ธนาคารข้อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ที ๔ ชาย
จงเลือกข้อทีถูกทีสุดเพียง ๑ ข้อ
วิชา การอ่านแผนทีและการใช้ เข็มทิศ
๑. ทุก ๆ จัตุรัสบนแผนทีมาตราส่วน 1 : 50000 จะมีระยะห่างกันกีเมตร
ก. 10 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
๒. การแบ่งกริ ดโซนระบบยูทีเอ็มจะใช้ทาํ แบ่ง ผท.โลกระหว่างละติจูดใต้ – เหนือ คือ
ก. 6 องศาใต้ – 8 องศาเหนือ
ข. 80 องศาใต้ – 84 องศาเหนือ
ค. 8 องศาใต้ – 6 องศาเหนือ
ง. 80 องศาเหนือ – 84 องศาใต้
๓. การแบ่งกริ ดโซนระบบยูทีเอ็มจะใช้ทาํ แบบ ผท.โลกระหว่างลองจิจูดตะวันตกกับตะวันออก คือ
ก. 90 องศาตะวันตก – 180 องศาตะวันออก
ข. 180 องศาตะวันตก – 360 องศาตะวันออก
ค. 180 องศาตะวันตก – 90 องศาตะวันออก
ง. 180 องศาตะวันตก – 180 องศาตะวันออก
๔. การแบ่งโซนในระบบยูทีเอ็มจะแบ่งออกได้เป็ นกีโซน
ก. 40 โซน
ข. 60 โซน
ค. 80 โซน
ง. 120 โซน
๕. แต่ละกริ ดโซนมีความกว้างและความยาวกีองศา
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. การกําหนดเลขอักษรประจํากริ ดโซนเพือไม่ให้ซาํ กันเลยอักษรประจํากริ ดโซนตัวอย่างเช่น
ก. 47 P
ข. PQ
ค. 5143 II
ง. Z RTSD
๗. อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรบน ผท.มาตราส่วน 1 : 50000 ตัวอย่างเช่น
ก. L 7018
ข. NR
ค. Z RTSD
ง. 48 N
๘. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็มจะอ่านดังนี
ก. อ่านไปทางขวาแล้วขึนบน
ข. อ่านไปทางซ้ายแล้วขึนบน
ค. อ่านไปทางขวาแล้วลงล่าง
ง. อ่านไปทางซ้ายแล้วลงล่าง
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๙. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม ถ้าอ่านพิกดั เป็ นตัวเลข 4 ตัว จะใกล้เคียงระยะกีเมตร
ก. 10 เมตร
ข. 100 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
๑๐. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม ถ้าอ่านพิกดั เป็ นตัวเลข 6 ตัว จะใกล้เคียงระยะกีเมตร
ก. 10000 เมตร
ข. 1000 เมตร
ค. 100 เมตร
ง. 10 เมตร
๑๑. การอ่านพิกดั กริ ดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม ถ้าอ่านพิกดั เป็ นตัวเลข 8 ตัว จะใกล้เคียงระยะกีเมตร
ก. 100 เมตร
ข. 10 เมตร
ค. 1000 เมตร
ง. 10000 เมตร
๑๒. เส้นทีลากรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกรอบโลก คือเส้น
ก. เส้นอีเควเตอร์
ข. เส้นเมอริ เดียน
ค. เส้นละติจูดตะวันออก
ง. เส้นละติจูดตะวันตก
๑๓. เส้นทีลากจากขัวโลกเหนือมายังขัวโลกใต้รอบโลกคือเส้น
ก. เส้นลองจิจูดเหนือ
ข. เส้นลองจิจูดใต้
ค. เส้นอีเควเตอร์
ง. เส้นเมอริ เดียน
๑๔. เส้นเมอริ เดียนอ่านกลางตัดกับเส้นอีเควเตอร์โดยทํามุมฉากกันและกันจุดตัดนีเรี ยกว่า
ก. จุดศูนย์กาํ เนิด
ข. จุดกําหนดอักษรโซน
ค. จุดทีอยูข่ องโซน
ง. จุดกําหนดเลขโซน
๑๕. ความสูงบน ผท.ทีถูกกําหนดไว้ดว้ ยเส้นชันความสูงนันจะเทียบกับระดับอะไร
ก. จากเส้นชันทีตําทีสุด
ข. จากระดับนําทะเลปานกลาง
ค. จากพืนระดับของภูเขา
ง. จากการกําหนดเส้น 0 ม.
๑๖. เส้นชันความสูงมีกีประเภท
ก. 5 ประเภท
ข. 6 ประเภท
ค. 8 ประเภท
ง. 10 ประเภท
๑๗. เส้นชันความสูงหลักมีลกั ษณะดังนี
ก. เป็ นเส้นสีนาํ ตาลบาง ๆ
ข. เป็ นเส้นสีนาํ ตาลหนามีเลขกํากับ เช่น 100 , 200 ม.
ค. เป็ นเส้นสีนาํ ตาลมาบรรจบกัน
ง. เป็ นเส้นสีนาํ ตาลตัดกัน
๑๘. เส้นทีแสดงความตํา คือเส้นชัน
ก. เส้นชันความสูงหลัก
ข. เส้นชันความสูงรอง
ค. เส้นชันความสูงแทรก
ง. เส้นชันควาวสูงดีเพรสชัน
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๑๙. ค่าความห่างของเส้นชันความสูงจะเขียนแสดงบริ เวณใด
ก. ทีเส้นชันความสูงทุก ๆ เส้น
ข. ทีเส้นชันความสูงแทรก
ค. ทีเส้นชันความสูงหลัก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูกเลย
๒๐. เส้นชันความสูงทีมาบรรจบกันหลาย ๆ วง วงในทีเล็กทีสุด มีกากบาทอยูต่ รงกลางและตัวเลขแสดงความ
สูงหมายถึง
ก. สันเขา
ข. คอเขา
ค. ยอดเขา
ง. ลาด
๒๑. การเดินทางด้วยเข็มทิศข้อควรระวังเข็มทิศควรอยูห่ ่างสายไฟฟ้ าแรงสูงกีเมตร
ก. 10 เมตร
ข. 18 เมตร
ค. 45 เมตร
ง. 55 เมตร
๒๒. เข็มทิศมีส่วนประกอบสําคัญ 3 ส่วน คือ
ก. ฝาตลับ ตัวเรื อน ห่วงถือ
ข. ฝาตลับ หน้าปัด แผ่นลูกศร
ค. ฝาตลับ ตัวเรื อน ก้านเล็ง
ง. ฝาตลับ ตัวเรื อน หน้าปัด
๒๓. การตังเข็มทิศในเวลากลางคืนเมือไม่มีแสงสว่างต้องตัง 3 อย่างตรงกัน คือ
ก. ดรรชนีสีดาํ ลูกศร เส้นเล็ง
ข. ดรรชนีสีดาํ พรายนํา ลูกศร
ค. ดรรชนีสีดาํ ช่องเล็ง เส้นเล็ง
ง. ดรรชนีสีดาํ เส้นเล็ง พรายนํา
๒๔. การตังเข็มทิศในเวลากลางคืนทีครอบหน้าปัดอันบนหมุดคลิ กได้ 1 คลิ ก เท่ากับกีองศา
ก. 3 องศา
ข. 2 องศา
ค. 1 องศา
ง. 5 องศา
๒๕. การแปลงค่ามุมกลับหรื อเปลียนเป็ นมุมตรงข้ามจะปฏิบตั ิหรื อคิดดังนี
ก. เอา 90 องศา บวกหรื อลบ
ข. เอา 180 องศา บวกหรื อลบ
ค. เอา 270 องศา บวกหรื อลบ
ง. เอา 360 องศา บวกหรื อลบ
๒๖. การใช้เครื องวัดมุม P – 67 ช่วยในการวัดมุมภาคทิศเหนือบริ เวณส่วนโค้งของ P – 67 บอกค่าของมุมไว้
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 องศา วงนอก 0 องศา – 180 องศา
ง. วงใน 90 องศา – 180 องศา วงนอก 0 องศา – 90 องศา
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๒๗. หากวัดมุมภาคทิศเหนือได้ 135 องศา มุมกลับหรื อตรงกันข้าม คือ
ก. 315 องศา
ข. 45 องศา
ค. 351 องศา
ง. 54 องศา
๒๘. เครื องหมายมูลฐาน หน่วยทหาร คือ
ก. วงกลม
ข. สามเหลียม
ค. สีเหลียมจัตุรัส
ง. สีเหลียมผืนผ้า
๒๙. สีทีใช้เขียนเครื องหมายทหาร มีกีสี
ก. 2 สี
ข. 3 สี
ค. 4 สี
ง. 5 สี
๓๐. สีทีใช้เขียนหน่วยทหารฝ่ ายข้าศึกจะใช้สีอะไร
ก. ดํา
ข. แดง
ค. นําตาล
ง. นําเงิน
๓๑. สีทีใช้เขียนหน่วยทหารฝ่ ายเดียวกัน คือ
ก. นําเงิน
ข. เหลือง
ค. เขียว
ง. แดง
๓๒. เครื องหมายทางการช่างของฝ่ ายเราและฝ่ ายข้าศึก จะใช้สีอะไร
ก. นําเงิน
ข. เขียว
ค. เหลือง
ง. แดง
33. การแสดงขนาดของหน่วยทหารถ้าเป็ นระดับกองพันมีลกั ษณะ
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
34. การแสดงตําบลจ่ายสิ งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตําบลจ่าย สป. 3 จะเขียนได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
35. การผสมเครื องหมายของหน่วยทหาร เช่น
๒
ก. หมวดทหารราบที 2
ข. กองร้อยทหารราบที 2
ค. กองพันทหารราบที 2
ง. กรมทหารราบที 2
36. เครื องหมายกองพลทหารราบที 9 เขียนได้ คือ
xxxx
ก.
๙
ข.
๙
xx
ค.
๙
ง.
๙
37. เครื องหมายต่อไปนีหมายถึง ๒
๓/๒
ก. มว.เสนารักษ์ที 2 ร้อย 3 พัน 2
ข. มว.สือสารที 2 ร้อย 3 พัน 2
ค. มว.ทหารราบที 2 ร้อย 3 พัน 2
ง. มว.ทหารม้าที 2 ร้อย 3 พัน 2
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38. การแสดงเครื องหมาย หมู่ ตอน มว. คือ
ก.
ข. X XX XXX
ค. I II III
ง. XXXX
39. เครื องหมายหน่วยทหารขนส่ง คือ
ก. 
ข.
ค.
ง.
40. พืนทีวางกําลังของกองบินในอนาคตเขียนได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
41. จุดประสานการปฏิบตั ิมกั จะเขียนดังนี
ก.
ข.
ค.
ง.
42. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาดกลางเขียนได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
43. การผสมเครื องหมาย กองพันทหารม้าที 2 กรมทหารม้าที 4 เขียนได้ดงั นี
ก. ๒
๔
ข. ๒
๔
ค. ๔
๒
ง. ๒
๔
44. ตําบลจ่ายนํxxาของกองพล เขียนได้ คือ
xx
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
45. เครื องหมายกับระเบิด แสดงได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.
46. เครื องหมายต่อไปนี คือ
ก. ขบวนรถสายพาน
ข. ขบวนรถไฟ
ค. ขบวนรถถัง
ง. ขบวนสัมภาระ
47. สีทีใช้กบั เครื องหมายบนแผนทีมี 5 สี คือ
ก. แดง ดํา นําเงิน นําตาล เขียว
ข. แดง ดํา เหลือง ฟ้ า นําตาล
ค. แดง ดํา เขียว นําเงิน เหลือง
ง. แดง ดํา นําตาล เหลือง เขียว
48. สัญลักษณ์วดั มีโบสถ์ เขียนได้ดงั นี
ก.
ข.
ค.
ง.

๖

วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๔๙. มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกา กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มีกีส่วน
ก. 5 ส่วน
ข. 10 ส่วน
ค. 15 ส่วน
ง. 19 ส่วน
๕๐. ข้อใดต่อไป คือหน่วยงาน ราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุด
ก. กรมการสือสารทหาร
ข. กรมกิจการพลเรื อนทหาร
ค. กรมการเงินทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๕๑. ข้อใดคือหน้าทีของกรมส่งกําลังบํารุ งทหาร
ก. ประสานงานด้านก่ารส่งกําลังบํารุ งกับเหล่าทัพ
ข. ทําการเกษตรเพือส่งให้กบั กองทัพ
ค. ทางงบประมาณสนับสนุน บก.สูงสุด
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๒. การทูตฝ่ ายทหารของกองบัญชาการทหารสูงสุด คือหน้าทีของหน่วยงานใด
ก. กรมกิจการพลเรื อนทหาร
ข. กรมการทูตทหาร
ค. กรมข่าวทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๕๓. ปฏิบตั ิการใดคือหน้าทีของกองบัญชาการทหารพัฒนา
ก. การวิจยั ทางยุทธศาสตร์และการศึกษาในระดับสูง
ข. การฝึ กศึกษาและวิทยาการทางทหารของ บก.ทส.
ค. การป้ องกันการแทรกซึมบ่อนทําลายความมันคงของชาติ
ง. ข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง

๕๔. จากคําตอบข้อที 5 ข้อใด คือคําขยายความของหน้าทีของคําตอบทีถูกต้องจากข้อ 5
ก. การประสานวิทยาการทางด้านความมันคงแห่งชาติ
ข. ดําเนินงานเกียวกับกิจการของสถานศึกษาวิชาการทหาร
ค. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของประเทศในถิ นทุรกันดาร
ง. ดําเนินการฝึ กศึกษาด้านการข่าวกรอง
๕๕. กองทัพบกแบ่งส่วนราชการออกเป็ นกีส่วน
ก. 30
ข. 32
ค. 35
ง. 36
๕๖. ข้อใดต่อไปนีไม่ใช่ส่วนราชการกองทัพบก
ก. กรมกําลังพลทหารบก
ข. กรมการคลังทหารบก
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ค. กรมส่งกําลังบํารุ งทหารบก
ง. กรมสารบรรณทหารบก
๕๗. ข้อใดต่อไปนีคือหน้าทีของกรมข่าวทหารบก
ก. กําหนดความต้องการและกํากับการเกียวกับการแลกส่วนแผนทีทหาร
ข. รายงานข่าวประจําวันของ กสร.
ค. หาข่าวให้กบั ททบ.5
ง. กํากับข่าวสารก่อนส่งผ่านไปยังประชาชน
๕๘. ข้อใดต่อไปนีคือเป็ นหน้าทีของกรมยุทธการทหารบก
ก. ดําเนินงานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารบก
ข. ควบคุมกิจการการศึกษาของกองทัพบก
ค. อํานวยการ วางแผน ประสานงาน และกํากับการวิจยั ของกองทัพบก
ง. ถูกทุกข้อ
๕๙. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีของสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ก. ควบคุมการวางแผนของกองทัพบก
ข. กําหนดหลักนิยมในการบริ หารงานในกองทัพบก
ค. อํานวยการศึกษา ในกิจการปลัดบัญชี
ง. หาเงินกูใ้ ห้กองทัพบก
๖๐. ข้อใดคือหน้าทีของจเรทหารบก
ก. สืบสวน สอบสวน และพิจารณาเรื องราวร้องทุกข์และการร้องเรี ยน ทีเกียวกับราชการของทหาร
หรื อข้าราชการ ของกองทัพบก
ข. ควบคุมสืบสวน และพิจารณาเรื องราวร้องทุกข์ ของทหารราบ
ค. มีหน้าทีจับกุมผูก้ ระทําผิดในกองทัพบก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๑. ข้อใดคือหน้าทีของกรมสารบรรณทหารบก
ก. ทําการควบคุมทางด้านการเงินของกองทัพบก
ข. ดําเนินการจัดกําลังพล กฎหมายการฝึ กและการศึกษาวิชาการเหล่าทหารสารบรรณ
ค. เตรี ยมอาวุธให้กบั เหล่าทหารม้า
ง. เตรี ยมเอกสารให้กบั กองบัญชาการทหารสูงสุด
๖๒. หน้าทีของกรมการทหารช่างคือข้อใด
ก. คิดค้นประดิษฐ์ อาวุธเพือใช้ในกองทัพบก
ข. ดําเนินการเกียวกับการก่อสร้างรวมทังซ่อมแซมสิ งก่อสร้างตามทีได้รับมอบหมาย
ค. ซ่อมอาวุธและอุปกรณ์ทางด้านทหารช่าง
ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก
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๖๓. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของส่วนราชการกองทัพบก
ก. กรมยุทธโยธาทหารบก
ข. กรมสรรพาวุธทหารบก
ค. กองบัญชาการทหารการรบทหารบก
ง. กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
๖๔. กองทัพเรื อมีส่วนราชการกีส่วน
ก. 35
ข. 34
ค. 33
ง. 32
๖๕. ข้อใดคือส่วนราชการของกองทัพเรื อ
ก. กรมอู่ทหารเรื อ
ข. กรมการขนส่งทหารเรื อ
ค. กรมกําลังพลทหารเรื อ
ง. ถูกทุกข้อ
๖๖. ข้อใดคือหน้าทีกรมยุทธการทหารเรื อ
ก. วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับเกียวกับยุทธการ
ข. วางแผนบัญชาการเครื องบิน F – 18
ค. วางแผนการจัดซึงเรื อของกองทัพเรื อ
ง. ถูกทุกข้อ
๖๗. ส่วนราชการกองทัพอากาศมีกีส่วน
ก. 17
ข. 18
ค. 19
ง. 20
๖๘. ข้อใดบอกถึงหน่วยงานของกองทัพบก
ก. กรมจเรทหารอากาศ
ข. กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ
ค. กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
๖๙. หน้าทีของกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ คือข้อใด
ก. มีหน้าทีดําเนินการเกียวกับการส่งกําลังบํารุ งทังปวงตามทีกองทัพอากาศกําหนด
ข. มีหน้าทีส่งกํางังบํารุ งให้กบั กองทัพเรื อ เมือยามขับขัน
ค. ไม่มีหน้าทีในการขนส่งให้กบั กองทัพอากาศในยามคับขัน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๗๐. สถานการณ์ฉุกเฉินมีความหมายตามข้อใด
ก. สถานการณ์ไม่ปกติ
ข. สถานการณ์ไฟไหม้ป่าสงวน
ค. สถาการณ์ทีเป็ นภัยต่อความมันคงของชาติ
ง. สถานการณ์ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้
๗๑. รัฐมนตรี รักษาการณ์มอี าํ นาจตามข้อใด ตาม พ.ร.บ. ฉุกเฉิน
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ก. ประกาศห้ามมิให้การชุมนุมมัวสุมกัน
ข. กักขุงบุคคลใดก็ได้
ค. สังฆ่าได้โดยปราศจากเหตุผล
ง. ปลดนายกรัฐมนตรี
๗๒. ทหารมีอาํ นาจอะไรบ้างเมือประกาศกฎอัยการศึก
ก. ตรวจค้นตามมาตรา ฯ
ข. เกณฑ์พลเมืองและขบวนยานพาหนะตามมาตรา 10
ค. การทําสารหรื อเปลียนแปลงสถานทีตามมาตรา 14
ง. ถูกทุกข้อ
๗๓. ข้อใดคือข้อควรปฏิบตั ิของประชาชนในยามสงครามหรื อยามฉุกเฉิน
ก. สมัครเข้ารับราชการทหาร
ข. ให้ความร่ วมมือกับทางราชการ
ค. เสียสละทรัพย์สินสมบัติส่วนตัวสนับสนุนรัฐบาล
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา กําลังพลสํารอง
๗๔. กําลังทหารในกองทัพไทย ประกอบด้วยกําลัง ๒ ส่วนคือ
ก. กําลังประจําการ และกําลังกึงทหาร
ข.กําลังประจําการและกําลังสํารอง
ค.กําลังประจําการและกลุ่มพลังมวลชนทีจัดตังแล้ว
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๗๕. ในอดีตประเทศไทยมีการเรี ยกพลตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหมตังแต่ปี พ.ศ.ใด ?
ก. พ.ศ. ๒๕๑๖
ข. พ.ศ. ๒๕๑๗
ค. พ.ศ. ๒๕๑๘
ง. พ.ศ. ๒๕๑๙
๗๖. ต่อมาได้มกี ารเรี ยกพลตามระบบกําลังพลสํารองทีจัดตังขึนในปี ๒๕๓๔ เรี ยกว่าระบบอะไร ?
ก. ระบบการฝึ กกําลังพลสํารอง
ข. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓
ค. ระบบ ๓ : ๓ : ๔
ง. ระบบการเรี ยกพล และระดมพล
๗๗. จากระบบทีใช้อยูใ่ นปี ๒๕๓๔ ได้วิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องเรื อยมาจนกระทัง ปี ๒๕๔๗จนถึงปัจจุบนั ได้
พัฒนาเปลียนแปลงจากระบบเมือปี ๒๕๓๔ มาเป็ นระบบใด ?
ก. ระบบการฝึ กกําลังพลสํารอง
ข. ระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓
ค. ระบบ ๓ : ๓ : ๔
ง. ระบบการเรี ยกพล และระดมพล
๗๘. ระบบย่อยทีรองรับระบบใหม่(เริ มใช้ปี ๒๕๔๗) ยังคงใช้ ๕ ระบบเดิม อยากทราบว่าระบบการผลิตกําลังพล
สํารอง ในการผลิตกําลังพลสํารองประเภทผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยใดเป็ นผูผ้ ลิต
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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๗๙. ระบบการควบคุมกําลังพลสํารอง ในการควบคุมกําลังพลสํารองในเขตพืนทีทีขึนตรงต่อกองทัพภาค หน่วย
ใดเป็ นผูค้ วบคุม
ก. หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
ข. มทบ.
ค. ศูนย์ฝึกต่า ๆ
ง. หน่วยฝึ กต่าง ๆ
๘๐. ระบบการเรี ยกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตรซึงจะต้องใช้คาํ สังเรี ยก การดําเนินการเมือ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง กลาโหมอนุมตั ิการเรี ยกแล้ว ใคร? เป็ นผูส้ ่งคําสังเรี ยกพลไปยังนายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน ณ ภูมิลาํ เนา
ก. ผบ. จทบ.
ข. ผบ.มทบ.
ค. ผบ.นสร.
ง. เจ้าหน้าทีฝ่ ายมหาดไทย
๘๑. ระบบการเรี ยกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารประทวนและพลทหาร ใครเป็ นผูด้ าํ เนินการเรี ยกโดย
อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร ?
ก. ผบ. จทบ.
ข. ผบ.มทบ.
ค. ผบ.นสร.
ง. เจ้าหน้าทีฝ่ ายมหาดไทย
๘๒. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองเพือเลือนยศ และเลือนฐานะ กําลังพลสํารองผูม้ ีคุณสมบัติและได้รับ
อนุมตั ิให้เข้ารับการฝึ กแล้ว จะไปทําการฝึ กทีใด ?
ก. ศูนย์ฝึก หรื อหน่วยฝึ ก
ข. รร. กสร.ศสร.
ค. รร.รด.ศสร.
ง. โรงเรี ยนของเหล่าต่าง ๆ ในกองทัพบก
๘๓. ระบบการบรรจุและการใช้กาํ ลังพลสํารอง มีหลักการใช้อย่างไร ?
ก. ใช้เสริ มกําลังกองประจําการ
ข. ใช้ทดแทนกําลัง
ค. ใช้ขยายกําลังและจัดตังหน่วยใหม่ ง. ถูกทุกข้อ

