ธนาคารขอสอบ
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ชนปที่ 5 ชาย ( เหลาทหารราบ )
เลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
วิชา การอานแผนที่ และการใชเข็มทิศ
๑. สีที่ใชในการเขียนเครื่องหมายทางทหารของฝายขาศึกใชสีอะไร
ก. สีดํา
ข. สีแดง
ค. สีน้ําเงิน
ง. สีเขียว
๒. เมื่อเขียนหนวยทหารไมระบุเหลาและขนาดหรืออื่น ๆ จะเขียนอยางไร
xxx
ก.
ข.
ค.
ง.
๓. การแสดงขนาดของหนวย เชน กองรอย กองพัน สามารถเขียนไดจากหนวยต่าํ สุดจนถึงสูงสุด คือ
ก. ระดับหมู – กองรอย
ข. ระดับ มว. – กองพล
ค. ระดับกองรอย – กองทัพ
ง. ระดับ หมู – กองทัพ
๔. ตําบลจายสิ่งอุปกรณตาง ๆ เชน ตําบลจาย สป. 3 ของ กองพล xxจะเขียนอยางไร
xx
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
๕. จงเขียนสัญลักษณของหนวยทหารดังตอไปนี้ กองรอยทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9
ก. ๒
๓/๙
ข.
๙
ค. ๒
๓/๙
ง. ๓
๒
๖. ขนาดของหนวยทหารทีแ่ สดงไวดานบนของหนวยทหารหากเปนระดับ กองทัพจะเขียนอยางไร
ก. x
ข. xx
ค. xxx
ง. xxxx
๗. แผนบริวารคือกระดาษทีม่ ีลักษณะคอนขางใสใชกับสิง่ ใด
ก. ใชกับเครื่องวัดมุม p – 67
ข. ใชกับเข็มทิศเลนเซติก
ค. ใชกับลอวัดระยะทาง
ง. ใชกับแผนที่หรือภาพถายทางอากาศ
๘. แผนบริวารนั้นจะใชในฐานะเปนเอกสารเพื่อประกอบกับอะไร
ก. โตะทราย
ข. สนามยุทธวิธี
ค. คําสั่งตาง ๆ
ง. หนวยทหารราบ
๙. การเริ่มทําแผนบริวารมีอยู 3 ขั้น คือ
ก. วางกระดาษถูกที่
ข. การกรุยรายละเอียดตาง ๆ
ค. รายละเอียดขอบระวาง
ง. ถูกทุกขอ
๑๐. การเขียนรายละเอียดขอบระวางสําหรับแผนบริวารจะบอกถึง
ก. มาตราสวนแผนที่ ชื่อระวาง หมายเลขระวาง
ข. ที่ตั้ง วัน เวลา เดือน ป

๒

ค. ยศ ชื่อ ตําแหนง ผูจดั ทํา
ง. ถูกทุกขอ
๑๑. เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม SILVA เมื่อเปดการใชงานครั้งแรกของแตละวันจะใชเวลาประมาณ
ก. 2 – 3 นาที
ข. 5 – 10 นาที
ค. 15 – 20 นาที
ง. แสดงพิกดั ทันที
๑๒. เครื่อง GPS ( SILVA ) สามารถใชในอุณหภูมิตา่ํ สุดกี่องศา
ก. – 0 องศา
ข. – 5 องศา
ค. - 15 องศา
ง. - 25 องศา
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๑๓. กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาที่เกีย่ วกับเรื่องใด
ก. ปองกันสถาบันพระมหากษัตริย
ข. รักษาความมัน่ คงทั้งภายในและภายนอก
ค. ปองกันและรักษาความมัน่ คงของอาณาจักร
ง. ถูกทุกขอ
๑๔. ธงชัยเฉลิมพล ถือเปนธงของหนวยทหารใด
ก. ทหารบก
ข. ทหารเรือ
ค. ทหารอากาศ
ง. ตํารวจ
๑๕. ในทุก ๆ ป ทหารจะมีสิ่งสําคัญ คือพิธีสาบานธงตอหนาธงชัยเฉลิมพล ในวันใดของทุกป
ก. วันที่ ๑๕ ม.ค. ของทุกป
ข. วันที่ ๑๕ ธ.ค. ของทุกป
ค. วันที่ ๒๕ ม.ค. ของทุกป
ง. วันที่ ๒๕ ธ.ค. ของทุกป
๑๖. ขอใดกลาวถึงเรื่องธงชาติถูกตองที่สุด
ก. ธงชาติเปนเครื่องหมายแหงความเปนอิสระภาพของชาติ
ข. ธงชาติเปนสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงคุณความดีของวีรชน
ค. ธงเปนศูนยรวมจิตใจคนในชาติ
ง. ถูกทุกขอ
วิชา การกําลังสํารอง
๑๗. หนวยที่รบั ผิดชอบในการฝก นศท.ในยามปกติ คือหนวยใด
ก. หนวยกองรอยหรือกองพัน
ข. หนวยฝก จทบ.
ค. ศูนยฝก มทบ.
ง. ขอ ข .และ ขอ ค .ถูก
๑๘. แผนแมบทการพัฒนาระบบกําลังสํารองของกองทัพบก มีความมุงหมายเพื่ออะไร
ก. เพื่อใหสามารถทําการรบไดเทากับกําลังประจําการ
ข. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ นศท.ใหปฏิบัติหนาที่ตาม ชกท.ไดเทียบเทากับกําลังประจําการ

๓

ค. พัฒนากําลังพลสํารองใหสามารถทดแทนกําลังเปนบุคคล ,เปนหนวย และ ขยายกําลังตาม
ขั้นตอนการใชกําลังยามสงครามได
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๙. การพัฒนาการฝกศึกษา นศท .เพื่อใหมีความรูความสามารถในแตละชั้นปดังนี-้ .
ก. ผูสําเร็จ รด.ป ๑ – ๒ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับผูบังคับหมูไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
ข. ผูสําเร็จ รด.ป ๓ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับรองผูบ ังคับหมวดไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
ค. ผูสําเร็จ รด.ป ๔ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับผูบังคับหมู หรือ รองผูบังคับหมวดได ตาม
ชกท./เหลา ที่กําหนด
ง. ผูสําเร็จ รด.ป๕ สามารถปฏิบัติหนาที่รองผูบังคับหมวด ไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
๒๐. ในแผนแมบท การจัดการฝกศึกษากําลังพลสํารองตามระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ดําเนินงานเกีย่ วกับอะไร
ก. การจัดทําระเบียบและหลักสูตรของกําลังสํารองประเภทตาง ๆ
ข. การฝกเบื้องตน
ค. การฝกเปนหนวยทางยุทธวิธี
ง. การฝกที่มุงเนนการปฏิบัติ
๒๑. การจัดหวงการฝกนศท.ศูนยฝก / หนวยฝก ประสานกับสถานศึกษาวิชาทหารที่อยูในความรับผิดชอบจัด
นศท. เขารับการฝกสัปดาหละกี่ครั้ง ๆ ละกี่ชั่วโมง
ก. ๑ ครั้ง ครั้งละ ๘ ชั่วโมง
ข. ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔ ชั่วโมง
ค. ๑ ครั้ง ครั้งละ ๔ ชั่วโมง
ง. ๒ ครั้ง ครั้งละ ๘ ชั่วโมง
๒๒. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๙ วาดวยโอกาสในการแตงเครื่องแบบทหาร ขอ ๖ นายทหารสัญญาบัตร นอก
ประจําการ แตงเครื่องแบบทหารไดในโอกาสใด
ก. ทุกโอกาส
ข. ถูกเรียกระดมพล
ค. ปละครั้ง
ง. แตงไมไดเลย
วิชา ครูทหารผูนํา
๒๓. วิธีการสอนในวิชาทหาร เชน ในวิชาการฝกบุคคลทามือเปลาใชการสอนในลักษณะใด
ก. เชิงบรรยาย
ข. เชิงประชุม
ค. เชิงแสดง
ง. เชิงวิเคราะห
๒๔. การสอนเชิงบรรยาย ไมสมควรจะนํามาสอนนักเรียนทหารในระดับใด
ก. นักศึกษาวิชาทหาร
ข. พลทหาร
ค. นักเรียนนายสิบ
ง. นักเรียนนายรอย
๒๕. ขอใดไมใชประโยชนของการสอนเชิงประชุม
ก. สามารถแกไขความเขาใจผิดของนักเรียนไดทันที

๔

ข. นักเรียนจะใชความคิดและสนใจตอบทเรียนตลอดเวลา
ค. ครูจะทราบความรูและความเขาใจของนักเรียน
ง. ครูรับภาระในการสอนนอยลงกวาการสอนในลักษณะอืน่ ๆ
๒๖. จุดมุงหมายในการสอนทหาร มุงเนนไปในจุดใดเปนหลัก
ก. ขีดความสามารถ
ข. กําลัง
ค. ความสามารถในดานตาง ๆ
ง. การปฏิบัติ
๒๗. สิ่งที่สามารถขมความประหมาในการสอนไดเปนอยางดี สิ่งนั้นคืออะไร
ข. ความเปนระเบียบ
ก. รอยยิ้ม
ค. วินัย
ง. การวางแผนการสอน
๒๘. การเตรียมตัวและวางแผนในการสอน จะตองมีสิ่งใดอีกที่จะใชเมื่อเกิดความประหมาในการสอน
ก. ความพรอมในหลักสูตร
ข. การสรางความเชื่อมั่น
ค. แผนการสอน
ง. อารมณขัน
๒๙. การยืนในลักษณะใดทีม่ ีลักษณะยืนพิงผนังและยืนในลักษณะอาการที่ไมมีเรี่ยวแรง
ก. ยืนกุมใตเข็มขัด
ข. ยืนลวงกระเปา
ค. ยืนโดยใชไมชี้
ง. ยืนลักษณะคนสิ้นใจ
๓๐. ขอใดเปนพื้นฐานของการใชเสียงที่เหมาะสมอันดับแรก
ก. ระดับเสียง
ข. จังหวะการพูด
ค. เลือกใชคําพูด
ง. คุณภาพของเสียง
๓๑. ขั้นตอนแรกในการเตรียมการสอน คืออะไร
ก. พิจารณาถึงความมุงหมายของบทเรียน
ข. สังเกตุพฤติกรรมของบทเรียน
ค. กําหนดแนวทางการศึกษาในหองเรียน
ง. ตรวจสอบภูมปิ ญญาและระดับความรูของผูเรียน
๓๒. ขั้นตอนแรกในการพิจารณาวิธีดําเนินการสอน คืออะไร
ก. วิธีและเทคนิค
ข. แบงขั้นตอน
ค. จัดใหนักเรียนมีสวนรวม
ง. จัดลําดับเรือ่ งที่จะสอน
๓๓. สิ่งใดเปนสิ่งที่เปนเครือ่ งมือทําลายความเชื่อมั่นและกอใหเกิดความไมแนใจในการรบนั้น ๆ
ก. ความกลัว
ข. ความตื่นตระหนกตกใจ
ค. ขาวลือ
ง. ความมีน้ําใจ
๓๔. “ ความคิดถึงบาน ครอบครัว ความเบื่อหนาย ขาวลือ ขาดความเชื่อมั่นและขาดการติดตอ” ถือเปน
สภาวะการณดานใด
ก. วัตถุ
ข. จิตวิทยา
ค. ขวัญกําลังใจ
ง. ยุทธวิธี

๕

วิชา ฝายอํานวยการ
๓๕. โดยปกติหนวยทหารทุกระดับจะมีสวนดําเนินงานใหญ ๆ 2 สวน คือสวนใด
ก. สวนบังคับบัญชาและสวนเตรียมการ
ข. สวนบังคับบัญชาและสวนปฏิบัติการ
ค. สวนเขาตีและสวนตั้งรับ
ง. ถูกทุกขอ
๓๖. หนวยระดับกองพลขึ้นไป จะบรรจุฝา ยอํานวยการ เรียกวาอะไร
ก. ฝายอํานวยการ
ข. ฝายเสนาธิการ
ค. ฝายการขาว
ง. ถูกทุกขอ
๓๗. ฝายเสนาธิการ หรือ สธ. ตรงกับภาษาอังกฤษ วาอะไร
ก. “ G” ( GENERAL STAFF )
ข. “ B” ( BAT )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ถูกทุกขอ
๓๘. ฝายเสนาธิการรวม “ ฝสธ. ” ตรงกับภาษาอังกฤษ วาอะไร
ก. “G” ( GENERAL )
ข. “ J” ( JOINT STAFF )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ผิดทุกขอ
๓๙. การจําแนกกิจการกําลังพล มีอยูกี่กิ่งงาน
ก. 7 กิ่ง
ข. 8 กิ่ง
ค. 9 กิ่ง
ง. 10 กิ่ง
๔๐. ภารกิจทีเ่ ปนหัวใจของนายทหารยุทธการ ไดแก งานใด
ก. การประมาณสถานการณ
ข. หนทางปฏิบัติ
ค. การฝก
ง. การวิเคราะห
วิชา การสงครามพิเศษ
๔๑. สาเหตุของการกอความไมสงบ ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ประชาชนที่ลอแหลม
ข. การชี้นําและการชักนําจากภายนอก
ค. มาตรการควบคุมของรัฐที่เขมแข็ง
ง. ปจจัยขางตนผสมผสานกัน
๔๒. การใชกาํ ลังใน ปปส. ประกอบดวย
ก. กําลังทหาร
ข. กําลังกึ่งทหาร
ค. กําลังตํารวจ
ง. กําลังทหาร, กําลังกึ่งทหาร, กําลังตํารวจและกําลังอื่นๆ
๔๓. การปฎิบัติการหลักของทหารในการ ปปส. ไดแก
ก. การขาวกรอง
ข. การปฏิบัติการจิตวิทยา

