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ข้ อสอบนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที ชาย, หญิง
จงเลือกข้ อทีถูกทีสุ ดเพียง ข้ อ
วิชา การอ่ านแผนทีและการใช้ เข็มทิศ
๑. อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรทีใช้กบั พิกดั UTM เช่น
ก. Z – RTSD
ข. L 7017
ค. 47 P
ง. QP
๒. เลขอักษรประจําเขตกริ ดโซนทีใช้กบั พิกดั กริ ด UTM เช่น
ก. 4837 II
ข. 47 N
ค. L 7017
ง. K – RTSD
๓. เส้นกริ ดบนแผนที มาตราส่ วน 1 : 50,000 เมือหมู่เส้นกริ ดตัดกันจะเกิดเป็ นสี เหลียม เรี ยกว่า
ก. สี เหลียมผืนผ้า
ข. สี เหลียมด้านเท่า
ค. สี เหลียมจัตุรัสกริ ด
ง. สี เหลียมมุมฉาก
๔. การอ่านพิกดั กริ ด UTM ด้วยเส้นกริ ดตังและกริ ดนอนอ่านดังนี
ก. อ่านไปทางขวาแล้วลงล่าง
ข. อ่านไปทางขวาแล้วขึนบน
ค. อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง
ง. อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง
๕. ระบบกริ ด UTM ทีใช้ทาํ แผนทีโลกจะใช้ระหว่างละติจดู
ก. องศาใต้ – 84 องศาเหนือ
ข. องศาเหนือ – องศาใต้
ค. องศาใต้ – 80 องศาเหนื อ
ง. องศาเหนือ – องศาใต้
๖. ระบบกริ ด UTM แบ่งตามลองติจูดระหว่าง
ก.
องศาตะวันออก –
องศาตะวันตก
ข. องศาตะวันออก – องศาตะวันตก
ค. องศาตะวันออก –
องศาตะวันตก
ง.
องศาตะวันออก – องศาตะวันตก
๗. ในแต่ละกริ ดโซนจะกําหนดแบ่งตามความกว้างและความยาวไว้ดงั นี
ก. กว้าง 6 องศา ยาว 8 องศา
ข. กว้าง องศา ยาว องศา
ค. กว้าง 10 องศา ยาว 6 องศา
ง. กว้าง องศา ยาว องศา
๘. หากอ่านพิกดั เป็ นตังเลข ตัว ใกล้เคียงระยะใด
ก. 10 เมตร
ข.
เมตร
ค. ,000 เมตร
ง. , เมตร
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๙. ข้อใดไม่ใช่สิทธิ ของ นศท.ชันปี ที ๓
ก. การขอยกเว้นไม่เรี ยกเข้ากองประจําการในยามปกติ
ข. การดําเนินการขึนทะเบียนกองประจําการแล้วนําปลดเป็ นกองหนุ น
ค. การได้หนังสื อรับรองวิทยะฐานะ
ง. การเรี ยนฟรี ตามเหล่าต่าง ๆในหน่วยทหาร
๑๐. เหล่าของทหารกองหนุ นมีทงหมดกี
ั
เหล่า
ก. ๑๕ เหล่า
ข. ๑๖ เหล่า
ค. ๑๗ เหล่า
ง. ๑๘ เหล่า
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๑๑. กองทัพบก ( ทบ. ) แบ่งการปกครองพืนทีทหารตรมระดับหน่วยเป็ นกีหน่วย
ก. ๑ หน่วย
ข. ๒ หน่วย
ค. ๓ หน่วย
ง. ๔ หน่วย
๑๒. กรุ งเทพมหานคร , สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี สังกัดอยูห่ น่วยงานใด
ก. จังหวัดทหารบกกรุ งเทพ
ข. จังหวัดทหารบกสมุทรปราการ
ค. จังหวัดทหารบกที ๑
ง. จังหวัดทหารบกที ๑๑
๑๓. กองทัพภาคที ๑ อยู่ ณ จังหวัดใด
ก. กรุ งเทพมหานคร
ข. ฉะเชิ งเทรา
ค. สกลนคร
ง. ยโสธร
วิชา การกําลังสํ ารอง
๑๔.ระบบกําลังสํารองเดิมคือระบบ ๓ : ๓ : ๔ ปั จจุบนั ได้เปลียนมาใช้ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ซึ งเริ มใช้เมือพ.ศ.ใด ?
ก. พ.ศ. ๒๕๔๕
ข. พ.ศ. ๒๕๔๖
ค. พ.ศ. ๒๕๔๗
ง. พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๕. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ กําลังพลสํารองเมือถูกเรี ยกพลเข้ามาสู่ ระบบ จะต้องอยูใ่ นระบบเป็ นเวลา…
ก. ๓ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๑๐ ปี
๑๖. การได้มาซึงกําลังพลสํารองระดับ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน ?
ก. กําลังกองประจําการ
ข. นักศึกษาวิชาทหารทีจบจากชันปี ที ๓, ๔ และ ๕
ค. กําลังประจําการเสริ ม
ง. ทหารกองเกิน
วิชาการข่ าวเบืองต้ น
๑๗. วงรอบข่าวกรองแบ่งออกเป็ นกีขันตอน ?
ก. ๓ ขันตอน
ข. ๔ ขันตอน
ค. ๕ ขันตอน
ง. ๖ ขันตอน
๑๘. การรักษาความปลอดภัยฝ่ ายทหารขึนอยูก่ บั สังกัดใด ?
ก. สํานักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กองทัพบก
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙. กรรมวิธีการดําเนิ นการเกียวกับข่าวสารให้เป็ นข่าวกรองทางทหารเรี ยกว่าอะไร ?