๘๔. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริ กา กําลังพลสํารองได้มาอย่างไร ?
ก. ใช้ระบบอาสาสมัคร
ข. ใช้กฎหมายบังคับ
ค. ใช้การสอบคัดเลือก
ง. ไม่มขี อ้ ใดถูก
๘๕. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองได้มาอย่างไร ?
ก. ใช้ระบบอาสาสมัคร
ข. ใช้กฎหมายบังคับ
ค. ใช้การสอบคัดเลือก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๘๖. ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร์ กําลังพลสํารองได้มาอย่างไร ?
ก. ใช้ระบบอาสาสมัคร
ข. ใช้กฎหมายบังคับ
ค. ใช้การสอบคัดเลือก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๘๗ . ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสหรัฐอเมริ กา กําลังพลสํารองจะทําการฝึ กอย่างไร
ก. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๒๐ วัน
ข. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๓๘ วัน
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ค. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๔๒ วัน
ง. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๘๐ ชัวโมง
๘๘. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศอิสราเอล กําลังพลสํารองจะทําการฝึ กอย่างไร ?
ก. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๒๐ วัน
ข. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๓๘ วัน
ค. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๔๒ วัน
ง. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๘๐ ชัวโมง
๘๙. ระบบการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร์ กําลังพลสํารองจะทําการฝึ กอย่างไร ?
ก. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๒๐ วัน
ข. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๓๘ วัน
ค. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๔๒ วัน
ง. ฝึ กปี ละไม่เกิน ๘๐ ชัวโมง
ครู ทหารผู้นํา
๙๐. ผลลัพธ์ของการสอนทีมีประสิทธิภาพสูงสุด คืออะไร
ก. ผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ข. ระดับความรู้ของนักเรี ยน
ค. การเรี ยนในแต่ละบทเรี ยน
ง. ความขยันของนักเรี ยน
๙๑. ข้อใดจัดเป็ นนิยามของการเรี ยนในวิชาทหาร
ก. การเปลียนแปลงพฤติกรรม อันเป็ นผลเนืองมาจากร่ างกาย จิตใจให้สนองเร็ วต่อสิ งแวดล้อม
ข. การสนองต่อสิ งเร้าประสาท อันก่อให้เกิดการตอบสนองสู่การรับรู้และทัศนคติใหม่ ๆ
ค. การนําไปสู่ความรู้ ทักษะ และทัศนะคติทีดีต่อสิ งเร้าประสาทต่าง ๆ
ง. การใช้เครื องช่วยฝึ ก , แบบฝึ กหัด , การสาธิต
๙๒. ประเภทการเรี ยนของนักเรี ยน แบ่งได้ ๓ ประเภทดังนี
ก. ความรู้ , ความเชียวชาญ , ความขยัน
ข. ความรู้ , ความเข้าใจ , ความเชียวชาญ
ค. ความรู้ , ทักษะ , ทัศนะคติ
ง. ความรู้ , ทักษะ , อุดมการณ์
๙๓. สภาพจิตใจอันหมายถึงการเห็นคุณค่า อุดมคติ ความฝักใฝ่ และค่านิยม โดยแสดงออกเป็ นพฤติกรรมอย่าง
หนึงอย่างใด เป็ นบทนิยามของประเภทการเรี ยนชนิดใด
ก. ความรู้
ข. ความเข้าใจ
ค. วินยั
ง. ทัศนคติ
๙๔. กระบวนการสอนแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท อะไรบ้าง
ก. การสอน , การเรี ยน , การสอบ
ข. การสอน , การวิเคราะห์ , การประมวลผล
ค. การสอน , ผูส้ อน , ผูเ้ รี ยน
ง. การสอน , การปฏิบตั ิ , การประเมินผล
๙๕. “ การฟังการอธิบาย และมีการสาธิตตัวอย่าง กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยน” จัดอยูใ่ นกระบวนการใดในการ
เรี ยน – การสอน

๑๒

ก. การสอน
ข. การปฏิบตั ิ
ค. การสอบ
ง. กิจกรรมนันทนาการ
๙๖. “ การซักถาม การสาธิต การหาข้อบกพร่ องและการแก้ไขของผูร้ ับการสอน” จัดอยูใ่ นกระบวนการใดใน
การเรี ยน – การสอน
ก. การสอน
ข. การปฏิบตั ิ
ค. การสอบวัดผล
ง. การสอบภาคปฏิบตั ิ
๙๗. หลักการสอนมีทงหมดกี
ั
ประการ
ก. ๕
ข. ๖
ค. ๗
ง. ๑๐
๙๘. จุดมุ่งหมายในการเรี ยนมีความสําคัญอย่างไร
ก. เพือให้นกั เรี ยนได้ทราบว่าจะเรี ยนเรื องใด
ข. ดูความเหมาะสมกับนักเรี ยน
ค. เพือสามารถทราบหัวข้อในการสอน – เรี ยนได้
ง. เพือให้นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ดี
๙๙. การเรี ยนสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ จําต้องมีการประเมินผล หลักสําคัญในหัวใจของการประเมินผล
คือสิ งใด
ก. การบันทึก
ข. การจํา
ค. การให้ความรู้เพิ มเติม
ง. การสังเกตุ
๑๐๐. การสนองตอบมีดว้ ยกันหลายวิธี ข้อใดไม่เข้าอยูใ่ นการสนองตอบ
ก. การสังเกตุ
ข. การบันทึก
ค. การท่อง
ง. การประเมินผล
๑๐๑. ประโยชน์ของการถามมีดว้ ยกันหลายประการ ข้อใดถูกต้องทีสุด
ก. ประเมินระดับการสอน
ข. ประเมินครู อาจารย์
ค. เร้าให้คิด
ง. จูงใจการเรี ยน – สอน
๑๐๒. คําถามประเภทใดควรหลีกเลียงในการใช้ถามนักเรี ยนในห้องเรี ยน
ก. คําถามทีตอบว่า ใช่ หรื อ ไม่ใช่
ข. คําถามทีทําให้นกั เรี ยนตืนตัวเสมอ
ค. คําถามทีใช้ถอ้ ยคําและภาษาทีเข้าใจง่าย ง. คําถามทีเน้นถามมุ่งเพียงประเด็นเดียว
๑๐๓. ข้อใดถือเป็ นประโยชน์ของอุปกรณ์การสอน
ก. ผ่านประสาทหลายทาง
ข. เพิ มความสนใจ
ค. ประหยัดเวลา
ง. เพิ มสมรรถภาพการเรี ยนรู้
๑๐๔. คุณลักษณะของอุปกรณ์ทีดี มีหลายประการ ข้อใดไม่เข้าพวก
ก. มีความเหมาะสม
ข. ดึงดูดความสนใจ

๑๓

ค. สะดวกและทนทาน
ง. ทันสมัยและราคาแพง
๑๐๕. หลักการใดๆของผูน้ าํ เปรี ยบได้กบั สิ งใด ข้อใดถูกต้องทีสุด
ก. หลักการปฏิบตั ิงาน
ข. คติประจําใจ
ค. แนวทางการปฏิบตั ิงาน
ง. ศีลธรรมประจําใจ
๑๐๖. ข้อใดเป็ นผลร้ายทีมารถกระทบกระเทือนต่อสมรรถภาพของหน่วยงานและความเป็ นผูน้ าํ ได้มากทีสุด
ก. ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ข. ขีดความสามารถของผูบ้ งั คับบัญชา
ค. ขีดความสามารถของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ง. ปัญหาด้านการเงิน
๑๐๗. กรรมวิธีในการแก้ปัญหาความเป็ นผูน้ าํ มีกีประเภท อะไรบ้าง
ก. ๒ ประเภท คือ วินยั และขวัญ
ข. ๓ ประเภท คือ การรับรู้ปัญหา , ประมาณสถานการณ์ , ปฏิบตั ิการ
ค. ๓ ประเภท คือ วินยั , ขวัญ , การปฏิบตั ิการ
ง. ๔ ประเภท คือ วินยั , ประมาณการณ์ , ปฏิบตั ิการ , ประมวลผล
๑๐๘. ข้อใดบ่งชีถึงความเป็ นผูน้ าํ ได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากทีสุด
ก. ขวัญ , วินยั , ขีดความสามารถ
ข. วินยั , สภาวะในปัจจุบนั , ขวัญ
ค. ความรักหมูค่ ณะ , วินยั , กําลังใจ
ง. กําลังใจ , วินยั , การปฏิบตั ิการ
๑๐๙. ในขันตอนการประมาณการณ์ก่อนจะแก้ปัญหา จะต้องตีความให้แน่นอนเสียก่อนถามว่าขันตอนการ
ตีความนันมีกีข้อ อะไรบ้าง
ก. ๒ ข้อ ใคร , อะไร
ข. ๓ ข้อ ผูเ้ กียวข้อง , เหตุการณ์ , ปัญหา
ค. ๓ ข้อ ใคร , อะไร , ทีไหน
ง. ๔ ข้อ ใคร , อะไร , ทีไหน , อย่างไร

๑๑๐. ในการพิจารณาถึงสาเหตุ ต้องพิจารณาว่าทําไมจึงเกิดปัญหานันในกรณี หากเราไม่สามารถหาข้อเท็จจริ งได้
ควรทําอย่างไร
ก. พิจารณาอีกรอบ เพือหาข้อเท็จจริ งให้ได้
ข. สืบหาข้อเท็จจริ งโดยตรวจสอบสภาวะการณ์
ค. ต้องหาสมมุติฐานทีสมเหตุสมผลขึนแทน
ง. พิจารณาไตร่ ตรองอย่างรอบคอบเพือสืบหาสาเหตุโดยอาศัยผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
๑๑๑. ในการประเมินค่าข้อแก้ปัญหา ทีสามารถนําไปใช้ได้นนั หลังจากเราพิจารณาปัญหาแล้วคารกระทําสิงใด
ต่อไป
ก. พิจารณาการแก้ไขข้อปัญหาดังกล่าวนัน ๆ
ข. ยกเลิกข้อแก้ปัญหาทีไม่ใช้
ค. แก้ไขข้อปัญหาดังกล่าวนัน ๆ
ง. คํานึงถึงผลดีและผลเสียรวมถึงผลกระทบทีตามมาด้วย

๑๔

๑๑๒. ในการเปรี ยบเทียบข้อดี – เสีย ในการแก้ปัญหา ควรทําสิ งใดเป็ นอันดับแรก
ก. ตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและเด็ดขาด
ข. นําข้อดีแต่ละข้อมาเปรี ยบเทียบอีกครัง
ค. ควบคุมจิตใจให้ยตุ ิธรรมทีสุด
ง. ตรึ กตรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระทํา
๑๑๓. การเลือกข้อแก้ปัญหาวิธีการใดเป็ นวิธีการทีดีทีสุด
ก. เลือกข้อแก้ปัญหาทีดีทีสุดเพียงข้อเดียว
ข. พิจารณาผลได้ผลเสียอย่างรอบคอบ
ค. นําข้อแก้ปัญหามาผสมผสานกันเพือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. ตัดสินใจอย่างแน่วแน่และเด็ดขาด
๑๑๔. หลังจากนําเอาข้อแก้ปัญหาทีดีทีสุดมาปฏิบตั ิแล้ว เราควรกระทําการใดต่อไป
ก. ตรวจสอบและประเมินผล
ข. ปฏิบตั ิต่อเนืองตลอดเวลา
ค. กํากับดูแลและตรวจสอบผลงาน
ง. หาข้อแก้ไขข้อบกพร่ องจุดอืนต่อไป
๑๑๕. ข้อใดเป็ นข้อทีผลักดัน ผูน้ าํ ธรรมดาให้เป็ นผูน้ าํ ทีมีชือเสียง
ก. ขีดความสามารถในการเลือกปฏิบตั ิและปฏิบตั ิตามหนทางปฏิบตั ิทีมีประสิทธิภาพอย่างเข้มแข็ง
ข. คุณลักษณะของความเป็ นผูน้ าํ
ค. หลักคุณธรรมของผูน้ าํ นัน ๆ
ง. ความสามรถของการบังคับบัญชาตลอดจนการกํากับดูแลในด้านต่าง ๆ
๑๑๖. ในการคัดเลือก ผูบ้ งั คับหน่วยรองทางทหาร ขันตอนใดจัดเป็ นขันตอนแรกในการคัดเลือก
ก. บันทึกและประวัติต่าง ๆ
ข. การสัมภาษณ์
ค. การสังเกตุการณ์ต่าง ๆ
ง. การเสนอแนะ
๑๑๗. เกณฑ์ในการพิจารณาและบ่งชีถึงภูมิหลังของบุคคลแต่ละบุคคล สามารถพิจารณาได้จากสิ งใดเป็ นสําคัญ
ทีสุดเป็ นลําดับแรก
ก. ความสามารถในการทํางานทีเคยแสดงให้เห็น
ข. ประสบการณ์การทํางานทีผ่านมา
ค. ความอาวุโสของอายุราชการ
ง. การศึกษาในทางทหารและพลเรื อน
๑๑๘. ข้อใดจัดเป็ นตัวการบ่อนทําลายความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามากทีสุด
ก. อคติทางใจ
ข. สถาบัน
ค. ความสนิทสนม
ง. การถือยศถืออย่าง

๑๕

๑๑๙. ในกรณี หากท่านเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ย้ายเข้าไปทํางานในหน่วยใหม่ ท่านคิดว่าสิ งใดทีจะทําให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายอมรับท่านได้ ท่านจะอาศัยหรื อใช้หลักการในข้อใดทีถูกต้องและเหมาะสมทีสุด
ก. สร้างความประทับใจครังแรก
ข. สังเกตและรวบรวมข้อมูลก่อน
ค. ทําการประเมินค่าหน่วยงาน
ง. หาทางในการพัฒนา
๑๒๐ในหลักการนําของผูน้ าํ ทีประสบความสําเร็ จนัน ข้อทีว่า “ ให้คนของท่านรู้สิ งทีควรรู”้ หมายถึงข้อใด
ก. รับฟังปัญหาทุกข์ – สุข และแก้ไขปัญหาให้
ข. ก่อนเปิ ดเผยความลับควรพิจารณาให้รอบคอบ
ค. พิจารณาเพือให้เกิดผลเสียน้อยทีสุด
ง. ปฏิบตั ิตามความมุ่งหมายเป็ นหลัก
๑๒๑. การบังคับบัญชาการทีดีและมีประสิทธิภาพประกอบด้วยสิ งใดบ้าง
ก. ขวัญ , วินยั , ความสามัคคี , ความรัก
ข. ขวัญ , วินยั , ความรัก , สมรรถภาพ
ค. ขวัญ , วินยั , การกํากับดูแล , คําสัง
ง. คําสัง , การปฏิบตั ิ , ความสามารถ , วินยั
วิชา ฝ่ ายอํานวยการ
๑๒๒. ฝ่ ายอํานวยการแบ่งได้ออกเป็ นกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท

๑๒๓. นายทหารฝ่ ายกําลังพล ( ฝอ. ๑ ) เป็ นฝ่ ายอํานวยการประเภทใด
ก. นายทหารติดต่อ
ข. ฝ่ ายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝ่ ายอํานวยการและประสานงาน
ง. ฝ่ ายอํานวยการประจําตัว
๑๒๔. หน้าทีหลักของฝ่ ายอํานวยการ
ก. การให้ข่าวสาร , ประมาณการ , เสนอแนะ
ข. วางแผน , ประสานงาน , กํากับดูแล
ค. การให้ขอ้ เสนอแนะ , กํากับดูแล
ง. การทําแผนและคําสัง , กํากับดูแล
๑๒๕. หน้าทีโดยทัวไปของฝ่ ายอํานวยการจะต้องปฏิบตั ิมกี ีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ

๑๖

๑๒๖. ในระดับกองพันจะจัดแผนกฝ่ ายอํานวยการ ออกเป็ น ๔ แผนก สําหรับงานด้านกิจการพลเรื อนจะให้
ใครทําหน้าทีในสายงานนี
ก. รอง ผบ.พัน
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๒
ง. นายทหารยานยนต์
๑๒๗. ผูค้ วบคุมกํากับดูแลฝ่ ายอํานวยการทุกแผนกในระดับกองพัน คือ
ก. รอง ผบ.พัน
ข. ฝอ. ๓
ค. ฝอ. ๒
ง. เสนาธิการ
๑๒๘. ความรับผิดชอบของฝ่ ายอํานวยการประสานงานของ ฝอ. ๒ คือ
ก. การรักษายอดกําลังพล
ข. การผลิตข่าวกรอง , การต่อต้านข่าวกรอง
ค. การบริ การและการขนส่ง
ง. การจัด , การฝึ ก , การยุทธ
๑๒๙. ความรับผิดชอบหลักของ ฝอ.๑ ในฐานะฝ่ ายอํานวยการประสานงาน คือ
ก. การบริ การทางการแพทย์
ข. การยุทธ
ค. การรักษาวินยั , กฎ , ข้อบังคับ และคําสัง
ง. การส่งกําลัง
๑๓๐. นายแพทย์ในฐานะฝ่ ายอํานวยการพิเศษ มีหน้าที
ก. การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยทางอายุรกรรมทัวไปในหน่วย
ข. อํานวยการในเรื องการซ่อมบํารุ งเครื องสือสาร
ค. อบรมทหารเกียวกับศาสนา
ง. ให้คาํ แนะนําทางเทคนิคเกียวกับการซ่อมบํารุ งเครื องสือสาร

๑๓๑. อนุศาสนาจารย์ในฐานะฝ่ ายอํานวยการพิเศษมีหน้าที
ก. เป็ นทีปรึ กษาทางกฎหมายของ ผบ.ชา
ข. ต้อนรับและสัมภาษณ์ผทู้ ีจะเข้าพบ ผบ.ชา
ค. เยียมเยียนผูเ้ จ็บป่ วยและนักโทษทหาร
ง. ทําและแก้ไขแผนทีทหาร
๑๓๒. อยากทราบว่า ผูบ้ งั คับหมวดเสนารักษ์ ( กองพัน ) จัดเป็ นฝ่ ายอํานวยการประเภทใด
ก. นายทหารติดต่อ
ข. ฝ่ ายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝ่ ายอํานวยการประสานงาน
ง. นายทหารคนสนิท
๑๓๓. อํานาจการสังและตกลงใจอยูท่ ีผูใ้ ด
ก. ฝ่ ายอํานายการ
ข. ผูบ้ งั คับหน่วย
ค. เสนาธิการ
ง. ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที

๑๗

๑๓๔. เรื องเกียวกับข้าศึก ลมฟ้ าอากาศและภูมิประเทศเป็ นหน้าทีฝ่ ายใด
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
๑๓๕. ฝ่ ายเสนาธิการร่ วม คือฝ่ ายเสนาธิการในระดับใด
ก. กองพัน
ข. กรม
ค. หน่วยใดก็ได้
ง. กองทัพสนามขึนไป
๑๓๖. การจัดระเบียบสํานักงานในหน่วย ( กรม ) เป็ นหน้าทีของฝ่ ายอํานวยการใด
ก. ฝอ.๑
ข. ฝอ.๒
ค. ฝอ.๓
ง. ฝอ.๔
๑๓๗. ฝ่ ายอํานวยการหน่วยระดับกองพลขึนไป จะบรรจุฝ่ายอํานวยการเป็ นฝ่ ายใด
ก. ฝ่ ายเสนาธิการ
ข. ส่งกําลังบํารุ ง
ค. สนับสนุนการรบ
ง. ผิดทุกข้อ
๑๓๘. หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการในหน่วยระดับกองพล คือ
ก. สธ.๑
ข. สธ.๒
ค. สธ.๓
ง. สธ. ๔
๑๓๙. นายทหารทีมีหน้าทีเสนอแนะ ผบช. เพือทีจะให้ ผบช.ในระดับกองพันและกรม ได้ขอ้ ตกลงใจเรี ยกว่า
ก. สธ.
ข. ฝอ.
ค. ฝยก.
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔๐. นายทหารคนสนิทใช้ตวั ย่อว่าอะไร
ก. ดส.
ข. ทส.
ค. ทษ.
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔๑. ลักษณะพึงประสงค์ของแผนกฝ่ ายอํานวยการ มีว่าอย่างไร
ก. สามารถทํางานในหน้าทีได้ทงหมด
ั
ข. อ่อนตัว
ค. ทํางานได้ ๒๔ ชัวโมง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔๒. หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการระดับกองพัน คือ
ก. ผบ.พัน
ข. รอง ผบ.พัน
ค. ฝอ. ๑
ง. ฝอ. ๓
๑๔๓. นายทหารคนสนิท ( ทส. ) เป็ น
ก. ฝ่ ายอํานวยการประสานงาน
ข. ฝ่ ายอํานวยการพิเศษ
ค. ฝ่ ายอํานวยการประจําตัว
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๔๔. นายทหารฝ่ ายกิจการพลเรื อนในหน่วยระดับกองพล คือ
ก. สธ. ๕
ข. ฝอ. ๒

๑๘

ค. สธ. ๓
ง. สธ. ๔
๑๔๕. นายทหารทีปฏิบตั ิหน้าทีควบคุมและแจกจ่าย สป.ต่าง ๆ ได้แก่ ฝอ. ใด
ก. ฝอ. ๑
ข. ฝอ. ๒
ค. ฝอ. ๓
ง. ฝอ. ๔
วิชา สงครามพิเศษ
๑๔๖. ภารกิจหลักของหน่วยรบพิเศษมีกีประการ
ก. ๕ ประการ
ข. ๖ ประการ
ค. ๗ ประการ
ง. ๘ ประการ
๑๔๗. ข้อใดไม่ใช่ การปฏิบตั ิการพิเศษ
ก. การปฏิบตั ิการทหารตามแบบ
ข. การปฏิบตั ิการทหารไม่ตามแบบ
ค. ภารกิจและบทบาทของหน่วยรบพิเศษ
ง. ภารกิจและบทบาทของหน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
๑๔๘. เทคนิคในการปฏิบตั ิการพิเศษ วิธีการใช้ความมีอิสระขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายเดียวกัน และข่าวกรองใน
การปฏิบตั ิการรวมทัง
ก. กําลังเจ้าหน้าที
ข. กําลังตํารวจ
ค. กําลังอาสาสมัคร
ง. กําลังชาวพืนเมือง
๑๔๙. กิจกรรมหลักของการปฏิบตั ิการพิเศษ
ก. สงครามนอกแบบ
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. การป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ง. ถูกทุกข้อ

๑๕๐. การป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.) เป็ นการปฏิบตั ิโดยเปิ ดเผยต้องอาศัยพลังอํานาจใด
ก. พลังอํานาจทางทหาร
ข. พลังอํานาจอาสาสมัคร
ค. พลังอํานาจประชาชน
ง. พลังอํานาจผสม
๑๕๑. ภารกิจของหน่วยรบพิเศษในการป้ องกันภายในให้กบั มิตรประเทศ คือการให้คาํ แนะนําการช่วยเหลือกําลัง
ทหารและกึงทหาร และอีกประการหนึงได้แก่
ก. ประสานประโยชน์ระหว่างประเทศ
ข. การจัดตังการฝึ กอบรม
ค. การข่าวสารทางยุทธศาสตร์
ง. การข่าวด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม
๑๕๒. การกระทําเพือมุ่งทําลายความเข้มแข็งทางทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองของชาตินนั
เรี ยกว่า
ก. สงครามกองโจร
ข. การเล็ดลอดหลบหนี
ค. การบ่อนทําลาย
ง. การก่อวินาศกรรม

๑๙

๑๕๓. สงครามกองโจรประกอบด้วยการปฏิบตั ิการทางทหารและกึงทหาร กําลังประชาชนทีมีอิทธิพลในท้องถิ น
ซึงอยูใ่ นดินแดนของใคร
ก. ดินแดนทีฝ่ ายเรายึดครอง
ข. ดินแดนพืนทีส่วนหน้า
ค. ดินแดนทีฝ่ ายข้าศึกยึดครอง
ง. ดินแดนพืนทีส่วนหลัง
๑๕๔. ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของสงครามนอกแบบ
ก. สงครามกองโจร
ข. การบ่อนทําลาย
ค. การก่อวินาศกรรม
ง. การค้นคว้าและกูภ้ ยั
๑๕๕. การกระทําเพือทําอันตรายหรื อขัดขวางการป้ องกันชาติดว้ ยการก่อให้เกิดความเสียหายสถานทีตัง หรื อสิ ง
อํานวยความสะดวกรวมทังทรัพยากรมนุษย์เรี ยกว่า
ก. การบ่อนทําลาย
ข. การก่อวินาศกรรม
ค. สงครามกองโจร
ง. การก่อการร้าย
๑๕๖. กิจกรรมทีช่วยเหลือเจ้าหน้าทีทางทหาร และบุคคลซึงได้รับการคัดเลือกแล้วให้สามารถเคลือนย้ายออก
จาก ดินแดนทีถูกข้าศึกยึดครองไปยังพืนทีภายใต้การควบคุมของฝ่ ายเรา เรี ยกว่า
ก. การเล็ดลอด-หลบหนี
ข. การบ่อนทําลาย
ค. การปฏิบตั ิการลับ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๕๗. การปฏิบตั ิการโดยตรงเป็ นการปฏิบตั ิงานในระยะสันๆ ในเรื องใดบ้าง
ก. การตีโฉบฉวย, ซุ่มโจมตี
ข. การวางทุ่นระเบิด
ค. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๕๘. การลาดตระเวนพิเศษเป็ นการปฏิบตั ิโดยหน่วยใด
ก. หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
ข. หน่วยรบพิเศษ
ค. หน่วยงานในพืนที
ง. ถูกทุกข้อ
๑๕๙. ข้อใดเป็ นภารกิจสนับสนุนการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย
ก. การกูภ้ ยั ช่วยเหลือตัวประกัน
ข. การเก็บกู้ สป. สําคัญจากองค์กรการก่อการร้าย
ค. การโจมตีโครงสร้างพืนฐานของผูก้ ่อการร้าย ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๐. สงครามนอกแบบเป็ นการปฏิบตั ิการของกําลังทหารและกึงทหารในขอบข่ายงานทีกว้างขวางมักจะใช้เวลา
ก. ระยะเวลาสัน
ข. ระยะเวลานาน
ค. ตามความเหมาะสม
ง. ตามเหตุการณ์และสถานการณ์
๑๖๑. เทคนิคในการปฏิบตั ิการพิเศษวิธีการใช้ความมีอิสระขาดการสนับสนุนจากฝ่ ายเดียวกันและการข่าวกรอง
ในการปฏิบตั ิการรวมทัง
ก. กําลังเจ้าหน้าที
ข. กําลังตํารวจ
ค. กําลังชาวพืนเมือง
ง. กําลังอาสาสมัคร
๑๖๒. ภารกิจของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คืออะไร

๒๐

ก. วางแผนอํานวยการ,กํากับการ และปฎิบตั ิเกียวกับการปฎิบตั ิการพิเศษ
ข. วางแผนอํานวยการ,ประสานงาน, กํากับการปฎิบตั ิการเกียวกับการปฎิบตั ิการพิเศษ
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๖๓. ขีดความสามารถของหน่วยรบพิเศษเกียวข้องกับอะไรบ้าง
ก. การปฎิบตั ิการรบ
ข. การข่าวกรอง
ค. เป็ นทีปรึ กษาและแนะนําในการดําเนินการสงครามนอกแบบ ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๔. กองพันทหารสือสารที ๓๕ เป็ นหน่วยขึนตรงต่อหน่วยใด
ก. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ข. กองพลรบพิเศษ
ข. กรมรบพิเศษ
ง. กองพันรบพิเศษ
๑๖๕. หน่วยงานทีมีมีหน้าทีรับผิดชอบในการฝึ กศึกษาเกียวกับการปฏิบตั ิการพิเศษ คือ
ก. ศูนย์การกําลังสํารอง
ข. ศูนย์สงครามพิเศษ
ค. โรงเรี ยนรักษาดินแดน
ง. โรงเรี ยนการกําลังสํารอง
๑๖๖. หน่วยงานใดเป็ นหน่วยขึนตรง และสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคต่างๆ
ก. กองร้อยปฏิบตั ิการข่าว
ข. กองร้อยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖๗. หน่วยงานใดทีมีหน้าทีในการจัดการสือสารแก่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ คือ
ก. ส.พัน ร.๑
ข. กองพันทหารสือสารที ๓๕
ค. ส.๑
ง. ถูกทุกข้อ

๑๖๘. กองร้อยปฏิบตั ิการพิเศษ ( ฉก.๙๐) จัดอยู่ รพศ. ใด
ก. รพศ. ๑
ข. รพศ. ๓
ค. รพศ. ๔
ง. รพศ. ๕
๑๖๙. กองร้อยรบพิเศษมีชุดปฏิบตั ิการกีชุด
ก. ๓ ชุด
ข. ๔ ชุด
ค. ๕ ชุด
ง. ๖ ชุด
๑๗๐. หน่วยงานใดในกองทัพบกรับผิดชอบในการปฏิบตั ิการสงครามนอกแบบ
ก. หน่วยบัญชาการกําลังสํารอง
ข. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ค. หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ง. หน่วยบัญชาการป้ องกันภัยทางอากาศ
๑๗๑. แนวความคิดในการใช้สงครามพิเศษของไทยมีอะไรบ้าง
ก. สงครามนอกแบบ
ข. การป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

๒๑

ค. สงครามจิตวิทยา
ง. ถูกทุกข้อ
๑๗๒. หน่วยใดทีมีการจัดการฝึ กและยุทโธปกรณ์พิเศษเพือดําเนินกิจกรรมปฏิบตั ิการพิเศษ
ก. หน่วยปฏิบตั ิการพิเศษ
ข. หน่วยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. หน่วยรบพิเศษ
ง. หน่วยรบทางยุทธวิธี
๑๗๓. กองพลาธิการ สกจ. มีหน้าที
ก. สนับสนุนการยุทธ์ส่งทางอากาศ
ข. ส่งกําลังยุทโธปกรณ์สิ งอุปกรณ์จากทางอากาศ
ค. จัดตังและดําเนินงานด้านการคลัง สาย พธ. ง. ถูกทุกข้อ
๑๗๔. หน่วยงานใดฝากการบังคับบัญชาไว้กบั กองทัพภาคต่างๆ
ก. กองร้อยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ข. กองพันปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. ถูกทัง ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๗๕. ถ้ากําลังพลมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึ กหลักสูตรเกียวกับสงครามพิเศษจะต้องไปยังหน่วยใด
ก. ศูนย์สงครามพิเศษ
ข. ศูนย์การทหารราบ
ค. ศูนย์การทหารม้า
ง. ศูนย์การกําลังสํารอง
๑๗๖. ภารกิจของกองพันปฏิบตั ิการข่าวมีอะไรบ้าง
ก. ปฏิบตั ิการด้านข่าวกรอง
ข. การต่อต้านข่าวกรอง
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๗๗. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกองพันปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ก. ทําการแพร่ ภาพทางโทรทัศน์
ข. ผลิตสิ งโฆษณา
ค. กระจายเสียงทางสถานีวิทยุ
ง. ปฏิบตั ิการด้านข่าวกรอง