๖

ค. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ง. ถูกทั้งหมด
๔๔. ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ แบงออกเปนกําหนดการหลัก ๓ ประการ และ
กําหนดการเสริม ๒ ประการ อยากทราบวากําหนดการเสริม คือขอใด
ก. การปรับปรุงสภาพแวดลอมและชวยเหลือประชาชน
ข. การพิทักษประชาชนและทรัพยากร
ค. การปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ
ง. การปฏิบัติการจิตวิทยา
๔๕. ปจจัยทีม่ ีผลตอความสําเร็จของการ ปปส. คือ
ก. ใชกําลังทหาร และ จนท.พิเศษ อื่นๆ ใหมากเทาที่ทําได
ข. ใชความรุนแรงและเด็ดขาด
ค. การที่ไดรับขาวกรองที่ละเอียด ถูกตอง ทันเวลา
ง. ใหเสรีในการปฏิบัติใหกับระดับ ผบ.หนวย อยูในพื้นที่
๔๖. การพิทักษประชาชนและทรัพยากร มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๓ ประการ ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การตัดการสนับสนุน
ข. การคนหาและตัดรอนองคกรการกอความไมสงบ
ค. สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ
ง. การสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
๔๗. ความหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยา คือ
ก. กําหนดเปาหมายหรือกลุมเปาหมาย
ข. เปาหมายเปลี่ยนแปลงทาทีและพฤติกรรม
ค. กระทําเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติหรือหนวยทหาร
ง. ถูกทุกขอ
๔๘. การปฏิบัติการจิตวิทยาเปนสวนหนึง่ ของงานใด
ก. การรักษาความมั่นคงภายใน
ข. การพิทักษพื้นที่สวนหลัง
ค. ดานกิจการพลเรือนทางทหาร
ง. การปฏิบัติการยุทธ
๔๙. การใชการโฆษณาชวนเชื่อและกิจกรรมตางๆ เขาดําเนินการจัดอยูใ นขอใด
ก. วัตถุประสงคของการปฏิบัติการจิตวิทยา
ข. ความสําคัญของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. คุณลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยา
ง. หัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา
๕๐. ขอใดคือหัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา
ก. การขาวกรองที่มีรายละเอียดและทันสมัย
ข. การใชขอมูลของทุกระดับหนวย
ค. การวางแผนที่เหมาะสมกับเวลา
ง. ถูกทุกขอ
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๕๑. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีศูนยสงครามพิเศษเปนหนวยสวนการศึกษาเกี่ยวกับสงครามพิเศษ
มีหนวยใดเปนหนวยปฏิบัติ
ก. กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา
ข. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
ค. การปฏิบัติการจิตวิทยา
ง. กองสงครามพิเศษ
๕๒. การปฏิบัติการจิตวิทยา สงครามนอกแบบ การปฏิบัติมุงไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อชักจูงโนมนาวจิตใจให
มาเปนฝายเราหรือใหเขารวมขบวนการตอตานฝายตรงขามกระทําในลักษณะปกปดผูปฏิบัติหลักไดแก
ก. เจาหนาที่ฝา ยปกครอง
ข. เจาหนาที่ของหนวยรบพิเศษ
ค. ขบวนการตอตานในทองถิ่น
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
วิชา ปนพก ๘๖
๕๓. ปนพก ๘๖ จัดเปนอาวุธประจํากาย ทีม่ ีน้ําหนักเบา ใชงาย คลองตัว มีความกวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๑๑ มม.
ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม.
ง. ๔๕ นิว้
๕๔. ซองกระสุนปนพก ๘๖ บรรจุกระสุนไดทั้งหมดกีน่ ัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด
ง. ๑๕
๕๕. ปนพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕ เมตร
๕๖. ปนพก ๘๖ เปนเปนอาวุธที่มีขนาดน้ําหนักเบา สําหรับปองกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวยตาง ๆ
อยากทราบวา เปนอาวุธประจํากายของตําแหนงอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓
ข. พลยิงผูชวย ค.๘๑
ค. พลยิงผูชวย ปก.เอ็ม ๖๐
ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
วิชาเหลาทหารราบ
วิชา การปรับการยิง ค. และ ป.
๕๗. เมื่อผูตรวจการณหนาพบเปาหมายแลว จะตองรีบวางแผนกระทําตอเปาหมายทันที หนาที่ประการแรก
ของ ผตน. คืออะไร
ก. รองขอการยิง
ข. คํานวณการยิง
ค. ออกคําสั่งยิง
ง. กําหนดที่ตงั้ เปาหมาย
๕๘. เครื่องมือเครื่องใชของผูตรวจการณหนามีหลายชนิด เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนและขาดไมไดสําหรับ
ผตน.ไดแกอะไร
ก. กลองสอง
ข. แผนที่เข็มทิศ
ค. ภาพสังเขป
ง. การวัดมุมดวยนิว้ มือ
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๕๙. คําขอยิงนั้นจะตองสงอยางรวดเร็วทีส่ ุด หัวขอคําขอยิง ขอที่ ๑ ไดแกอะไร
ก. คําเตือน
ข. การกําหนดที่ตั้งเปาหมาย
ค. การแสดงตน ฯ
ง. ลักษณะเปาหมาย
๖๐. ผตน.พูดรองขอ “ลพบุรี ๑๘ จากลพบุรี ๒๔ ปรับการยิง” เปนวิธีรองขอการยิง ดวยวิธีอะไร
ก. วิธีโปลาร
ข. วิธีพิกัด
ค.วิธีหมายพิกดั
ง. วิธียายจากจุดที่ทราบ
๖๑. คําพูดรองขอตอไปนี้ ผตน. ขาดหลักฐานอะไร “ ลพบุรี ๑๘ จากลพบุรี ๒๔, มุมภาค ๓,๒๐๐ ระยะ ๙๐๐
รถถังขาศึก”
ก. คําเตือน
ข. การกําหนดที่ตั้งเปาหมาย
ค. การแสดงตน ฯ
ง. ลักษณะเปาหมาย
๖๒. เมื่อ ค. หรือ ป. ยิงสนับสนุนใหแลว ผตน. ตรวจตําบลกระสุนตกวา “ระยะเปาหมาย” การแกไขการยิงแก
อยางไร
ก. เพิ่มระยะ
ข. ลดระยะ
ค. ซ้ําระยะเดิม
ง. ตรงทิศ
๖๓. เมื่อ ค. หรือ ป. ยิงสนับสนุนใหแลว ผตน.ตรวจทางทิศไดวา “ขวา ๑๐๐” ผตน.อยูหางเปาหมาย ๒,๐๐๐
เมตร ตองแกไขอยางไร
ก. ขวา ๑๐๐
ข. ซาย ๑๐๐
ค. ขวา ๒๐๐
ง. ซาย ๒๐๐
๖๔. เมื่อ ค. หรือ ป. ยิงสนับสนุนใหแลว ผตน. ตรวจตําบลกระสุนตกไดวา “หนา, ตรงทิศ” แกไขอยางไร
ก. ลด.....
ข. เพิ่ม.......
ค. ซ้ําระยะเดิม
ง. เปาหมาย, ยิงหาผล
๖๕. หัวขอคําขอยิงที่สงไปให ศอย.จะตองบอกให ศอย.เขาใจงาย การคํานวณการยิงจะไดรวดเร็ว หัวขอคํา
ขอยิงที่ตองบอกเสมอ คืออะไร
ก. ขอ ๑,๓,๔,๕
ข. ขอ ๑,๒,๔,๕
ค. ขอ ๑,๒,๓,๕,๖
ง. ขอ ๑,๒,๓,๔
๖๖. ในการแกไขการยิง ผตน. มีวิธีบอกหลักฐานทั้งทางระยะและทางทิศ ผตน. บอกหลักฐานการแกไขทาง
ระยะเปนตัวเลขจํานวนเต็ม เทาไร
ก. ๑๐. ม.
ข. ๕ ม.
ค. ๑๐๐ ม.
ง. ๑,๐๐๐ ม.
วิชา เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๑๒๐ มม.
๖๗. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. เปนอาวุธประจําหนวย ใชยิงสนับสนุนใหกบั หนวยในแนวหนา มีอัตราการจัดอยูใ น
หนวยระดับใด
ก. กองรอยอาวุธเบา
ข. กองพันทหารราบ
ค . กองพลทหารราบ
ง. กรมทหารราบ
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๖๘. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ทําการยิงดวยมุมสูง บรรจุลูกระเบิดยิงทางปากลํากลองทีละนัด ๑ หมู ค. หนัก
มีกําลังพลเทาไร
ก. ๘ นาย
ข. ๙ นาย
ค. ๑๐ นาย
ง. ๖ นาย
๖๙. ค. ขนาด ๑๒๐ มม. ทําการยิงดวยวิธีเล็งจําลองเปนหลัก ทําการยิงเปาหมายโดยวิธีอะไร
ก. ลั่นไก
ข. หยอน ลย.ทางปากลํากลอง
ค. ถูกทั้งขอ ก และ ข
ง. ไมมีขอถูก
๗๐. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. เมื่อปรับระดับทางทิศและทางระยะไมไดแลว ตองใชวิธียา ยพื้นยิงดวยขาหยั่ง การยาย
พื้นยิงดวยการยายขาหยัง่ จะยายไดกี่มลิ เลียม
ก. ๓,๐๐๐ มิลเลียม
ข. ๔,๒๐๐ มิลเลียม
ค. ๖,๔๐๐ มิลเลียม
ง. ๔,๘๐๐ มิลเลียม
๗๑. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. มีระยะยิงขึ้นอยูก ับลูกระเบิดยิง ลย.สังหารมี ระยะยิงใกลสุดประมาณ ๔๐๐ เมตร
มีระยะยิงไกลสุด เทาไร
ก. ๗,๕๐๐ เมตร
ข. ๖,๕๐๐ เมตร
ค. ๕,๕๐๐ เมตร
ง. ๔,๗๓๗ เมตร
๗๒. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. มีอัตราการยิงสูงสุด ๑๐ นัด/นาที และมีอัตราการยิงตอเนือ่ ง เทาไร
ก. ๒ นัด/นาที
ข. ๕ นัด/นาที
ค. ๖ นัด/นาที
ง. ๘ นัด/นาที
๗๓. การตั้งยิง ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ตั้งมาตรามุมสูง ที่กลองเล็ง เอ็ม ๕๓ ที่มุมเทาไร
ก. ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ข. ๑,๑๐๐ มิลเลียม
ค. ๒,๕๐๐ มิลเลียม
ง. ๘๐๐ มิลเลียม
๗๔. การตั้งยิง ค.ขนาด ๑๒๐ มม. พลยิงใชเสนเล็งของกลองเล็ง เล็งตอหลักเล็ง อยางไร
ก. ทาบทับกึ่งกลางหลักเล็ง
ข. ทาบขอบขวาหลักเล็ง
ค. ทาบขอบซายหลักเล็ง
ง. ไมมีขอถูก
๗๕. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ลูกระเบิดยิงสังหาร มีสวนบรรจุเทาไร
ก. ๘ สวน
ข. ๙ สวน
ค. ๖ สวน
ง. ๕ สวน
๗๖. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. มีสีของลูกระเบิดยิงควัน สีอะไร
ก. สีฟา
ข. สีกากีแกมเขียว
ค. สีเทา
ง. สีดํา
วิชา หมวด อาวุธหนักในการถอนตัว , มว.ค.หนัก ในการรนถอย
๗๗. มว. อาวุธหนัก จัดอยูในอัตราของกองรอยใด
ก. กองรอยอาวุธเบา
ข. กองรอยตอสูรถถัง
ค. กองรอยสนับสนุนการรบ
ง. กองรอยสนับสนุนการชวยรบ
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๗๘. มว. อาวุธหนัก ประกอบดวยอาวุธอะไรบาง
ก. ค. ๖๐ และ ปรส. ๗๕
ข. ค. ๘๑ และ ปรส. ๗๕
ค. ค. ๘๑ และ ปรส. ๑๐๖
ง. ค. ๖๐ และ ปรส. ๑๐๖
๗๙. ในการถอนตัวเมื่อขาศึกไมกดดัน หนวยใดเปนสวนระวังปองกันใหกับกําลังสวนใหญ
ก. สวนที่เหลือไวปะทะ
ข. กองรอยหนุน
ค. มว.หนุน
ง. มว.ในแนวหนา
๘๐. หมวด ค.หนัก จัดอยูใ นอัตราของกองรอยใด
ก. กองรอยอาวุธเบา
ข. กองรอยเครื่องยิงหนัก
ค. กองรอยสนับสนุนการรบ
ง. กองรอยตอสูรถถัง
๘๑. การจัดกองรอย ค.หนัก ประกอบดวย
ก. บก.รอย , มว.ปรส. ๑๐๖ , ๓ หมวด ค.หนัก ข. บก.รอย , ๓ มว.ปรส. ๑๐๖ , หมวด ค.หนัก
ค. บก.รอย , ๓ มว.ปรส. ๑๐๖
ง. บก.รอย , ๓ หมวด ค.หนัก
๘๒. ผบ.รอย ค.หนัก ควบคุมการยิง และการเปลี่ยนยายที่ตั้งยิงตามคําสั่ง ผบ.กรม ร. เปนการใช ค.หนัก
ทางยุทธวิธีลักษณะใด
ก. การชวยสวนรวม
ข. การชวยโดยตรง
ค. การขึ้นสมทบ
ง. การเพิ่มเติมกําลังยิง
๘๓. ใครเปนผูบังคับหมวด ค.หนัก
ก. พ.ต.ซื่อสัตย
ข. ร.อ.กลาหาญ
ค. ร.ท.รักชาติ
ง. จ.ส.อ.ใจดี
วิชา กองรอยอาวุธเบาในการรนถอย และกองรอยอาวุธเบาในการรบหนวงเวลา
๘๔. กองรอยอาวุธเบาจะปฏิบัติการรนถอย โดยเปนกําลังของสวนใด
ก. โดยเปนสวนหนึ่งของกําลังสวนใหญ
ข. โดยเปนกําลังสวนนอย
ค. โดยไมเปนกําลังของใคร
ง. โดยเปนกําลังสวนไหนก็ได
๘๕. การรนถอยจะดําเนินการเพื่อความมุงหมาย เพื่ออยางใดอยางหนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งเพราะอะไร
ก. เพื่อยังความรบกวน , ความออนเพลีย
ข. เพื่อนํากําลังไปใชที่อื่น
ค. เพื่อผละออกจากการรบ
ง. ถูกทุกขอ
๘๖. แผนการถอนตัวจะตองทําอยางสมบูรณ และละเอียดละออซึ่งไดแกอะไรบาง
ก. เวลา และลําดับความเรงดวนในการถอนตัว ข. มาตราการในการควบคุม
ค. อาวุธสมทบ
ง. ถูกทุกขอ
๘๗. การถอยไดกระทําตอจากการถอนตัวจากการรบ การถอยจะเริ่มตนขึ้นเมื่อใด
ก. ภายหลังที่กําลังสวนใหญไดผละออกจากการปะทะ และจัดรูปขบวนเดินแลว
ข. ภายหลังการรบหนวงเวลา
ค. ภายในพระอาทิตยขึ้น
ง. ภายในพระอาทิตยตก

๑๑

๘๘. กําลังสวนที่เหลือไวปะทะ มีหนาทีอ่ ะไร
ก. ปองกันกําลังสวนนอยใหถอนตัว
ข. ปองกัน และกําบังการถอนตัวใหกําลังสวนใหญ
ค. ปองกันเฉพาะตนเอง
ง. ปองกันเฉพาะผูบังคับบัญชา
๘๙. การถอนตัวในเวลากลางวันนั้นสวนใหญ จะตองถูกอะไรบังคับ ถึงจะถอนตัว
ก. ผูบังคับบัญชาบังคับ
ข. ขาศึกบีบบังคับ
ค. ไมมีใครบังคับ
ง. สมัครใจเอง
วิชา การรบดวยวิธีรุก / กองรอยอาวุธเบาเขาตีเวลากลางคืน
๙๐. ผูบังคับ มว.ปล. ไปรับคําสั่งการเขาตีจากกองรอยมีใครรวมไปรับคําสั่งบาง
ก. ผบ.มว.ปล. , รอง ผบ.มว.ปล. , ผบ.หมู ปก. , พลวิทยุ
ข. ผบ.มว.ปล. , ผบ.หมู ปก. , พลนําสาร
ค. ผบ.มว.ปล. , ผบ.หมู ปก. , พลวิทยุ
ง. ถูกทุกขอ
๙๑. แผนการเขาตีประกอบดวยอะไร
ก. แผนการดําเนินกลยุทธ
ข. แผนการยิงสนับสนุน
ค. แผนการตัง้ รับ
ง. ถูกทั้งขอ ก. และข.
๙๒. ลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่หมายของหมวด ควรมีลักษณะอยางไร
ก. สังเกตไดงา ยจากทางพื้นดิน
ข. ที่หมายควรใหราบพยายามเขาสูจุดเดียวกัน
ค. อยูในระยะยิงหวังผลของ ค.๖๐ และตองไมกวางและไมลึกจนเกินไป
ง. ถูกทุกขอ
๙๓. จุดแยกหมวดไปจนถึงจุดแยกหมู ใครเปนผูกําหนด
ก. ผูบังคับกองรอย
ข. ผูบังคับหมวด
ค. ผูบังคับหมู
ง. ถูกทุกขอ
๙๔. ทันทีที่ยดึ ที่หมายไดแลว หนวยจะปฏิบัติอยางไร
ก. เคลื่อนที่ไปยังที่หมายที่ไดรบั มอบ
ข. วางกําลังตามลักษณะภูมิประเทศ
ค. สํารวจผูบาดเจ็บเพื่อเตรียมการสงกลับ , สํารวจอาวุธยุทโธปกรณ ,เครื่องกระสุน
ง. ถูกทุกขอ

๑๒

วิชา กองรอยอาวุธเบาตั้งรับ / มว.ค.หนัก สนับสนุนการตั้งรับ
๙๕. การที่ทาํ ใหขาศึกเสียระเบียบ และทําลายขาศึก เปนภารกิจอะไร
ก. เขาตี
ข. ตะลุมบอน
ค. ตั้งรับ
ง. ถอนตัว
๙๖. หลักการตั้งรับในการใชภูมิประเทศอยางถูกตอง และเกิดประโยชนสูงสุด จะตองคํานึงถึงอะไร
ก. กําลังคน
ข. กําลังอาวุธยุทโธปกรณ
ค. การตรวจการณดี
ง. ความกวางของพื้นที่
๙๗. หลักการตั้งรับที่วาใหการสนับสนุนซึ่งกัน และกัน ขอใดกลาวถูกตอง
ก. สนับสนุนกับหนวยขางเคียง
ข. สนับสนุนกับหนวยเหนือ
ค. สนับสนุนกับหนวยสมทบ
ง. การประสานการยิง
๙๘. บริเวณใดที่จะตองใหขาศึกหยุดเมื่อขาศึกตะลุมบอนเขามา
ก. แนวหนาตั้งรับ
ข. แนวกองรักษาดานรบ
ค. แนวกองรักษาดานทั่วไป
ง. แนวสวนระวังปองกันเฉพาะบริเวณ
๙๙. กองรอยนอกจากจะตองจัดสวนระวังปองกันเฉพาะตําบลแลว ยังอาจจะตองทําหนาที่อะไรดวย
ก. บํารุงขวัญ
ข. จัดเลี้ยงดู
ค. ควบคุมประชาชน
ง. จัดตั้งเครื่องปดกั้นถนน
๑๐๐. ระยะหางจากขอบหนาพื้นที่การรบถึงกองรักษาดานรบ ( กดร. ) มีระยะหางเทาใด
ก. ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๐๐๐ - ๒,๔๐๐ เมตร
ค. ๒,๔๐๐ - ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ เมตร
๑๐๑. ถาหากการติดตอสื่อสาร จําเปนจะตองใชการนําสาร อยากทราบวาใครจะเปนผูนําสาร
ก. พลขับ
ข. พลยิง
ค. ผูชวยพลยิง
ง. ผูบังคับหมู
วิชา หมวด ค.หนัก ในการเขาตี
๑๐๒. ขีดความสามารถของกองรอย ค.หนัก ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. สามารถเคลื่อนยายบนเสนทางถนนไดรวดเร็ว
ข. สามารถเขาที่ตั้งยิง และเปลี่ยนยายที่ตั้งยิงไดรวดเร็ว
ค. การระวังปองกันที่ตั้งยิงของตนเองไดเปนอยางดี
ง. สามารถทําการยิงสนับสนุนอยางรุนแรงไดระยะสั้น
๑๐๓. หนาทีข่ อง ผบ.รอย ค.หนัก ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. เปนผูบังคับบัญชากองรอย
ข. จัดการปกครองดูแลการรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา
ค. อํานวยการจัดหาบํารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณของหนวย
ง. ควบคุม และตรวจตราการฝกของหนวยตาง ๆ ของ กรม ร.