ก. การรวบรวมข่าวสาร
ข. การดําเนินกรรมวิธีข่าวสาร
ค. การวางแผนรวบรวมข่าวสาร
ง. วงรอบข่าวกรอง
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วิชา ครู ทหาร
๒๐.ในกรรมวิธีของการศึกษานัน การเรี ยนจะให้ได้ผลดีตอ้ งเรี ยนผ่านประสาทหลายๆ ทาง ประสาททีต้องเรี ยน
ผ่านนันคือประสาททางใดบ้าง ?
ก. จักษุประสาท,โสตประสาท,มโนประสาท,นาสิ กประสาท,ชิ วหาประสาท
ข. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิ กประสาท,ชิ วหาประสาท,กายประสาท
ค. จักษุประสาท,จิตรประสาท,นาสิ กประสาท,กายประสาท
ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิ กประสาท,สัมผัสประสาท,กายประสาท
๒๑. การใช้ระบบการสอนนัน ในการสอนหมายถึงวิธีดาํ เนินการสอนในแบบต่างๆ ซึงมีอยูห่ ลายวิธี อยากทราบ
ว่าวิธีการสอนแบบต่างๆ ทีกล่าวนันมีแบบใดบ้าง ?
ก. แบ่งเป็ นกลุ่ม,ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม,ครู บรรยาย
ข. อธิ บายให้ฟัง,บทบาทสมมุติ,นําเสนอหน้าชันเรี ยน
ค. สอนโดยวิธีบรรยาย,สอนเชิ งประชุม,สอนโดยการแสดงให้ดู
ง. สอนหน้าชันเรี ยน,มอบหมายงานเดียว,มอบงานเป็ นกลุ่ม
๒๒. การใช้ระบบการสอน ในขันการตรวจสอบ เป็ นการปฏิบตั ิการทดสอบผลการเรี ยนของผูร้ ับการสอน ใน
การตรวจสอบนันมีวธิ ี การตรวจสอบได้ดงั นี ?
ก. ทดสอบด้วยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบตั ิ,ทดสอบด้วยข้อเขียน
ข. การสัมภาษณ์,ดูลกั ษณะท่าทาง,ดูการปฏิบตั ิ
ค. ทดสอบด้วยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบตั ิ,ทดสอบด้วยข้อเขียนและการแสดง
ง. ถูกทุกข้อ
๒๓.ในหลักเบืองต้นของการสอนนันจะเป็ นเครื องนําทางให้ครู เลือกใช้วิธีการสอน,อุบายและเทคนิคในการสอน
มีหลักดังนี ?
ก. เร้าความสนใจ,บอกความมุ่งหมาย,เรี ยนด้วยการปฏิบตั ิ
ข. อารมณ์,ไหวพริ บ,ประสบการณ์,ความต้องการเรี ยน
ค. เรี ยนด้วยความสมจริ ง,เชือมพืนความรู ้เดิม,รู ้จกั ใช้คุณค่านําไปใช้ได้ถูกต้อง
ง. ข้อ ก.และข้อ ค.ถูก /
๒๔.ลักษณะของครู ทีดีมีลกั ษณะอย่างไร ?
ก. มีความรู ้ดี,รู ้ เทคนิคการสอน,มีบุคลิกดี,มีความเป็ นผูน้ าํ ,มีจิตใจเป็ นครู /
ข. สนใจนักเรี ยน,สนใจบทเรี ยน,สนใจปั ญหา,มีความเป็ นธรรม,เป็ นตัวอย่างทีดี
ค. รู้เกินกว่าเรื องทีจะสอน,รู ้กรรมวิธีการสอน,เป็ นผูน้ าํ ,รู ้เรื องทีจะสอนอย่างกว้างขวาง
ง. ข้อ ข.และ ค.ถูก
๒๕.การทีจะเป็ นครู ทีดีได้ครู จะต้องปรับปรุ งตัวอยูต่ ลอดเวลา วิธีการทีจะปรับปรุ งตัวเองให้เป็ นครู ทีดีได้นนมี
ั
วิธีการปรับปรุ งตัวดังนี ?
ก. รู้จกั เทคนิควิธีการสอนด้วยการค้นคว้า และสังเกตการสอนของครู คนอืน
ข. วิเคราะห์ตนเองและเพ่งเล็งปั จจัย เพือหาข้อแก้ไขข้อบกพร่ องและเสริ มข้อดีทีมีอยู่
ค. ขอให้ครู คนอืนติชมหรื อวิจารณ์คน้ หาข้อบกพร่ องเพือแก้ไขและปรับปรุ งตลอดเวลา
ง. ถูกทุกข้อ /
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วิชา ปรับการยิง ค. และ ป.