๑๗๘. สงครามนอกแบบเป็ นส่วนหนึงของสงครามพิเศษ ซึงกระทําในพืนทีส่วนหลังของฝ่ ายรุ กรานเป็ นการ
ต่อสูท้ ีกว้างขวางลึกซึง มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิการลับ การปฎิบตั ิการปกปิ ดและเปิ ดเผยฉะนันรูปแบบของ
สงครามจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ก. การรบแบบกองโจร
ข. การเล็ดลอดหลบหนี
ค. การบ่อนทําลาย
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๑๗๙. การปฏิบตั ิการทีโจมตีจุดอ่อนของเป้ าหมายฝ่ ายตรงข้าม เพือช่วงชิงความได้เปรี ยบทางทหาร, การเมือง ,
เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยา โดยใช้ยทุ ธวิธีหลักนิยมยุทโธปกรณ์ กําลังทีใช้ เป็ นแนวความคิดของสงครามอะไร
ก. สงครามตามแบบ
ข. สงครามนอกแบบ
ค. สงครามกองโจร
ง. สงครามจิตวิทยา
๑๘๐. การปฏิบตั ิการทางทหาร กึงทหาร ณ ดินแดนทีข้าศึกยึดครองอยูห่ รื อพืนทีทีข้าศึกมีอิทธิพลมุ่งกระทําด้าน
การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, การทหารโดยใช้หน่วยรบพิเศษล้วน ๆ ปฏิบตั ิร่วมกับประชาชนในพืนทีอย่างลับ ๆ
คือสงครามอะไร
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ก. สงครามตามแบบ
ข. สงครามนอกแบบ
ค. สงครามกองโจร
ง. สงครามจิตวิทยา
๑๘๑. การดําเนินการสงครามนอกแบบกระทําได้ ๓ ลักษณะ ส่วนการปฏิบตั ิการทีรักษาความลับตลอดจน
หลักฐาน และไม่ให้พิสูจน์ทราบ พิสูจน์ได้ว่าใคร ประเทศใดให้การอุปถัมภ์ เป็ นการปฏิบตั ิลกั ษณะใด
ก. การปฏิบตั ิการลับ
ข. ปฏิบตั ิการเปิ ดเผย
ค. การปฏิบตั ิการปกปิ ด
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๒. ความรับผิดชอบในการพัฒนาการสงครามนอกแบบตามรู ปแบบใด ๆ นัน หน่วยใดเป็ นผูร้ ับผิดชอบการ
ปฏิบตั ิการสงครามนอกแบบตามนโยบายของ ทบ.
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ง. ศูนย์สงครามพิเศษ
๑๘๓. การส่งกําลังบํารุ งในพืนทีสงครามนอกแบบ ขบวนการต่อต้านสามารถส่งกําลังสนับสนุนได้ ๒ แหล่ง
คืออะไรบ้าง
ก. ปกปิ ดและเปิ ดเผย
ข. ลับและปกปิ ด
ค. ภายในและภายนอก
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๔. ในภาวะสงครามจํากัดและสงครามเย็นรวมทังสถานการณ์ก่อนสงคราม การใช้ สงครามนอกแบบ
บางส่วนเป็ นเครื องมือในการบีบบังคับให้ขา้ ศึกต้องป้ องกันตนเอง และเป็ นการทําให้ขา้ ศึกจําเป็ นต้องใช้กาํ ลัง
ก่อนเวลาอันควรเมือยังไม่พร้อมรบ ทําให้เราสามารถประเมินขีดความสามารถของข้าศึกได้ ซึงทําให้ง่ายต่อการ
ปฏิบตั ิต่อข้าศึกในโอกาสต่อไปการปฏิบตั ิการสงครามนอกแบบทีน่าจะพิจารณาในขันนีได้แก่
ก. การปฏิบตั ิกองโจรขนาดเล็ก
ข. การปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา
ค. การปฏิบตั ิการทางการเมือง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๕. ตัวแทนรวบรวมข่าวสารและผลิตข่าวกรองในพืนทีปฏิบตั ิการสงครามนอกแบบมีอย่างน้อย ๓ แหล่งใหญ่
ๆ ด้วยกัน ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. การรบแบบกองโจร
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. สงครามนอกแบบ
ง. พวกใต้ดิน
๑๘๖. ความรับผิดชอบในการดําเนินการสงครามนอกแบบข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุด
ก. ผบ.ทบ.เป็ นผูก้ าํ หนด
ข. กองทัพบกเป็ นผูด้ าํ เนินการปฏิบตั ิการสงครามนอกแบบ
ค. ศูนย์สงครามพิเศษเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ง. ทีกล่าวถูกทุกข้อ
๑๘๗. เจ้าหน้าทีของหน่วยรบพิเศษควรจะต้องผ่านหลักสูตรอะไรบ้าง
ก. จู่โจม , การกระโดดร่ ม
ข.การปฏิบตั ิการทางจิตวิทยา
ค. สงครามนอกแบบ และการปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พือเอาชนะคอมมิวนิสต์
ง. ถูกทุกข้อ
๑๘๘. ลักษณะของการรบแบบกองโจรจะเน้นหนักในเรื องความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิการใช้ระยะเวลาสัน การ
ปฏิบตั ิการรุ นแรง, โดยปฏิบตั ิการทุกครังจะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ปฏิบตั ิการตังรับ
ข.ปฏิบตั ิการเร่ ง
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ค. ปฏิบตั ิการทางยุทธวิธี
ง. ปฏิบตั ิการเชิงรุ ก
๑๘๙. ในอดีตทีผ่านมามีการนํารู ปแบบการรบแบบกองโจรมาใช้ในสงครามทังในประเทศและต่างประเทศแต่
สําหรับประเทศไทยนัน บุคคลทีได้ชือว่าเป็ นบิดาของการรบแบบกองโจร คือใคร
ก. พระเจ้าตากสินมหาราช
ข. พระนเรศวรมหาราช
ค. พระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
ง. พระเอกาทศรส
๑๙๐. การรบแบบกองโจรสามารถดํารงอยูไ่ ด้ เคลือนไหวอย่างคล่องแคล่วและบรรจุความสําเร็ จในการ
ปฏิบตั ิการได้ โดยอาศัยปัจจัย อะไรบ้าง
ก. การข่าวกรอง
ข. การจู่โจม
ค. การหลบหนี
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๑๙๑. ตามปกติจะใช้กาํ ลังกองโจร ได้ผลดีทีสุดในภารกิจใดบ้าง
ก. ขัดขวางเส้นทางคมนาคม
ข. ทําลายอาวุธยุทโธปกรณ์
ค. โจมตีทีตังสําคัญของข้าศึก
ง. ถูกทัง ข้อ ก. และข้อ ข้อ ค.
๑๙๒. หลักนิยมของการรบแบบกองโจร คืออะไร
ก. ใช้กองโจรทําการรบโดยอิสระได้
ข. ใช้กองโจรทําการรบประสานกับกองทัพประจําได้, ติดต่อสือสาร, บอกฝ่ าย
ค. ใช้กองโจรทําการรบให้เร็ วทีสุด
ง. ถูกทุกข้อ
๑๙๓. การปฏิบตั ิการไม่พยายาม ปกปิ ดการกระทําของบุคคล ผูอ้ ุปถัมภ์คุม้ ครองประเทศทีให้การสนับสนุน
ก. การรบสงครามนอกแบบ
ข. การรบแบบกองโจร
ค. การปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา
ง. การเล็ดลอด-หลบหนี
๑๙๔. ข้อใดกล่าวผิด
ก. ภารกิจทีควรมอบให้กองโจร
ข. การสังหารหรื อการทําลายข้าศึกเป็ นบุคคลหรื อหน่วยทหารขนาดย่อมเป็ นภารกิจของกองโจร
ค. การตัดเส้นทางคมนาคมในเขตหลังของข้าศึกเป็ นภารกิจของสงครามนอกแบบ
ง. ขัดขวางการเคลือนย้ายกองหนุนและหน่วยกําลังเพิ มเติมของข้าศึก
๑๙๕. ความรู้เบืองต้นเกียวกับสงครามพิเศษ การต่อสูด้ ว้ ยมาตรการต่างๆ การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม การทหาร
โดยไม่มีการเสียอํานาจโดยการเปิ ดเผย หมายความถึงข้อใด
ก. สงครามนอกแบบ
ข.สงครามจิตวิทยา
ค. สงครามไม่ตามแบบ
ง. สงครามตามแบบ
๑๙๖. สงครามกองโจรจะเกิดขึนได้จะต้องมีปัจจัยสนับสนุนอะไรบ้าง
ก. การสนับสนุนของประชาชนในถ้องถิ น
ข. การสนับสนุนจากภายนอก
ค. สถานการณ์ทางการเมือง
ง. ถูกทุกข้อ
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๑๙๗. การปฏิบตั ิการทางยุทธวิธีเชิงรับ การลาดตระเวนเฝ้ าตรวจเป็ นการปฏิบตั ิทาํ ให้กองโจรเกิดความมันใจใน
การป้ องกันการถูกข้าศึกจู่โจม วิธีการปฏิบตั ิหนทางหนึงสามารถกระทําได้คือ
ก. การจัดหน่วยระวังป้ องกัน
ข. การจัดตังกําลังประชาชนให้กบั หน่วย รปภ.ของกองโจร
ค. จัดหาพืนทีทีมีความปลอดภัย
ง. ทําการฝึ กให้กบั กองโจร
๑๙๘. . ความหมายของ คําจํากัดความการเล็ดลอดหลบหนี มีกีประการ
ข. ๒ ประการ
ข. ๓ ประการ
ค. ๔ ประการ
ง. ๕ ประการ
๑๙๙. ผูเ้ ล็ดลอดคือ ใคร
ก. ผูท้ ีถูกตัดขาดอยูห่ น้าแนวข้าศึก
ข. ผูท้ ีถูกตัดขาดอยูห่ ลังแนวข้าศึก
ค. ผูท้ ีถูกควบคุมอยูห่ ลังแนวข้าศึก
ง. ผูท้ ีถูกควบคุมอยูห่ น้าแนวข้าศึก
๒๐๐. การจัดระบบการเล็ดลอดหลบหนี ประกอบด้วยส่วนปฏิบตั ิการกีส่วน
ก. ๒ ส่วน
ข. ๓ ส่วน
ค. ๔ ส่วน
ง. ๕ ส่วน
๒๐๑. ส่วนควบคุมมีหนาทีอย่างไร
ก. การวางแผน
ข. การควบคุมระบบการติดต่อสือสาร
ค. การตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของข่าย ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๒. เทคนิคทีจะนําตัวผูเ้ ล็ดลอดหลบหนีเข้าไปในพืนทีติดต่อมีกีระบบ
ก. ๓ ระบบ
ข. ๔ ระบบ
ค. ๕ ระบบ
ง. ๖ ระบบ
๒๐๓. การก่อวินาศกรรมมุ่งทําลายอะไร
ก. ทรัพย์สิน
ข. วัตถุสิ งของ
ค. อาคารสถานที
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๔. การก่อวินาศกรรมเกิดขึนครังแรกทีประเทศใด
ก. ฝรั งเศส
ข. เยอรมัน
ค. สหรัฐอเมริ กา
ง. รัสเซีย
๒๐๕. การก่อวินาศกรรมมีกีลักษณะ
ก. ๑ ลักษณะ
ข. ๒ ลักษณะ
ค. ๓ ลักษณะ
ง. ๔ ลักษณะ
๒๐๖. เป้ าหมาย การก่อวินาศกรรมมี มีกีวิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ข. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
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๒๐๗. เป้ าหมายทางยุทธศาสตร์ ได้แก่
ก. โรงงานอุตสาหกรรม
ข. เขือนผลิตกระแสไพฟ้ า
ค. สะพานข้ามลํานํา
ง. ถูกทุกข้อ
๒๐๘. การบ่อนทําลายใช้ระเบียบรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. ๒๕๑๗
ข. พ.ศ. ๒๕๑๘
ค. พ.ศ. ๒๕๑๙
ง. พ.ศ. ๒๕๒๐
๒๐๙. ในแง่กฎหมายพออนุมานได้ว่าการบ่อนทําลาย คืออะไร
ก. การทําลาย
ข. การสลาย
ค. เพือให้เกิดความปั นป่ วน
ง. เพือให้เกิดความสับสน
๒๑๐. การบ่อนทําลายทีนับได้ว่าอันตรายทีร้ายแรงทีสุดเป็ นการกระทําของใคร
ก. รัสเซีย
ข. คอมมิวนิสต์
ค. เวียตนาม
ง. เยอรมัน
๒๑๑. เป้ าหมายของการบ่อนทําลายมุ่งหมายกระทําสิ งใด
ก. สถาบันครอบครัว
ข. โรงเรี ยน
ค. ชุมชน
ง. สังคม
๒๑๒. การบ่อนทําลายด้านสังคมมุ่งหมายกระทําสิ งใด
ก. สถาบันครอบครัว
ข. ศาสนา
ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ง. ถูกทุกข้อ

๒๑๓. การปฏิบตั ิโดยตรง เป็ นการปฏิบตั ิการในลักษณะใด
ก. เป็ นการปฏิบตั ิการในระยะสันๆ เชิงรุ กด้วยกําลังรบขนาดเล็ก
ข. เป็ นการปฏิบตั ิการในระยะสันๆ เชิงรุ กด้วยกําลังรบขนาดกลาง
ค. เป็ นการปฏิบตั ิการในระยะสันๆ เชิงรับด้วยกําลังรบขนาดเล็ก
ง. เป็ นการปฏิบตั ิการในระยะสันๆ เชิงรับด้วยกําลังรบขนาดกลาง
๒๑๔. การปฏิบตั ิโดยตรง เป็ นการปฏิบตั ิเพืออะไร
ก. เพือแทรกซึม
ข. ทําลาย
ค. การวางระเบิด
ง. การข่าว
๒๑๕. หน่วยรบพิเศษปฏิบตั ิการโดยตรงได้กีรู ปแบบ
ก. ๑ รู ปแบบ
ข. ๒ รู ปแบบ
ค. ๓ รู ปแบบ
ง. ๔ รู ปแบบ
๒๑๖. การปฏิบตั ิโดยตรงสามารถปฏิบตั ิการได้โดยกําลังพลจากหน่วยรบพิเศษตังแต่กีคนขึนไป

๒๖

ก. ๑ คน
ข. ๒ คน
ค. ๓ คน
ง. ๔ คน
๒๑๗. การปฏิบตั ิคน้ หาและการกูภ้ ยั ทางทหาร มีหน่วยงานใดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ และใครเป็ นผูม้ อบภารกิจให้
ปฏิบตั ิ
ก. นสร. , ผบ.นสร.
ข. นสศ. , ผบ.ทบ.
ค. ศสร. , ผบ.ศสร.
ง. ทร. , ผบ.ทร.
วิชา ปื นพก ๘๖
๒๑๘.ปื นพก ๘๖ จัดเป็ นอาวุธประจํากาย ทีมีนาํ หนักเบา ใช้ง่าย คล่องตัว มีกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๑๑ มม.
ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม.
ง. ๔๕ นิ ว
๒๑๙. ปื นพก ๘๖ ทําการยิงเป็ นกึงอัตโนมัติ หรื อยิงทีละนัด โดยผูใ้ ช้อาวุธเมือเหนียวไกปื นแล้วต้องปล่อยไก
เสียก่อนจึงยิงกระสุนนัดต่อไปได้ ป้ อนกระสุนด้วยอะไร
ก. สายกระสุน
ข. ซองกระสุน
ค. ด้วยมือ
ง. คลิ ปกระสุน
๒๒๐. ปื นพก ๘๖ ทําการยิงเป็ นกึงอัตโนมัติ เป็ นอาวุธประจํากายของพลยิงอาวุธประจําหน่วย ป้ อนกระสุนด้วย
ซองกระสุนซึงบรรจุได้ กีนัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด
ง. ๑๕

๒๒๑. เป้ าทีใช้ทาํ การยิงปื นพก มี เป้ าหุ่นคนทีเรี ยกว่า เป้ าหุ่น ข คือ เป้ าอะไร
ก. นอน
ข. นัง
ค. ยืน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๒๒. ปื นพก ๘๖ ทีศึกษาในชันปี ที ๔ เพือทําการฝึ กการใช้อาวุธประจํากายในชันปี ที ๕ ซึงมีอยูห่ ลายแบบ ปื น
พก ๘๖ มีกี แบบ
ก. ๔ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๒ แบบ
ง. ๑ แบบ
๒๒๓. ข้อทีแตกต่างกันของปื นพก ๘๖ ทัง ๒ แบบคือแบบเก่า และแบบทีพัฒนาขึนเพือให้คล่องตัวในการใช้
งาน มีกีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ

๒๗

๒๒๔. ปื นพก ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากายและใช้ป้องกันตัวในระยะใกล้ และป้ องกันตัวพลยิงอาวุธประจําหน่วย
ทํางานด้วยอะไร
ก. ด้วยแก๊ส
ข.ด้วยการถอยหลังของส่วนเคลือนที
ค.ด้วยการสะท้อนถอยหลังของลํากล้อง
ง. ด้วยลูกเลือน
๒๒๕. ปื นพก ๘๖ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ทําการยิงกึงอัตโนมัติ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล้ มีระยะ
ยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๕๐๐ เมตร
ค. ๒,๐๐๐ เมตร
ง. ๒,๕๐๐ เมตร
๒๒๖. ปื นพก ๘๖ ป้ อนกระสุนด้วยซองกระสุน ทําการยิงกึงอัตโนมัติ หรื อยิงทีละนัด มีระยะยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕ เมตร
๒๒๗. ปื นพก ๘๖ เป็ นเป็ นอาวุธทีมีขนาดนําหนักเบา สําหรับป้ องกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหน่วยต่างๆ ปื น
พก ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากายของตําแหน่งอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓
ข. พลยิงผูช้ ่วย ค.๘๑
ค. พลยิงผูช้ ่วย ปก.เอ็ม ๖๐
ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
๒๒๘. ปื นพก ๘๖ สามารถบรรจุกระสุนได้ ๗ นัด มีนาํ หนักตัวปื นบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเท่าไร
ก. ๒.๕ กก.
ข. ๒.๔๓๗ ปอนด์
ค. ๑.๘ กก.
ง. ๓.๔๓๗ ปอนด์

๒๒๙. ปื นพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล้และใช้ท่ายืนยิงเป็ นหลัก และท่ายิงทํานองรบเท่าทีจําเป็ นในการ
ต่อสูป้ ้ องกันตัวมีกระสุนอยู่ กีชนิด
ก. ๔ ชนิด
ข. ๕ ชนิด
ค. ๖ ชนิด
ง. ๗ ชนิด
๒๓๐.ปื นพก ๘๖ ในจํานวนกระสุนทีใช้ยงิ มีอยูห่ ลายชนิด มีกระสุนอยูช่ นิดหนึงของปื นพก ๘๖ คือชืออะไร
ก. ลูกปราย
ข. ระเบิดเจาะเกราะ
ค. สังหาร
ง. ส่องแสง
๒๓๑. ชือกระสุนของปื นพก ๘๖ทีใช้ทาํ การยิงต่อสูป้ ้ องกันตัว ชือต่อไปนี ข้อใดผิด
ก. ธรรมดา
ข. ส่องวิถี
ค. ส่องแสง
ง. ซ้อมรบ
๒๓๒. ปื นพก ๘๖ มีอตั ราการยิงสูงสุดไม่หวังผลต่อเป้ าหมายทีทําการยิง มีอตั ราการยิงสูงสุดเท่าไร

