปนขอความธรรมดา
ก. ปกปด
ข. ลับ
ค. ลับมาก
ง. ลับที่สดุ
๑๑๖๑.เจาหนาที่เครื่องสลับสายโทรศัพทควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่องใด
ก.การใชกระเดือ่ งและเครือ่ งคุมพิเศษ
ข.การใช การระวังรักษาเครือ่ งโทรศัพทและเครื่องสลับสาย
ค.การวงจรสายแบบชั้นสูง
ง.การใชทางสายแบบใหญอยางชํานาญทีส่ ุด
๑๑๖๒.การสงขาวทางวิทยุมีอยูดวยกัน 4 วิธี คือ
ก. วิทยุโทรศัพท, วิยุโทรเลข, วิทยุโทรพิมพ, วิทยุโทรสําเนา
ข. วิทยุโทรศัพท, วิทยุสนาม, วิทยุโทรพิมพ, วิทยุโทรเลข
ค. วิทยุโทรเลข, วิทยุโทรพิมพ, วิทยุโทรสําเนา, วิทยุ AN/PRC. – 77
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ง. วิทยุโทรเลข, วิทยุโทรพิมพ, วิทยุ PRC.624, วิทยุ AN/PRC. – 77
๑๑๖๓.การตั้งวิทยุสถานที่ใดดีทสี่ ุด
ก. เนินเขา, ที่มีระดับสูง, เนินดิน
ข. เนินเขา, เนินดิน, เนินราบ
ค. เนินเขา, เนินราบ, บนภูเขา
ค. เนินดิน, เนินราบ, ที่ใดก็ได
๑๑๖๔.การใชวิทยุควรหลีกเลี่ยงจากที่ใดบาง
ก. เนินเขา, หุบเขา, ทางลอด
ข. สะพานเหล็ก, ทางลอด, มีรถผานมาก
ค. สะพานเหล็ก, เนินดิน, เครือ่ งจักรกลไฟฟา ง. เนินเขา, เนินดิน, ทางลอด
๑๑๖๕.นามเรียกขานสําหรับวิทยุโทรพิมพประกอบดวยอะไรบาง
ก. ตัวอักษร, นามเรียกขาน
ข. ตัวอักษร, นามวิทยุ
ค. ตัวเลข, รหัสลับ
ง. ตัวเลข, ตัวอักษร
๑๑๖๖.วิทยุควรมีนามเรียกขานและคําเรียกขานกําหนดไวในขอใด
ก. นปส.
ข. นปช.
ค. นสป.
ง. สปน.
๑๑๖๗.การสงขาวทางวิทยุเมื่อสงขาวใหผูรับเสร็จแตละฉบับควรหยุดรอกี่นาที
ก. 13 นาที
ข. 14 นาที
ค. 15 นาที
ง. 16 นาที
๑๑๖๘.ปุมไฟหนาจอ PRC – 624 จะมีไฟสวางกี่วินาที
ก.1 วินาที
ข. 2 วินาที
ค. 3 วินาที
ง. 4 วินาที
๑๑๖๙. เครือ่ งสลับสาย SB 993/GTสามารถบรรจุสายไดกี่ทางสาย
ก.6 ทางสาย ข. 7 ทางสาย
ค. 8 ทางสาย
ง. 9 ทางสาย
๑๑๗๐.เครือ่ งสลับสาย SB 993/GT ใชในหนวยระดับใด
ก.กองรอยทหารราบ
ข.กองพันทหารราบ
ค.กรมทหารราบ
ง.กองพลทหารราบ
๑๑๗๑.ขอดีของระบบทางสายคือขอใด
ก.ใชเวลาในการติดตั้งมาก
ข.ชํารุดใชเวลาซอมนาน
ค.พูดสวนทางกันได
ง.มีความปลอดภัยนอยกวาวิทยุ
๑๑๗๒.ขอเสียของระบบทางสายคือขอใด
ก.พูดสวนทางกันได
ข.ปลอดภัยมากกวาวิทยุ
ค.ทนตอดินฟาอากาศ
ง.ติดตั้งนาน
๑๑๗๓.โทรศัพท TA 1 / PT มีระยะการติดตอเทาใด
ก. 4.8 – 10 กม. ข. 6.4 – 10 กม.