๑๓

๑๐๔. การใช ค.หนักทางยุทธวิธี ใชไดกลี่ ักษณะ
ก. ๒ ลักษณะ
ข. ๓ ลักษณะ
ค. ๔ ลักษณะ
ง. ๕ ลักษณะ
๑๐๕. ผบ.มว.อาวุธ หนัก รับคําสั่งการเขาตีจาก ผบ.พัน. ในขณะที่กองพันอยูทใี่ ด
ก. ที่ตั้ง
ข. ที่รวมพล
ค. ฐานออกตี
ง. แนวออกตี
๑๐๖. การสรางที่ตั้งยิง ค.๘๑ จะตองอยูหลังแนวออกตีอยางนอยที่สุดกี่เมตร
ก. ๓๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๘๐๐ เมตร
ง. ๑,๐๐๐ เมตร
วิชา การติดตอสื่อสารทางยุทธวิธี
๑๐๗. ในพื้นที่รวมพลหามใชการสื่อสารประเภทใด
ก. วิทยุ
ข. นําสาร
ค. ทางสาย
ง. ทัศนะสัญญาณ , เสียงสัญญาณ
๑๐๘. เมื่อมีหนวยสมทบ และสนับสนุน ประการแรกทีค่ วรปฏิบัติ คือ
ก. สอบถามความถี่ และนามเรียกขาน
ข. จายคําแนะนําการสื่อสารพิเศษ
ค. ดําเนินการฝกอยางตอเนื่อง
ง. ตรวจสอบสถานภาพของเครื่องมือสื่อสาร และเจาหนาที่สื่อสาร
๑๐๙. การสื่อสารระหวางการเดินทาง หรือพัก ผูบังคับหนวยทหารสือ่ สารควรจะทําอยางไร
ก. วางแผนการวางสาย
ข. ลาดตระเวนเสนทางที่จะเดิน
ค. จัดตั้งศูนยการสื่อสาร
ง. แจกจาย นปส.
๑๑๐. ถามีอากาศยานสําหรับควบคุมขบวน การติดตอสื่อสารที่ใหใชโดยที่มีการนัดหมายไวลวงหนา คือ
ก. วิทยุ
ข. ทางสาย
ค. นําสาร
ง. ทัศนะสัญญาณ
๑๑๑. การสื่อสารที่ใชเปนหลักในการเคลือ่ นที่ทางธุรการ คือ
ก. ทัศนะสัญญาณ
ข. ทางสาย
ค. แผนผาสัญญาณ
ง. วิทยุ และเจาหนาทีน่ ําสาร
๑๑๒. การสื่อสารระหวางการผานแนวออกตี อุปกรณที่ใชไมควรใชจนกวาจะผานแนวออกตี คือ
ก. ทัศนะสัญญาณ
ข. ทางสาย
ค. แผนผาสัญญาณ
ง. วิทยุถายทอด
๑๑๓. การรบในปา การติดติดสื่อสารที่ไมมีโอกาสใช คือ
ก. ทางสาย
ข. นําสาร
ค. ทัศนะสัญญาณ
ง. วิทยุถายทอด

๑๔

๑๑๔. การสื่อสารในการตั้งรับ พลนําสารพิเศษหลังจากการจัดที่มั่นเสร็จแลว เปลี่ยนเปนประเภทใด
ก. พลนําสารตามกําหนดเวลา
ข. พลนําสารธรรมดา
ค. เจาหนาทีว่ ิทยุ
ง. เจาหนาทีท่ างสาย
๑๑๕. การนําสารระหวางการรนถอยจะเพิ่มการใช การสื่อสารชนิดใดเพื่อสนับสนุนความตองการพิเศษของ
ผูบังคับหนวย
ก. พลนําสารตามกําหนดเวลา
ข. พลนําสาร
ค. พลนําสารพิเศษ
ง. พลวิทยุ
๑๑๖. เครื่องมือสื่อสารในการตอตาน และปราบปรามผูกอการรายทีไ่ มมีโอกาสใช คือ
ก. วิทยุ
ข. ทัศนะสัญญาณ
ค. ทางสาย
ง. แผนผาสัญญาณ
วิชา อุดมการณความรักชาติ
๑๑๗. “ ชาติไทย” ใหอะไรกับเหลาคนไทยบาง
ก. ชีวิตและความภาคภูมิใจ
ข. ชีวิตและเงินทอง
ค. แผนดินและที่ทํากิน
ง. แผนดิน ชีวิตและศาสนา
๑๑๘. ขอใดแสดงออกถึงความผูกพันทางใจที่คนไทยมีตอ บานเกิดเมืองนอนของคนไดชัดเจนมากที่สุด
ก. รักและหวงแหนถิ่นฐานบานเมืองและปองกันรักษาประเทศ
ข. รักและดําเนินธุรกิจกับตางชาติเพื่อสนับสนุนการคาของไทย
ค. เสียภาษีเยอะ ๆ เพื่อจะไดใชเปนงบประมาณประเทศได
ง. บํารุงใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนา
๑๑๙. ขอใดใหคําจํากัดความของคําวา “ ศาสนา” ไดอยางชัดเจนที่สดุ
ก. เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเหลาประชาชน
ข. สิ่งที่มุงเนนใหกระทําความดี ละเวนความชั่ว
ค. คําสั่งสอนในทางที่ดีที่ผูเปนศาสดาแสดงสั่งสอนบัญญัติไวใหทําดีละความชั่ว
ง. ทางแหงการหลุดพนจากความทุกขทั้งมวล
๑๒๐. วัฒนธรรม หมายถึงสิ่งใด
ก. ลักษณะแสดงความนิยมชมชอบในสังคม
ข. ลักษณะถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. สิ่งที่สืบเนื่องมาจากบรรพกาลนับถือสอบตอกันมา
ง. ผลงานสรางสรรคอันเปนมรดกตกทอดกันมาในสังคม

…………………………

๑๕

ธนาคารขอสอบ
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ชนปที่ 5 ชาย ( เหลาทหารมา )
เลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
วิชา การอานแผนที่ และการใชเข็มทิศ
๑. สีที่ใชในการเขียนเครื่องหมายทางทหารของฝายขาศึกใชสีอะไร
ก. สีดํา
ข. สีแดง
ค. สีน้ําเงิน
ง. สีเขียว
๒. เมื่อเขียนหนวยทหารไมระบุเหลาและขนาดหรืออื่น ๆ จะเขียนอยางไร
xxx
ก.
ข.
ค.
ง.
๓. การแสดงขนาดของหนวย เชน กองรอย กองพัน สามารถเขียนไดจากหนวยต่าํ สุดจนถึงสูงสุด คือ
ก. ระดับหมู – กองรอย
ข. ระดับ มว. – กองพล
ค. ระดับกองรอย – กองทัพ
ง. ระดับ หมู – กองทัพ
๔. ตําบลจายสิ่งอุปกรณตาง ๆ เชน ตําบลจาย สป. 3 ของ กองพล xxจะเขียนอยางไร
xx
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
๕. จงเขียนสัญลักษณของหนวยทหารดังตอไปนี้ กองรอยทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9
ก. ๒
๓/๙
ข.
๙
ค. ๒
๓/๙
ง. ๓
๒
๖. ขนาดของหนวยทหารทีแ่ สดงไวดานบนของหนวยทหารหากเปนระดับ กองทัพจะเขียนอยางไร
ก. x
ข. xx
ค. xxx
ง. xxxx
๗. แผนบริวารคือกระดาษทีม่ ีลักษณะคอนขางใสใชกับสิง่ ใด
ก. ใชกับเครื่องวัดมุม p – 67
ข. ใชกับเข็มทิศเลนเซติก
ค. ใชกับลอวัดระยะทาง
ง. ใชกับแผนที่หรือภาพถายทางอากาศ
๘. แผนบริวารนั้นจะใชในฐานะเปนเอกสารเพื่อประกอบกับอะไร
ก. โตะทราย
ข. สนามยุทธวิธี
ค. คําสั่งตาง ๆ
ง. หนวยทหารราบ
๙. การเริ่มทําแผนบริวารมีอยู 3 ขั้น คือ
ก. วางกระดาษถูกที่
ข. การกรุยรายละเอียดตาง ๆ
ค. รายละเอียดขอบระวาง
ง. ถูกทุกขอ
๑๐. การเขียนรายละเอียดขอบระวางสําหรับแผนบริวารจะบอกถึง

๑๖

ก. มาตราสวนแผนที่ ชื่อระวาง หมายเลขระวาง
ข. ที่ตั้ง วัน เวลา เดือน ป
ค. ยศ ชื่อ ตําแหนง ผูจดั ทํา
ง. ถูกทุกขอ
๑๑. เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม SILVA เมื่อเปดการใชงานครั้งแรกของแตละวันจะใชเวลาประมาณ
ก. 2 – 3 นาที
ข. 5 – 10 นาที
ค. 15 – 20 นาที
ง. แสดงพิกดั ทันที
๑๒. เครื่อง GPS ( SILVA ) สามารถใชในอุณหภูมิตา่ํ สุดกี่องศา
ก. – 0 องศา
ข. – 5 องศา
ค. - 15 องศา
ง. - 25 องศา
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๑๓. กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาที่เกีย่ วกับเรื่องใด
จ. ปองกันสถาบันพระมหากษัตริย
ฉ. รักษาความมัน่ คงทั้งภายในและภายนอก
ช. ปองกันและรักษาความมัน่ คงของอาณาจักร
ซ. ถูกทุกขอ
๑๔. ธงชัยเฉลิมพล ถือเปนธงของหนวยทหารใด
ก. ทหารบก
ข. ทหารเรือ
ค. ทหารอากาศ
ง. ตํารวจ
๑๕. ในทุก ๆ ป ทหารจะมีสิ่งสําคัญ คือพิธีสาบานธงตอหนาธงชัยเฉลิมพล ในวันใดของทุกป
ก. วันที่ ๑๕ ม.ค. ของทุกป
ข. วันที่ ๑๕ ธ.ค. ของทุกป
ค. วันที่ ๒๕ ม.ค. ของทุกป
ง. วันที่ ๒๕ ธ.ค. ของทุกป
๑๖. ขอใดกลาวถึงเรื่องธงชาติถูกตองที่สุด
จ. ธงชาติเปนเครื่องหมายแหงความเปนอิสระภาพของชาติ
ฉ. ธงชาติเปนสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงคุณความดีของวีรชน
ช. ธงเปนศูนยรวมจิตใจคนในชาติ
ซ. ถูกทุกขอ
วิชา การกําลังสํารอง
๑๗. หนวยที่รบั ผิดชอบในการฝก นศท.ในยามปกติ คือหนวยใด
ก. หนวยกองรอยหรือกองพัน
ข. หนวยฝก จทบ.
ค. ศูนยฝก มทบ.
ง. ขอ ข .และ ขอ ค .ถูก
๑๘. แผนแมบทการพัฒนาระบบกําลังสํารองของกองทัพบก มีความมุงหมายเพื่ออะไร

๑๗

ก. เพื่อใหสามารถทําการรบไดเทากับกําลังประจําการ
ข. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ นศท.ใหปฏิบัติหนาที่ตาม ชกท.ไดเทียบเทากับกําลังประจําการ
ค. พัฒนากําลังพลสํารองใหสามารถทดแทนกําลังเปนบุคคล ,เปนหนวย และ ขยายกําลังตาม
ขั้นตอนการใชกําลังยามสงครามได
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๙. การพัฒนาการฝกศึกษา นศท .เพื่อใหมีความรูความสามารถในแตละชั้นปดังนี-้ .
ก. ผูสําเร็จ รด.ป ๑ – ๒ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับผูบังคับหมูไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
ข. ผูสําเร็จ รด.ป ๓ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับรองผูบ ังคับหมวดไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
ค. ผูสําเร็จ รด.ป ๔ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับผูบังคับหมู หรือ รองผูบังคับหมวดได ตาม
ชกท./เหลา ที่กําหนด
ง. ผูสําเร็จ รด.ป๕ สามารถปฏิบัติหนาที่รองผูบังคับหมวด ไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
๒๐. ในแผนแมบท การจัดการฝกศึกษากําลังพลสํารองตามระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ดําเนินงานเกีย่ วกับอะไร
ก. การจัดทําระเบียบและหลักสูตรของกําลังสํารองประเภทตาง ๆ
ข. การฝกเบื้องตน
ค. การฝกเปนหนวยทางยุทธวิธี
ง. การฝกที่มุงเนนการปฏิบัติ
๒๑. การจัดหวงการฝกนศท.ศูนยฝก / หนวยฝก ประสานกับสถานศึกษาวิชาทหารที่อยูในความรับผิดชอบจัด
นศท. เขารับการฝกสัปดาหละกี่ครั้ง ๆ ละกี่ชั่วโมง
ก. ๑ ครั้ง ครั้งละ ๘ ชั่วโมง
ข. ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔ ชั่วโมง
ค. ๑ ครั้ง ครั้งละ ๔ ชั่วโมง
ง. ๒ ครั้ง ครั้งละ ๘ ชั่วโมง
๒๒. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๙ วาดวยโอกาสในการแตงเครื่องแบบทหาร ขอ ๖ นายทหารสัญญาบัตร นอก
ประจําการ แตงเครื่องแบบทหารไดในโอกาสใด
ก. ทุกโอกาส
ข. ถูกเรียกระดมพล
ค. ปละครั้ง
ง. แตงไมไดเลย
วิชา ครูทหารผูนํา
๒๓. วิธีการสอนในวิชาทหาร เชน ในวิชาการฝกบุคคลทามือเปลาใชการสอนในลักษณะใด
ก. เชิงบรรยาย
ข. เชิงประชุม
ค. เชิงแสดง
ง. เชิงวิเคราะห
๒๔. การสอนเชิงบรรยาย ไมสมควรจะนํามาสอนนักเรียนทหารในระดับใด
ก. นักศึกษาวิชาทหาร
ข. พลทหาร
ค. นักเรียนนายสิบ
ง. นักเรียนนายรอย