๒๘

ก. ๑๕–๑๘ นัด/นาที
ข. ๑๒–๑๕ นัด/นาที
ค. ๒๑–๒๘ นัด/นาที
ง. ๑๘–๒๑ นัด/นาที
๒๓๓. ปื นพก ๘๖ มีอตั ราการยิงต่อเนืองทียิงแล้วลํากล้องไม่ร้อนและหวังผลต่อเป้ าหมายทีทําการยิงในระยะใกล้
มีอตั ราการยิงต่อเนือง เท่าไร
ก. ๕ นัด/นาที
ข. ๑๐ นัด/นาที
ค. ๑๒-๑๕ นัด/นาที
ง. ๙ นัด/นาที
๒๓๔. ปื นพก ๘๖ ถอดประกอบเพือทําความสะอาดในหน้าทีของผูใ้ ช้อาวุธและหน้าทีของช่างอาวุธประจํา
หน่วย ได้กีชิ นส่วน
ก. ๕ ชิ นส่วน
ข. ๖ ชิ นส่วน
ค. ๔ ชิ นส่วน
ง. ๙ ชิ นส่วน
๒๓๕. ปื นพก ๘๖ เพือความปลอดภัยในการใช้งานทังผูใ้ ช้และไม่ได้ใช้ มีการตรวจระบบนิรภัยปื นอยู่ ๔
ประการ มีชือการตรวจระบบนิรภัยปื นพก ๘๖ อยูป่ ระการหนึงคืออะไร
ก. ห้ามนกปื น
ข. ห้ามนกปื นช่วย
ค. ห้ามไกช่วย
ง. เหล็กปลดห้ามไก
๒๓๖. เป้ า ปื นพก ทีทําการฝึ กยิงมีทงแบบเป้
ั
าหุ่นคนและเป้ าปื นพกบันทึกผล แบบเป้ าหุ่นคนมี ๓ ชนิด เป้ ายิง
บันทึกผลทีมีแต้ม ๕,๖,๗,๘ วงดํา ๙,๑๐,๑๐X คือเป้ าชนิดใด
ก. ปพ. ก
ข. ปพ. ข
ค. ปพ. ค
ง. ปพ. ง
๒๓๗. ปื นพก ๘๖ มีการทํางานของเครื องกลไกอยู่ ๘ ขันตอน ซึงทํางานเหมือนระบบปื นเล็กยาว มีชือทีถูกต้อง
อยูข่ นตอนหนึ
ั
ง คือชืออะไร
ก. ถอดกลอน
ข. ขึนกลอน
ค. ปลดกลอน
ง. ปลดลงกลอน
๒๓๘. ปื นพก ๘๖ แบบ ๑๙๑๑ A๑ เป็ นแบบทีพัฒนาขึนเพือให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งาน มีความแตกต่าง
จากปื นพก ๘๖ แบบ๑๙๑๑ อย่างไร
ก. มีลาํ กล้องยาวกว่า
ข. มีดา้ มปื นใหญ่กว่า
ค. มีหางห้ามไกช่วยยาวกว่า
ง. ทําการยิงแม่นยํากว่า
๒๓๙. การตรวจสอบเครื องนิรภัยของปื นพกมีอยูห่ ลายวิธี ผูใ้ ช้ตอ้ งตรวจสอบปื นพกก่อนใช้งาน เครื องนิรภัย
ของปื นพก ๘๖ มีอะไรบ้าง
ก. ห้ามไก
ข. ห้ามไกช่วย
ค. การขึนนกขันที ๑(ครึ งเดียว)
ง. ถูกทุกข้อ
๒๔๐. การฝึ กใช้ปืนพก ๘๖ มีขนตอนการฝึ
ั
กอยู่ ๙ ขันตอน ขันตอนการ “เลิกบรรจุ” สิ งทีต้องทําลําดับแรกคือ
อะไร
ก. ห้ามไก
ข. ปลดซองกระสุน

๒๙

ค. เปิ ดรังเพลิง
ง. วางปื น
๒๔๑. การใช้ปืนพกก่อนใช้ตอ้ งตรวจสอบระบบนิรภัยก่อน ถ้าปื นพก ๘๖ ตรวจพบว่าเครื องนิรภัยไม่อยูใ่ น
สภาพปกติ ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. รายงานให้นายสิบช่างอาวุธทราบทันที
ข. รายงานต่อ ผบ. หมวด ทราบทันที
ค. รายงานต่อ ผบ. ร้อย ทราบทันที
ง. ถูกทังข้อ ข. และข้อ ค.
๒๔๒. กระสุนปื นพก ๘๖ มีอยูห่ ลายชนิด มีอยูช่ นิดหนึงชือว่ากระสุนลูกปราย มีประโยชน์ในการใช้อย่างไร
ก. ใช้ฝึกยิง
ข. ใช้ยงิ ข้าศึก
ค. ใช้ในการล่าสัตว์
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๔๓. กระสุนของอาวุธประจํากาย มีหลายชนิดขึนอยูก่ บั การใช้งานและมีแถบสีทีหัวกระสุนเพือบอกชนิด
กระสุนให้เหมาะแก่การใช้งาน กระสุนปื นพก ทีมีแถบสีแดงทีหัวกระสุน ชือว่าอะไร
ก. กระสุนจริ ง
ข.กระสุนลูกปราย
ค. กระสุนซ้อมรบ
ง. กระสุนส่องวิถี
๒๔๔. ปื นพก ๘๖ มีนาํ หนัก ๑.๑๐๓ กก. ตัวซองกระสุนบรรจุกระสุนเต็มซอง หนักเท่าไร
ก. ๐.๐๕๐๑ กก.
ข. ๒.๔๓๗ ปอนด์
ค. ๐.๒๑๗๘ กก.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๔๕. ท่ายิงของปื นเล็กยาวปกติมี ๕ ท่ายิง ท่ายิงปื นพกปกติ มีกีท่ายิง
ก. ท่ายิงเดียว
ข. ๒ ท่ายิง
ค. ๓ ท่ายิง
ง. ๔ ท่ายิง
๒๔๖. ท่ายิงปื นพก ๘๖ เพือฝึ กไว้ใช้ป้องกันตัวผูใ้ ช้อาวุธประจํากาย ท่ายิงตามทํานองรบของปื นพก ๘๖ มีกีท่ายิง
ก. ๓ ท่ายิง
ข. ๒ ท่ายิง
ค. ท่ายิงเดียว
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๔๗. ปื นพก ๘๖ กองทัพได้นาํ มาใช้ประจําการ เป็ นอาวุธประจํากายของพลรบ ทีมีตาํ แหน่งพลยิงอาวุธประจํา
หน่วย มีความยาวทังกระบอก เท่าไร
ก. ๒๑๑.๕๐ มม.
ข. ๑๒๘ มม.
ค. ๒๑๕.๕๐ มม.
ง. ๒๑๗.๕๐ มม.
๒๔๘. ปื นพก ๘๖ จัดเป็ นอาวุธประจํากาย ภายในลํากล้องมีเกลียวเวียนซ้าย จํานวนเกลียวภายในลํากล้องมี
เกลียวเวียนซ้ายกีเกลียว
ก. ๔ เกลียว
ข. ๖ เกลียว
ค. ๘ เกลียว
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
๒๔๙. การใช้ศนู ย์ทาํ การเล็งเป้ าหมาย ปื นพก ๘๖ มีวิธีการเล็งปื นใน การจัดศู นย์พอดี อย่างไร
ก.ให้ยอดศูนย์หน้าเล็งกึงกลางเป้ าหมาย
ข. ให้ยอดศูนย์หน้าอยูก่ ึงกลางศูนย์บากรู ปตัวยู
ค. ให้ยอดศูนย์หน้าอยูก่ ึงกลางรู วงกลมศูนย์หลัง
ค. ข้อ ค. ถูก

๓๐

วิชา ปรส.
๒๕๐. ปรส. ๑๐๖ มม.เป็ นอาวุธทีมีนาํ หนักเบา จัดเป็ นอาวุธต่อสูร้ ถถังขนาดกลาง ภายในลํากล้องมีเส้นเกลียว
เวียนขวากีเส้นเกลียว
ก. ๖ เส้นเกลียว
ข. ๑๖ เส้นเกลียว
ค. ๒๖ เส้นเกลียว
ง. ๓๖ เส้นเกลียว
๒๕๑. ปรส.๑๐๖ มม.ยิงได้ไกลสุดเท่าไร
ก.๗,๗๐๐ เมตร
ข. ๗,๖๐๐ เมตร
ค. ๗,๕๐๐ เมตร
ง. ๗,๒๐๐ เมตร
๒๕๒. ปรส.๑๐๖ ระยะยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑,๑๐๐ เมตร
ข. ๒,๑๐๐ เมตร
ค. ๓,๑๐๐ เมตร
ง. ๔,๑๐๐ เมตร
๒๕๓. ลํากล้อง ปรส.๑๐๖ มีอายุการใช้งานในการยิงกีนัด
ก. ๒,๐๐๐ นัด
ข. ๓,๐๐๐ นัด
ค.๔,๐๐๐ นัด
ง. ๕,๐๐๐ นัด
๒๕๔. กรวยจัดแก๊สมีอายุการใช้งานในการยิงกีนัด
ก. ๑,๕๐๐ นัด
ข. ๒,๕๐๐ นัด
ค. ๓,๕๐๐ นัด
ง. ๔,๕๐๐ นัด
๒๕๕. ปรส.๑๐๖ มม. บรรจุกระสุนด้วยอะไร
ก. ด้วยซองกระสุน
ข. ด้วยสายกระสุน
ค. ด้วยมือทีละนัดทางท้ายรังเพลิง
ง. ด้วยมือทีละนัดทางปากลํากล้อง
๒๕๖. ปรส.๑๐๖ จัดเป็ นอาวุธต่อสูร้ ถถัง มีขีดความสามารถทีถูกต้องดังนี
ก. ระยะยิงไกลสุด ๗,๗๐๐ เมตร
ข. ระยะยิงหวังผล ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ย่านอันตรายท้ายรังเพลิง ๓๙ เมตร
ง. ถูกทุกข้อ
๒๕๙. ปรส.๑๐๖ มม. เมือทําการยิงจะมีพืนทีอันตรายทางลึกท้ายรังเพลิง ๒๔ เมตร และเขตพึงระวังทางลึกและ
ทางกว้างเท่าไร
ก. ลึก ๕เมตร กว้าง ๔๖ เมตร
ข. ลึก ๑๐ เมตร กว้าง ๔๖ เมตร
ค. ลึก ๑๕ เมตร กว้าง ๔๖ เมตร
ง. ลึก ๔๖ เมตร กว้าง ๔๖ เมตร
๒๖๐. ปื นชีตําบลกระสุนถูก มีระบบการทํางานอย่างไร
ก. กึงอัตโนมัต(ิ ทีละนัด)
ข. ระบบอัตโนมัติ
ค. กึงอัตโนมัติและอัตโนมัติ
ง. ระบบผสม
๒๖๑. ปรส.๑๐๖ มม. จัดเป็ นอาวุธประจําหน่วยมีขนาดกว้างปากลํากล้อง ๑๐๖ มม. เป็ นอาวุธต่อสูร้ ถถังขนาด
กลาง

๓๑

มีคุณลักษณะทีถูกกต้องดังนี
ก. ภารกิจหลักใช้ต่อสูร้ ถถัง
ข. จัดเป็ นอาวุธกระสุนวิถีราบทําการยิงด้วยวิธีเล็งตรง
ค. บรรจุกระสุนทางท้ายรังเพลิงด้วยมือทีละนัด
ง. ถูกทุกข้อ
๒๖๒. ปรส.๑๐๖ มม.สามารถเจาะเกราะได้หนาเท่าไร
ก. ๑๒๐ มม. มุมตังฉาก
ข. ๓.๔ นิ ว
ค. ๔๐ มม. มุมตังฉาก
ง. ๑๘ นิ ว
๒๖๓. ปรส. ๑๐๖ มม. ความยาวทังกระบอกกีนิ ว
ก. ๑๔๘ นิ ว
ข. ๑๓๔ นิ ว
ค. ๑๐๗.๕ นิ ว
ง. ๑๐๕.๗ นิ ว
๒๖๔. ปรส.๑๐๖ มม. ตังยิงบนพืนดินใช้ขาหยังอะไร
ก. ที ๒๓
ข. เอ็ม ๒๓
ค. ที ๒๖
ง. เอ็ม ๒๖
๒๖๕. ปรส.๑๐๖ มม.อัตราการยิงสูงสุด ๕ นัดต่อทุก ๆ ๓๐ วินาที จะต้องพักให้ลาํ กล้องเย็นกีวินาที
ก. ๑๐ วินาที
ข. ๑๕ วินาที
ค. ๒๐ วินาที
ง. ๒๕ วินาที
๒๖๖. ปรส.๑๐๖ มม. มีอตั ราการยิงต่อเนืองกีนัดต่อนาที
ก. ๑ นัด ต่อนาที
ข. ๒ นัดต่อนาที
ค. ๓ นัด ต่อนาที
ง. ๔ นัดต่อนาที
๒๖๗. ความเร็ ว ณ ปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๑,๓๕๐ ฟุต ต่อวินาที
ข. ๑,๔๕๐ ฟุต ต่อวินาที
ค. ๑,๕๐๐ ฟุต ต่อวินาที
ง. ๑,๖๕๐ ฟุต ต่อวินาที
๒๖๘. ปรส.๑๐๖ มม. มีการทํางานกีขันตอน
ก. ๓ ขันตอน
ข. ๔ ขันตอน
ค. ๕ ขันตอน
ง. ๖ ขันตอน
๒๖๙. การถอดประกอบแบบปกติของ ปรส. ๑๐๖ มม. ถอดได้กีหมู่ชิ น
ก. ๖ หมู่ชิ นส่วน
ข. ๑๖ หมู่ชิ นส่วน
ค. ๑๗ หมู่ชิ นส่วน
ง. ๒๗ หมู่ชิ น
๒๗๐. ปื นชีตําบลกระสุนถูกขนาดกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๕.๕๖ มม.
ข. ๗.๖๒ มม.
ค. .๕๐ นิ ว
ง. ผิดทุกข้อ
๒๗๑. ปรส.๑๐๖ มม. มีกระสุนกีชนิด
ก. ๓ ชนิด
ข. ๔ ชนิด
ค. ๕ ชนิด
ง. ๖ ชนิด

๓๒

วิชา ค.ขนาด ๘๑ มม.
๒๗๒. ค.๘๑ มม. เป็ นอาวุธกระสุนวิถีโค้ง และเป็ นอาวุธประจําหน่วย ระดับใด
ก. หมวดปื นเล็ก
ข. กองร้อย อวบ.
ค. กองร้อย สสช.
ง. กองพัน ร.
๓๗๓. ค.๘๑ มม. มีลกู ระเบิดยิง(ลย.) อยู่ ๕ ชนิด มีชือลูกระเบิดยิงอยูช่ นิดหนึง คืออะไร
ก. ลย.ธรรมดา
ข. ลย.ส่องวิถี
ค. ลย.ระเบิดสังหาร
ง. ลย.ซ้อมรบ
๓๗๔. ลูกระเบิดยิง ควันฟอสฟอรัสขาว ของ ค.๘๑ มม.เอ็ม ๑ มีสีสญ
ั ลักษณ์อะไร
ก. กากีแกมเขียวคาดแดง
ข. เทาปนนําเงินคาดเหลือง
ค. เขียวคาดแดงเหลือง
ง. กากีแกมเขียวคาดเหลือง
๒๗๕. ลูกระเบิดยิงด้านทีเป็ นอันตราย ของ ค.๘๑ มม. คือด้านอะไร
ก. ด้านรวม
ข. ด้านในลํากล้อง
ค.ด้านนอกลํากล้อง
ง. ด้านทียิงเสียงไม่ดงั
๒๗๖. ค.๘๑ มม. เป็ นอาวุธประจําหน่วย ๑ หมู่ ค.๘๑ มีกีคน
ก. ๙ คน
ข. ๑๑ คน
ค. ๕ คน
ง. ๔ คน

๒๗๗. ในอัตราการจัดของ หมวดอาวุธหนัก ตอน ค.๘๑ มม. มีอตั ราการจัด หมู่ ค.๘๑ มม. เป็ นกีหมู่
ก. ๖ หมู่
ข. ๔ หมู่
ค. ๓ หมู่
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๗๘. ใน ๑ หมู่ ค.๘๑ มม. จะมีตาํ แหน่ง ผบ.หมู,่ พลยิง, พลยิงผูช้ ่วย,และพลกระสุน ในการสนับสนุนการยิง
ให้กบั พลรบในแนวหน้า ใครเป็ นผูต้ รวจการณ์หน้าหลักให้กบั หมู่ ค.
ก. ผบ.หมู่ปืนเล็ก
ข. พลยิงผูช้ ่วย
ค. พลกระสุน ๑
ง. ผบ.หมู่ ค.๘๑ มม.
๒๗๙. ค.๘๑ มม. ทําการยิงด้วยมุมสูง ด้วยวิธีเล็งจําลองเป็ นหลัก ใช้กล้องเล็งอะไร
ก. กล้อง เอ็ม ๔๓
ข. กล้องเล็ง เอ็ม ๕๓
ค. กล้องเล็ง เอ็ม ๙๒ เอฟ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๘๐. ในการยิงสนับสนุนให้กบั พลรบในแนวหน้า ค.เครื องพร้อมยิงจะต้องประกอบขิ นส่วนติดกัน ค.๘๑ มม.
แบบเอ็ม ๑ มีนาํ หนัก เท่าไร

๓๓

ก. ๙๓ ปอนด์
ข. ๑๕๐ ปอนด์
ค. ๑๓๖.๕ ปอนด์
ง. ๔๐ กก.
๒๘๑. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ ในการตังยิงปกติ จะต้องประกอบชิ นส่วนติดกัน ชิ นส่วนไหนหนักทีสุด
ก. ขาหยัง
ข. ลํากล้อง
ค. แผ่นฐาน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๘๒. ค.๘๑ มม. เมือใช้ลกู ระเบิดยิงสังหาร ทําการยิง มีรัศมีระเบิดของ ลูกระเบิดยิง สังหาร เอ็ม ๔๓ เอ ๑
เท่าไร
ก. ๒๐ เมตร
ข. ๒๐ X๑๐ ม.
ค. ๙X๑๘ เมตร
ง. ๒๐X๑๕ ม.
๒๘๓. ค.๘๑ มม.เอ็ม ๒๙ มีนาํ หนักเบากว่า แบบ เอ็ม ๑ ในการยิงสนับสนุนให้พลรบในแนวหน้า มีระยะยิงไกล
สุดเท่าไร
ก. ๓,๑๐๐ หลา
ข. ๔,๗๓๗ เมตร
ค. ๓,๔๕๐ เมตร
ง. ๕,๕๐๐ เมตร
๒๘๔. ค.๘๑ มม. แบบเอ็ม ๑ บรรจุลกู ระเบิดยิงทางปากลํากล้องด้วยมือทีละนัด มีอตั ราการยิงต่อเนือง เท่าไร
ก. ๑๘ นัด/นาที
ข. ๓๐ นัด/นาที
ค. ๑๐ นัด/นาที
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
๒๘๕. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๑ เมือยิงส่ายทางทิศจากจุดกึงกลางไปทางซ้ายหรื อทางขวา ได้ เท่าไร
ก. ๑๒๕ มิลเลียม
ข. ๙๕ มิลเลียม
ค. ๙๐ มิลเลียม
ง. ๑๐๐ มิลเลียม

๒๘๖. ในการเล็งจําลองต่อหลักเล็ง พลประจําปื น ค.๘๑ มม. ใช้เส้นเล็งเล็งต่อหลักเล็งอย่างไร
ก. ทาบทับหลักเล็ง
ข.ทาบขอบซ้ายหลักเล็ง
ค.ทาบของขวาหลักเล็ง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๘๗. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๑ เนืองจากแผ่นฐานเป็ นสีเหลียมผืนผ้า การย้ายพืนยิงด้วยขาหยังไปทางซ้ายและ
ทางขวาได้ เท่าไร
ก. ๗๕๐ มิลเลียม
ข. ๙๐๐ มิลเลียม
ค. ๑,๐๐๐ มิลเลียม
ง. ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๒๘๘. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๒๙ เมือใช้ลกู ระเบิดยิงสังหาร เอ็ม ๓๗๔ ยิงสนับสนุน มีรัศมีระเบิด เท่าไร
ก. ๒๕X๒๐ เมตร
ข. ๒๐X๑๘ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๗๐ เมตร
๒๘๙. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ เมือทําการฝึ กพลประจําปื นในหน่วย ใช้ลกู ระเบิดยิงชนิดอะไร ทําการยิงเป้ าหมาย