๒๖.อาวุธ ค. และ ป. เป็ นอาวุธทีมีระยะยิงไกล ใช้สนับสนุ นการยิงเป้ าต่างๆ ทีเกิดขึนในสนามรบ ใช้ยงิ
เป้ าหมายทีเหมาะสมทีสุ ด คืออะไร
ก. ข้าศึก ๒-๓ คน
ข. ข้าศึกในหลุมบุคคล ๒ – ๓ คน
ค. ทีพักข้าศึก ๑ หลัง
ง. ทีตังอาวุธหลังเนิน
๒๗. หลักฐานในการคํานวณการยิงที ศอย.ต้องทราบคือ ทีตังเป้ าหมาย หลักฐานในการร้องขอการยิงทีขาด
ไม่ได้และทุกวิธีทีร้องขอการยิงต้องมีเหมือนกัน คือหลักฐานอะไร
ก. พิกดั
ข. ระยะ
ค. มุมภาค
ง. จุดอ้าง
๒๘. การยิงสนับสนุนของ ค. และ ป. นัน จําเป็ นต้องมีเจ้าหน้าทีทีจะต้องประสานการยิงสนับสนุนและ
ติดต่อสื อสารถึงกัน ในชุ ดการยิงของ ค.และ ป. แบ่งออกเป็ นกีส่ วน
ก. ๓ ส่ วน
ข. ๔ ส่ วน
ค. ๕ ส่ วน
ง. ๖ ส่ วน
๒๙. คําขอยิง ได้แก่ ข่าวสารทีจําเป็ นทีศูนย์อาํ นวยการยิงพึงทราบเพือพิจารณาวิธีโจมตีเป้ าหมายให้ได้ผล คําขอ
ยิงมีกีหัวข้อ
ก. ๔ ข้อ
ข. ๕ ข้อ
ค. ๖ ข้อ
ง. ๗ ข้อ
๓๐. ผตน.ตรวจตําบลกระสุ นตกว่า “ระยะเป้ าหมาย” การแก้ไขการยิง แก้อย่างไร
ก. เพิมระยะ
ข. ลดระยะ
ค. ซําระยะเดิม
ง. ตรงทิศ
ปัญหาสอบวิชา ปื นกล เอ็ม.๖๐
๓๑. ปก.เอ็ม.๖๐ มีอตั ราการยิงอยู่ ๓ แบบ อยากทราบว่า อัตราการยิงสู งสุ ด ยิงกีนัด/นาที
ก. ๑๐๐ นัด/นาที
ข. ๒๐๐ นัด/นาที
ค. ๕๕๐ นัด/นาที
ง. ๑,๐๐๐ นัด/นาที
๓๒. กระสุ นทีใช้กบั ปก.เอ็ม.๖๐ มีอยู่ ๖ ชนิ ด คือ กระสุ นธรรมดา,เจาะเกราะ,เจาะเกราะเพลิง,ฝึ กหัดบรรจุ
อีก ๒ ชนิ ด คือกระสุ นอะไร
ก. ระเบิด,เคมี
ข. ซ้อมยิง.ส่ องสว่าง
ค. ซ้อมรบ,ส่ องวิถี
ง. ซ้อมยิง,ส่ องวิถี
๓๓. ปก.เอ็ม.๖๐ เป็ นอาวุธยิงอัตโนมัติบรรจุในหน่ วยระดับหมวดปื นเล็ก ระยะยิงไกลสุ ด ๒,๗๒๕ ม. ยิงหวัง
ผลตังแต่ระยะใดลงมา
ก. ๓,๗๒๕ ม.
ข. ๒,๕๐๐ ม.
ค. ๑,๑๐๐ ม.
ง. ๕๐๐ ม.
๓๔. ปก.เอ็ม. ๖๐ มีอตั ราการยิงอยู่ ๓ แบบ คือ การยิงต่อเนือง, การยิงเร็ ว และการยิงอัตราสู งสุ ด อัตรา
การยิงเร็ ว พลยิง ปก.เอ็ม.๖๐ จะยิงกีนัดต่อนาที
ก. ๑๐๐ นัด/นาที
ข. ๒๐๐ นัด/นาที
ค. ๑,๐๐๐ นัด/นาที
ง. ๕๕๐ นัด/นาที
๓๕. ชุ ดเครื องเล็งของ ปก.เอ็ม.๖๐ ประกอบด้วย ศูนย์หน้าและศูนย์หลัง ศูนย์หลังสามารถปรับระยะยิงได้ตงแต่
ั
ระยะเท่า ไร ถึง ระยะเท่าไร
ก. ๓๐๐-๑,๑๐๐ ม.
ข. ๐-๓,๗๒๕ ม.
ค. ๐-๑,๑๐๐ ม.
ง. ๓๐๐-๒,๗๒๕
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วิชา ค.ขนาด ๖๐ มม.
๓๖.ค.๖๐ มม. จัดเป็ นอาวุธประจําหน่วย ใช้ยงิ สนับสนุนในการเข้าตีตงรั
ั บให้กบั หมวดปื นเล็กในแนวหน้า ทํา
การยิงอย่างไร
ก. อัตโนมัติ
ข. เป็ นชุด
ค. ทีละนัด
ง. กึงอัตโนมัติ
๓๗. ลูกระเบิดยิงควันฟอสฟอรัสขาว ของ ค.๖๐ มม. ประโยชน์ในการใช้งานเพือ ส่ องสว่างในสนามรบในเวลา
กลางคืน มีระยะยิงไกลสุ ดเท่าไร
ก. ๒,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๔๕๐ เมตร
ค. ๑,๗๕๐ เมตร
ง. ๑,๕๙๐ เมตร
๓๘. ค.๖๐ มม.มีลูกระเบิดยิงทีใช้ทาํ การยิงมากทีสุ ดในการรบ ได้แก่ ลูกระเบิดยิงสังหาร มีรัศมีระเบิด เท่าไร
ก. ๑๐ ม.
ข. ๘ คูณ ๑๐ ม.
ค. ๑๘ คูณ ๙ ม.
ง. ๑๘ ม.