๑๘

๒๕. ขอใดไมใชประโยชนของการสอนเชิงประชุม
จ. สามารถแกไขความเขาใจผิดของนักเรียนไดทันที
ฉ. นักเรียนจะใชความคิดและสนใจตอบทเรียนตลอดเวลา
ช. ครูจะทราบความรูและความเขาใจของนักเรียน
ซ. ครูรับภาระในการสอนนอยลงกวาการสอนในลักษณะอืน่ ๆ
๒๖. จุดมุงหมายในการสอนทหาร มุงเนนไปในจุดใดเปนหลัก
ก. ขีดความสามารถ
ข. กําลัง
ค. ความสามารถในดานตาง ๆ
ง. การปฏิบัติ
๒๗. สิ่งที่สามารถขมความประหมาในการสอนไดเปนอยางดี สิ่งนั้นคืออะไร
ก. รอยยิ้ม
ข. ความเปนระเบียบ
ค. วินัย
ง. การวางแผนการสอน
๒๘. การเตรียมตัวและวางแผนในการสอน จะตองมีสิ่งใดอีกที่จะใชเมื่อเกิดความประหมาในการสอน
ก. ความพรอมในหลักสูตร
ข. การสรางความเชื่อมั่น
ค. แผนการสอน
ง. อารมณขัน
๒๙. การยืนในลักษณะใดทีม่ ีลักษณะยืนพิงผนังและยืนในลักษณะอาการที่ไมมีเรี่ยวแรง
ก. ยืนกุมใตเข็มขัด
ข. ยืนลวงกระเปา
ค. ยืนโดยใชไมชี้
ง. ยืนลักษณะคนสิ้นใจ
๓๐. ขอใดเปนพื้นฐานของการใชเสียงที่เหมาะสมอันดับแรก
ก. ระดับเสียง
ข. จังหวะการพูด
ค. เลือกใชคําพูด
ง. คุณภาพของเสียง
๓๑. ขั้นตอนแรกในการเตรียมการสอน คืออะไร
จ. พิจารณาถึงความมุงหมายของบทเรียน
ฉ. สังเกตุพฤติกรรมของบทเรียน
ช. กําหนดแนวทางการศึกษาในหองเรียน
ซ. ตรวจสอบภูมปิ ญญาและระดับความรูของผูเรียน
๓๒. ขั้นตอนแรกในการพิจารณาวิธีดําเนินการสอน คืออะไร
ก. วิธีและเทคนิค
ข. แบงขั้นตอน
ค. จัดใหนักเรียนมีสวนรวม
ง. จัดลําดับเรือ่ งที่จะสอน
๓๓. สิ่งใดเปนสิ่งที่เปนเครือ่ งมือทําลายความเชื่อมั่นและกอใหเกิดความไมแนใจในการรบนั้น ๆ
ก. ความกลัว
ข. ความตื่นตระหนกตกใจ
ค. ขาวลือ
ง. ความมีน้ําใจ
๓๔. “ ความคิดถึงบาน ครอบครัว ความเบื่อหนาย ขาวลือ ขาดความเชื่อมั่นและขาดการติดตอ” ถือเปน

๑๙

สภาวะการณดานใด
ก. วัตถุ
ค. ขวัญกําลังใจ

ข. จิตวิทยา
ง. ยุทธวิธี

วิชา ฝายอํานวยการ
๓๕. โดยปกติหนวยทหารทุกระดับจะมีสวนดําเนินงานใหญ ๆ 2 สวน คือสวนใด
ก. สวนบังคับบัญชาและสวนเตรียมการ
ข. สวนบังคับบัญชาและสวนปฏิบัติการ
ค. สวนเขาตีและสวนตั้งรับ
ง. ถูกทุกขอ
๓๖. หนวยระดับกองพลขึ้นไป จะบรรจุฝา ยอํานวยการ เรียกวาอะไร
ก. ฝายอํานวยการ
ข. ฝายเสนาธิการ
ค. ฝายการขาว
ง. ถูกทุกขอ
๓๗. ฝายเสนาธิการ หรือ สธ. ตรงกับภาษาอังกฤษ วาอะไร
ก. “ G” ( GENERAL STAFF )
ข. “ B” ( BAT )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ถูกทุกขอ
๓๘. ฝายเสนาธิการรวม “ ฝสธ. ” ตรงกับภาษาอังกฤษ วาอะไร
ก. “G” ( GENERAL )
ข. “ J” ( JOINT STAFF )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ผิดทุกขอ
๓๙. การจําแนกกิจการกําลังพล มีอยูกี่กิ่งงาน
ก. 7 กิ่ง
ข. 8 กิ่ง
ค. 9 กิ่ง
ง. 10 กิ่ง
๔๐. ภารกิจทีเ่ ปนหัวใจของนายทหารยุทธการ ไดแก งานใด
ก. การประมาณสถานการณ
ข. หนทางปฏิบัติ
ค. การฝก
ง. การวิเคราะห
วิชา การสงครามพิเศษ
๔๑. สาเหตุของการกอความไมสงบ ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ประชาชนที่ลอแหลม
ข. การชี้นําและการชักนําจากภายนอก
ค. มาตรการควบคุมของรัฐที่เขมแข็ง
ง. ปจจัยขางตนผสมผสานกัน
๔๒. การใชกาํ ลังใน ปปส. ประกอบดวย
ก. กําลังทหาร
ข. กําลังกึ่งทหาร
ค. กําลังตํารวจ

๒๐

ง. กําลังทหาร, กําลังกึ่งทหาร, กําลังตํารวจและกําลังอื่นๆ
๔๓. การปฎิบัติการหลักของทหารในการ ปปส. ไดแก
ก. การขาวกรอง
ข. การปฏิบัติการจิตวิทยา
ค. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ง. ถูกทั้งหมด
๔๔. ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ แบงออกเปนกําหนดการหลัก ๓ ประการ และ
กําหนดการเสริม ๒ ประการ อยากทราบวากําหนดการเสริม คือขอใด
จ. การปรับปรุงสภาพแวดลอมและชวยเหลือประชาชน
ฉ. การพิทักษประชาชนและทรัพยากร
ช. การปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ
ซ. การปฏิบัติการจิตวิทยา
๔๕. ปจจัยทีม่ ีผลตอความสําเร็จของการ ปปส. คือ
จ. ใชกําลังทหาร และ จนท.พิเศษ อื่นๆ ใหมากเทาที่ทําได
ฉ. ใชความรุนแรงและเด็ดขาด
ช. การที่ไดรับขาวกรองที่ละเอียด ถูกตอง ทันเวลา
ซ. ใหเสรีในการปฏิบัติใหกับระดับ ผบ.หนวย อยูในพื้นที่
๔๖. การพิทักษประชาชนและทรัพยากร มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๓ ประการ ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การตัดการสนับสนุน
ข. การคนหาและตัดรอนองคกรการกอความไมสงบ
ค. สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ
ง. การสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
๔๗. ความหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยา คือ
ก. กําหนดเปาหมายหรือกลุมเปาหมาย
ข. เปาหมายเปลี่ยนแปลงทาทีและพฤติกรรม
ค. กระทําเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติหรือหนวยทหาร
ง. ถูกทุกขอ
๔๘. การปฏิบัติการจิตวิทยาเปนสวนหนึง่ ของงานใด
ก. การรักษาความมั่นคงภายใน
ข. การพิทักษพื้นที่สวนหลัง
ค. ดานกิจการพลเรือนทางทหาร
ง. การปฏิบัติการยุทธ
๔๙. การใชการโฆษณาชวนเชื่อและกิจกรรมตางๆ เขาดําเนินการจัดอยูใ นขอใด
ก. วัตถุประสงคของการปฏิบัติการจิตวิทยา
ข. ความสําคัญของการปฏิบัติการจิตวิทยา
ค. คุณลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยา

๒๑

ง. หัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา
๕๐. ขอใดคือหัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา
ก. การขาวกรองที่มีรายละเอียดและทันสมัย
ข. การใชขอมูลของทุกระดับหนวย
ค. การวางแผนที่เหมาะสมกับเวลา
ง. ถูกทุกขอ
๕๑. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีศูนยสงครามพิเศษเปนหนวยสวนการศึกษาเกี่ยวกับสงครามพิเศษ
มีหนวยใดเปนหนวยปฏิบัติ
ข. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
ก. กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา
ค. การปฏิบัติการจิตวิทยา
ง. กองสงครามพิเศษ
๕๒. การปฏิบัติการจิตวิทยา สงครามนอกแบบ การปฏิบัติมุงไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อชักจูงโนมนาวจิตใจให
มาเปนฝายเราหรือใหเขารวมขบวนการตอตานฝายตรงขามกระทําในลักษณะปกปดผูปฏิบัติหลักไดแก
ก. เจาหนาที่ฝา ยปกครอง
ข. เจาหนาที่ของหนวยรบพิเศษ
ค. ขบวนการตอตานในทองถิ่น
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
วิชา ปนพก ๘๖
๕๓. ปนพก ๘๖ จัดเปนอาวุธประจํากาย ทีม่ ีน้ําหนักเบา ใชงาย คลองตัว มีความกวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๑๑ มม.
ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม.
ง. ๔๕ นิว้
๕๔. ซองกระสุนปนพก ๘๖ บรรจุกระสุนไดทั้งหมดกีน่ ัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด
ง. ๑๕
๕๕. ปนพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕ เมตร
๕๖. ปนพก ๘๖ เปนเปนอาวุธที่มีขนาดน้ําหนักเบา สําหรับปองกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวยตาง ๆ
อยากทราบวา เปนอาวุธประจํากายของตําแหนงอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓
ข. พลยิงผูชวย ค.๘๑
ค. พลยิงผูชวย ปก.เอ็ม ๖๐
ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
วิชาเหลาทหารมา
วิชาอาวุธ
๕๗. คุณลักษณะของปนกล 93 ขนาด. 50 นิ้ว ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การทํางานดวยแรงถอย
ข. สามารถยิงไดที่ละนัด
ค. การทํางานดวยแกส
ง. สามารถยิงไดเปนอัตโนมัติ
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๕๘. ปนใหญรถถังขนาด 76 มม .บ.32 เปนอาวุธหลักประจํารถ ถังเอ็ม 41 เครื่องปดทายเปนแบบใด
ก. แบบลิ่ม เลื่อน เปด - ปด ทางดิ่ง
ข. แบบอัตโนมัติ
ค. แบบลิ่มเลื่อน เปด - ปด ทางระดับ
ง. แบบกึ่งอัตโนมัติ
๕๙. เครี่องควบคุมการยิงเล็งตรงหลัก ถ.เอ็ม 41 กับกลองตรวจการณ บ.20 ป.1 ของ ผบ.รถ และพลยิง มีระบบ
2 ระบบ คือ
ก. ระบบ 1 เทา และ ระบบ 3 เทา
ข. ระบบ 1 เทา และระบบ 4 เทา
ค. ระบบ 1 เทา และระบบ 5 เทา
ง. ระบบ 1 เทา และระบบ 6 เทา
๖๐. สีที่ทากระสุนปนใหญขนาด 76 มม .ทาไวเพื่อจุดประสงคใด
ก. เพื่อความสวยงาม
ข. ปองกันสนิม
ค. เปนรหัสแสดงชนิดกระสุน
ง. ขอ ข และ ค ถูกตอง
๖๑. ปนกลรวมแกน ขนาด .๓๐ นิ้ว เอ็ม.37 มีระยะยิงไกลสุดเทาใด
ก. 3,400 หลา
ข. 3,500 หลา
ค. 3,600 หลา
ง. ไมมีขอใดถูก
๖๒. ปนใหญรถถัง ขนาด 76 มม.บ.32 มีสว นประกอบ 4 สวน ๆ ขอใดมิใชสวนประกอบของ ปนใหญรถถังขนาด 76
มม.
ก. ปลอกเบี่ยงแรงระเบิด
ข .หองระบายแกสตกคาง
ค. โครงเครื่องปดทาย
ง. ไมมีขอใดถูก
๖๓. กลองเล็ง บ.97 มีกําลังขยาย 8 เทา มีกําลังขยายมากหรือนอยกวากลองตรวจการณ บ.20 ป.เทาใด
ก. มากกวา 2 เทา
ข. มากกวา 3 เทา
ค. นอยกวา 2 เทา
ง. นอยกวา 3 เทา
๖๔. ขอใดเปนคุณลักษณะของกระสุนระเบิด) เฮชอี(
ก. สีกากีแกมเขียว เครื่องหมายสีเหลือง
ข. สีดํา เครื่องหมายสีเหลือง
ค. สีเทา เครื่องหมายและแถบสีเหลือง
ง. สีดําเครื่องหมายสีขาว
๖๕. กระสุนเจาะเกราะของปนกล เอ็ม.85 ขนาด. 50 นิ้ว มีลักษณะอยางไร
ก. หัวทาสีดํา
ข. หัวทาสีเงิน
ค. หัวทาสีฟา
ง. ไมทาสี
๖๖. ปนกล เอ็ม60 ดี ขนาด 7.62 มม .มีระยะยิงหวังผลไกลสุด 1,100 เมตร และมีระยะยิงไกลสุดเทาไร
ก. 2,725 เมตร
ข. 1,725 เมตร
ค. 4,725 เมตร
ง. 3,725 เมตร
๖๗. รถถัง เอ็ม 60 เอ 1 ถาปนใหญไมไดทาํ การยิงใหออกกําลังปนทุก ๆ กี่เดือน
ก. 6 เดือน
ข. 8 เดือน
ค. 3 เดือน
ง. 10 เดือน
๖๘. รถถังเอ็ม 60 เอ 3 ถาปนใหญไมไดทําการยิงใหออกกําลังปนทุก ๆ กี่เดือน
ก. 6 เดือน
ข. 8 เดือน
ค. 3 เดือน
ง. 10 เดือน
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๖๙. รถถังเบา 32 สติงเรย มีอาวุธหลักคือ ปนใหญแรงถอยต่ํา ขนาด 105 มม .แบบ แอล 7 และมีอาวุธรองคือปนอะไร
ก. ปนกล เอ็ม 240 ที ขนาด 7.62 มม.
ข. ปนกล เอ็มซีซื 3
ค. ปนกล เอ็มเอซีซี 58
ง. ปนกล เอ็ม 60
๗๐. รถถังเอ็ม 41 เอ 2 และรถถัง เอ็ม 41 เอ 3 มีพลประจํารถ 4 นาย คือ 1 ผบ.รถ 2 พลยิง 3 พลขับ และคนที่ 4 คือใคร
ก. พลยิงผูชวย
ข. พลกระสุน
ค. พลบรรจุ
ง. พลนําสาร
๗๑. กระสุนระเบิดตอสูรถถัง) เฮชอีเอที-ที (ตัวลูกระเบิดจะเปนสีดําและมีเครื่องหมายเปนสีอะไร
ก. ขาว
ข. เหลือง
ค. ฟา
ง. แดง
ยุทธวิธี
๗๒. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการรบดวยวิธีรุก
ก. เอาชนะกําลังฝายขาศึก
ข. ยึดรักษาภูมปิ ระเทศสําคัญ
ค . ขัดขวางมิใหขาศึกใชทรัพยากร
ง. เอาใจ ผบ หนวย
๗๓. ขอใดมิใชลักษณะของการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุก
ก. การจูโจม
ข. การรวมกําลัง
ค. การแทรกซึม
ง. ความรวดเร็ว
๗๔. การปฏิบัติเมื่อปะทะกับรถถังขาศึกขอใดกลาวถูกที่สุด
ก. ยิงตอบโต , คลี่คลายสถานการณ , รายงานผลการปฏิบัติไปยัง ผบ.รอย
ข .ยิงตอบโต , แจงเตือนสวนที่เหลือ , ผบ.หมวดสั่งเขาปะทะ , รายงานการปะทะไปยัง ผบ.รอย , คลี่คลาย
สถานการณ ,รายงานผลการปฏิบัติไปยัง ผบ.รอย
ค. แจงเตือนกําลังพล,หาที่กําบังซอนพราง,รายงานการปะทะ,เตรียมการยิงโตตอบ
ง. ถูกทุกขอ
๗๕. ขอใดไมใชแบบของการรบดวยวิธีรนถอย
ก. การรบหนวงเวลา
ข. การถอนตัว
ค. การถอย
ง. การผละออกจากขาศึก
๗๖. การจัดกําลังในพื้นที่เขาปะทะมีการจัดกําลังกี่สวน
ก. สวนกําบัง
ข. กองระวังหลัง
ค. กําลังสวนใหญ
ง. ถูกทุกขอ
๗๗. ขอใดมิใชหลักการเสริมความมั่นคง และการจัดระเบียบใหม
ก. การระวังปองกัน
ข. การลาดตระเวน
ค. การวางกําลัง
ง. การสงกลับ
๗๘. จุดประสงคของการรบหนวงเวลาคือ
ก. การลีกเลี่ยงการรบแตกหัก
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ข. การลวงขาศึก
ค. การผละออกจากขาศึก
ง. การปฏิบัติการรนถอยที่ทาํ ในพื้นทีเ่ ฉพาะเจาะจงสําหรับเวลาที่เฉพาะเจาะจง
๗๙. รูปขบวนตอเนื่องใชกับสถานการณใด
ก. การปะทะกับขาศึกไมหนาจะเกิดขึ้น
ข. คาดวาอาจจะปะทะกับขาศึก
ค. จะมีการปะทะกับขาศึกแลว
ง. ไมมีขอใดถูก
๘๐. รูปขบวนพื้นฐานของหมวด ถ .มีกี่รปู ขบวน
ก. 4 รูปขบวน
ข. 5 รูปขบวน
ค. 6 รูปขบวน
ง. 7 รูปขบวน
๘๑. การตั้งรับแบบคลองตัว แบงกําลังเปน 3 สวน อะไรบาง
ก. สวนระวังปองกัน , สวนตั้งรับหนา , สวนกองหนุน
ข. สวนระวังปองกัน , สวนตรึง , สวนกองหนุน
ค. สวนลาดตระเวน , สวนตัง้ รับหนา , สวนกองหนุน
ง. สวนลาดตระเวน , สวนตรึง , สวนกองหนุน
๘๒. ลักษณะพึงประสงคของที่รวมพลคืออะไร
ก. ซอนพรางการตรวจการณทั้งทางพื้นดิน - และทางอากาศ
ข. มีเสนทางเขาออกอยางนอย 1 เสนทาง
ค. พื้นดินแข็งเปนที่ดอน และกวางขวางกระจายกําลัง
ง. ถูกทุกขอ
๘๓. ขอใดอยูใ นหัวขอ" การจัดระเบียบใหม"
ก. การรายงาน
ข. การทดแทน
ค. การสงกลับ
ง. ถูกทุกขอ
๘๔. ขอใดไมใชคําสั่งยุทธการ
ก. สถานการณ
ข. ภารกิจ
ค. การปฏิบัติ
ง. การรายงาน
๘๕. ระดับของการปฏิบัติในการตั้งรับมี 3 ระดับคือ
ข. ปองกัน,ถอนตัว,ฉากกําบัง
ก. ปองกัน,รั้งหนวง,ฉากกําบัง
ค. ลาดตระเวน,รั้งหนวง,ฉากกําบัง
ง. ปองกัน,รั้งหนวง,ถอนตัว
๘๖. เมื่อไดรับคําสั่งใหเปนกองระวังหนา ผบ.หมวด จะตองทราบถึงสิ่งใดบาง
ก. เสนหลักการเคลื่อนที่
ข. กวางดานหนาที่ไดรับมอบ
ค. การยิงสนับสนุนที่จะไดจากหนวยเหนือ
ง. ถูกทุกขอ
๘๗. ภารกิจของกําลังในพื้นที่ตั้งรับหนาในการตั้งรับแบบยึดพื้นที่คืออะไร
ก. ใชอํานาจในการยิง
ข. ใชอํานาจการทําลาย , ขมขวัญ
ค. ปฏิบัติการรบรวมกับทหารเหลาอื่น
ง. ถูกทุกขอ
๘๘. หมูบังคับการ) หมู บก (.กองบังคับการกองรอยรถถังเปนศูนยรวมของการปฏิบัติการทางทหารตาง ๆ รวมทั้ง
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การดําเนินการทางยุทธการใหกับกองรอย ตามธรรมดาจะอยูภายใตการกํากับดูแลของใคร
ก. ผูบังคับกองรอย
ข. รองผูบังคับกองรอย
ค. ผูบังคับหมวด
ง. นายทหารยานยนต
๘๙. การปฏิบัติการรบดวยวิธีรุกเพื่อทําลายกําลังขาศึก มีจุดประสงคเพือ่ อะไร
ก. ยึดรักษาภูมปิ ระเทศสําคัญ
ข. ขัดขวางขาศึกมิใหใชแหลงทรัพยากร
ค. ตรึงขาศึกไวในที่มนั่
ง. ถูกทุกขอ
๙๐. การเขาตีประณีตจะแตกตางจากการเขาตีเรงดวนตรงที่
ก. มีขาวสารเกีย่ วกับขาศึกมากกวา
ข. มีเวลาในการวางแผนมากกวา
ค. มีการประสานการปฏิบัติและเตรียมการมากกวา ง. ถูกทุกขอ
๙๑. การปฏิบัติเมื่อปะทะกับหมวดรถถังผสมกับการยิงตอสูรถถังของขาศึก ผูบังคับหมวดจะปฏิบัติอยางไร
ก. ยิงตอบโตและการแจงเตือนสวนที่เหลือของหมวด
ข. ผูบังคับหมวดสั่งการใหเขาปะทะ
ค. คลี่คลายสถานการณโดยใชการยิงและการเคลื่อนที่
ง. ถูกทุกขอ
วิชาหลักยิง
๙๒. การยิงสายทางกวางคือการยิงอยางไร
ก. การยิงแจกจายกระสุนไปทางลึกโดยการเปลี่ยนระยะยิง
ข. การยิงแจกจายกระสุนไปทางกวางโดยการเปลี่ยนมุมทิศ
ค. การยิงแจกจายกระสุนไปทางกวางโดยการเปลี่ยนระยะยิง
ง. การยิงแจกจายกระสุนไปทางลึกโดยการเปลี่ยนมุมยิง
๙๓. แผนจดระยะที่ใชอยูมี 2 แบบคือ
ก. แบบวงกลม และแบบสามเหลี่ยม
ข. แบบวงกลม และแบบภาพสังเขป
ค. แบบหลัก และแบบรอง
ง. แบบหลัก และ แบบเพิ่มเติม
๙๔. แผนการยิงของ ผบ.รอย นั้นลักษณะเปาหมายของกองรอยจะกําหนดเปน
ก. ตัวอักษร เชน ก – ข - ค
ข. รูปสามเหลี่ยม
ค. ตัวเลขเชน 1 – 2 - 3
ง. รูปดาว
๙๕. ขอใดไมใชองคประกอบคําขอยิง
ก. สวัสดีครับ
ข. การแสดงตนของผูตรวจการณ
ค. คําสั่งเตือน
ง. การกําหนดทีต่ ั้งเปาหมาย
๙๖. เครื่องควบคุมการยิงเพิม่ เติมอันไดแก เครื่องกําหนดมุมภาคทิศ บ.31 มีคาความคลาดเคลื่อนเทาไร
ก. ไมมีคาความคลาดเคลื่อนถามีตองสงซอม
ข. มีคาความคลาดเคลื่อน 100 มิลเลี่ยม
ค. มีคาความคลาดเคลื่อน 200 มิลเลียม
ง. มีคาความคลาดเคลื่อน 400 มิลเลียม
๙๗. กระสุนลูกปรายใชยิงเปาหมายในลักษณะใด