๓๔

ก. ลย.สังหาร
ข. ลย.ซ้อมยิง
ค. ลย.ฝึ กยิง
ง. ลย.ซ้อมรบ
๒๙๐. ลูกระเบิดยิงของ ค.๘๑ มม. มีหลายชนิด เพือใช้ยงิ สนับสนุนให้พลรบในแนวหน้า ลูกระเบิดยิง ชนิดซ้อม
ยิง มีสีสญ
ั ลักษณ์ อะไร
ก. สีเทา
ข. สีขาว
ค. สีดาํ
ง. สีฟ้า
๒๙๑. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ ใช้กล้องเล็ง เอ็ม ๕๓ ทําการเล็งยิง มีมุมสูงสูงสุด(ยิงใกล้) เท่าไร
ก. ๘๐๐ มิลเลียม
ข. ๑,๐๐๐ มิลเลียม
ค. ๑,๕๑๓ มิลเลียม
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ
๒๙๒. อาวุธของทหารราบมีหลายชนิด อาวุธชนิดใดจัดเป็ นอาวุธประจํากาย
ก. ค.๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ ข. ลูกระเบิดขว้าง
ค. ปื นกล เอ็ม ๖๐
ง. ปื นพก ๘๖
๒๙๓. อาวุธของทหารราบมีหลายระดับหน่วย ตังแต่ ระดับหมู,่ ตอน,หมวด …อาวุธชนิดใด เป็ นอาวุธประจํา
หน่วย หมู่ปืนเล็ก
ก. ค.๖๐
ข. ปื นกล เอ็ม ๖๐
ค. ค.เอ็ม ๒๐๓
ง. ปรส.๑๐๖ มม.
๒๙๔. ปื นกล เอ็ม ๖๐ มีระยะยิงไกลสุด ๓,๗๒๕ เมตรมีระยะยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร
ง. ๗,๗๐๐ เมตร
๒๙๕. ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิ งหวังผลต่อเป้ าหมายเป็ นจุด ๑๕๐ เมตร มีระยะยิงหวังผลต่อ
เป้ าหมายเป็ นพืนทีเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๔๐๐ เมตร
ง. ๓๕๐ เมตร
๒๙๖. ค.ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เป็ นอาวุธทีประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุนอย่างไร
ก. ท้ายรังเพลิง
ข. ด้วยสายกระสุน
ค. ปากลํากล้อง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๙๗. กระสุนของอาวุธประจํากายมีหลายชนิด กระสุนลูกปราย เป็ นกระสุนของอาวุธอะไร
ก. ค.๑๒๐ มม.
ข. ปื นพก ๘๖
ค. ปลย.๑๑
ง. ปรส.๑๐๖ มม.
๒๙๘. ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิจรองยิงเป้ าหมายทีเป็ นกลุ่มก้อน มีภารกิจหลักใช้ยงิ เป้ าหมายอะไร
ก. ข้าศึก ๒-๓ คน
ข. ต่อสูร้ ถถัง
ค. เป้ าหมายหลังทีกําบัง ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๒๙๙. ค.๖๐ มม. เป็ นอาวุธกระสุนวิถีโค้ง ทําการยิงด้วยมุมสูง ใช้หลักการเล็งจําลองต่อเป้ าหมาย บรรจุกระสุน
อย่างไร
ก. บนท้ายลํากล้อง
ข.ทางท้ายรังเพลิง
ค. ทางปากลํากล้อง
ง. ช่องรังเพลิง
๓๐๐. อาวุธทหารราบแบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท ทังใช้ยงิ ป้ องกันตัวผูใ้ ช้เอง และยิงสนับสนุนให้กบั หน่วย
อาวุธประเภทหนึงของทหารราบคืออะไร

๓๕

ก. อาวุธประจํามือ
ข. อาวุธประจําตัว
ค. อาวุธประจําหมู่
ง. อาวุธประจํา
หน่วย
๓๐๑. ปื นกล เอ็ม๖๐ ใช้ยงิ สนับสนุนให้กบั ผูถ้ ือปื นเล็กทีอยูใ่ นแนวหน้า ทําการยิงแบบใด
ก. กึงอัตโนมัติ
ข. ทีละนัด
ค. อัตโนมัติ
ง. กึงอัตโนมัติและ
อัตโนมัติ
๓๐๒. อาวุธทหารราบ ซึงทหารเหล่าอืนต้องเรี ยนรู้และฝึ กเพือใช้ได้อย่างทหารราบ แบ่งออกได้ กีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๓๐๓. ปื นกล เอ็ม ๖๐ เป็ นอาวุธทหารราบ ทีใช้ในการยิงสนับสนุนในการเข้าตีตงรั
ั บ ทีจัดอยูใ่ นอัตราการจัด
หน่วย ระดับใด
ก. หมู่ปืนเล็ก
ข. หมวดปื นเล็ก
ค. กองร้อยอาวุธเบา
ง. กองพันทหารราบ
๓๐๔. ปื นเล็กยาว แบบ ๑๑ เป็ นอาวุธประจํากาย ใช้ยงิ ป้ องกันตัวเองและหน่วย มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด
ก. ๒,๖๕๐ เมตร
ข. ๒,๖๐๐ เมตร
ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๗๒๕ เมตร
๓๐๕. ปื นเล็กยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภท มีประเภทหนึงที ตัดลํากล้อง และพานท้ายให้สนั ประเภทนัน คือแบบใด
ก. ปลย.แบบ ๑๑
ข. ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑
ค. ปลย.แบบ ๑๑ เค
ง. ปลย.๑๑ แซดเอฟ
๓๐๖. ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ มีความกว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ ม.ม. มีลกั ษณะการทํางานอย่างไร
ก. ทํางานด้วยการถอยหลังของส่วนเคลือนที
ข. ทํางานด้วยสะท้อนถอยหลังของลํากล้อง
ค. ทํางานด้วย แก๊ส
ง. ทํางานด้วยการเลือนลํากล้อง ออก และเข้า
๓๐๗. ปลก. เอ็ม ๒๔๙ (มินิมิ) กว้างปากลํากล้อง ๕.๕๖ มม. ใช้กระสุนขนาด ๕.๕๖ X ๔๕ มม. ป้ อนกระสุนด้วย
ก. สายกระสุน ๑๐๐ นัด
ข. กล่องกระสุน ๒๐๐ นัด
ค. ซองกระสุน
ง. ถูกทุกข้อ

๓๐๘. อัตราการยิงต่อเนือง เป็ นอัตราการยิงทีประหยัดกระสุน และยิงไปแล้วลํากล้องไม่ร้อน อัตราการยิง
ต่อเนือง ของ ปื นเล็กยาว ๑๑ มีเท่าไร
ก. ๑๒-๑๕ นัด / นาที
ข. ๑๕-๒๐ นัด / นาที
ค. ๒๐- ๒๗ นัด / นาที
ง. ๒๗-๓๕ นัด / นาที
๓๐๙. ปื นพก แบบ ๘๖ มีความกว้างปากลํากล้อง ขนาด ๑๑ ม.ม. บรรจุกระสุนด้วยซองกระสุน ชนิดกีนัด
ก. ๕ นัด
ข. ๗ นัด
ค. ๑๐ นัด
ง. ๑๒ นัด
๓๑๐. ปื นพก แบบ ๘๖ เป็ นอาวุธประจํากาย ทีมีไว้ป้องกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหน่วย มีระยะยิงหวังผล
เท่าใด
ก. ๑๕ เมตร
ข. ๒๕ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร

๓๖

๓๑๑. กระสุน ปื นพก แบบ ๘๖ มี ๕ ชนิด มีอยูห่ นึงชนิด ทีมีความมุ่งหมายหลักเพือใช้ล่าสัตว์เล็ก ชนิดนันคือ
กระสุนอะไร
ก. ธรรมดา
ข. ส่องวิถี
ค. ซ้อมรบ
ง. ลูกปราย
๓๑๒. การ ยิงฉากป้ องกันขันสุดท้ายในการตังรับของ ปก.เอ็ม ๖๐ จะยิงด้วยอัตรายิงเร็วกีนัดต่อนาที
ก. ๑๐๐ นัด/นาที
ข. ๒๐๐ นัด/นาที
ค. ๓๐๐ นัด/นาที
ง. ๕๕๐นัด/นาที
๓๑๓. ในการปฎิบตั ิการเข้าตี ปื นกล เอ็ม ๖๐ จะทําการยิงสนับสนุนให้กบั ผูถ้ ืออาวุธประจํากายในลักษณะอย่างไร
ก. ยิงอยูห่ น้าปื นเล็ก
ข. ยิงอยูข่ า้ งหลังปื นเล็ก
ค. ยิงเคียงข้างอาวุธประจํากาย
ง. ถูกทุกข้อ
๓๑๔. ปื นกล ๙๓ ซึงเป์ นอาวุธประจําหน่วยระดับกองพันทหารราบมีขนาดกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. .๕๐ นิ ว
ข. ๕.๕ มม.
ค. ๗.๖๒ มม.
ง. . ๒๒๓ นิ ว
๓๑๕. การใช้ มว.ค.๖๐ ยิงสนับสนุนในการเข้าตีและตังรับ การปฎิบตั ิลกั ษณะใดทีไม่ใช่หน้าทีหรื อภารกิจ มว.ค.๖๐
ก. การเพิ มเติมคําสังยิงให้กบั มว.ค.๖๐ ข้างเคียง ข. การช่วยเหลือส่วนรวม
ค. การช่วยโดยตรง
ง. การสมทบให้กบั มว.ปล.
๓๑๖. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ประกอบด้วยชิ นส่วนใหญ่ ๆ ๓ ชิ นส่วน คือ
ก. ส่วนขาหยัง
ข. ส่วนขาทราย
ค. ส่วนล้อเลือน
ง. ถูกทุกข้อ

๓๑๗. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ เป็ นอาวุธทีมีขนาดนําหนักเบา โดยการยิงใช้ประกอบติดกับ
ปื นชนิดใด
ก. ปื นกล เอ็ม ๖๐
ข. ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑
ค. ปื นพก แบบ ๘๖
ง. ปื นสันบรรจุเอง แบบ ๘๗
๓๑๘. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีลกั ษณะการทํางานอย่างไร
ก. ด้วยแก๊ส
ข. ด้วยการเลือนลํากล้องออกและเข้า
ค. ด้วยการถอยหลังของลํากล้อง
ง. ด้วยการสะท้อนถอยหลังของส่วนเคลือนที
๓๑๙. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ นําหนักพร้อมยิง (รวม ปื นเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และ
กระสุน) เท่าใด
ก. ๑๑ ปอนด์
ข. ๓ ปอนด์
ค. ๗.๓๘ ปอนด์
ง. ๑๘ ปอนด์
๓๒๐. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงทีปลอดภัยตําสุด ในการฝึ ก ๘๐ เมตร ในการรบ
กีเมตร

๓๗

ก. ๒๓ เมตร
ข. ๓๑ เมตร
ค. ๓๒ เมตร
ง. ๑๓ เมตร
๓๒๑. ๑๐. การยิงกวาดของ ปก. ๓๘ ในภูมิประเทศพืนทีมีระดับลาดเสมอ จะทําการยิงระยะไม่เกินกีเมตร
ก. ๕๐๐ ม.
ข. ๖๐๐ ม
ค. ๘๐๐ ม.
ง. ๑,๑๐๐ ม.
๓๒๒. ในการตังรับ ค.๘๑ มม. ควรตังยิงในพืนทีของหน่วยใด
ก. กองร้อยหนุนของกองพัน
ข. กองร้อยในแนวหน้า
ค. มว.ปล.ในแนวหน้า
ง. พืนทีร่ วมกับ มว.ค.๖๐
๓๒๓. ลูกระเบิดยิง ของ เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๘๘ มี ๕ ชนิด ชนิด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบ
แตก มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด
ก. ๑,๗๘๐ เมตร
ข. ๑,๔๖๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
๓๒๔. เครื องฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ เป็ นอาวุธประจํากายอยูใ่ นอัตราของกองร้อยอาวุธเบา และร้อย บก.
กรม.ร.เมือใช้เชือเพลิงชนิดข้นยิงได้ไกลสุดกีเมตร
ก. ๑๐–๑๕ ม.
ข. ๑๕–๒๐ ม.
ค. ๒๐–๒๕ ม.
ง. ๔๐–๔๕ ม.
๓๒๕. เครื องฉีดไฟห้ามใช้ยงิ เป้ าหมายทีเป็ นผนังหรื อกําแพงทีตีงฉากกับพลยิงระยะเท่าใด
ก. ใกล้กว่า ๗ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๔๐ เมตร
๓๒๖. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบด้วยชิ นส่วนสําคัญ กีชิ นส่วน
ก. ๖ ชิ นส่วน
ข. ๕ ชิ นส่วน
ค. ๔ ชิ นส่วน
ง. ๓ ชิ นส่วน
๓๒๗. ปื นไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๑๐๖ ม.ม. จัดเป็ นอาวุธประจําหน่วย ภารกิจหลักใช้ในการต่อสูร้ ถถัง
กระสุนต่อสูร้ ถถังเจาะเกราะได้หนา เท่าใด
ก. ๘ นิ ว
ข. ๑๘ นิ ว
ค. ๒๘ นิ ว
ง. ๓๘ นิ ว

๓๒๘. อาร์ พี จี ๗ ยิงไกลสุดกีเมตร
ก. ๕๐๐ ม.
ข.๑,๐๐๐ ม.
ค. ๑,๕๐๐ ม.
ง. ๒,๐๐๐ ม.
๓๒๙. เครื องฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ มี ลักษณะการทํางาน ประกอบด้วยกัน ๓ อย่าง คือ นํามัน ไฟ และ
เครื องบังคับลม
ก. นํา , นํามัน , แก๊ส
ข. นํามัน , ไฟ , เครื องบังคับลม
ค. ดิน , นํา , ลม , ไฟ
ง. แก็ส , ไฟ , เครื องบังคับลม
๓๓๐. เครื องยิงจรวดนําวิถี ดราก้อน เอ็ม ๔๗ ใช้ยงิ ต่อสูร้ ถถัง เป็ นอาวุธทีใช้ระบบนําวิถี แบบใด
ก. แบบเส้นลวด
ข. แบบแสงเลเซอร์
ค. แบบแสงอินฟาเรด ง. แบบตรวจจับความร้อน
๓๓๑. เครื องยิงจรวดนําวิถี ดราก้อน เอ็ม ๔๗ อํานาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหัวรบ เจาะคอนกรี ตได้หนา
เท่าใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๘ เมตร
ค. ๕ เมตร
ง. ๒ เมตร

๓๘

วิชา เหล่าทหารราบ
๓๓๒. หมวดปื นเล็กจะทําการเข้าตีในกรอบของหน่วยระดับ
ก. กองพล
ข. กรม
ค. กองพัน
ง. กองร้อย
๓๓๓. ข้อใดคือ ภารกิจของหมวดปื นเล็กในการเข้าตีในเวลากลางวัน
ก. เข้าประชิด
ข. เข้าประชิด , ทําลาย , จับข้าศึกเป็ นเฉลย
ค. ทําลาย , จับข้าศึกเป็ นเฉลย
ง. ทําลาย
๓๓๔. เมือเคลือนทีผ่านป่ า หมอกควัน หรื อถนนเมือต้องการความเร็ ว ควรใช้รูปขบวนใด
ก. หมวดแถวตอน
ข. หมวดสามเหลียมแหลมหน้า
ค. หมวดสามเหลียมแหลมหลัง
ง. หมวดหน้ากระดาน
๓๓๕. เมือสถานการณ์ขา้ ศึกยังไม่กระจ่างชัด แต่คาดว่าน่าจะมีการปะทะเกิดขึนในทิศทางข้างหน้า ควรใช้รูป
ขบวนใด
ก. หมวดแถวตอน
ข. หมวดสามเหลียมแหลมหลัง
ค. หมวดสามเหลียมแหลมหน้า
ง. หมวดหน้ากระดาน
๓๓๖. เป็ นตําบลสุดท้ายทีใช้การปกปิ ดกําบัง และซ่อนพรางอยูใ่ กล้แนวออกตี ใช้สาํ หรับปรับรู ปขบวนในการเข้า
ตี หมายถึงข้อใด
ก. เขตปฏิบตั ิการ
ข. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
ค. แนวออกตี
ง. ฐานออกตี
๓๓๗. แนวทีอยูห่ ่างจากทีหมาย ๓๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร คือแนวอะไร
ก. แนวออกตี
ข. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
ค. ฐานออกตี
ง. ทีรวมพล
๓๓๘. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย อยูห่ ่างจากทีหมายระยะเท่าใด
ก. ๑,๐๐๐ - ๒,๔๐๐ เมตร
ข. ๘ - ๑๖ กิโลเมตร
ค. ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร
ง. ๒๐๐ เมตร
๓๓๙. การปฏิบตั ิในทีรวมพลของหมวด ผูบ้ งั คับหมวดจะแบ่งพืนทีรวมพลเป็ นรู ปลักษณะในข้อใด
ก. สีเหลียม
ข. วงกลม
ค. สามเหลียม
ง. แปดเหลียม
๓๔๐. ข้อใดเรี ยงลําดับระเบียบการนําหน่วยได้ถกู ต้อง
ก. ขันภารกิจ , ออกคําสังเตรี ยม , วางแผนขันต้น , กํากับดูแล , ลว.ตรวจภูมิประเทศ
ข. ขันภารกิจ , ออกคําสังเตรี ยม , วางแผนขันต้น , เคลือนย้ายหน่วยทีจําเป็ น , ลว.ตรวจภูมิประเทศ , ทํา
แผนสมบูรณ์ , กํากับดูแล
ค. รับภารกิจ , วางแผนขันต้น , ออกคําสังเตรี ยม , ลว.ตรวจภูมิประเทศ
ง. ลว.ตรวจภูมิประเทศ,ออกคําสังเตรี ยม,เคลือนย้ายหน่วยทีจําเป็ นก่อน,ทําแผนสมบูรณ์ ,

๓๙

๓๔๑.

๓๔๒.

๓๔๓.

๓๔๔.

๓๔๕.

๓๔๖.