ค. 7.4 – 10 กม.
ง. 8.4 – 10 กม.
๑๑๗๔.โทรศัพท TA 312 / PT มียานความถี่เทาใด
ก.300 –3200 HZ ข. 300 –3300 HZ
ค. 300 –3400 HZ
ง. 300 –3500 HZ
๑๑๗๕.วิทยุ PRC - 624 มีจํานวนกี่ชอ ง
ก.2300 ชอง
ข. 2310 ชอง
ค. 2320 ชอง
ง. 2350 ชอง
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๑๑๗๖.วิทยุ PRC - 624 มีน้ําหนักกีก่ รัม
ก.960 กรัม
ข. 950 กรัม
ค. 940 กรัม
ง. 930 กรัม
๑๑๗๗. วิทยุ PRC - 624 ใชในหนวยงานระดับใด
ก.หมู – หมวด
ข.หมวด – กองรอย
ค.กองรอย – กองพัน ง.กองพัน – กองพล
๑๑๗๘.วิทยุ AN/PRC 77 มีกําลังออกอากาศเทาใด
ก.1.5 – 3 W
ข. 1.5 – 4 W
ค. 6 – 3 W
ง. 1.6 – 4 W
๑๑๗๙.แบตเตอรี่ BA - 386 มีพลังงานไฟกีโ่ วลต
ก.13.3 V
ข. 14.3 V
ค. 14.4 V
ง. 13.4 V
๑๑๘๐.เสาอากาศยาว AN/PRC – 77 ยาวกี่ฟุต
ก. 7 ฟุต
ข. 8 ฟุต
ค. 9 ฟุต
ง. 10 ฟุต
๑๑๘๑.ศูนยการสื่อสารขนาดเล็กประกอบดวยตอนตางๆกีต่ อน
ก.2 ตอน
ข. 3 ตอน
ค. 4 ตอน
ง. 5 ตอน
๑๑๘๒.ไมวาศูนยการสือ่ สารขนาดใดๆมีความรับผิดชอบงานอะไรบาง
ก.รับ – สง
ข.รับ-จายปญหา
ค.รับ – แกปญหา ง.รับ – เก็บความลับสวนตัว
๑๑๘๓. ศูนยการสื่อสารยอมประกอบดวยตอนศูนยขา วกี่ตอน
ก. 1 ตอน
ข. 2ตอน
ค.3 ตอน
ง .4 ตอน
๑๑๘๔.ตอนศูนยขาวคืออะไร
ก.ปฏิบัติและดําเนินกรรมวิธีตอ ขาวออก
ข. ปฏิบัตแิ ละดําเนินกรรมวิธีตอ ขาวเขา
ค. ปฏิบัตแิ ละดําเนินกรรมวิธีตอ ขาวลับสุดๆ ง. ปฏิบัตแิ ละดําเนินกรรมวิธีตอ ขาวทั้งมวล
๑๑๘๕.โทรศัพท TA 1 /PT ไดพลังไฟฟาจากอะไร
ก.แบตเตอรี
ข.ถานไฟฉาย
ค.แผนไดรแกรม
ง.ไดนาโม
๑๑๘๖.ดายในของสายเคเบิ้ลเปนสายชนิดใด
ก.สายเสนเดียว
ข.สายเกียวคูไขว
ค.สายฝอย
ง.สายเสนตรง
๑๑๘๗.การใชสัญลักษณมูลฐานสําหรับแผนผังวงจรของระบบทางสายยุทธวิธีใชสัญลักษณอะไร
ก.ตัวเลข
ข.ตัวอังกฤษ
ค.อักษรไทย
ง.เครือ่ งหมาย
๑๑๘๘. สัญลักษณเครือ่ งโทรศัพททางยุทธวิธคี อื ขอใด
ก.วงกลมใหญ
ข.วงกลมเล็ก
ค.สีเ่ หลีย่ ม
ง.สามเหลี่ยม
๑๑๘๙. สัญลักษณเครือ่ งสลับสายทางยุทธวิธีคอื ขอใด
ก.วงกลมใหญ
ข.วงกลมเล็ก
ค.สีเ่ หลีย่ ม
ง.สามเหลี่ยม
๑๑๙๐. โทรศัพท TA 312/ PT มีพลังงานไฟกี่โวลต
ก.60-80 V – 20 HZ
ข. 61-85 V – 20 HZ
ค. 65-80 V – 20 HZ ง. 65-90 V – 20 HZ
๑๑๙๑. โทรศัพท TA 1/ PT มีพลังงานไฟกี่โวลต
ก.80 V-20 HZ
ข. 90 V-20 HZ