๒๖

ก. รถถัง
ข. รถบรรทุก
ค. เครื่องบิน
ง. หนวยทหาร
๙๘. กลอง บ.97 มีกําลังขยายกี่เทา
ก. 6 เทา
ข. 7 เทา
ค. 8 เทา
ง. 9 เทา
๙๙. การออกกําลังปนใหญ ถาปนไมไดทําการยิงจะออกกําลังทุกกี่เดือน
ก. 4 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 8 เดือน
ง. 12 เดือน
๑๐๐. ขอใดคือลักษณะของจุดอาง
ก. ตําบลที่เห็นเดนชัด
ข. ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ
ค. หุบเขา
ง. ลําธาร
๑๐๑. การนํากระสุนเขาเก็บในรถถังใหหันทางดานทายปลอกกระสุนขึน้ ขางบน อยากทราบวาที่เก็บกระสุนปนใหญ
ที่ตัวรถจะเก็บกระสุนปนใหญไดกี่นดั
ก. 30 นัด
ข. 33 นัด
ค. 35 นัด
ง. 37 นัด
๑๐๒. การทําลายยุทโธปกรณ เปนการตกลงใจของผูบังคับบัญชาที่จะกระทําตอเมื่อไดรบั มอบอํานาจจาก
ผูบังคับบัญชาชั้นไหนขึ้นไป
ก. ชั้น ผบ. พัน .ขึ้นไป
ข. ชั้น ผบ.กรม ขึ้นไป
ค. ชั้น ผบ.พล. หรือเหนือกวาเทานัน้
ง. พลประจํารถทําไดเลย
๑๐๓. รถถังในบทบาทการยิงแบบปนใหญสนาม การเลือกและการนําหมวดรถถังเขาที่ตั้งยิง การเลือกที่ตั้งยิงที่ดี
ควรมีลักษณะอยางไร
ก. ทําการยิงไดทุกเปาหมายในเขตรับผิดชอบ
ข. พื้นดินแข็งไดระดับ
ค .หมุนปอมปนไดรอบตัว
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๔. คําสั่งยิงของหมวดรถถังในภารกิจการยิงเล็งจําลอง มีคําสั่งยิงขั้นแรก 6 ประการ อยากทราบวาลักษณะ
เปาหมายเปนคําสั่งยิงขอที่เทาไร
ก. ขอ 2
ข. ขอ 3
ค. ขอ 4
ง. ขอ 5
๑๐๕. แผนการยิงของหมวดในการรบดวยวิธีรุก จะตองมีการวางแผนการใชอํานาจการยิงของหมวดรถถังไว
ลวงหนาโดยจะกําหนดเปาหมายลงในแผนการยิงของหมวดไวอยางไรบาง
ก. เปาหมายจูโ จม
ข. เปาหมายทีท่ ราบลวงหนา
ค. เปาหมายทีค่ าดไวลวงหนา
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๖. ระเบียบการนําหนวยมี 8 ขั้นตอน อยากทราบวา ขั้นตอนที่ 4 คืออะไร
ก. วางแผนขั้นตน
ข. ลาดตระเวน

๒๗

ค. เริ่มการเคลื่อนยายทีจ่ ําเปน

ง. ออกคําสั่งยุทธการ

วิชา สื่อสาร
๑๐๗. ชุดวิทยุ AN / VRC-12 ประกอบดวยอะไรบาง
ก. RT- 524
ข. RT- 524 + R- 442/VRC
ค. RT- 246
ง. RT- 246+R-442/VRC
๑๐๘. การจัดลําดับชั้นความลับเพื่อรักษาความปลอดภัยของขาว มีอยางไร
ก. 3 ชั้น ลับที่สุด, ลับ, ปกปด
ข. 2 ชั้น ลับที่สุด, ลับมาก
ค. 4 ชั้น ลับที่สุด, ลับมาก, ลับ, ปกปด
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๐๙. โทรศัพท TA-312/PT เมื่อใชสาย WD-1 /TT จะติดตอไดไกลเทาไร
ก. 4 - 12 ไมล
ข. 24 - 32 ไมล
ค. 14 - 32 ไมล
ง. 14 - 22 ไมล
๑๑๐. การอานออกเสียงตัวเลข 3 อานวาอยางไร
ก. สาม
ข. สา - อําม
ค. สะ - อําม
ง. เลขสาม
๑๑๑. การทวนขาว ใครเปนผูท วน
ก. สถานีรับ
ข. สถานีสง
ค. สถานีใดก็ไดที่มีความพรอม
ง. สถานีกลาง
๑๑๒. การปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือสื่อสาร ควรจะปฏิบัติเมื่อใด
ก. มีเวลาวางก็ทํา
ข. หลังการใชงาน
ค. กอนการใชงาน
ง. ปรนนิบัติบาํ รุงประจําสัปดาหพรอมยานพาหนะ
๑๑๓. กลุมชุดวิทยุ CNR - 900 มีกี่ชุด
ก. 6 ชุด
ข. 7 ชุด
ค. 8 ชุด
ง. 9 ชุด
๑๑๔. วิทยุ GRC-1600 ใชยา นความถี่และการปรุงคลื่นแบบใด
ก. VRC/FM-AM
ข. VRC/AM
ค. VHF/FM-AM
ง. VHF/FM
๑๑๕. สวนประกอบลําโพงใดใชกับกลุมชุดวิทยุ CNR-900 บนยานยนต
ก. ลําโพง LSA-108/M
ข. ลําโพง LS-454
ค. ลําโพง LAS-100 M
ง. ใชไดทุกขอ
๑๑๖. ขอใดไมใชสวนประกอบชุด ของชุดวิทยุ GRC-1600
ก. เครื่องรับ-สง RT 7330 B
ข. Mold Tcu-80
ค. ลําโพง LS-454
ง. ถูกทุกขอ

๒๘

วิชา อุดมการณความรักชาติ
๑๑๗. “ ชาติไทย” ใหอะไรกับเหลาคนไทยบาง
ก. ชีวิตและความภาคภูมิใจ
ข. ชีวิตและเงินทอง
ค. แผนดินและที่ทํากิน
ง. แผนดิน ชีวิตและศาสนา
๑๑๘. ขอใดแสดงออกถึงความผูกพันทางใจที่คนไทยมีตอ บานเกิดเมืองนอนของคนไดชัดเจนมากที่สุด
ก. รักและหวงแหนถิ่นฐานบานเมืองและปองกันรักษาประเทศ
ข. รักและดําเนินธุรกิจกับตางชาติเพื่อสนับสนุนการคาของไทย
ค. เสียภาษีเยอะ ๆ เพื่อจะไดใชเปนงบประมาณประเทศได
ง. บํารุงใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนา
๑๑๙. ขอใดใหคําจํากัดความของคําวา “ ศาสนา” ไดอยางชัดเจนที่สดุ
ก. เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเหลาประชาชน
ข. สิ่งที่มุงเนนใหกระทําความดี ละเวนความชั่ว
ค. คําสั่งสอนในทางที่ดีที่ผูเปนศาสดาแสดงสั่งสอนบัญญัติไวใหทําดีละความชั่ว
ง. ทางแหงการหลุดพนจากความทุกขทั้งมวล
๑๒๐. วัฒนธรรม หมายถึงสิ่งใด
ก. ลักษณะแสดงความนิยมชมชอบในสังคม
ข. ลักษณะถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. สิ่งที่สืบเนื่องมาจากบรรพกาลนับถือสอบตอกันมา
ง. ผลงานสรางสรรคอันเปนมรดกตกทอดกันมาในสังคม

…………………………

๒๙

ธนาคารขอสอบ
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ชนปที่ 5 ชาย ( เหลาทหารปนใหญ )
เลือกขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
วิชา การอานแผนที่ และการใชเข็มทิศ
๑. สีที่ใชในการเขียนเครื่องหมายทางทหารของฝายขาศึกใชสีอะไร
ก. สีดํา
ข. สีแดง
ค. สีน้ําเงิน
ง. สีเขียว
๒. เมื่อเขียนหนวยทหารไมระบุเหลาและขนาดหรืออื่น ๆ จะเขียนอยางไร
xxx
ก.
ข.
ค.
ง.
๓. การแสดงขนาดของหนวย เชน กองรอย กองพัน สามารถเขียนไดจากหนวยต่าํ สุดจนถึงสูงสุด คือ
ก. ระดับหมู – กองรอย
ข. ระดับ มว. – กองพล
ค. ระดับกองรอย – กองทัพ
ง. ระดับ หมู – กองทัพ
๔. ตําบลจายสิ่งอุปกรณตาง ๆ เชน ตําบลจาย สป. 3 ของ กองพล xxจะเขียนอยางไร
xx
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
๕. จงเขียนสัญลักษณของหนวยทหารดังตอไปนี้ กองรอยทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 9
ก. ๒
๓/๙
ข.
๙
ค. ๒
๓/๙
ง. ๓
๒
๖. ขนาดของหนวยทหารทีแ่ สดงไวดานบนของหนวยทหารหากเปนระดับ กองทัพจะเขียนอยางไร
ก. x
ข. xx
ค. xxx
ง. xxxx
๗. แผนบริวารคือกระดาษทีม่ ีลักษณะคอนขางใสใชกับสิง่ ใด
ก. ใชกับเครื่องวัดมุม p – 67
ข. ใชกับเข็มทิศเลนเซติก
ค. ใชกับลอวัดระยะทาง
ง. ใชกับแผนที่หรือภาพถายทางอากาศ
๘. แผนบริวารนั้นจะใชในฐานะเปนเอกสารเพื่อประกอบกับอะไร
ก. โตะทราย
ข. สนามยุทธวิธี
ค. คําสั่งตาง ๆ
ง. หนวยทหารราบ
๙. การเริ่มทําแผนบริวารมีอยู 3 ขั้น คือ
ก. วางกระดาษถูกที่
ข. การกรุยรายละเอียดตาง ๆ
ค. รายละเอียดขอบระวาง
ง. ถูกทุกขอ
๑๐. การเขียนรายละเอียดขอบระวางสําหรับแผนบริวารจะบอกถึง