วิชา หมู่ปืนเล็กในการเข้ าตี
๓๙. การรบทีต้องเคลือนทีเข้าไปให้ถึงตัวข้าศึกเพือยึดแย่งดินแดน เรี ยกว่า
ก. การรบด้วยวิธีรุก
ข. การเข้าตี
ค. การรบด้วยวิธีรับ
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
๔๐. การปฏิบตั ิเพือขัดขวางการใช้แหล่งทรัพยากรทีต้องการ เป็ นความมุ่งหมายของการรบด้วยวิธีใด
ก. การรบด้วยวิธีรับ
ข. การเข้าตี
ค. การถอนตัว
ง. การลาดตระเวน
๔๑. ขันการเริ มปฏิบตั ิการรบปะทะเพือยึดทีหมายทีข้าศึกครองอยู่ เรี ยกว่า
ก. ขันการเข้าตี
ข. ขันการเคลือนทีเข้าปะทะ
ค. ขันการผ่านแนวออกตี
ง. ขันการผ่านฐานออกตี
๔๒. การเคลือนทีเข้าปะทะโดยมีการกําบังจากหน่วยทหารฝ่ ายเดียวกันเพียงเล็กน้อยหรื อไม่มีเลย การเคลือนที
สิ นสุ ดลงเมือปะทะกับข้าศึกทางพืนดินโดยตรง คือการเคลือนที
ก. เข้าปะทะในเวลากลางวัน
ข. เข้าปะทะในเวลากลางคืน
ค. เข้าปะทะนอกความกําบัง
ง. เข้าปะทะในความกําบัง
๔๓. การปะทะทียังอยูห่ ่างไกล เรี ยกว่าการเคลือนทีขันที
ก. ขันที ๑
ข. ขันที ๒
ค. ขันที ๓
ง. ขันที ๔
๔๔. พืนทีซึ งหน่วยทหารจะเข้าตีได้มารวมกันอยูก่ ่อนทีจะปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีต่อไป และเป็ นที
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูก้ าํ หนดเรี ยกว่า
ก. ฐานออกตี
ข. แนวออกตี
ค. ทีหมาย
ง. ทีรวมพล
๔๕. ผบ.ร้อยเป็ นผูม้ อบขอบเขตในการปฏิบตั ิของหมวด เป็ นพืนทีซึ งถูกกันไว้ดว้ ย แนวออกตี เส้นแบ่งเขต
และทีหมายขันสุ ดท้าย เรี ยกว่า
ก. แนวออกตี
ข. เส้นแบ่งเขต
ค. เขตปฏิบตั ิการ
ง. ทิศทางเข้าตี
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๔๖. แนวทีอยูห่ ่างจากทีหมายประมาณ ๑๐๐ – ๑๕๐ เมตร เรี ยกว่าแนว
ก. แนวออกตี
ข. แนวปรับรู ปขบวน
ค. แนวทางการเคลือนที
ง. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
วิชา หมู่ปืนเล็ก , หมู่ ปก. ในแนวหน้ าตังรับ - ถอนตัว
๔๗. จากคํากล่าวทีว่า การรบทีไม่เป็ นสิ งทีทําให้ฝ่ายเราได้รับชัยชนะข้าศึกโดยเด็ดขาดได้ คือการรบแบบใด
ก. การรบด้วยวิธีรุก
ข. การรบด้วยวิธีรับ
ค. การรบด้วยวิธีประชิด
ง. การรบด้วยวิธีการรังหน่วง
๔๘. แบบของการตังรับ มีดว้ ยกันกีแบบ
ก. ๑ แบบ
ข. ๒ แบบ
ค. ๓ แบบ
ง. ๔ แบบ
๔๙. ตามปกติแล้วเราจะแบ่งพืนทีในการตังรับออกเป็ น กีส่ วน
ก. ๑ ส่ วน
ข. ๒ ส่ วน
ค. ๓ ส่ วน
ง. ๔ ส่ วน
๕๐. ในการตังรับของ หมู่ ปล.นัน มีภารกิจสําคัญทีจะต้องยึดถือเป็ นหนทางปฏิบตั ิอยู่กีประการ
ก. ๑ ประการ
ข. ๒ ประการ
ค. ๓ ประการ
ง. ๔ ประการ
๕๑. คําสังการตังรับของ ผบ.หมู่ มีทงหมดกี
ั
ข้อ
ก. ๔ ข้อ
ข. ๕ ข้อ
ค. ๖ ข้อ
ง. ๗ ข้อ
๕๒. การเตรี ยมการยิงสําหรับปื นเล็กมีกีวิธี
ก. ๑ วิธี
ข. ๒ วิธี
ค. ๓ วิธี
ง. ๔ วิธี
๕๓. การถอนตัวในเวลากลางคืนนัน ผบ. ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศทีตังใหม่ขา้ งหลัง คือ
ก. ผบ.ร้อย
ข. ผบ.มว.
ค. ผบ.มว. ค. ๖๐
ง. ผบ. หมู่
๕๔. ปื นกลของหมวดปื นเล็กมีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิการตังรับ ทีกล่าวมานีข้อใดไม่ถูก
ก. ให้การยิงด้วยวิธีเล็งตรง ได้อย่างหนาแน่น
ข. ทําการยิงกวาดได้จนถึงระยะ ๔๐๐ เมตร
ค. ให้อาํ นาจการยิงอย่างต่อเนืองในห้วงเวลายาวนาน
ง. สามารถยิงเป้ าหมายอย่างได้ผลในระยะยิงถึง ๑,๑๐๐ เมตร
วิชาการสงครามพิเศษ
๕๕. ปั จจัยผลสําเร็ จในการซุ่ มโจมตี ?
ก. การจู่โจม, รวดเร็ ว, อดทน
ค. การปฏิบตั ิอย่างรุ นแรง
๕๖. การตีโฉบฉวยเป็ นภารกิจอะไรในการ ลว. ?
ก. การ ลว.หาข่าว
ค. การ ลว.รบ

ข. การจู่โจม,การประสานการยิง,การบังคับบัญชา
ง. ถูกทุกข้อ
ข. การ ลว.ออมกําลัง
ง. ภารกิจพิเศษ
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๕๗. ปั จจัยสําคัญในการดํารงชีพทีสําคัญมีอะไรบ้าง ?
ก. อาหาร,นํา,ทีพัก
ข. นํา,ยารักษาโรค,อาวุธประจํากาย
ข. อาหาร,ยานพาหนะ,เข็มทิศ
ง. อาหาร,นํา,ยานพาหนะ
๕๘. สถานการณ์ทีจะต้องหลีกเลียงการปะทะแสดงว่าหน่วย ลว.มีภารกิจอะไร ?