ค. 100 V-20 HZ
ง. 110 V-20 HZ
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๑๑๙๒.ลอสาย DR - 4 บรรจุสายไดกกี่ ิโล
ก. 2.1 กม.
ข. 2.3 กม.
ค. 2.5 กม.
ง. 2.6 กม.
๑๑๙๓. ลอสาย DR - 5 บรรจุสายไดกกี่ ิโล
ก. 3 กม.
ข. 4 กม.
ค. 5 กม.
ง. 6 กม.
๑๑๙๔. ลอสาย DR - 8 บรรจุสายไดกี่กโิ ล
ก. 200 ม.
ข. 300 ม.
ค. 400 ม.
ง. 500 ม.
๑๑๙๕. ลอสาย RL - 159 IU บรรจุสายไดกกี่ ิโล
ก. 1.3 กม.
ข. 1.4 กม.
ค. 1.5 กม.
ง. 1.6 กม.
๑๑๙๖. SB – 993 /GT มีสัญญาณเรียกเปนหลอดไฟเรืองแสงกี่วัตล
ก. 1/25 W
ข. 1/26W
ค.1/27 W
ง. 1/28 W
๑๑๙๗. แฟมขาวและสําเนาคูฉ บับขาวออกและขาวเขาจะตองเก็บเขาแฟมเพื่อประโยชนอะไร
ก. เปนหลักฐานชีแ้ จง
ข. เปนหลักฐานอางอิ
ค. เปนหลักฐานผูกมัด
ง. เปนหลักฐานโดยตรง
๑๑๙๘. ขาวออกจะตองมีการรับและลงทะเบียนและเขาอักษรลับเมือ่ ใด
ก. เมื่อจําเปน
ข. เมือ่ เหตุการณฉุกเฉิน ค. เมือ่ มีเหตุการณราย
ง. เมือ่ มีคนเจ็บ
๑๑๙๙. ขาวเขาเมื่อมีการรับ,การลงทะเบียนและถอดอักษรลับเรียบรอยแลวสงไปที่ใด
ก. กองบังคับการ ข. ศูนยขาวลับ
ค. พลนําสาร
ง. พลวิทยุ
๑๒๐๐.ขาวถายทอดเมือ่ มีการรับ, การลงทะเบียนและถอดอักษรลับเรียบรอยแลวสงไปที่ใด
ก. กองบังคับการ ข. ศูนยขา วลับ
ค. ตอนศูนยขา ว
ง. ตอนปฏิบัตกิ ารสือ่ สาร
๑๒๐๑. ศูนยการสือ่ สารประจําขบวนเดินจัดเพือ่ ใหมีการสือ่ สารกับใคร
ก. กําลังพลทหารราบ ข. กําลังพลทหารเรือ
ค. กําลังพลลาดตระเวน ง. กําลังพลหนวยรบ
๑๒๐๒. ศูนยการสื่อสารลางหนา เปนสวนหนึ่งของระบบการสือ่ สารของหนวยใด
ก. หนวยบัญชาการ
ข. หนวยบังคับการ
ค. หนวยลาดตระเวน
ง. หนวยขางเคียง
๑๒๐๓. เจาหนาที่ของศูนยการอักษณลับจะตองไดรับการทดสอบเปนพิเศษเพือ่ อะไร
ก. เพื่อปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวกับอักษร
ข. เพือ่ ปฏิบัติภารกิจพิเศษ
ค. เพือ่ ปฏิบัติภารกิจความมั่นคง
ง. เพือ่ ปฏิบตั ิหนาที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา
๑๒๐๔.การสงขาวโดยทางสายนั้นมีอยูดวยกันกี่วิธี
ก. 1 วิธี
ข. 2 วีธี
ค. 3 วิธี
ง. 4 วิธี
๑๒๐๕.การสงขาวโดยทางสายนัน้ มีวิธอี ะไรบาง
ก.โทรศัพท
ข.โทรพิมพ,โทรเลข
ค. โทรศัพท,โทรพิมพ,โทรสําเนา ง. โทรศัพท,โทรพิมพ,โทรสําเนา,โทรเลข
๑๒๐๖.การผูกสายหรือการตอสายเขาตีจะตองผูกสายอยางไร