๓๐

ก. มาตราสวนแผนที่ ชื่อระวาง หมายเลขระวาง
ข. ที่ตั้ง วัน เวลา เดือน ป
ค. ยศ ชื่อ ตําแหนง ผูจดั ทํา
ง. ถูกทุกขอ
๑๑. เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม SILVA เมื่อเปดการใชงานครั้งแรกของแตละวันจะใชเวลาประมาณ
ก. 2 – 3 นาที
ข. 5 – 10 นาที
ค. 15 – 20 นาที
ง. แสดงพิกดั ทันที
๑๒. เครื่อง GPS ( SILVA ) สามารถใชในอุณหภูมิตา่ํ สุดกี่องศา
ก. – 0 องศา
ข. – 5 องศา
ค. - 15 องศา
ง. - 25 องศา
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๑๓. กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหนาที่เกีย่ วกับเรื่องใด
ฌ. ปองกันสถาบันพระมหากษัตริย
ญ. รักษาความมัน่ คงทั้งภายในและภายนอก
ฎ. ปองกันและรักษาความมัน่ คงของอาณาจักร
ฏ. ถูกทุกขอ
๑๔. ธงชัยเฉลิมพล ถือเปนธงของหนวยทหารใด
ก. ทหารบก
ข. ทหารเรือ
ค. ทหารอากาศ
ง. ตํารวจ
๑๕. ในทุก ๆ ป ทหารจะมีสิ่งสําคัญ คือพิธีสาบานธงตอหนาธงชัยเฉลิมพล ในวันใดของทุกป
ก. วันที่ ๑๕ ม.ค. ของทุกป
ข. วันที่ ๑๕ ธ.ค. ของทุกป
ค. วันที่ ๒๕ ม.ค. ของทุกป
ง. วันที่ ๒๕ ธ.ค. ของทุกป
๑๖. ขอใดกลาวถึงเรื่องธงชาติถูกตองที่สุด
ฌ. ธงชาติเปนเครื่องหมายแหงความเปนอิสระภาพของชาติ
ญ. ธงชาติเปนสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงคุณความดีของวีรชน
ฎ. ธงเปนศูนยรวมจิตใจคนในชาติ
ฏ. ถูกทุกขอ
วิชา การกําลังสํารอง
๑๗. หนวยที่รบั ผิดชอบในการฝก นศท.ในยามปกติ คือหนวยใด
ก. หนวยกองรอยหรือกองพัน
ข. หนวยฝก จทบ.
ค. ศูนยฝก มทบ.
ง. ขอ ข .และ ขอ ค .ถูก
๑๘. แผนแมบทการพัฒนาระบบกําลังสํารองของกองทัพบก มีความมุงหมายเพื่ออะไร

๓๑

ก. เพื่อใหสามารถทําการรบไดเทากับกําลังประจําการ
ข. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ นศท.ใหปฏิบัติหนาที่ตาม ชกท.ไดเทียบเทากับกําลังประจําการ
ค. พัฒนากําลังพลสํารองใหสามารถทดแทนกําลังเปนบุคคล ,เปนหนวย และ ขยายกําลังตาม
ขั้นตอนการใชกําลังยามสงครามได
ง. ไมมีขอใดถูก
๑๙. การพัฒนาการฝกศึกษา นศท .เพื่อใหมีความรูความสามารถในแตละชั้นปดังนี-้ .
ก. ผูสําเร็จ รด.ป ๑ – ๒ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับผูบังคับหมูไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
ข. ผูสําเร็จ รด.ป ๓ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับรองผูบ ังคับหมวดไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
ค. ผูสําเร็จ รด.ป ๔ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับผูบังคับหมู หรือ รองผูบังคับหมวดได ตาม
ชกท./เหลา ที่กําหนด
ง. ผูสําเร็จ รด.ป๕ สามารถปฏิบัติหนาที่รองผูบังคับหมวด ไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด
๒๐. ในแผนแมบท การจัดการฝกศึกษากําลังพลสํารองตามระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ดําเนินงานเกีย่ วกับอะไร
ก. การจัดทําระเบียบและหลักสูตรของกําลังสํารองประเภทตาง ๆ
ข. การฝกเบื้องตน
ค. การฝกเปนหนวยทางยุทธวิธี
ง. การฝกที่มุงเนนการปฏิบัติ
๒๑. การจัดหวงการฝกนศท.ศูนยฝก / หนวยฝก ประสานกับสถานศึกษาวิชาทหารที่อยูในความรับผิดชอบจัด
นศท. เขารับการฝกสัปดาหละกี่ครั้ง ๆ ละกี่ชั่วโมง
ก. ๑ ครั้ง ครั้งละ ๘ ชั่วโมง
ข. ๒ ครั้ง ครั้งละ ๔ ชั่วโมง
ค. ๑ ครั้ง ครั้งละ ๔ ชั่วโมง
ง. ๒ ครั้ง ครั้งละ ๘ ชั่วโมง
๒๒. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๙ วาดวยโอกาสในการแตงเครื่องแบบทหาร ขอ ๖ นายทหารสัญญาบัตร นอก
ประจําการ แตงเครื่องแบบทหารไดในโอกาสใด
ก. ทุกโอกาส
ข. ถูกเรียกระดมพล
ค. ปละครั้ง
ง. แตงไมไดเลย
วิชา ครูทหารผูนํา
๒๓. วิธีการสอนในวิชาทหาร เชน ในวิชาการฝกบุคคลทามือเปลาใชการสอนในลักษณะใด
ก. เชิงบรรยาย
ข. เชิงประชุม
ค. เชิงแสดง
ง. เชิงวิเคราะห
๒๔. การสอนเชิงบรรยาย ไมสมควรจะนํามาสอนนักเรียนทหารในระดับใด
ก. นักศึกษาวิชาทหาร
ข. พลทหาร
ค. นักเรียนนายสิบ
ง. นักเรียนนายรอย

๓๒

๒๕. ขอใดไมใชประโยชนของการสอนเชิงประชุม
ฌ. สามารถแกไขความเขาใจผิดของนักเรียนไดทันที
ญ. นักเรียนจะใชความคิดและสนใจตอบทเรียนตลอดเวลา
ฎ. ครูจะทราบความรูและความเขาใจของนักเรียน
ฏ. ครูรับภาระในการสอนนอยลงกวาการสอนในลักษณะอืน่ ๆ
๒๖. จุดมุงหมายในการสอนทหาร มุงเนนไปในจุดใดเปนหลัก
ก. ขีดความสามารถ
ข. กําลัง
ค. ความสามารถในดานตาง ๆ
ง. การปฏิบัติ
๒๗. สิ่งที่สามารถขมความประหมาในการสอนไดเปนอยางดี สิ่งนั้นคืออะไร
ก. รอยยิ้ม
ข. ความเปนระเบียบ
ค. วินัย
ง. การวางแผนการสอน
๒๘. การเตรียมตัวและวางแผนในการสอน จะตองมีสิ่งใดอีกที่จะใชเมื่อเกิดความประหมาในการสอน
ก. ความพรอมในหลักสูตร
ข. การสรางความเชื่อมั่น
ค. แผนการสอน
ง. อารมณขัน
๒๙. การยืนในลักษณะใดทีม่ ีลักษณะยืนพิงผนังและยืนในลักษณะอาการที่ไมมีเรี่ยวแรง
ก. ยืนกุมใตเข็มขัด
ข. ยืนลวงกระเปา
ค. ยืนโดยใชไมชี้
ง. ยืนลักษณะคนสิ้นใจ
๓๐. ขอใดเปนพื้นฐานของการใชเสียงที่เหมาะสมอันดับแรก
ก. ระดับเสียง
ข. จังหวะการพูด
ค. เลือกใชคําพูด
ง. คุณภาพของเสียง
๓๑. ขั้นตอนแรกในการเตรียมการสอน คืออะไร
ฌ. พิจารณาถึงความมุงหมายของบทเรียน
ญ. สังเกตุพฤติกรรมของบทเรียน
ฎ. กําหนดแนวทางการศึกษาในหองเรียน
ฏ. ตรวจสอบภูมปิ ญญาและระดับความรูของผูเรียน
๓๒. ขั้นตอนแรกในการพิจารณาวิธีดําเนินการสอน คืออะไร
ก. วิธีและเทคนิค
ข. แบงขั้นตอน
ค. จัดใหนักเรียนมีสวนรวม
ง. จัดลําดับเรือ่ งที่จะสอน
๓๓. สิ่งใดเปนสิ่งที่เปนเครือ่ งมือทําลายความเชื่อมั่นและกอใหเกิดความไมแนใจในการรบนั้น ๆ
ก. ความกลัว
ข. ความตื่นตระหนกตกใจ
ค. ขาวลือ
ง. ความมีน้ําใจ
๓๔. “ ความคิดถึงบาน ครอบครัว ความเบื่อหนาย ขาวลือ ขาดความเชื่อมั่นและขาดการติดตอ” ถือเปน
สภาวะการณดานใด
ก. วัตถุ
ข. จิตวิทยา
ค. ขวัญกําลังใจ
ง. ยุทธวิธี

๓๓

วิชา ฝายอํานวยการ
๓๕. โดยปกติหนวยทหารทุกระดับจะมีสวนดําเนินงานใหญ ๆ 2 สวน คือสวนใด
ก. สวนบังคับบัญชาและสวนเตรียมการ
ข. สวนบังคับบัญชาและสวนปฏิบัติการ
ค. สวนเขาตีและสวนตั้งรับ
ง. ถูกทุกขอ
๓๖. หนวยระดับกองพลขึ้นไป จะบรรจุฝา ยอํานวยการ เรียกวาอะไร
ก. ฝายอํานวยการ
ข. ฝายเสนาธิการ
ค. ฝายการขาว
ง. ถูกทุกขอ
๓๗. ฝายเสนาธิการ หรือ สธ. ตรงกับภาษาอังกฤษ วาอะไร
ก. “ G” ( GENERAL STAFF )
ข. “ B” ( BAT )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ถูกทุกขอ
๓๘. ฝายเสนาธิการรวม “ ฝสธ. ” ตรงกับภาษาอังกฤษ วาอะไร
ก. “G” ( GENERAL )
ข. “ J” ( JOINT STAFF )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ผิดทุกขอ
๓๙. การจําแนกกิจการกําลังพล มีอยูกี่กิ่งงาน
ก. 7 กิ่ง
ข. 8 กิ่ง
ค. 9 กิ่ง
ง. 10 กิ่ง
๔๐. ภารกิจทีเ่ ปนหัวใจของนายทหารยุทธการ ไดแก งานใด
ก. การประมาณสถานการณ
ข. หนทางปฏิบัติ
ค. การฝก
ง. การวิเคราะห
วิชา การสงครามพิเศษ
๔๑. สาเหตุของการกอความไมสงบ ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ประชาชนที่ลอแหลม
ข. การชี้นําและการชักนําจากภายนอก
ค. มาตรการควบคุมของรัฐที่เขมแข็ง
ง. ปจจัยขางตนผสมผสานกัน
๔๒. การใชกาํ ลังใน ปปส. ประกอบดวย
ก. กําลังทหาร
ข. กําลังกึ่งทหาร
ค. กําลังตํารวจ
ง. กําลังทหาร, กําลังกึ่งทหาร, กําลังตํารวจและกําลังอื่นๆ
๔๓. การปฎิบัติการหลักของทหารในการ ปปส. ไดแก
ก. การขาวกรอง

๓๔

ข. การปฏิบัติการจิตวิทยา
ค. การปฏิบัติทางยุทธวิธี
ง. ถูกทั้งหมด
๔๔. ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ แบงออกเปนกําหนดการหลัก ๓ ประการ และ
กําหนดการเสริม ๒ ประการ อยากทราบวากําหนดการเสริม คือขอใด
ฌ. การปรับปรุงสภาพแวดลอมและชวยเหลือประชาชน
ญ. การพิทักษประชาชนและทรัพยากร
ฎ. การปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ
ฏ. การปฏิบัติการจิตวิทยา
๔๕. ปจจัยทีม่ ีผลตอความสําเร็จของการ ปปส. คือ
ฌ. ใชกําลังทหาร และ จนท.พิเศษ อื่นๆ ใหมากเทาที่ทําได
ญ. ใชความรุนแรงและเด็ดขาด
ฎ. การที่ไดรับขาวกรองที่ละเอียด ถูกตอง ทันเวลา
ฏ. ใหเสรีในการปฏิบัติใหกับระดับ ผบ.หนวย อยูในพื้นที่
๔๖. การพิทักษประชาชนและทรัพยากร มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ๓ ประการ ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. การตัดการสนับสนุน
ข. การคนหาและตัดรอนองคกรการกอความไมสงบ
ค. สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ
ง. การสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
๔๗. ความหมายของการปฏิบัติการจิตวิทยา คือ
ก. กําหนดเปาหมายหรือกลุมเปาหมาย
ข. เปาหมายเปลี่ยนแปลงทาทีและพฤติกรรม
ค. กระทําเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติหรือหนวยทหาร
ง. ถูกทุกขอ
๔๘. การปฏิบัติการจิตวิทยาเปนสวนหนึง่ ของงานใด
ก. การรักษาความมั่นคงภายใน
ข. การพิทักษพื้นที่สวนหลัง
ค. ดานกิจการพลเรือนทางทหาร
ง. การปฏิบัติการยุทธ
๔๙. การใชการโฆษณาชวนเชื่อและกิจกรรมตางๆ เขาดําเนินการจัดอยูใ นขอใด
ก. วัตถุประสงคของการปฏิบัติการจิตวิทยา
ข. ความสําคัญของการปฏิบัติการจิตวิทยา
ค. คุณลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยา
ง. หัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา
๕๐. ขอใดคือหัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา
ก. การขาวกรองที่มีรายละเอียดและทันสมัย
ข. การใชขอมูลของทุกระดับหนวย
ค. การวางแผนที่เหมาะสมกับเวลา
ง. ถูกทุกขอ

๓๕

๕๑. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีศูนยสงครามพิเศษเปนหนวยสวนการศึกษาเกี่ยวกับสงครามพิเศษ
มีหนวยใดเปนหนวยปฏิบัติ
ก. กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา
ข. กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
ค. การปฏิบัติการจิตวิทยา
ง. กองสงครามพิเศษ
๕๒. การปฏิบัติการจิตวิทยา สงครามนอกแบบ การปฏิบัติมุงไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อชักจูงโนมนาวจิตใจให
มาเปนฝายเราหรือใหเขารวมขบวนการตอตานฝายตรงขามกระทําในลักษณะปกปดผูปฏิบัติหลักไดแก
ก. เจาหนาที่ฝา ยปกครอง
ข. เจาหนาที่ของหนวยรบพิเศษ
ค. ขบวนการตอตานในทองถิ่น
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค.
วิชา ปนพก ๘๖
๕๓. ปนพก ๘๖ จัดเปนอาวุธประจํากาย ทีม่ ีน้ําหนักเบา ใชงาย คลองตัว มีความกวางปากลํากลองเทาไร
ก. ๑๑ มม.
ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม.
ง. ๔๕ นิว้
๕๔. ซองกระสุนปนพก ๘๖ บรรจุกระสุนไดทั้งหมดกีน่ ัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด
ง. ๑๕
๕๕. ปนพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลเทาไร
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕ เมตร
๕๖. ปนพก ๘๖ เปนเปนอาวุธที่มีขนาดน้ําหนักเบา สําหรับปองกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวยตาง ๆ
อยากทราบวา เปนอาวุธประจํากายของตําแหนงอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓
ข. พลยิงผูชวย ค.๘๑
ค. พลยิงผูชวย ปก.เอ็ม ๖๐
ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
วิชาเหลาทหารปนใหญ
ปนใหญตอสูอากาศยาน
๕๗.ในการยิงเปาหมายเคลื่อนที่เราจะตองยิงดักเปาหมายก็เพราะวาตัวกระสุนตองใชเวลาในการวิ่งจากปาก
กระบอกปนสูเ ปาหมายขณะเดียวกันเปาหมายกําลังเคลื่อนที่เชนกันถาเปาหมายมีความเร็ว ๒๕๐ หลา/วินาที
ลูกกระสุนมีความเร็วตน วิ่งถึงระยะดักเปาหมายใชเวลา ๒ วินาที อยากทราบวาเราจะตองเล็งปนดัก
เผื่อหนาเปาหมายในระยะเทาใด
ก. ๒๕๐ หลา
ข. ๕๐๐ หลา
ค. ๗๕๐ หลา
ค. ๑๔๐ เมตร
๕๘.ในวิชาหลักยิง ปตอ.ความหมายของเสนตางๆ ในแนวบิน คําวา เสนแนวบินหมายถึง เสนอะไร