ก. ภารกิจ ลว. หาข่าว
ข. ภารกิจ ลว.รบ
ข. ภารกิจตีโฉบฉวย
ง. ภารกิจซุ่มโจมตี
๕๙. สิ งทีสําคัญในการดํารงชี พได้แก่อะไร ?
ก. กําลังใจและความตังใจ
ข. ความคิดเอาชีวิตรอด
ค. ระงับความหวาดกลัว
ง. ความรู ้ความเข้าใจในการดํารงชี พ
๖๐. ประเภทของรอยเท้าหาได้ตามลักษณะมี ๒ ประเภท อะไรบ้าง ?
ก. บนพืนดิน, ระดับสู ง
ข. บนพืนดิน, ในนํา
ค. บนดิ น, บนต้นไม้
ง. บนต้นหญ้า, กิงไม้
๖๑. วิธีการส่ งทางอากาศวิธีใดประหยัดทีสุ ด ?
ก. การทิงของโดยการใช้ร่ม
ข. การทิงของโดยไม่ใช้ร่ม
ค. การใช้เครื องบินลงสู่ พนื
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา เหล่ าทหารราบ
๖๒. กองทัพบกถือว่าทหารราบเป็ นทหารเหล่าอะไรในการปฏิบตั ิการรบ
ก. เหล่ารองในการรบ
ข. เหล่าหลักในการรบ
ค. เหล่าช่วยรบ
ง. เหล่าสนับสนุนการรบ
๖๓. กองทัพบกกําหนดให้ทหารราบเป็ นเหล่าหลักในการรบ จึงจําเป็ นทีจะต้องจัดให้ทหารราบมีกาํ ลังพล
มากกว่าทหารเหล่าอืน ถูกต้องหรื อไม่
ก. ไม่ถูกต้อง
ข. ถูกต้อง
ค. ไม่จาํ เป็ น
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๔. ลักษณะของทหารราบเป็ นหน่ วย จะต้องมีลกั ษณะพิเศษ ดังนี
ก. รวมกันเป็ นหน่วยได้ง่าย
ข. เป็ นเหล่าหลักของกองทัพ
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๕. ในการปฏิบตั ิการรบทหารราบต้องได้รับการสนับสนุนทางการช่วยรบจากทหารเล่าใด
ก. เหล่าทหารม้ายานเกราะ
ข. เหล่าทหารปื นใหญ่
ค. เหล่าทหารช่าง
ง. ถูกทุกข้อ
๖๖. อยากทราบว่า ๑ กองพันทหารราบมีกองร้อยอาวุธเบา กีกองร้อย
ก. ๑ กองร้อยอาวุธเบา
ข. ๒ กองร้อนอาวุธเบา
ค. ๓ กองร้อยอาวุธเบา
ง. ๔ กองร้อยอาวุธเบา
๖๗. หมู่ลาดตระเวนทางพืนดินซึงมีอยูใ่ นกองพันทหารราบ อยากทราบว่าหมู่ลาดตระเวนจัดอยูใ่ นกองร้อย
อะไรของกองพันทหารราบ
ก. กองร้อนอาวุธเบา
ข. กองร้อยสนับสนุนการรบ
ค. กองร้อยสนับสนุนทางการช่วยรบ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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๖๘. อยากทราบว่าข้อใดกล่าวถึงภารกิจของกองร้อยสนับสนุนทางการช่วยรบได้ถูกต้อง
ก. จัดเจ้าหน้าทีกําลังพล และเจ้าหน้าทีส่ งกําลังให้กบั กองบังคับการกองพันทหารราบ
ข. ปฏิบตั ิการซ่อมบํารุ งขันหน่วย และให้การสนับสนุนทางการส่ งกําลัง
ค. ตัง และดําเนิ นงานทีพยาบาลกองพัน และรักษาพยาบาลทหารเจ็บป่ วยชัวคราว รวมทังการส่ งกลับ
ไปข้างหลัง
ง. ถูกทุกข้อ
๖๙. อยากทราบว่ากองร้อยอาวุธเบา ๑ กองร้อย จะมีหมวดปื นเล็กอยูจ่ าํ วนวนกีหมวด
ก. ๑ หมวดปื นเล็ก
ข. ๒ หมวดปื นเล็ก
ค. ๓ หมวดปื นเล็ก
ง. ๔ หมวดปื นเล็ก
๗๐. ขีดความสามารถเคลือนย้ายบนเส้นทาง และภูมิประเทศได้อย่างรวดเร็ ว เข้าทีตังยิง และเปลียนทีตังยิงได้
อย่างรวดเร็ วเป็ นขีดความสามารถของใคร
ก. หมวด ค. ๘๘ ( ขนาด ๖๐ มม. )
ข. หมวดปื นเล็ก
ค. หมู่ ปื นเล็ก
ง. หมู่ ปื นกล
วิชาทหารม้ า
๗๑. “พระยาวชิระปราการ” เป็ น พระยศของพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใด
ก. พระนเรศวรมหาราช
ข. พระเจ้าตากสิ นมหาราช
ค. พระนารายณ์มหาราช
ง. พระเจ้าอู่ทอง
๗๒. “รบอย่างเป็ นปึ กแผ่น ปฏิบตั ิการเป็ นอิสระ” เป็ น
ก. บทบาทของทหารม้า
ข. ภารกิจของทหารม้า
ค. คุณลักษณะของทหารม้า
ง. ขีดความสามารถของทหารม้า
๗๓. การเจาะลึกและโอบปี กกว้าง, การขยายผลไล่ติดตาม,การตังรับแบบคล่องตัว,การทําลายรู ปขบวนยาน
เกราะข้าศึกการลาดตระเวน การระวังป้ องกัน และสนับสนุนทหารราบอย่างใกล้ชิด คือ
ก. ภารกิจของทหารม้า
ข. คุณลักษณะของทหารม้า
ค. บทบาทของทหารม้า
ง. ขีดความสามารถของทหารม้า
๗๔. อํานาจการยิงภายใต้เกราะกําบัง,อํานาจการทําลายและข่มขวัญ,การติดต่อสื อสารทีกว้างไกลและอ่อนตัว