๑๔๐

ก.ผูกใหตรึง ข.ผูกใหยอน
ค.ผูกเปนเกียว
ง.ผูกใหตกทองชาง
๑๒๐๗.การตัดตอสายเคเบิ้ลหรือสายโทรศัพทจะตองทําใหแนนหนาเพื่ออะไร
ก.ไมใหสายขาดงาย
ข.เพื่อกระแสไฟฟาไหลผานสะดวก
ค.เพือ่ ทนแรงดึงและการเสียดทาน ง.เพือ่ ใชงานไดนาน
๑๒๐๘.ปายสายมีประโยชนเพือ่ อะไร
ก.ปองกันการหาย
ข.ปองกันการขโมย
ค.ปอนกันประมวลลับ
ง.ปองกันไฟฟา
๑๒๐๙.ประเภทของวงจรทางสายมีการรักษาความปลอดภัยกี่ประเภท
ก.2ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
๑๒๑๐.ประเภทของวงจรทางสายมีวงจรอะไรบาง
ก.วงจรขนาน
ข.วงจรอนุมัติ
ค.วงจรสลับ
ง.วงจรอนุกรม
๑๒๑๑.เครือ่ งสลับสายโทรศัพท SB 993 มีสวิตชทั้งหมดกี่ตัว
ก. 5 ตัว
ข. 6 ตัว
ค. 7 ตัว
ง.8 ตัว
๑๒๑๒.ทางสายยอยและทางสายใหญทางยุทธวิธีมกี ี่วงจร
ก. 2 วงจร ข. 3 วงจร
ค. 4 วงจร
ง.5 วงจร
๑๒๑๓. เครื่องสลับสายโทรพิมพมคี วามเร็วในการทํางานกี่วิธี
ก. 2 ทาง ข. 3 ทาง
ค. 4 ทาง
ง.5 ทาง
๑๒๑๔.คุณประโยชนของเครื่องโทรพิมพคอื ขอใด
ก.ในการประชุมและการตอพิเศษ ข.การรับสงขาวมากๆในระยะเวลานานๆ
ค.การประสานงานกับหนวยรบ
ง.การรับสงขาวผูบังคับบัญชา
๑๒๑๕.ศูนยกลางเครือ่ งสลับสายโทรศัพทหรือเครือ่ งสลับสายโทรพิมพควรมีกเี่ ครื่อง
ก. 1 เครือ่ ง
ข. 1 เครือ่ งหรือมากกวา
ค. 1 เครือ่ งหรือนอยกวา ง. 1 เครือ่ งหรือ 2 เครื่อง
๑๒๑๖.ขอใดคือวิธกี ารสงขาวทางวิทยุ
ก.สงโดยตรง
ข.สงเปนอักษร
ค.สงเปนตัวเลข
ง.สงเปนคําพูด
๑๒๑๗. การตั้งสถานีวิทยุสนามควรตั้งลักษณใด
ก.ตั้งสถานีวิทยุในที่คอ นขางสูงใหเสาอากาศพนจากเครือ่ งกีดขวาง
ข.ตั้งสถานีวิทยุในทีส่ ูงๆใหสายอากาศพนจากเครื่องกีดขวาง
ค.ตั้งสถานีวิทยุในที่ต่ําๆใหสายอากาศพนจากสิ่งกีดขวาง
ง. ตั้งสถานีวิทยุในที่คอ นขางตําใหสายอากาศพนจากสิ่งกีดขวาง
๑๒๑๘. ชุดวิทยุสนามหรือสถานีวิทยุ
ก. แบบกันเอง ข. แบบธรรมดา ค. แบบนามเรียกขาน
ง. แบบทั่วไป
๑๒๑๙. ทุกๆสถานีในขายตองปรับคลื่นวิทยุใหตรงกันและกําหนดสถานีหนึ่งขึ้นเปนสถานี ?