๓๖

ก. เสนตรงที่ตอออกจากแกนลําตัวเปาหมายออกไปโดยไมมที ี่สิ้นสุด
ข. เสนตรงที่เครื่องบิน ๆ ตามแสงอาทิตย
ค. ระยะเปาหมายแลน
ง. ไมมีขอถูก
๕๙. แนวบินพิเศษในเมื่อเปาหมายบินเขาสูจุดดุมหมุนของปน เรียกวาแนวบินตรงปน แตเมื่อรวมกันทั้ง
หมดแลวจะไดแนวบินตางๆ จํานวน ๑๐ แนวบิน เชน แนวบินเขาระดับ แนวบินเขาไตขนึ้ ฯลฯ
อยากทราบวาแนวบินเขาระดับ หมายความวาอยางไร
ก. เปาหมายบินเขาหาจุดที่ตั้งปนตรงดิ่งและความสูงคงที่
ข. เปาหมายบินเขาหาจุดที่ตั้งปนตรงดิ่งและความสูงเพิ่มขึ้น
ค. เปาหมายบินเขาหาจุดที่ตงั้ ปนตรงดิ่งและความสูงดิ่งลง
ง. เปาหมายบินออกจากจุดที่ตั้งปนตรงดิง่ และความสูงคงที่
๖๐. การสงครามทางอากาศนั้นฝายคุกคามจะแบงขัน้ ตอนการดําเนินการสงครามออกเปน ๒ ขัน้ ตอน ขอใด
กลาวถึงการดําเนินการในขั้นแรกของสงครามทางอากาศ
ก. ใชมาตราการตอตานทางอีเลคโทรนิคสอยางกวางขวาง
ข. โจมตีหนวย ปตอ.และระบบการควบคุมบังคับบัญชา
ค. การสนับสนุนทางอากาศใกลชิด
ง. ขอ ก และ ข.ถูก
๖๑. การใชเครือ่ งบินสนับสนุนทางอากาศใกลชิดนัน้ นอกจากเปนการ ตัดรอนกําลัง และทําลายขาศึกโดยตรง
แลวขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. เพื่อขยายขีดความสามารถทางระยะยิงของทหารปนใหญฝายตน
ข. เพื่อปองกันมิใหฝายตรงขามใชอาวุธ ปตอ.
ค. เพื่อปองกันมิใหฝายตรงขามเพิ่มเติมกําลัง
ง. ที่กลาวมาแลวถูกทุกขอ
๖๒. เครื่องบินขับไลทิ้งระเบิดเปนเครื่องบินสมรรถภาพสูงอาศัยความเร็วเพื่อผลการจูโจมและความอยูรอดเปน
สําคัญเหมาะที่จะโจมตีตามแกนยาวของเปาหมายสอดคลองกับรูปแบบอาการกระจายของระบบอาวุธที่
ติดตั้งการปลอยอาวุธสูเปาหมายภาคพื้นมีดว ยกันหลายวิธีเชน การทิ้งระเบิดระดับสูง ,การดําทิ้งระเบิด
ฯลฯ ขอใดกลาวถึงขอเสียของการดําทิ้งระเบิด
ก. ถูกตรวจพบงาย
ข. ตองโจมตีขณะทัศนวิสัยดีเพื่อเกื้อกูลตอการคนหาเปาหมาย
ค. การปลอยอาวุธมีความแมนยํา
ง. ขอ ก.และ ข.ถูก
๖๓. อากาศยานของประเทศโซเวียตมีการเรียกชื่อทั่วไปเปนที่รูจักกันในกลุมประเทศนาโต เครื่องบิน ตระกูลมิค
เชน มิค – ๒๑ ,มิค – ๒๓ เปนเครือ่ งบินประเภทอะไร
ก. เครื่องบินขับไล
ข. เครื่องบินทิ้งระเบิด
ค. เฮลิคอปเตอรโจมตี
ง. เครื่องบินเติมน้ํามัน
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๖๔. เทคนิคในการปลอยอาวุธของเครื่องบินขับไลทิ้งระเบิดมีดวยกันหลายวิธีไดแก การทิ้งระเบิดระดับสูง,
การดําทิ้งระเบิด,การทิ้งระเบิดระดับต่าํ ,การโจมตีระยะไกล,เทคนิคการบินไตขนั้ สูง,การทิ้งระเบิดแบบ
ปลอยลงขอใดเปนการโจมตีระยะไกล
ก. การปลอยอาวุธนําวิถีเขาทําลายที่ตั้ง ปตอ.โดยการปลอยอาวุธโจมตีนั้นอยูน อกระยะยิงของ ปตอ.
ข. ใชเทคนิคการบินไตขึ้นสูงใชวิธีการบินเขาสูเปาหมายในระดับต่ํา
ค. จะบินเขาสูเปาหมายในระดับความสูง ๙๐๐ – ๘๐๐๐ ฟุต
ง. ถูกทุกขอ
๖๕.ยุทธวิธีมลู ฐานของเครื่องบินขับไลทิ้งระเบิดจะใชวธิ ีใชความเร็วสูงสุดและใชความสูงต่ําสุดทัง้ นี้เพื่ออะไร
ก. เพือ่ ความอยูรอดของเครื่องบิน
ข. เพื่อจํากัดเวลาในการคนหา พิสูจนฝาย
ค. เพื่อใหเกิดการปรากฏตัวของเครื่องบินนอยที่สุด
ง. ถูกทุกขอ
๖๖. ปญหาหลักยิงเบื้องตนของ ปตอ.คือการกําหนดจุดในอากาศ เบื้องหนาเปาหมายอันเปนจุดที่คาดวา ลูก
กระสุนที่ทําการยิงออกไปจะถูกเปาหมาย ณ จุดนัน้ นศท.มีความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย ปตอ.อยางไร
ก. หลับตาซายเล็งดวยสายตาขวาแลวทําการยิงก็ถูกเปาหมาย
ข. เปาหมายขนาดใหญสวนมากแลวงายในการเล็งตรง
ค. เปนเปาหมายเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง
ง. เปาหมายเปนจุดหยุดอยูก ับที่
๖๗. การเรียกชื่อแนวบิน การที่จะอธิบายลักษณะของแนวบินใดๆใหชดั เจนไดนนั้ จะตองแยกออกสองลักษณะ
คือระดับสูงและทิศทาง ระดับสูงหมายถึงระดับสูงของเปาหมายจากพืน้ ระดับแบงออกเปน ๓ แนวบิน คือ
ก. แนวบินระดับ,แนวบินไตข้นึ ,แนวบินดําลง ข. แนวบินระดับ,แนวบินดําขึ้น,แนวบินไตลง
ค. แนวบินระดับ,แนวบินเฉียง,แนวบินวงกลม ง. แนวบินระดับ,แนวบินทางสูง,แนวบินทางดิ่ง
๖๘. การปฏิบัติการของฝายคุกคามโดยเนนเปนอยางมากในเรื่องการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธใี หกับ การ
ปฏิบัติ ทางพื้นดินการโจมตีสวนใหญจะกระทําตอเปาหมายตามแผนเพื่อตัดรอนกําลังกองหนุนในพืน้ ที่
ปฏิบัตกิ าร ทางยุทธวิธี การปฏิบัติเหลานี้เรียกวา
ก. การลาดตระเวนทางอากาศ
ข. การเคลื่อนยายทางอากาศยุทธวิธี
ค. การโจมตีทางอากาศ
ง. การขมขวัญและปฏิบัติการทางดานจิตวิทยา
๖๙. ทิศทางหมายถึงทิศทางบินสัมพันธกบั ที่ตั้งปน ขอใดคือความหมายของแนวบินออก
ก. บินเขาหาจุดที่ตงั้ ปนตรงศรีษะพอดี
ข. บินออกจากจุดที่ตั้งปนตรงศรีษะพอดี
ค. บินเขาหาจุดที่ตงั้ ปนไปทางซาย – ขวา
ง. ไมมีขอถูก
๗๐.การปฏิบัติการของฝายคุกคามโดยเนนเปนอยางมากในเรื่องการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธใี หกับ การ
ปฏิบัติทางพื้นดิน การรวบรวมขาวกรองเกี่ยวกับขาศึกโดยใชอุปกรณรวบรวมขาวกรองทางอากาศ
ตั้งแตสายตาของนักบินจนถึงอุปกรณตรวจจับอีเลคทรอนิคสที่ทันสมัย การปฏิบัติเหลานนี้เรียกวา
ก. การลาดตระเวนทางอากาศ
ข. การเคลื่อนยายทางอากาศยุทธวิธี

๓๘

ค. การโจมตีทางอากาศ

ง. การขมขวัญและปฏิบัติการทางดานจิตวิทยา

๗๑. เครื่องบินที่เปนเปาหมายของ ปตอ.จะบินในลักษณะดังนี้ บินเปนเสนตรง ,บินดวยความเร็วคงที่,ระยะใกล
สุด ของเปาหมายกับปน(ระยะลาด ณ จุดกึง่ คงที่) ปตอ.และเครื่องเล็งที่ตองใชแกปญหาไดนําหลักการเรขาคณิต
มาใชโดยการสรางพื้นเอียงทางเรขาขึ้น เปาหมายและอาวุธถูกกําหนดใหอยูใ นพืน้ ลาดนี้ เรียกวา แนวความคิด
ในการใชพื้นลาด ขอใดคือ แนวความคิดในการใชพื้นลาด
ก. การลดปญหาในการเล็งของพลเล็ง ปตอ.ใหเหลือเพียงมุมดักเพียงมุมเดียว
ข. การลดปญหาในการเขาที่ตั้งยิงหมู ปตอ. ในการเลือกที่ตงั้ ยิง
ค. การลดปญหาในการพิจารณามอบภารกิจใหหมู ปตอ.
ง. ไมมีขอถูก
แผนที่ ทหารปนใหญ
๗๒. มุมแบริ่ง คือ
ก. งามมุมที่ทํากับแกน เหนือ – ใต มีคาไมเกิน ๑,๖๐๐ มิลเลียม
ข. งามมุมที่ทํากับแกน เหนือ – ใต มีคาไมเกิน ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ค. งามมุมที่ทํากับแกน เหนือ – ใต มีคาไมเกิน ๔,๘๐๐ มิลเลียม
ง. งามมุมที่ทํากับแกน เหนือ – ใต มีคาไมเกิน ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๗๓. การวัดระยะในการทํางานแผนที่ทหารปนใหญหลักฐานที่นํามาใชเปนระยะคํานวณหาสวนสัมพันธอื่นๆ คือ
ก. ระยะทางลาด
ข. ระยะทางดิ่ง
ค. ระยะทางราบ
ง. ระยะทางสูง
๗๔. ความตองการมูลฐานของการลอดลัด เพื่อใชในการคํานวนหาคาพิกัดและความสูง
ก. ระยะ มุมสูง มุมดิ่ง
ข. ระยะ มุมทางระดับ มุมดิ่ง
ค. ระยะ มุมภาค มุมสูง
ง. พิกัด มุมภาค มุมดิ่ง
๗๕. ลวดลานวันระยะที่ชดุ แผนที่ ป. ของรอย ป.สนาม ไดรับเปนชนิด 30 เมตร หนาเดียว ซึ่งสามารถอานได
ละเอียดถึงเทาใด
ก. ละเอียดถึง 0.0005 เมตร
ข. ละเอียดถึง 0.01 เมตร
ค. ละเอียดถึง 0.001 เมตร
ง. ละเอียดถึง 0.005 เมตร
๗๖. ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ ปกติไมจําเป็นตองจัดหาขายควบคุมทางแผนที่หลักฐานงานแผนที่ของที่ตั้ง
สถานีตรวจอากาศทีจ่ าํ เปนตองใชคอื
ก. แนวแสดงมุมภาค
ข. พิกัด ความสูง
ค. มุมภาคทิศทางยิง
ง. ไมจําเปนตองใช
๗๗. มุมที่วัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจากแนวแสดงมุมภาค ไปยังแนวพื้นยิง คือ
ก. มุมภาคตาราง
ข. มุมภาคแนวแสดงมุมภาค
ค. มุมตรงทิศ
ง. มุมทางระดับ

๓๙

๗๘. ขอเสียของการทํางานแผนที่วิธีการสามเหลี่ยมขอหนึ่งก็คือ เสียเวลาในการลาดตระเวน และวางแผนมาก
แตขอดีในการปฏิบัติงานในสนามก็คือ
ก. ใชเวลาในการคํานวณนอยที่สุด และขยายขายงานไดไกล
ข. ไมตองเสียเวลาในการถากถางเสนเล็งมาก
ค. ใชเวลาในการทํางานในสนามนอย
ง. จุดทุกจุด (A - B - C) จะตองมองเห็นกัน
๗๙. การแปลงใหเปนพิกัดตารางรวมนั้นจะกระทําเมื่อหมุดหลักฐานของหนวยรองแตกตางจากหมุด
หลักฐาน ของหนวยเหนืออยางไร
ก. มุมภาคผิดไป ๒ มิลหรือมากกวา
ข. รัศมีความผิดพลาดของหลักฐานเริ่มตน ๑๐ เมตรหรือมากกวา
ค. ความสูงผิดพลาด ๒ เมตรหรือมากกวา
ง. ถูกทุกขอ
๘๐. ขายควบคุมหลักฐานทางแผนที่อาจจะหาไดจากสารบบหมุดหลักฐานของหนวยผลิตแผนที่แหงชาติ
หรืออาจไดรับหลักฐานงานแผนทีจ่ ากหนวยเหนือมุมภาคเริ่มตนที่ถูกตองนั้นหามาไดอยางไร
ก. เครื่องวัดมุมภาคแบบไยโร
ข. โดยการตรวจการณทางดาราศาสตร
ค. โดยการคํานวนจากพิกัดที่ทราบ
ง. ถูกทุกขอ
๘๑. หลักฐานเริ่มตนเมื่อจะทํางานแผนที่ จะตองทราบ
ก. พิกัดจุดเริ่มตน , มุมทิศของจุดเริ่มตน
ข. พิกัดจุดเริ่มตน , มุมขางของจุดเริ่มตน
ค. พิกัดจุดเริ่มตน , มุมภาคของจุดเริ่มตน
ง. พิกัดจุดเริ่มตน , มุมตรงทิศของจุดเริ่มตน
๘๒. มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเมื่อรวมกันแลวจะมีคา
ก. ๑,๖๐๐ มิลเลียม
ข. ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ค. ๔,๘๐๐ มิลเลียม
ง. ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๘๓. “ แนวหรือเสนที่ทราบคาทิศทาง ที่สรางบนพื้นดินใกลกับที่ตั้ง ใชเปนแนวอางในการ ตั้งกลองเรียกวา ”
ก. แนวเสนยิง
ข. แนวเสนเล็ง
ค. แนวแสดงมุมภาค
ง. แนวสมมุติ
๘๔. กรณีที่ขายควบคุมหลักฐานทางแผนที่ไมสามารถกําหนดไดในทันทีทันใดความรับผิดชอบในการวางแผน
งานแผนที่จะตองริเริ่มในการขยายขายควบคุมขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. ทําการวัดพรอมกัน(การสงทิศทาง)
ข. การลอดลัดเฉพาะทิศทาง
ค. ขยายขายงานสามเหลี่ยม
ง. ขอ ก.และ ข.ถูกตอง
๘๕. ขอใดเปนงานแผนที่บริเวณที่ตั้งยิง
ก. ที่ตั้งที่ตรวจการณ
ข. การสกัดตรงเพื่อสรางหมุดหลักฐานทีห่ มาย
ค. การทําที่ตั้งยิงใหกับที่ตั้งเรดารและที่ตั้งยิงสํารองของ รอย ป.
ง. ไมมีขอถูก