,ความคล่องแคล่วในการเคลือนที,การตอบสนองคําสัง คือ
ก. ภารกิจของทหารม้า
ข. บทบาทของทหารม้า
ค. คุณลักษณะของทหารม้า
ง. ขีดความสามารถของทหารม้า
๗๕. การดําเนินกลยุทธภายใต้การยิงทีมีเกราะป้ องกันในสนามรบ,เคลือนทีอย่างรวดเร็ วในพืนทีหนึงและเข้า
ปะทะข้าศึกเพือตัดสิ นการรบ ณ ตําบลคับขัน,กระจายกําลังและรวมกําลังอย่างรวดเร็ ว,ทนต่อการระเบิดของ
อาวุธนิวเคลียร์ ได้ในระดับหนึง คือ
ก. บทบาทของทหารม้า
ข. ภารกิจของทหารม้า
ค. คุณลักษณะของทหารม้า
ง. ขีดความสามารถของทหารม้า
๗๖. การจัดหน่วยทหารม้าในปั จจุบนั ระดับกองพลมี ๒ กองพล หน่วยระดับกรมมีกีกรม
ก. ๓ กรม
ข. ๔ กรม
ค. ๕ กรม
ง. ๖ กรม
๗๗. การทําลายรู ปขบวนยานเกราะข้าศึก เป็ นสิ งจําเป็ นยิงต่อผลสําเร็ จในการรบภาคพืนดิน โดยใช้
ก. ปื นใหญ่อตั ราจร
ข. เครื องยิงจรวดต่อสู ้รถถัง
ค. รถถังของทหารม้า
ง. เฮลิคอปเตอร์ แบบโจมตี
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๗๘. ทหารม้ามาตราฐานในกองทัพบกมี ๓ ประเภท
ก. ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ,ทหารม้าลาดตระเวน
ข. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ,ทหารม้าลาดตระเวน,ทหารม้าอากาศ
ค. ทหารม้าขีม้า,ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
ง. ทหารม้าลาดตระเวน,ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าต่าง
๗๙. หน่วยระดับกองพลของเหล่าทหารม้ามี ๒ กองพล,กองพลทหารม้าที ๒ รักษาพระองค์ มีทีตังอยูท่ ีจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร,ส่ วนกองพลทหารม้าที ๑ มีทีตังอยูท่ ีจังหวัดใด
ก. สระบุรี
ข. ขอนแก่น
ค. เพชรบูรณ์
ง. น่าน
วิชาทหารปื นใหญ่
๘๐. สมัยโบราณเราใช้ ปื นใหญ่ เป็ นเครื องมือในการทําสงครามเพือ
ก. ทําลายป้ อมค่าย , ข่มขวัญข้าศึก
ข. ทําลายแม่ทพั
ค. ทําลายกําลังทหารและยุทโธปกรณ์
ง. ทําลายช้าง ม้า
๘๑. เครื องหมายเหล่าทหารปื นใหญ่ทาํ ด้วยโลหะสี ทองติดทีคอเสื อด้านขวาเป็ นรู ปอะไร ?
ก. รู ปปื นเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุ น
ข. รู ปสายฟ้าประกอบกับจักร
ค. รู ปลูกระเบิดมีเปลว
ง. รู ปปื นใหญ่โบราณไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว
๘๒. ศูนย์การทหารปื นใหญ่ มีทีตังอยูท่ ีใด ?
ก. จังหวัดสระบุรี
ข.จังหวัดสิ งห์บุรี
ค.จังหวัดเพชรบุรี
ง. จังหวัดลพบุรี
๘๓. เครื องหมายทางทหารของหน่วยทหารปื นใหญ่เป็ นรู ปอะไร
ก.
ข.

ค.

ง.

๘๔. ภารกิจของทหารปื นใหญ่สนาม คือ การยิงสนับสนุนแก่หน่วย ดําเนินกลยุทธอย่างต่อเนือง แม่นยํา ทันเวลา
ด้วยการยิงตัดรอนกําลัง การยิงทําลายและประสานการยิงสนับสนุนอาวุธยิงทังปวง กิจทีสําคัญของทหารปื น
ใหญ่มีสองอย่างคือ
ก.การยิงสนับสนุนและการประสานการยิง
ข. การยิงตัดรอนกําลัง , การยิงทําลาย
ค. การประสานการยิง , การยิงข่ม
ง. การยิงทําลาย ,การยิงเตรี ยม
๘๕. ระบบอาวุธของทหารปื นใหญ่ มี ๔ ระบบคือ ระบบค้นหาเป้ าหมาย ,ระบบอํานวยการยิง,ระบบอาวุธ กระสุ น
และระบบควบคุมบังคับบัญชาระบบใดทีเปรี ยบเสมือนดวงตาของทหารปื นใหญ่
ก. ระบบค้นหาเป้ าหมาย
ข. ระบบอํานวยการยิง
ค. ระบบอาวุธและกระสุ น
ง. ระบบควบคุมบังคับบัญชา

- ๑๐ -

๘๖. การแบ่งประเภทปื นใหญ่สนาม แบ่งออกเป็ นสองลักษณะคือตามลักษณะอาวุธ และตามวิธีการขนส่ ง ข้อใด
ไม่ใช่ การแบ่งตามลักษณะอาวุธ
ก. ปื นใหญ่สนามลํากล้อง และอาวุธส่ ง
ข. ปื นใหญ่ลากจูง และปื นใหญ่อตั ตาจร
ค. จรวด และอาวุธนําวิถี
ง. ปื นใหญ่กระสุ นวิถีราบ และปื นใหญ่กระสุ นวิถีโค้ง
๘๗. การจัดกองพันทหารปื นใหญ่ในกรมทหารปื นใหญ่ของกองพลดําเนินกลยุทธ มีอตั ราการจัดกองพันทหาร
ปื นใหญ่เบา ๑๐๕ มม.ลากจูงกระสุ นวิถีโค้ง กี กองพัน ?