๓๔๗.
กําหนด

รับภารกิจ , กํากับดูแล
กําลังฝ่ ายข้าศึกอยูใ่ นคําสังยุทธการณ์ขอ้ ใด
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
กําลังฝ่ ายเราอยูใ่ นคําสังยุทธการณ์ขอ้ ใด
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
โดยปกติการเคลือนทีจากทีรวมพลไปยังฐานออกตี ใครเป็ นผูค้ วบคุม
ก. ผบ.หมวด
ข. รองหมวด
ค. นายสิบประจําหมวด
ง. ผบ.หมู่ ปก. ทีอาวุโส
ในขณะทีกําลังพลของหมวดปื นเล็กอยู่ ณ. ฐานออกตีมกั จะเป็ นเวลาทีปื นใหญ่ของฝ่ ายเราเริ มทําการยิง
ก. ยิงเตรี ยม
ข. ยิงเริ มต้น
ค. ยิงหวังผล
ง. ยิงกวาด
หากในขณะเคลือนทีผ่านแนวออกตีถกู ข้าศึกระดมยิงด้วยปื นใหญ่ หมวดในการเข้าตีควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เดินผ่าน
ข. รี บเคลือนทีอย่างรวดเร็ ว
ค. หยุดการเข้าตี
ง. ปรับรู ปขบวนเพือถอนกําลัง
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การเคลือนทีผ่านแนวออกตีพยายามหลีกเลียงเสียงสัญญาณ
ข. การเคลือนทีผ่านแนวออกตีควรใช้เสียงสัญญาณ
ค. การเคลือนทีผ่านแนวออกตีควรใช้พลุสญ
ั ญาณ
ง. ถูกทุกข้อ
ในกรณี ที ผบ.ร้อย มิได้กาํ หนดแนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย ในระหว่างการเข้าตี ใครต้องเป็ นผู้

ก. ผบ.พัน
ข. รอง ผบ.พัน
ค. ผบ.มว.ปล.
ง. ผบ.พล
๓๔๘. โดยปกติการเลือนย้ายการยิงเมือถึงแนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย จะอยูใ่ นความควบคุมของใคร
ก. ผบ.พัน
ข. รอง ผบ.พัน
ค. ผบ.มว.ปล.
ง. ผบ.ร้อย
๓๔๙. แผนในการเสริ มความมันคงจะต้องทําไว้เมือ
ก. เคลือนทีผ่านแนวออกตี
ข. เมือถึงทีหมายแล้ว
ค. เมือถึงแนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
ง. ก่อนเริ มเคลือนทีออกตี
๓๕๐. ในการเสริ มความมันคง ณ. ทีหมาย มักใช้ระบบนาฬิกาทิศทางข้าศึกเป็ นกีนาฬิกา
ก. ๑๑ นาฬิกา
ข. ๑๒ นาฬิกา

๔๐

๓๕๑.

๓๕๒.

๓๕๓.

๓๕๔.

๓๕๕.

ค. ๑๐ นาฬิกา
ง. ๙ นาฬิกา
พืนทีทีต้องนํากําลังพลไปพักก่อนปฏิบตั ิการเข้าตีเรี ยกว่า
ก. แนวออกตี
ข. ฐานออกตี
ค. ทีรวมพล
ง. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
ผูใ้ ดเป็ นผูเ้ ลือกเส้นทางจากทีรวมพลไปจุดแยกหมวด
ก. ผบ.พัน
ข. ผบ.ร้อย
ค. ผบ.หมวด
ง. ผบ.หมู่
ผูใ้ ดเป็ นผูเ้ ลือกเส้นทางจากจุดแยกหมวดไปยังจุดแยกหมู่
ก. ผบ.พัน
ข. ผบ.ร้อย
ค. ผบ.หมวด
ง. ผบ.หมู่
เส้นทางจากจุดแยกหมวดถึงจุดแยกหมู่ มักจะกําหนดเป็ นทิศทางบอกเป็ น
ก. มุมภาคทิศเหนือ
ข. ลักษณะภูมิประเทศ
ค. สามแยก
ง. สีแยก
ลักษณะของฐานออกตี การเข้าตีในเวลากลางคืน ข้อใดถูกต้อง
ก. ห่างจากแนวออกตีมาก ๆ
ข. อยูใ่ กล้ทิศทางเข้าตี
ค. ต้องปกปิ ดซ่อนพรางเหมือนในเวลากลางวัน
ง. ไม่จาํ เป็ นต้องซ่อนพรางดีเท่ากับในเวลากลางวัน

๓๕๖. ตําบลแยกหน่วยไว้เพืออะไร
ก. ตําบลทีส่วนเข้าตีแยกการควบคุมจากหน่วยเหนือไปอยูใ่ นการควบคุมของ ผบ.หน่วยทีแยกไป
ข. นัดพบกัน
ค. รวมกําลังกัน
ง. ประสานสัมพันธ์กนั
๓๕๗. แนวปรับรู ปขบวนเปรี ยบได้กบั แนวใดในการเข้าตีเวลากลางวัน
ก. ทีรวมพล
ข. แนวประสานการปฏิบตั ิขนสุ
ั ดท้าย
ค. แนวออกตี
ง. ฐานออกตี
๓๕๘. การเข้าตีกลางคืนมักกระทําในเวลาใด
ก. ใกล้สว่าง
ข. ตอนดึก
ค. ตอนเช้า
ง. ไม่เลือกเวลา
๓๕๙. การผ่านแนวออกตีเมือคาดว่ายังจะไม่มกี ารปะทะควรใช้รูปขบวนใด

๔๑

ก. หมวดแถวหน้ากระดาน
ข. หมวดแถวตอน
ค. หมวดขันบันใด
ง. หมวดสามเหลียม
๓๖๐. ในการเคลือนที กองร้อยปะทะกับข้าศึก ระยะไปยังทีหมายใกล้แล้วกรณีนีให้ถือว่าแนวนีเป็ นแนวอะไร
ก. แนวออกตี
ข. ฐานออกตี
ค. แนวปรับรู ปขบวน
ง. ทีรวมพล
๓๖๑. เมือถึงจุดแยกหมู่ หมู่ปืนเล็กจะแยกออกไปจากขบวนแถวตอนหมวด เพือจัดรู ปขบวนอะไร
ก. แถวตอน
ข. แถวหน้ากระดาน
ค. ตอนเรี ยงหนึง
ง. ตอนเรี ยงสอง
๓๖๒. หมวด ค.๖๐ จัดกําลังเป็ นสองส่วนอะไรบ้าง
ก. บก.หมวด , สามหมู่ ค.๖๐
ข. บก.หมวด , สองหมู่ ค.๖๐
ค. บก.หมวด , หนึงหมู่ ค.๖๐
ง. บก.หมวด , สีหมู่ ค.๖๐
๓๖๓. ตามอัตราการจัดหนึงหมวด ค.๖๐ จะมี ค.๖๐ จํานวนกีกระบอก
ก. ๑ กระบอก
ข. ๒ กระบอก
ค. ๓ กระบอก
ง. ๔ กระบอก
๓๖๔. ตามปกติในการเข้าตี อาวุธยิงสนับสนุนซึงไม่ได้อยูใ่ นอัตรากองร้อยอาวุธเบา จะยิงทีหมายของหมวดปื น
เล็ก หรื อกองร้อยอาวุธเบาส่วน ค.๖๐ จะยิงอย่างไร
ก. ยิงเหมือนกับอาวุธยิงสนับสนุน
ข. ยิงทีหมายใหญ่ ๆ
ค. ยิงทีหมายเล็ก ๆ
ง. ยิงตามเส้นทางเคลือนที
๓๖๕. ใครเป็ นผูพ้ ิจารณาใช้ หมวด ค.๖๐ ในการเข้าตี
ก. ผบ.พัน
ข. ผบ.ร้อยอาวุธเบา
ค. ผบ.หมู่ ค.๖๐
ง. ผบ.หมู่ปืนเล็ก
๓๖๖. เมือจัดหมู่ ค.๖๐ ขึนสมทบกับหมวดปื นเล็กการบังคับบัญชาจะขึนกับใคร
ก. รอง ผบ.หมวด ค.๖๐
ข. พลยิง ค.๖๐ อาวุโส
ค. ผบ.หมวดปื นเล็ก
ง. ผบ.ร้อยอาวุธเบา
๓๖๗. เมือหมู่ ค.๖๐ ขึนสมทบกับหมวดปื นเล็กแล้ว ผบ.หมวด ค.๖๐ จะมีหน้าทีอะไรเพือช่วยเหลือ ผบ.หมวด
ปื นเล็ก
ก. ส่งกําลัง
ข. สังการ
ค. ควบคุมการยิง
ง. ควบคุมบังคับบัญชา
๓๖๘. การยิง ค.๖๐ หนึง หรื อมากกว่าหนึงกระบอก ทําการยิงเป้ าหมายจะครอบคลุมพืนทีทีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
กีเมตร
ก. ๒๐ เมตร
ข. ๓๐ เมตร
ค. ๔๐ เมตร
ง. ๕๐ เมตร
๓๖๙. การใช้ ค.๖๐ ตังยิงอยูใ่ นพืนทีเดียวกันเป็ นหมวด ควรตังยิงห่างกันประมาณกีเมตร

๔๒

ก. ๒๐ เมตร
ข. ๓๐ เมตร
ค. ๔๐ เมตร
ง. ๕๐ เมตร
๓๖๐. การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศของ ผบ.หมวด ค.๖๐ เพืออะไร
ก. เพือหาข้อเสนอแนะการใช้ ค.๖๐ ทางยุทธวิธี ข. เพือการปฏิบตั ิของหน่วยเหนือ
ค. เพือการปฏิบตั ิของหน่วยข้างเคียง
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๓๖๑. หลังจากนําอาวุธเข้าประจําทีตังยิงเพือเสริ มสร้างความมันคง ณ.ทีหมายแล้ว ผบ.หมวด ค.๖๐ ต้องกํากับ
ดูแลหน่วยรองเรื องอะไรบ้าง
ก. ตรวจสอบสภาพอาวุธ
ข. รายงานสถานภาพกําลังพล
ค. รายงานสถานภาพอาวุธ - กระสุน
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา หมวดหนุนของกองร้ อยอาวุธเบาในแนวหน้ าตังรับ / มว.ค.๖๐ ในการถอนตัว
๓๖๒. หมวดหนุนของกองร้อยอาวุธเบา จะตังอยูท่ ีใดขณะทําการตังรับ
ก. ข้างหลังหมวดในแนวหน้า
ข. ข้างหน้าหมวดในแนวหน้า
ค. ทางปี กใดปี กหนึงของหมวดในแนวหน้า
ง. แล้วแต่ ผบ.ร้อยจะสัง
๓๖๓. ทีตังของหมวดหนุนของกองร้อยอาวุธเบา ซึงตังอยูห่ ลังแนวตังรับนันมีวตั ถุประสงค์เพืออะไร
ก. เพือความกว้างของแนวตังรับ
ข. เพือเพิ มเติมกําลังพล
ค. เพือเพิ มความลึกให้กบั พืนทีตังรับ
ง. ถูกทุกข้อ
๓๖๔. ผูม้ ีอาํ นาจมอบทีตังจริ งให้กบั หมวดหนุน คือใคร
ก. ผบ.หมวดหนุน
ข. ผบ.ร้อย
ค. ผบ.พัน
ง. ผูก้ ารกรม
๓๖๕. ภารกิจของหมวดหนุน คือ
ก. จํากัดการเจาะของข้าศึก
ข. ป้ องกันปี ก และข้างหลังของกองร้อย
ค. สนับสนุนหมวดในแนวหน้าด้วยการยิง
ง. ถูกทุกข้อ
๓๖๖. ทีตังจริ งของหมวดหนุน อยูห่ ่างจากหมวดในแนวหน้าเท่าไร
ก. ๔๐๐ - ๕๐๐ เมตร
ข. ๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร
ค. ๒๕๐ - ๓๐๐ เมตร
ง. ๑๕๐ - ๒๐๐ เมตร
๓๖๗. โดยทัวไปหมวดหนุนคงทําการดัดแปลงภูมิประเทศ เพือวางกําลังตังรับในลักษณะเช่นเดียวกับหมวดปื น
เล็กในแนวหน้า ยกเว้นข้อใดไม่ตอ้ งปฎิบตั ิ
ก. ต้องขุดหลุมบุคคล
ข. ไม่ตอ้ งเตรี ยมวางฉากการยิงขันสุดท้าย
ค. ต้องกําหนดเขตการยิง
ง. ถูกทุกข้อ
๓๖๘. การวางกําลังของหมู่ปืนเล็กในหมวดหนุนวางอย่างไร
ก. ๓ หมู่เคียงกัน
ข. ๒ หมู่ในแนวหน้า ๑ หมู่หนุน

๔๓

๓๖๙.

๓๗๐.

๓๗๑.

๓๗๒.

๓๗๓.

๓๗๔.

ค. ๑ หมู่ในแนวหน้า ๒ หมู่หนุน
ง. วางกําลังป้ องกันรอบตัว
การมอบภารกิจให้กบั หมู่ปืนกลของหมวดหนุนคงเช่นเดียวกับหมวดในแนวหน้า ยกเว้นข้อใด
ก. มอบเขตการยิงให้
ข. การจัดทีตังยิงสํารอง
ค. การยิงฉากป้ องกันขันสุดท้าย
ง. การตังยิงบนขาหยัง
การจัดยามคอยเหตุของหมวดหนุน มีขอ้ พิจารณาอย่างไร
ก. ตังเท่ากับหมวดในแนวหน้า
ข. ตังน้อยกว่าหมวดในแนวหน้า
ค. ตังมากกว่าหมวดในแนวหน้า
ง. ไม่ตอ้ งมียามคอยเหตุ
การเคลือนย้ายหมวดหนุนไปยังทีมันแห่งอืน ๆ ปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เคลือนย้ายไปทังหมวด
ข. เคลือนย้ายไปทีละหมู่
ค. เคลือนย้ายไปบางส่วน
ง. แล้วแต่ ผบ.ร้อยจะสัง
การปฏิบตั ิการตีโต้ตอบของหมวดหนุน จะต้องพิจารณาจากอะไร
ก. หมวดมิได้กาํ ลังจํากัดการเจาะของข้าศึก
ข. การตีโต้ตอบต้องมีหวังจะทําสําเร็ จ
ค. การเจาะของข้าศึกมิได้มกี ารเพิ มเติมกําลัง
ง. ถูกทุกข้อ
เมือทราบทีมันจริ ง และทีตังยิงสํารองต่าง ๆ ของหมวดหนุนแล้ว หมวดหนุนจะต้องอยู่ ณ. ทีใด
ก. ทีมันจริ ง
ข. ทีมันสํารอง
ค. ทีมันเพิ มเติม
ง. ทีมันในแนวหน้า
ใครเป็ นผูพ้ ิจารณาการวางแผนการตีโต้ตอบ
ก. ผบ.หมวด
ข. ผบ.ร้อย
ค. ผบ.พัน
ง. ผบ.กรม

๓๗๕. หมวดหนุนควรจัดทีมันดัดแปลงอย่างไร
ก. ไม่ตอ้ งจัด
ข. จัดเพียงหนึงแห่ง
ค. จัดสองแห่ง หรื อมากกว่า
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๗๖. การปฏิบตั ิภารกิจของหมวดหนุนในการเฝ้ าตรวจ และจัดการระวังป้ องกันพืนทีส่วนหลังต้องทําอย่างไร
ก. จัดยามคอยเหตุตามจุดต่าง ๆ
ข. จัดตังทีตรวจการณ์ หรื อทีฟังการณ์
ค. การวางพลุสะดุด วางระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ
๓๗๗. การถอนตัวมีการปฏิบตั ิ ๒ วิธี คือ การถอนตัวโดยไม่มีขา้ ศึกกดดัน และวิธีใด
ก. ถอนตัวโดยมีขา้ ศึกกดดัน
ข. การถอนตัวโดยสมัครใจ
ค. ถอนตัวตามคําสัง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๗๘. การถอนตัวโดยไม่มีขา้ ศึกกดดัน มักเลือกถอนตัวช่วงเวลาใด
ก. เวลากลางคืน
ข. เวลากลางวัน
ค. เวลาก่อนมืดคํา
ง. เวลาก่อนรุ่ งสาง

๔๔

๓๗๙. การถอนตัวของหน่วยทหารต้องถอนตัวขณะอยูใ่ นสถานการณ์ใด
ก. ตังรับ
ข. เข้าตี
ค. ถอนตัว
ง. ถูกทุกข้อ
๓๘๐. ผูท้ ีทําหน้าทีแทนผูบ้ งั คับกองร้อยควบคุมชุดลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ณ. ทีตังใหม่ขา้ งหลังขณะถอน
ตัว คือใคร
ก. ผบ.มว.ปล.
ข. รอง ผบ.ร้อย
ค. ผบ.มว.ค.๖๐
ง. ผูอ้ าวุโสสูงสุด
๓๘๑. ตามปกติแล้ว ผบ.มว.ค.๖๐ ต้องประสานงาน และร่ วมตรวจภูมิประเทศ ณ. ทีตังใหม่พร้อมกับใคร
ก. ผบ.มว.ปล. ทีเป็ นหมวดหนุน
ข. ผบ.หมู่ ปก.
ค. รอง ผบ.ร้อย
ง. ถูกทุกข้อ
๓๘๒. ทีตังของ มว.ค.๖๐ ณ. ทีรวมพลในแนวถอนตัว ต้องอยูใ่ กล้กบั หน่วยใด
ก. หมู่ ปก.
ข. ตอน ปรส.
ค. มว.ตถ.
ง. หมวดหนุน
๓๘๓. ในการถอนตัว ผบ.กองกําลังส่วนทีเหลือทิ งไว้ปะทะคือใคร
ก. รอง ผบ.มว.ค.๖๐
ข. รอง ผบ.ร้อย
ค. ผบ.มว.ค.๖๐
ง. ผบ.มว.ปล.
๓๘๔. หมวด ค.๖๐ จะทิ ง หมู่ ค.๖๐ ไว้ ๑ - ๒ หมู่ เพือเป็ นส่วนทิ งไว้ปะทะใครเป็ นผูด้ ูแลส่วนนี
ก. รอง ผบ.มว.ค.๖๐
ข. รอง ผบ.ร้อย
ค. ผบ.มว.ค.๖๐
ง. ผบ.หมู่ ค.๖๐

๓๘๕. ส่วนทีเหลือไว้ปะทะถอนตัวเมือใด
ก. ตามเวลาทีกําหนด
ข. เมือได้รับคําสัง
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข.
ง. ผิดทุกข้อ
๓๘๖. การถอนตัวของ มว.ค.๖๐ จะถอนตัวไปยังทีใด
ก. ทีรวมพลหมวด
ข. ทีรวมพลกองร้อย
ค. ทีรวมพลกองพัน
ง. ผิดทุกข้อ
๓๘๗. การถอนตัวทุกครังใช้รูปขบวนใด
ก. แถวตอน
ข. แถวหน้ากระดาน
ค. สามเหลียมแหลมหน้า
ง. สามเหลียมแหลมหลัง
๓๘๘. เมือ มว.ค.๖๐ ได้รับคําสังถอนตัวงานทีหมวดต้องกระทํา ๒ ประการ คือ การลาดตระเวนทีตังใหม่ขา้ ง
หลัง และ อะไร
ก. การ ลว. ตรวจภูมิประเทศของ ผบ.มว.ค ๖๐ ข. การรายงานตัวต่อ ผบ.ร้อย