๔๐

๘๖. ณ จุดเริ่มตน มุมภาคไปสถานีหลังเทากับ ๑๒๐ มิลเลียม วัดมุมทางระดับได ๒,๓๐๐ มิลเลียม อยากทราบ
วามุมแบริ่งไปสถานีหนามีคาเทาใด
ก. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เทากับ ๒๔๒๐ ลบ ๓๒๐๐ เทากับ S ๗๘๐ W
ข. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เทากับ ๒๔๒๐ ลบ ๖๔๐๐ เทากับ S ๗๘๐ W
ค. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เทากับ ๒๔๒๐ บวก ๓๒๐๐ เทากับ N ๖๒๐ W
ง. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เทากับ ๒๔๒๐ บวก ๖๔๐๐ เทากับ N ๖๒๐ W
ศูนยอํานวยการยิง
๘๗. ดินสอดํา ๖H (ใสแข็ง) ใชสําหรับ
ก. เขียนตัวอักษร
ข. เครื่องหมายแสดงที่ตั้ง
ง. ถูกทุกขอ
ค. ขีดเสนตรงที่เปนหลักในการวัด
๘๘. แผนตารางทับเปาหมาย เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับกําหนดที่ตั้งเปาหมายลง บนแผนเรขาดวยวิธีอะไร
ก. พิกัดตาราง
ข. โปลาร
ค. ยายจากจุดที่ทราบ
ง. ขอ ก และ ข ถูก
๘๙. การกําหนดที่ตั้งของจุดใดจุดหนึ่ง (เปาหมาย) ลงไวบนแผนเรขายิง โดยระบุเปนงามมุมจากทิศทางใดทิศทาง
หนึ่งซึ่งเปนแนวอางกับระยะหางทางขางจากจุดทีท่ ราบแลว เรียกวาการกรุยแบบ
ก. การกรุยแบบพิกัดตาราง
ข. การกรุยแบบยายจากจุดที่ทราบ
ค. การกรุยแบบโปลาร
ง. ถูกทุกขอ
๙๐.ในสมุดตารางยิงมุมยิงเล็กทานจะหาคามุมสูงไดจากตารางอะไร
ก. ตาราง G
ข. ตาราง I
ง. ตาราง K
ค. ตาราง F
๙๑. แผนเรขายิงที่มีใชอยูใ นศูนยอํานวยการยิงนั้น มีอยูดว ยกัน ๒ ชนิด คือ
ก. แผนเรขาจากการยิง
ข. แผนเรขาจากงานแผนที่
ค. แผนเรขายิงจากหนวยเหนือ
ง. ขัอ ก และ ข ถูก
๙๒. เครื่องหมายแสดงที่ตั้ง เปนสัญญาลักษณที่ใชเพื่อหมายที่ตั้งของจุดตาง ๆ ที่กรุยลงบนแผนเรขายิง มีลักษณะ
เปนรูปกากบาท โดยเริม่ ตนขีดเสนใหหางรอยหมุดกรุยออกไป ประมาณ ๔๐ เมตร แตละเสนยาวประมาณ
กี่เมตร (มาตราสวน ๑:๒๕,๐๐๐)
ก. ๑๔๐ เมตร
ข. ๑๕๐ เมตร
ค. ๑๖๐ เมตร
ง. ๒๐๐ เมตร
๙๓. เสนตรงที่ลากไวบนแผนเรขายิงสําหรับใชเปนเครื่องชี้มาตรามุมทิศบนโคงมาตรามุมของแผนวัดระยะทิศ คือ
ก. ขีดหลักมุมภาค
ข. ศรทิศ
ค. ขีดหลักทิศเหนือ
ง. ไมมีขอใดถูก
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๙๔. การหาหลักฐานยิงเมื่อไมมีการตั้ง บย.โดยใชบรรทัดตารางยิงการหาคามุมสูงและคาเวลาชนวน
ดําเนินการอยางไร
ก. เลื่อนเสนหางมาไปทับระยะแผนเรขา
ข. อานมุมสูงใตเสนหางมาบนมาตรามุมสูง
ค. อานคาเวลาชนวน เอ็ม ๕๖๔ และคาเวลาชนวนเอ็ม ๕๘๒ ใตเสนหางมาจากมาตราเวลาชนวน
ง. ถูกทุกขอ
๙๕. การตรวจสอบความถูกตองหลักฐานตาง ๆ ที่หาไดจากอุปกรณชิ้นหนึ่งยอมแตกตางจากหลักฐานที่หาได
จากอุปกรณอีกชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะอุปกรณทางกราฟฟคเนื่องจากความแตกตางดังกลาว จึงยอมใหผิดพลาด
ไดภายในหวงความคลาดเคลื่อนในขอใด
ก. ระยะแตกตางกันไมเกิน บวก หรือลบ ๓๐ เมตร
ข. ระยะแตกตางกันไมเกิน บวก หรือลบ ๕๐ เมตร
ค. ระยะแตกตางกันไมเกิน บวก หรือลบ ๑๐ เมตร
ง. ไมมีขอถูก
๙๖. มุมพื้นทีย่ งิ คือผลรวมทางพีชคณิตระหวางมุมพื้นทีก่ บั มุมพื้นที่เพิ่มเติมมุมพื้นทีย่ งิ จะตองมีเครือ่ งหมาย
แสดงคาไวเสมอใชคาใกลเคียง ๑ มิลเลียม ขอใดเปนสูตรในการหามุมพื้นที่
ก. มุมพื้นที่ เทากับ แตกตางสูงหารดวยระยะ ใน ๑,๐๐๐
ข. มุมพื้นที่ เทากับ ระยะหารดวยแตกตางสูง
ค. มุมพื้นที่ เทากับ ดานประชิดมุมหารดวยดานตรงขามมุม
ง. ไมมีขอถูก
๙๗. ถาทานตองการทราบคาแฟคเตอรมุมพื้นที่เพิ่มเติมเปนตัวแกที่ใชสําหรับชดเชยความไมแข็งของวิถี
กระสุนทานจะเปดสมุดตารางยิงไดในตารางใด ชองอะไร
ก. ตาราง H ชอง ๑๒ และ ๑๓
ข. ตาราง H ชอง ๓ และ ๔
ค. ตาราง G ชอง ๑๒ และ ๑๓
ง. ตาราง G ชอง ๓ และ ๔
๙๘. ในบรรทัดตารางยิงมุมยิงเล็กนัน้ มาตรา ๑๐๐/ร.แสดงคาเปนจํานวนมิลเลียมมาตรานี้มาจาสูตรสัมพันธ
มิลเลียม (ก เทากับ ผ/ร)และคา ๑๐๐/ร สัมพันธกับระยะยิง อยากทราบวาคานี้จะนํามาใชในกรณีใด
ก. คาตัวแกอาการเยือ้ งของกระสุน
ข. คาตัวแกทศิ ทางลมสงและลมตาน
ค. เมื่อจําเปนตองใชตําบลระเบิดไปทางขางหรือทางสูง
ง. ขอ ก.และ ข.ถูก
๙๙. ในบรรทัดตารางยิงมุมเล็กมาตราที่ใชสําหรับหาคาเวลาชนวน เอ็ม ๕๖๔ อานคาละเอียดไดเทาใด
ก. ๑ วินาที
ข. ๐.๑ วินาที
ค. ๐.๐๑ วินาที
ง. ๐.๐๐๑ วินาที
๑๐๐. ขอใดเปนสูตรการหาแตกตางสูงโดยไมใชบรรทัดมุมพื้นที่ยิง
ก. ตส.(ผ) เทากับ ก คูณ ร
ข. ตส.(ผ) เทากับ ก หาร ร
ค. ตส.(ผ) เทากับ ก บวก ร
ง. ตส.(ผ) เทากับ ก ลบ ร
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๑๐๑.สวนบรรจุคือปริมาณของดินสงกระสุนที่ใชในการยิงสําหรับกระสุนกึ่งรวมและกระสุนแยกบรรจุ อยาก
ทราบวาในการพิจารณาวาจะใชสวนบรรจุใดนั้น พิจารณาจากอะไร
ก. เวลาชนวนที่จะใชยิง
ข. ชนิดของกระสุน
ค. มุมทิศ
ง. ระยะยิง
๑๐๒. ปจจัยในการตัดสินใจโจมตีเปาหมายของ นอย. มีหลายประการ อยากทราบวาปจจัยเหลานี้ ไดแก
อะไรบาง
ก. ที่ตั้งเปาหมาย ,ลักษณะเปาหมาย
ข. กระสุนที่ใช, หนวยยิงทีใ่ ช
ค. คําแนะนําของ ผบ.ชา ,คําขอใหทําการยิง, สถานการณทางยุทธวิธี
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๓. ลําดับความเรงดวนในการโจมตีเปาหมาย เปนสิ่งสําคัญที่ นอย. จะใชในการตัดสินใจโจมตีเปาหมายกอน
หรือหลัง อยากทราบวา นอย. เลือกลําดับความเรงดวนโดยพิจารณาจากสิ่งใด
ก. ลักษณะเปาหมาย, ที่ตั้งของเปาหมาย, ภูมิประเทศ ,สภาพลมฟาอากาศ, นโยบาย ของ ผบ.ชา
ข. สภาพลมฟาอากาศ, ภูมิประเทศ, ที่ตั้งของเปาหมาย
ค. ระบบคนหาเปาหมาย , ระบบอํานวยการยิง, ระบบอาวุธกระสุน, ระบบการบังคับบัญชา
ง. ไมมีขอใดถูกตอง
๑๐๔. ขาวถึงผูตรวจการณ ที่ ศอย. สงไปใหกับ ผตน. ที่เปนสาระสําคัญประกอบดวยกี่สวน อะไรบาง
ก. หนวยทีจ่ ะยิง ,การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคําจากคําขอยิง
ข. จํานวนนัด,หมายเลขเปาหมาย
ค. คําสั่งเตือน, การกําหนดทีต่ ั้งเปาหมาย
ง. ขอ ก.และ ข.ถูกตอง
๑๐๕. ตามปกติปนใหญสนามมักจะตั้งยิงในที่กําบังเพื่อซอนพรางตนเองจากขาศึกการตั้งปนใหญไวในทีก่ ําบัง
ยอมอาจทําใหไมสามารถทําการยิงดวยวิธีเล็งตรงจึงตองใชการยิงดวยวิธีเล็งจําลองตอเปาหมายเปนสวนใหญ
ปญหาการยิงดวยวิธกี ารเล็งจําลองของ ป.สนามนั้นเรียกวาปญหาหลักยิง ป.สนาม ตอไปนี้ขอ ใดเปน
ขั้นตอนในการแกปญหา หลักยิง ป.สนาม
ก. ทํางานแผนที่เพื่อหาที่ตั้งยิงและที่ตั้งเปาหมาย
ข. หาหลักฐานแผนเรขาเพือ่ ใหทราบ ระยะยิงและทิศทาง
ค. หาแตกตางสูงและมุมพื้นทีย่ ิง
ง. ถูกทุกขอ
๑๐๖. การอํานวยการยิงทางเทคนิค คือ
ก. การแปลงคําขอยิงใหเปนหลักฐานยิง และสงคําสั่งยิงที่เหมาะสมไปยังหมูปน
ข. การวิเคราะหคาํ ขอยิง และหาวิธียิง,การใชกระสุน และเลือกหนวยยิงที่เหมาะสม
ค. การควบคุมบังคับบัญชาหนวยยิง ใหสนับสนุนการยิงอยางเหมาะสม
ง. การรวบรวมภารกิจยิง และจัดแบงหนวยยิง ใหเหมาะสมกับสถานการณทางยุทธวิธี
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๑๐๗. ตามปกติ อาวุธปนใหญ เปนอาวุธทีใ่ ชยิง ในระบบการเล็งจําลอง คือไมเห็นเปาหมายจากที่ตงั้ ยิง
เพื่อที่จะใหลกู กระสุนไประเบิดยัง ณ เปาหมายไดอยางถูกตอง จึงจําเปนตองมีอะไร
ก. การแกปญหายุทธวิธี ป.สนาม
ข. การแกปญหาหลักยิง ป.สนาม
ง. การแกปญหาการควบคุม ป.สนาม
ค. การแกปญหาการแบงมอบ ป.สนาม
๑๐๘. ขอใดไมใชหนาที่โดยทั่วไปของ ศอย.รอย
ก. ควบคุมการรวมอํานาจการยิง
ข. คํานวณหาหลักฐานยิง
ค. โจมตีเปาหมายตามเหตุการณ
ง. โจมตีเปาหมายอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๑๐๙.ในกองพัน ป.ชต. ไดกาํ หนดใหมีขายวิทยุ ระบบ FM ที่เกีย่ วของกับการยิงอยู ๔ ขาย ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. ๔ ขาย ไดแก บังคับบัญชา , อํานวยการยิง , แผนที่ , แจงเตือนภัยเนิ่น
ข. ๔ ขาย ไดแก บังคับบัญชา/ อํานวยการยิงกองพัน , แผนที่ , แจงเตือนภัยเนิ่น
ค. ๔ ขาย ไดแก บังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน , อํานวยการยิง กองรอย ๑ - ๓
ง. ไมมีขอถูก
๑๑๐.ในการรองขอการยิงจากผูตรวจการณหนาถึงศูนยอํานวยการยิงในโอกาสแรกของการเปดขายการติดตอ
นั้นจําเปนตองใชระบบรับรองฝายอยากทราบวาเพือ่ ความมุงหมายใด
ก. ระบบรับรองฝายเปนสวนหนึ่งขององคประกอบคําขอยิง
ข. ปองกันขาศึกลวงเลียนรองขอการยิงปนใหญยิงทหารฝายเดียวกัน
ค. แจงเตือนให ศอย.ระมัดระวังในการระงับใชวิทยุ
ง. ที่กลาวมาถูกทุกขอ
๑๑๑. แผนวัดระยะทิศใชสําหรับวัดมุมเปนมิลเลียม,วัดระยะเปนเมตร และวัดมุมทิศจากหนวยยิงไปยังที่หมาย
สําหรับการวัดมุมภาคและจากที่ตรวจการณไปยังทีห่ มาย อยากทราบวาถา ป.จําลองทิศไว ๒,๘๐๐ มิ
ลเลียมวัดมุมทิศไปทางขวาของเสนเล็งเทากับ ๑๐๐ มิลเลียม อยากทราบวามุมทิศสั่งปนจะมีคาเทาใด
ก. ๒,๗๐๐ มิลเลียม
ข. ๒,๙๐๐ มิลเลียม
ค. ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ง. ๔,๘๐๐ มิเลียม
๑๑๒. มุม ต.เปนงามเล็ก ณ เปาหมายทีเ่ กิดจากการตัดกันของแนวปนเปาหมายและแนวตรวจการณเปาหมาย
ดังนั้น มุม ต.มีคาไมเกิน ๓,๒๐๐ มิลเลียม อยากทราบวาถามุมภาค แนวปน – เปาหมาย มีคา ๓,๑๐๐ มิ
ลเลียมมุมภาค แนวผูตรวจการณหนา – เปาหมาย มีคาเทากับ ๓,๔๐๐ มิลเลียม มุม ต. มีคาเทาาใด.
ก. ๓๐๐ มิลเลียม
ข. ๕๐๐ มิลเลียม
ค. ๒,๙๐๐ มิลเลียม
ง. ๓,๒๐๐ มิลเลียม
๑๑๓. คาของเวลาชนวน ที่แสดงไวบนบรรทัดตารางยิง เปนคาที่สัมพันธกับอะไร
ก. ระยะยิง
ข. สวนบรรจุ และอุณหภูมิ
ค. มุมสูงและมุมพื้นที่เพิ่มเติม
ง. มุมทิศและมุมยิง
๑๑๔.ในการยิงกระสุนปนใหญชนวนเวลาสูงตําบลระเบิดที่เหมาะคือ
ก. ๑๕ เมตร
ข. ๒๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง. ๕๐ เมตร
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๑๑๕. มาตรามุมเยื้องบนบรรทัดตารางยิงแสดงคามุมเยื้องของกระสุนมีคาเปนมิลเลียมเนื่องจากลํากลองปนมี
เกลียวเวียนขวาดังนั้นเวลากระสุนตกก็จะเยื้องไปทางขวาตัวแกมุมเยื้องจึงเปนซายเสมออยากทราบวาตัวแกมุม
เยื้องดังกลาวนําไปใชกับมุมอะไรของหลักฐานยิง
ก. มุมสูง
ข. มุมยิง
ค. มุมทิศ
ง. มุมยิงใหญ
๑๑๖. การรวมอํานาจการยิงโดยใชปน มากกวา ๑ กองรอย อาจจะเปนภารกิจยิงหาผลหรือปรับการยิง อาจจะยิง
พรอมกัน ณ เปาหมาย ,ตามคําสั่งขาพเจา หรือ พรอมแลวยิงได แตวิธีการที่ไดผลมากที่สุด คือ.ก. ยิงหาผลพรอมกัน ณ เปาหมาย
ข. ยิงทําลายใกลชิด
ค. ตามคําสั่งขาพเจา
ง. ปรับการยิง
วิชา อุดมการณความรักชาติ
๑๑๗. “ ชาติไทย” ใหอะไรกับเหลาคนไทยบาง
ก. ชีวิตและความภาคภูมิใจ
ข. ชีวิตและเงินทอง
ค. แผนดินและที่ทํากิน
ง. แผนดิน ชีวิตและศาสนา
๑๑๘. ขอใดแสดงออกถึงความผูกพันทางใจที่คนไทยมีตอ บานเกิดเมืองนอนของคนไดชัดเจนมากที่สุด
ก. รักและหวงแหนถิ่นฐานบานเมืองและปองกันรักษาประเทศ
ข. รักและดําเนินธุรกิจกับตางชาติเพื่อสนับสนุนการคาของไทย
ค. เสียภาษีเยอะ ๆ เพื่อจะไดใชเปนงบประมาณประเทศได
ง. บํารุงใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนา
๑๑๙. ขอใดใหคําจํากัดความของคําวา “ ศาสนา” ไดอยางชัดเจนที่สดุ
ก. เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเหลาประชาชน
ข. สิ่งที่มุงเนนใหกระทําความดี ละเวนความชั่ว
ค. คําสั่งสอนในทางที่ดีที่ผูเปนศาสดาแสดงสั่งสอนบัญญัติไวใหทําดีละความชั่ว
ง. ทางแหงการหลุดพนจากความทุกขทั้งมวล
๑๒๐. วัฒนธรรม หมายถึงสิ่งใด
ก. ลักษณะแสดงความนิยมชมชอบในสังคม
ข. ลักษณะถึงความเจริญงอกงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. สิ่งที่สืบเนื่องมาจากบรรพกาลนับถือสอบตอกันมา
ง. ผลงานสรางสรรคอันเปนมรดกตกทอดกันมาในสังคม
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