ก. ๔ กองพันทหารปื นใหญ่
ข. ๓ กองพันทหารปื นใหญ่
ค. ๒ กองพันทหารปื นใหญ่
ง. ๑ กองพันทหารปื นใหญ่
๘๘. อาวุธ ป. ของ ทบ.ไทยชนิดใดยิงได้ไกลทีสุ ด
ก. ปนร. ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. M ๗๑
ข. ปกค. ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. M ๑๙๘
ค. ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN ๔๕
ง. ปกค. ๓๗ อจ.ขนาด ๑๕๕ มม. M ๑๐๙ A ๕
วิชาทหารช่ าง
๘๙. ค่ายภาณุ รังสี เป็ นทีตังของกรมการทหารช่าง ตังอยูท่ ีจังหวัดใด
ก. กรุ งเทพ
ข. ราชบุรี
ค. ลพบุรี
ง. กาญจนบุรี
๙๐. การมอบงานให้กบั กองพันทหารช่างสนาม แบ่งออกเป็ นประเภทอะไร
ก. ประเภทพืนที
ข. ประเภทงาน
ค. ประเภทพืนทีและประเภทงาน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๙๑. ดิ นระเบิดทีเหมาะในการใช้กวาดล้าง เครื องกีดขวางประเภทลวดหนามและสนามทุ่นระเบิดคือ
ก. ดินระเบิดเชฟชาร์ ล(ดิ นระเบิดโพรง)
ข. บังกาโลตอร์ ปิโด
ค. ดินระเบิดเทตตริ ตอล
ง. ที.เอ็น.ที.
๙๒. ดินระเบิดทีมีอาํ นาจสู ง เหมาะในการระเบิดตัดเหล็กและเป้ าหมายทีไม่เรี ยบและสามารถปันได้เพือให้
แนบสนิทกับเป้ าหมาย คือ
ก. แอมโมเนี ยมไนเตรท
ข. ที.เอ็น.ที.
ค. ไดนาไมท์ทางทหาร
ง. คอมโปซิ ชนั
๙๓. ดิ นระเบิดเทตตริ ตอล เอ็ม.๑ (ดินระเบิดพวง) ๑ ชุ ด มี ๘ แท่ง ร้ อยผ่านด้วย
ก. ชนวนฝักแคเวลา
ข. ชนวนฝักแคระเบิด
ค. เชื อปะทุชนวน
ง. เชื อปะทุไฟฟ้ า
๙๔. ดินระเบิด ที.เอ็น.ที. ทีมีใช้อยูใ่ นกองทัพไทยปั จจุบนั มีขนาดอะไรบ้าง
ก. ๑/๔ , ๑/๒ และ ๑ ปอนด์
ข. ๓/๔ , ๑/๒ และ ๑ ปอนด์
ค. .๑/๒ , ๑ และ ๘ ปอนด์
ง. .๑/๒ , ๑ และ ๒ ปอนด์
๙๕. เชือปะทุใช้สาํ หรับจุดวัตถุระเบิดแรงสู งได้ออกแบบขึนมาใช้กบั เครื องจุดระเบิด ได้ใช้ในกิจการทหาร
มีอะไรบ้าง
ก. เชือปะทุชนวน
ข. เชื อปะทุไฟฟ้ า
ค. เชื อปะทุแรงสู ง
ง. ถูกทังข้อ ก.และ ข.

- ๑๑ -

๙๖. ชนวนและอาการริ เริ มการจุดชนวนมีอยูห่ ลายแบบ สําหรับวิธีการทํางานของชนวนมีอะไรบ้าง
ก. วิธีทาํ งานด้วยกลไกทางแมคคานิค
ข. วิธีทางเคมี
ค. วิธีเสี ยดสี
ง. ถูกทุกข้อ
๙๗. กิจเฉพาะของหน่วยทหารช่างในการยุทธด้วยวิธีรุก คือ
ก. การลาดตระเวนทางการช่าง
ข. การค้นห้าทําเครื องหมาย และการรื อถอนทุ่นระเบิด
ค. ช่วยในการเคลือนทีไปข้างหน้าของหน่วยรบและหน่วยสนับสนุ นการรบ
ง. ถูกทุกข้อ
วิชาการติต่อสื อสาร
๙๘.ในสมัยก่อนทีจัดหน่วยทหารสื อสารขึนมา การสื อสารของกองทัพบกใช้เครื องมือคือข้อใด
ก.เครื องสื อสาร
ข.เครื องสัญญาณ
ค.เครื องสลับสาย
ง.เครื องช่วยฝึ ก
๙๙.”หน่วยทหารสื อสาร”ผูท้ ีทําหน้าทีทางด้านการสื อสารเป็ นหน่วยทหารเหล่าใด
ก. เหล่าทหารราบ
ข.เหล่าทหารม้า
ค. เหล่าทหารช่าง
ง.เหล่าทหารสื อสาร
๑๐๐.ในกองพันทหารราบเจ้าหน้าทีสื อสารของหน่วยเป็ นทหารเหล่าใด
ก.เหล่าทหารสื อสาร
ข.เหล่าช่าง
ค.เหล่าราบ
ง.เหล่าม้า
๑๐๑.สัตว์นาํ สารคือข้อใด
ก.นกอินทรี ย ์ – นกพิราบ
ข.นกพิราบ – เยียว
ค.นกพิราบ – สุ นขั
ง.นกพิราบ – สุ กร
๑๐๒.มัชฌิมการสื อสารทีใช้คลืนเสี ยง เช่นนกหวีด ไซเรนสําหรับส่ งข่าวสันๆคือข้อใด
ก.เสี ยงสัญญาณ
ข.ทัศนะสัญญาณ
ค.โทรศัพท์
ง.วิทยุ
๑๐๓.การสื อสารผ่านดาวเทียมนันสามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็ นสองส่ วนคือข้อใด
ก.ภาคอากาศ - ภาคพืนดิน
ข.ภาคภูเขา - ภาคทีลุ่ม
ค.ภาคอากาศ - ภาคทะเล
ง.ภาคภูเขา - ภาคทะเล