๑๔๑

ก. สถานีตอบรับ ข. สถานีสงขาว
ค. สถานีกระจายเสียง
ง. สถานีบังคับขาย
๑๒๒๐. สถานที่ใดมีผลเสียตอวิทยุ
ก. สถานทีโ่ ปรง ข.ในหุบเขา
ค. ที่ราบโลงเตียน
ง. เนินเขา
๑๒๒๑. สถานที่ใดมีผลดีตอ วิทยุ
ก.ใตสายไฟฟาแรงสูง
ข.ในอุโมง
ค. ที่ขอ นขางสูง
ง. สะพานเหล็ก
๑๒๒๒. การติดตอสื่อสารวิธีใดปลอดภัยนอยที่สดุ
ก. พลนําสาร
ข.วิทยุ
ค. การไปรษณีย
ง. สัตวนําสาร
๑๒๒๓. การสงขาวประเภทใดมีการสงขาวมากกวาวิธีอื่นๆ
ก. วิทยุโทรพิมพ ข. วิทยุโทรเลข ค. วิทยุ
ง. วิทยุโทรสาร

๑๒๒๔. ขาวใดไมถอื วาเปนขาวทางราชการ
ก. ขาวเฉพาะสถานที่
ข. ขาวเฉพาะทางวิทยุ
ค. ขาวเฉพาะทางโทรศัพท ง. ขาวเฉพาะทางโทรเลข
๑๒๒๕. การรักษาความปลอดภัยทางวิทยุมีความปลอดภัยในการติดตอสือ่ สารหรือไม
ก. มีเพราะระบบเทคโนโลยีทันสมัย
ข. มีเพราะเราไดเขารหัสลับ
ค.ไมมีเพราะวิทยุยอมจะเปนการใหขา วกับขาศึก
ง.ไมมีเพราะพนักงานชอบพูดวิทยุเลนตอบไมมีงาน
๑๒๒๖.ในการดักรับวิทยุของขาศึกเราควรใชวิทยุแบบใด
ก. แบบควบคุมทางยุทธวิธี
ข. ใชกําลังออกอากาศต่ําทีส่ ุด
ค. ใชระบบเขารหัส
ง. ใชระบบกาวกระโดด
๑๒๒๗. การหาทิศวิทยุมีประโยชนอยางไร
ก. เพื่อเปนระเบียบวินัย
ข. เพือ่ โชคลาง
ค. ลดอันตรายนอยลงได
ง. เพือ่ ความสะดวกสบาย
๑๒๒๘. การปองกันการดักรับและการหาทิศวิทยุของขาศึกที่ดีทสี่ ุดคือขอใด
ก. การพรางตัวของสถานี
ข. การแอบในที่มิดชิด
ค. การระงับวิทยุเมือ่ ไมมอี ะไร
ง. การวิเคราะหสถานการณ
๑๒๒๙.ในฐานเปนพนักงานวิทยุควรระวังสิ่งที่กลาวไวตอไปนี้
ก. อยาลืมใชการรับรองฝาย
ข. ใชระเบียบออกมาอยางเครงขัด
ค. มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ
ง. ใชประสบการณทเี่ คยเรียนมา
๑๒๓๐. ควรมีการเฝาตรวจสถานีวิทยุฝายเดียวกันเปนระยะเพือ่ อะไร
ก. ตรวจสอบความผิดและจับกุม ข. เพือ่ ตรวจสอบคูส ายวาฝาฝนระเบียบหรือไม
ค. เพื่อตรวจสอบพนักงานแอบหลับ ง. ตรวจสอบคอรัปชั่น
๑๒๓๑.วงจรทางสาย 2 คูที่ใชขนานกันเปนวงจรเดี่ยวแตละคูทําหนาทีอ่ ะไร

๑๔๒

ก. สายสือ่ เดี่ยว
ข. สายสือ่ คู
ค. สายทางแยก
ง. สายปราบวงจร
วิชารอง
วิชา อุดมการณความรักชาติ
๑๒๓๒. “ จินตนาการทีถ่ ือวาเปนมาตราฐานที่ดี ความดีงามและความจริงทางใดทางหนึ่งที่มนุษยถอื เปน
เปาหมายแหงชีวิต” ตามบทความนี้เปนนิยามของสิ่งใด
ก. อุดมการณ
ข. อุดมคติ
ค. แรงจูงใจ
ง. ความเชื่อสวนบุคคล

๑๒๓๓. วิชารัฐศาสตรในปจจุบันไดยอมรับนับถือความสําคัญของอุดมการณมากในสํานักการศึกษาในแนว
พฤติกรรมและทดสอบกับสภาพความเปนจริงไววาอยางไร
ก. อุดมการณเปนเพียงสิ่งยึดถือเพือ่ ปฏิบตั ิเทานั้น
ข. อุดมการณคอื สิ่งทีก่ ําหนดทัศนะและความประพฤติของมนุษย
ค. อุดมการณใชเปนเครื่องมือในการควบคุมความคิดและแนวปฏิบัติของมนุษย
ง. อุดมการณเปนความยึดถือและพฤติกรรมที่มีความแนนอน มีความเกี่ยวพันทางการเมือง
๑๒๓๔. อุดมการณ เกิดมาจากสิ่งใด
ก. ความคิดและจิตใตสํานึกของมนุษย
ข. ความศรัทธาและความเชื่อมัน่
ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ง. มรดกทางความคิดจากรุนสูรนุ
๑๒๓๕. อุดมการณในสังคมหนึ่งอาจไมเหมือนกับในอีกสังคมหนึ่ง สิ่งที่ทําใหแตกตางกันในสังคมคืออะไร
ก. ความยึดมั่นและศรัทธาตางกัน
ข. หลักการตางกัน
ค. ประชากรจํานวนไมเทากัน
ง. ภูมิอากาศที่ตางกัน
๑๒๓๖. การกอตัวของอุดมการณเกิดขึน้ ได ๒ ทาง คืออะไรบาง
ก. เกิดจากการอบรม ถายทอด , ควบคุมการถายทอดตามความเชือ่ ของสังคม
ข. ปากตอปากบอกเลากันมา , ในตําราทั่วไป
ค. การถายทอดโดยสื่อ , ในตําราโดยทั่วไป
ง. ทางศาสนา และการบอกเลาตอกันไป
๑๒๓๗. อุดมการณทางศาสนา เกิดจากสิ่งใดเปนสําคัญ
ก. ระบบความคิดของศาสดา
ข. ระบบความเชื่อของศาสดา
ค. ระบบความคิดและระบบความเชือ่ ของศาสดา ง. ระบบการคิดและฐานะทางสังคม
๑๒๓๘. อุดมการณทางการเมือง เกิดจากสิ่งใดเปนสําคัญ
ก. ความคิดของนักทฤษฎี
ข. ความเชือ่ ของนักทฤษฎี
ค. ความเชือ่ และความคิดของนักทฤษฎี
ง. ความเชื่อและความรูของนักทฤษฎี

๑๔๓

๑๒๓๙. ลักษณะในการแพรขยายทางอุดมการณในสมัยปจจุบันในรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ เปนไปใน
ลักษณะใด
ก. ปลูกฝงทางการเรียน
ข. การบีบบังคับ
ค. ปลูกฝงทางความคิด
ง. การพูดคุยและสนทนา
๑๒๔๐. การแพรขยายอุดมการณในสมัยโบราณสามารถทําไดโดยวิธีใด
ก. สั่งสอน
ข. บีบบังคับ
ค. การปลูกฝงทางความคิด
ง. การใชสอื่

๑๓๔๑. นักคิดทีเ่ ผยแพรหลักอุดมการณในสมัยโบราณที่มชี อื่ เสียงที่ใชหลักการสั่งสอน , พูดคุยสนทนา เปนที่
รูจักที่สุดคือผูใด
ก. ฟาสซีสต
ข. พระพุทธเจา
ค. ฮิตเลอร
ง. เด ทอดเดวิลล
๑๒๔๒. ขอใดไมใชลักษณะอุดมการณ
ก. เปนความเชือ่ ความศรัทธาในสังคม
ข. เปนแรงดลใจใหยึดถือ
ค. เปลี่ยนแปลงไมได
ง. เปนสิ่งที่กอ ใหเกิดกําลังใจ
๑๒๔๓. วัฒนธรรมของบุคคลในสังคม เชน ภาษา , วัฒนธรรม , ความเชือ่ ฯลฯ อยูในอุดมการณดานใด
ก. อุดมการณทางสังคม
ข. อุดมการณทางศาสนา
ค. อุดมการณทางเศรษฐกิจ
ง. อุดมการณความเชือ่
๑๒๔๔. อุดมการณใดเหมาะสมที่จะนํามาปฏิบตั ิเพือ่ ใหเกิดความสุขความเจริญและกาวหนาทางสังคมมากที่สดุ
ก. การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเชือ่
ข. การเมือง , ความเชื่อ , ศาสนา
ค. การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเชือ่ ตาง ๆอืน่ ๆ ง. การเมือง , การปกครอง , อื่นๆ
๑๒๔๕. นอกจากความศรัทธาตามความเชือ่ แลว ยังมีอีกปจจัยหนึ่งจึงจะเปนอุดมการณสิ่งนัน้ คืออะไร ก. ขอคิด
คติธรรม
ข. เงินทุน
ค. การปฏิบัติ
ง. ความมีอํานาจ
๑๒๔๖. หากใชอดุ มการณไปทางทีผ่ ิด ยอมเกิดผลกระทบขึ้นขอใดเปนผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นบอยทีส่ ุดและรายแรง
ที่สุด
ก. การแตกแยกในสังคม
ข. โตเถียง
ค. การขาดความสามัคคี
ง. การทานอํานาจซึ่งกันและกัน
๑๒๔๗. สิ่งทีก่ อใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ นั้นสิ่งใดเปนสิ่งสําคัญทีส่ ุด
ก. รางกาย
ข. วาจา
ค. เงินตรา
ง. จิตใจ