๑๐๔.ข้อใดมิใช่ขอ้ ดีของการสื อสารประเภทวิทยุ
ก.ติดตังได้รวดเร็ ว
ข.ติดตังบนยานพาหนะได้
ค.พุดสวนทางกันได้
ง.ติดต่อได้ในขณะเคลือนที
๑๐๕.ข่ายวิทยุตามลักษณะการรับ – ส่ งข่าวของพนักงานวิทยุแบ่งออกเป็ นข้อใด
ก.ข่ายอิสระ – ข่ายบังคับ
ข.ข่ายบังคับ – ข่ายเตือนภัย
ค.ข่ายอิสระ – ข่ายธุรการ
ง.ข่ายบังคับ – ข่ายธุรการ
๑๐๖.วิทยุ AN/PRC –๗๗ มีจาํ นวนช่ องความถีกีช่อง
ก.๑๒๐
ข.๒๙๐
ค.๙๒๐
ง.๑๙๒

- ๑๒ -

วิชา พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย
๑๐๗. เศรษฐกิจทีสามารถอุม้ ชูตวั เองได้ โดยไม่ตอ้ งเดือดร้อน หมายถึงข้อใด
ก. เศรษฐกิจคําชู
ข. เศรษฐกิจพอเพียง
ค. เศรษฐกิจตัวเอง
ง. ผิดทุกข้อ
๑๐๘. หลักการพึงตนเอง มีอยูด่ ว้ ยกันทังหมดกีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ
๑๐๙. EM เป็ นคําย่อของคําว่า อะไร
ก. EFFECTIVE MICROORGANISMS
ข. EAR MILO
ค. ENG MODEL
ง. EAT MONO
๑๑๐. หญ้าแฝก มีอยู่ ๒ สายพันธ์ ได้แก่ พันธุ์อะไรบ้าง
ก. หญ้าแฝกดอน , หญ้าแฝกคํา
ข. หญ้าแฝกดอน , หญ้าแฝกหอม
ค. หญ้าแฝกคํา , หญ้าแฝกแดง
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา อุดมการณ์ ความรักชาติ
๑๑๑. รัฐและองค์ประกอบของรัฐ หมายถึง บ้านเมืองหรื อแว่นแคว้น ประกอบด้วย
ก. ดินแดน
ข. ประชากร
ค. รัฐบาล
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๒. ชาติและองค์ประกอบของชาติ หมายถึง กลุ่มคนทีอยูร่ ่ วมกันมีองค์ประกอบสําคัญ คือ
ก. ดินแดน
ข. ประชากร
ค. รัฐบาล
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๓. ดินแดน หมายถึงอะไร
ก. พืนทีรองรับประชากรและทรัพยากรของชาติ
ข. ทีอยูอ่ าศัย
ค. คนทีรวมกันอยูใ่ นดินแดน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๑๔. ความหมายของความมันคงของชาติ คืออะไร
ก. ความอยูร่ อดปลอดภัย
ข. ความเจริ ญก้าวหน้า
ค. ความเป็ นปึ กแผ่นแน่นแฟ้ น
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา การพัฒนาชุ มชน
๑๑๕. ความหมายของความมันคงของชาติทีใช้อยูใ่ นปั จจุบนั หมายถึง
ก. ความอยูร่ อดปลอดภัยของชาติ การรักษาความมันคง
ข. ความเจริ ญก้าวหน้าของชาติ การพลังงานและสิ งแวดล้อม
ค. ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๖. หัวใจของความมันคงของชาติ แบ่งออกส่ วนใหญ่ ๆ ได้กีส่ วน
ก. 2 ส่ วน
ข. ส่ วน
ค. 4 ส่ วน
ง. ส่ วน

- ๑๓ -

๑๑๗. คําขวัญใหม่ทีพูดกันในปั จจุบนั คือ
ก. ไทยช่วยไทย
ค. วิกฤติเศรษฐกิ จแตกแยก

ข. ไทยรู ้จกั ไทย
ง. ไทยรักไทย

วิชา การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้ องกัน
๑๑๘. ข้อใดไม่ใช่เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มทําให้เกิดการป่ วยเจ็บเนืองจากความร้อน
ก. สภาพอากาศร้อนจัด ไม่มีลมพัด ความชืนของอากาศสู ง
ข. ความไม่เคยชินต่อสภาพแวดล้อม
ค. ความร้อน
ง. ความแข็งแรงของร่ างกาย
๑๑๙. ข้อใดเป็ นโรคทีเกิดจากความร้อน ถ้าไม่รับรักษาพยาบาลจะเป็ นอันตราย
ก. ตะคริ ว
ข. เพลียแพ้ร้อน
ค. ลมแพ้ร้อน
ง. อ่อนเพลียจากความร้อน
๑๒๐. ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคลมแพ้ร้อน
ก. หลอดลมอักเสบ
ข. มีไข้สูงขึนอย่างรวดเร็ ว
ค. สับสน มึนงง คลืนไส้ อาเจียน
ง. สู ญเสี ยหน้าทีของอวัยวะ และเสี ยชีวิตได้
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