๑๔๔

๑๒๔๘. การสรางเสริมคุณธรรม เปนสิ่งจําเปนอันดับแรกในการปลูกฝงอุดมการณทางจิตใจในขั้นแรกสิ่งที่
จําเปนในการปลูกฝงในเบือ้ งตน มีสิ่งใดบาง
ก. ความขยัน , อดทน , ซือ่ สัตย , สามัคคี , เสียสละ และยุติธรรม
ข. ความรอบรู , ความเชื่อ , ศาสนา , ธรรมเนียม , อิสระภาพ
ค. ขยัน , อดทน , ศาสนา , การเมือง , อิสระภาพ
ง. ซื่อสัตย , สามัคคี , เสียสละ , ยุติธรรม , ขนบธรรมเนียม

๑๒๔๙. คุณธรรม ๔ ประการตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระราช
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยอ ธิราชเจา ในโอกาสเฉลิมสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ ๒๐๐ ป มี
อะไรบาง
ก. การรักษาสัจจะ , ขมใจตนเอง , อดทนอดกลั้น , ละความชั่ว
ข. บํารุงชาติ , ศาสนา , กษัตริย , เคารพตอกฎหมาย
ค. เคารพชาติ , ศาสน , กษัตริย , เคารพตอจารีตประเพณี
ง. เปนคนดีของสังคม , บํารุงชาติ , ศาสน , กษัตริย , ละความชั่ว
๑๒๕๐. สิ่งทีเ่ ปนหลักในความประพฤติ ที่วางไวเพื่อควบคุมหมูคณะใหมีความเรียบรอย มีความประพฤติดีงาม
คืออะไร
ก. กฎหมาย
ข. รัฐธรรมนูญ
ค. พระราชบัญญัติ
ง. วีนัย
๑๒๕๑. จุดรวมอันยิ่งใหญของประชาชนเพือ่ ใหเราคํานึงถึงประโยชนไดเสียรวมกันและระลึกเสมอวาเราเปนชน
ชาตืไทย คือสิ่งใด
ก. พระมหากษัตริย
ข. ศาสนา
ค. ประชาชน
ง. ชาติ
๑๒๕๒. ศูนยรวมพลังประชาชนทั้งชาติ ศูนยรวมแหงความสามัคคีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวของชาติสิ่งนั้น
คืออะร
ก. พระมหากษัตริย
ข. ศาสนา
ค. ประชาชน
ง. ชาติ
๑๒๕๓. เปนสิ่งทีเ่ ปนความสําคัญของจิตใจ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและที่พึ่งทางใจแตละคนสิ่งนั้นคืออะไร
ก. พระมหากษัตริย
ข. ศาสนา
ค. กฎหมาย
ง. อุดมการณ
๑๒๕๔. ลักษณะนิสัยของคนไทย คือมีเลือดนักสู ใฝสนั ติ รักสงบและรักษาเอกราช เครื่องมือ ที่ใชเสริม
กําลังใจในการตอสู คืออะไร

๑๔๕

ก. จิตใจที่ยึดมั่น
ข. ความซาบซึ้งที่มีตอ สถาบัน ชาติ ศาสนา กษัตริย
ค. สือ่ ทุกชนิด
ง. ความสามัคคี
๑๒๕๕. สถาบันในขอใดเปนเครือ่ งมือที่ใชในการเผยแพรอุดมการณ เปนอันดับแรก
ก. สถาบันการเมือง
ข. สถาบันการปกครอง
ค. สถาบันการศึกษา
ง. สถาบันครอบครัว