๔๕

ค. การตรวจความพร้อมของหน่วย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๓๘๙. เมือ มว.ค.๖๐ เดินทางถึงทีมันใหม่แล้ว ผบ.มว.ค.๖๐ ดําเนินการอย่างไร
ก. ตรวจทีตรวจการณ์กองร้อย
ข. เลือกทีตังยิง ค.๖๐
ค. อํานวยการวางสายโทรศัพท์
ง. ถูกทุกข้อ
๓๙๐. ในการลาดตระเวนตวรจภูมิประเทศของ มว.ค.๖๐ ผูแ้ ทน ผบ.มว. ต้องดําเนินการอย่างไร
ก. ตรวจเลือกทีรวมพลของหมวด
ข. ตรวจเลือกและกําหนดเส้นทางถอนตัว
ค. บันทึกผลการตรวจ และรายงานให้ ผบ.มว.ทราบ
ง. ถูกทุกข้อ
๓๙๑. เมือกําลังส่วนใหญ่ของ มว.ค.๖๐ ถอนตัว หมู่ทีทิ งไว้ปะทะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เปลียนทีตังยิงใหม่
ข. ตังยิง ณ.จุดเดิม
ค. เก็บอาวุธกระสุนเพือรอถอนตัว
ง. เปลียนแผนการยิงใหม่
วิชา การติดต่อสือสาร
๓๙๒. สิ งทีกล่าวต่อไปนีข้อใดไม่อยูใ่ นเรื องของการติดต่อสือสาร
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท์
ค. พลนําสาร
ง. คอมพิวเตอร์
๓๙๓. เครื องมือสือสารหลักทีใช้ในการรบด้วยวิธีรุก คือ
ก. โทรศัพท์ , พลนําสาร
ข. ทัศนะสัญญาณ , พลนําสาร
ค. เสียงสัญญาณ
ง. วิทยุ , พลนําสาร
๓๙๔. เครื องมือสือสารหลักทีใช้ในการรบด้วยวิธีรับ คือ
ก. โทรศัพท์ , พลนําสาร
ข. ทัศนะสัญญาณ , พลนําสาร
ค. เสียงสัญญาณ
ง. วิทยุ , พลนําสาร
๓๙๕. ในการรบด้วยวิธีรับนันหลังจากทีข้าศึกได้เข้าปะทะแล้ว จะใช้เครื องมือสือสารใด
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท์
ค. พลนําสาร
ง. ทัศนะสัญญาณ
๓๙๖. ในเรื องทัศนะสัญญาณนัน ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. ท่าสัญญาณ
ข. ไฟฉาย
ค. กระสุนส่องวิถี
ง. ถูกทุกข้อ
๓๙๗. การเลือนฉาก หรื อย้ายการยิงนัน จะใช้การสือสารชนิดใด
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท์
ค. พลุ หรื อควัน
ง. แผ่นผ้าสัญญาณ

๔๖

๓๙๘. ในเรื องเสียงสัญญาณนัน ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. แตร , ฆ้อง
ข. ฆ้อง , กลอง
ค. เสียงปื น , เครื องมือทีทําให้เกิดเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
๓๙๙. การใช้เครื องมือสือสารประเภทวิทยุนนั จะใช้ในกีภารกิจ
ก. ๑ ภารกิจ
ข. ๒ ภารกิจ
ค. ๓ ภารกิจ
ง. ๔ ภารกิจ
๔๐๐. สิ งใดไม่ใช่ภารกิจ การใช้เครื องมือสือสารประเภทวิทยุ
ก. การควบคุมทางยุทธวิธี
ข. ควบคุมเมือยังไม่เกิดการปะทะ
ค. การติดต่อทางธุรการ
ง. การควบคุมการยิง
๔๐๑. วิทยุทีสามารถติดต่อกันได้นนั จะต้องมีคุณสมบัติใด
ก. มีการปรุ งคลืนแบบเดียวกัน
ข. มีความถีตรงกัน
ค. ระยะระหว่างชุดจะต้องอยูใ่ นระยะทํางานของคลืนวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
๔๐๒. สัญญาณวิทยุทีใช้คนั เคาะ คือสัญญาณแบบใด
ก. VOICE
ข. CONTINUOUS WAVE ( CW )
ค. Single Side Bandessb
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

๔๐๓. กฏในการปฏิบตั ิงานจะช่วยให้ใช้การติดต่อสือสารทางวิทยุมีประสิทธิภาพทีดียงิ ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. ข่าวควรจะชัดเจน , กะทัดรัด , สมบูรณ์
ข. พูดให้ชดั , ช้า เป็ นวลีตามปกติ
ค. ให้ใช้ระบบรับรองฝ่ าย
ง. ให้สาํ นึกอยูเ่ สมอว่าผูบ้ งั คับบัญชาคอยฟังอยูต่ ลอดเวลา
๔๐๔. การอ่านออกเสียงตัวอักษรไทยนัน มีตวั ใดทีอ่านแล้วต่างจากมาตราฐานการอ่านตามแบบอ่านภาษาไทย
ก. ฐ
ข. ฏ
ค. ส
ง. ภ
๔๐๕. ท่านคิดว่า การอ่านตัวเลข ตัวใดอ่านต่างจากปกติทวไป
ั
ก. ๐
ข. ๓
ค. ๕
ง. ๗
๔๐๖. ตัวเลขใด เมือไม่อ่านเป็ นตัว ๆ ให้ออกเสียงเดิม

๔๗

ก. ๐
ข. ๒
ค. ๓
ง. ๗
๔๐๗. การอ่านในข้อใด ไม่อ่านทีละตัวเสมอ
ก. พิกดั แผนที
ข. เวลา
ค. จํานวนเลขทีพอดีร้อย หรื อพัน ไม่มีเศษ
ง. หมู่ วัน เวลา
๔๐๘. สถานีวิทยุจะเข้าใจกันได้ดว้ ยความดัง และความชัดเจนของสัญญาณความดัง และความชัดเจนของ
สัญญาณวิทยุ มีกีระดับ
ก. ๒ ระดับ
ข. ๓ ระดับ
ค. ๔ ระดับ
ง. ๕ ระดับ
๔๐๙. ส่วนต่าง ๆ ของข่าวมีกีส่วน
ก. ๑ ส่วน
ข. ๒ ส่วน
ค. ๓ ส่วน
ง. ๔ ส่วน
๔๑๐. ข้อใดไม่อยูใ่ นส่วนของ หัวข่าว
ก. การเรี ยกขาน
ข. คําพูดตามระเบียบ “ รับข่าว ”
ค. หลักฐานของข่าว “ ที ”
ง. คําแนะนําหัวข่าว “ อ่านตาม ”
๔๑๑. ในส่วนตัวข่าวนัน ประกอบด้วยส่วนใดบ้าง
ก. เนือข่าว
ข. แนวความคิด หรื อความเห็น
ค. หมู่ วัน เวลา
ง. ถูกทังข้อ ก. และ ข.

๔๑๒. ข่ายการสือสารทางวิทยุของหมวดอาวุธหนักใช้วิทยุชนิดใด
ก. PRC – ๖๒๔
ข. PRC – ๗๗
ค. GRC – ๑๒๕
ง. VRC – ๓๔
๔๑๓. ข่ายการสือสารทางวิทยุของหมวดช่างโยธาใช้วิทยุ PRC – ๖๒๔ และ PRC – ๗๗ อย่างละกีเครื อง
ก. ๑ , ๑ เครื อง
ข. ๒ , ๒ เครื อง
ค. ๓ , ๑ เครื อง
ง. ๔ , ๑ เครื อง
๔๑๔. ข่ายการสือสารทางสายของ ทก.ร้อยอาวุธเบา ใช้โทรศัพท์ชนิดใด
ก. CE – ๑๑
ข. TA – ๑ / PT
ค. TA – ๓๑๒ / PT
ง. SB ๙๙๓ / GT
๔๑๕. ข่ายการติดต่อสือสารทางสายของกองพันทหารราบนัน ในแต่ละกองร้อยใช้โทรศัพท์ชนิดใด
ก. SB ๙๙๓ / GT
ข. TA – ๓๑๒ / PT
ค. TA – ๑ / PT
ง. CE – ๑๑

๔๘

๔๑๖. ศูนย์สือสารจะต้องปฏิบตั ิงานวันละกีชัวโมง
ก. ๘ ชัวโมง
ข. ๑๒ ชัวโมง
ค. ๑๘ ชัวโมง
ง. ๒๔ ชัวโมง
๔๑๗. ระเบียบการใช้วิทยุ หน่วยงานระดับใดเป็ นผูก้ าํ หนด
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. กองพล
ง. กรม
๔๑๘. ความถีสถานีวิทยุแบบ AM จะต้องตรวจสอบความถีอย่างน้อยวันละกีครัง
ก. ๑ ครัง
ข. ๒ ครัง
ค. ๓ ครัง
ง. ๔ ครัง
๔๑๙. ในการทีความถีวิทยุถกู รบกวน จะต้องรายงานนายทหารสือสารระดับใด
ก. กรม
ข. กองพล
ค. กองทัพภาค
ง. กองทัพบก
๔๒๐. การใช้ทศั นะสัญญาณตามทีระเบียบ ทบ. ได้กาํ หนดไว้นนพลุ
ั ร่มสีอะไร ทีจะใช้เพือส่องสว่างเท่านัน
ก. สีแดง
ข. สีเขียว
ค. สีขาว
ง. สีนาํ เงิน
๔๒๑. การรับรองฝ่ ายนันจะต้องใช้เมือ
ก. เมือคาดว่าจะมีการงดส่งข่าว
ข. รับรองการระงับวิทยุ
ค. รับรองการส่งวิทยุ
ง. เมือถูกถามการรับรองฝ่ ายจากสถานีอืน

๔๒๒. ในการรับรองฝ่ ายนัน ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. เมืองดการติดต่อ หรื อลดข้อความรายงานให้สนลง
ั
ข. เมือส่งข่าวไปยังสถานีทีกําลังระงับการส่ง
ค. เมือส่งข่าวลับเป็ นข้อความธรรมดา
ง. เมือสถานีถกู บังคับให้ส่งข่าวทีไม่ตอ้ งตอบ
๔๒๓. วิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ มีปุ่มควบคุมทังหมดกีปุ่ ม
ก. ๒ ปุ่ ม
ข. ๓ ปุ่ ม
ค. ๔ ปุ่ ม
ง. ๕ ปุ่ ม
๔๒๔. จํานวนช่องสถานีของวิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ มีกีช่อง
ก. ๒,๒๒๐ ช่อง
ข. ๒,๓๒๐ ช่อง
ค. ๒,๔๒๐ ช่อง
ง. ๒,๕๒๐ ช่อง
๔๒๕. ระดับไฟใช้งานของวิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ คือ

๔๙

ก. ๑๐ - ๑๗ โวลต์
ข. ๑๕ - ๒๐ โวลต์
ค. ๒๕ - ๓๐ โวลต์
ง. ๓๕ - ๔๐ โวลต์
๔๒๖. แบตเตอรี ของวิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ ใช้งานได้ประมาณกีชัวโมง
ก. ๑๗ ชัวโมง
ข. ๑๘ ชัวโมง
ค. ๑๙ ชัวโมง
ง. ๒๐ ชัวโมง
๔๒๗. นําหนักวิทยุมือถือ PRC – ๖๒๔ มีนาํ หนักกีกรัม
ก. ๙๕๐ กรัม
ข. ๙๖๐ กรัม
ค. ๙๗๐ กรัม
ง. ๙๘๐ กรัม
๔๒๘. ความถีของวิทยุ AN – PRC – ๗๗ LOW BAND มียา่ นความถีเท่าใด
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. เสาอากาศสัน AT – ๘๙๒ / PRC – ๒๕ ยาวเท่าใด
ก. ๓ ฟุต
ข. ๔ ฟุต
ค. ๕ ฟุต
ง. ๖ ฟุต
๔๓๐. โทรศัพท์แบบ TA– ๔๓ / PT ตัวเครื องมีนาํ หนักเท่าใด
ก. ๗ ปอนด์
ข. ๗.๕ ปอนด์
ค. ๘ ปอนด์
ง. ๙.๕ ปอนด์
๔๓๑. เครื องสลับสายฉุกเฉิน SB – ๙๙๓ / GT ความจุทางสายสามารถจุได้กีทางสาย
ก. ๕ ทางสาย
ข. ๖ ทางสาย
ค. ๗ ทางสาย
ง. ๘ ทางสาย
วิชาเหล่าทหารม้า
๔๓๒. ปลย. ๑๑ เป็ นอาวุธประจํากายทหารออกแบบโดยบริ ษทั เฮกเลอร์ยงิ ไกลสุดเท่าไร
ก. ๒,๕๐๐ เมตร
ข. ๓,๐๐๐ เมตร
ค. ๓,๑๐๐ เมตร
ง. ๔,๐๐๐ เมตร
๔๓๓. ปลย.๑๑ ยิงหวังผลประมาณเท่าไร
ก. ๓๐๐ เมตร
ข. ๔๐๐ เมตรลงมา
ค. ๕๐๐ เมตร
ง. ๔๒๐ เมตร
๔๓๔. ปลย.๑๑ มีกระสุนทีใช้กีชนิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๔๓๕. ในการยิงปื น ปลย ๑๑ ถ้ายิงปื นแล้วไม่ลนออกไก
ั
ให้รอทีจะแก้ไขกีวินาที
ก. ๕ วินาที
ข. ๑๐ วินาที

๕๐

ค. ให้นบั ๑ – ๑๐
ง. ถูกทังข้อ ข.และ ค.
๔๓๖. ปลย.๑๑ ในการปรับปื นในระยะ ๒๕ เมตร ให้ปรับศูนย์เล็งไปที
ก. ตัว V
ข. รู หมายเลข ๓
ค. รู หมายเลข ๒
ง. ไม่จาํ เป็ นต้องปรับ
๔๓๗. ปลย. M .๑๖ ยิงได้ไกลสุดเท่าไร
ก. ๒,๖๕๓ เมตร
ข. ๓,๐๐๐ เมตร
ค. ๒๕๐๐ เมตร
ง. ๒,๐๐๐ เมตร
๔๓๘. ปลย.M.๑๖ ยิงหวังผลได้เท่าไร
ก. ๘๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๔๖๐ เมตรลงมา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๓๙. ปลย.M.๑๖ กว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๕.๕๖ มม.
ข. ๐.๒๒๓ นิ ว
ค. ถูกทังข้อ ก.และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๔๐. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M.๒๐๓ ใช้ติดกับปื นชนิดใด
ก. ปลย.M.๑๖ A ๑
ข. ปลย.๑๑
ค. M ๖๐
ง. ปพ.๘๖
๔๔๑. เครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ ยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๑๕๐ เมตร
ข. ๒๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐ เมตร

๔๔๒. เครื องยิงลูกระเบิดขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ ยิงเป้ าหมายเป็ น พืนที ๓๕๐ เมตร และเป็ นเป้ าหมายเป็ นจุด
เท่าไร
ก. ๑๕๐ เมตร
ข. ๒๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ เมตร
ง. ๔๐๐ เมตร
๔๔๓. กระสุน ขนาด ๔๐ มม. เมือยิงพ้นลํากล้องแล้วอาการหมุนทีรอบ/กีนาที
ก. ๒,๐๐๐ รอบ/นาที
ข. ๓,๗๐๐ รอบ/นาที
ค. ๑,๐๐๐ รอบ/นาที
ง. ๓,๐๐๐ รอบ/นาที
๔๔๔. ภายในลํากล้องปี M ๒๐๓ มีจาํ นวนเกลียวกีเกลียว
ก. ๖ เกลียว
ข. ๕ เกลียว
ค. ๔ เกลียว
ง. ไม่มีเกลียว
๔๔๕. ปื นกล MAG ๕๘ เป็ นปื นเอนกประสงค์ผลิตในประเทศเบลเยียมขนาด 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. ปื นกล MAG ๕๘ เป็ นปื นเอนกประสงค์ ยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑,๕๐๐ เมตร
ข. ๑,๗๐๐ เมตร
ค. ๑,๘๐๐ เมตร
ง. ๒,๐๐๐ เมตร
๔๔๗. ปื นกล MAG ๕๘ มีอตั ราการยิง กีนัด/นาที
ก. ๖๕๐-๑,๐๐๐ นัด/นาที
ข. ๕๕๐ นัด/นาที
ค. ๑,๒๐๐ นัด/นาที
ง. ๑,๕๐๐ นัด/นาที
๔๔๘. ปื นกล MAG.๕๘ ทํางานด้วยระบบกกรวยอัดแก๊สจะทํางานด้วยหน้าลูกเลือนเปิ ด ปื นการจัดกรวยอัดแก๊ส
ก. รู ที ๑
ข. รู ที ๒
ค. รู ที ๓
ง. รู ที ๔
๔๔๙. ปื นกล M ๖๐ มีขนาดกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๖๐ มม.
ข. ๗.๖๒ มม.
ค. ๕๐ มม.
ง. ๕.๕๖ มม.
๔๕๐. ปื นกล M ๖๐ เป็ นปื นกลอัตโนมัติ ระบายความร้อนด้วย อะไร
ก. นํา
ข. แก๊ส
ค. อากาศ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๕๑. ปื น M ๖๐ มีระยะยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๔,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๐๐๐ เมตร
ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๗๒๕ เมตร

๔๕๒. ปื นกล M ๖๐ ความเร็ วในการยิงสูงสุดเท่าไร
ก. ๕๕๐ นัด/นาที
ข. ๖๐๐ นัด/นาที
ค. ๔๐๐ นัด/นาที
ง. ๓๐๐ นัด/นาที
๔๕๓. ปื นกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม.ทีใช้เป็ นปื นต่อสูอ้ ากาศยาน บน รสพ.๘๕ ยิงาํ กลสุดเท่าไร
ก. ๔,๐๐๐ เมตร
ข. ๕,๐๐๐ เมตร
ค. ๖,๐๐๐ เมตร
ง. ๗,๐๐๐ เมตร
๔๕๔. ปื นกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม. ทํางานด้วยแก๊ส ระบายความร้อนด้วยอากาศ ป้ อนกระสุนด้วยสาย
กระสุนการนําสายกระสุนเข้าตัวปื น สามารถนําเข้าได้ทางไหนของตัวปื น
ก. ทางซ้าย
ข. ทางขวา
ค. ทางบน
ง. ได้ทงสองทาง
ั
แต่ตอ้ งเปลียนทางป้ อน
๔๕๕. ปื นกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม.หวังผลทางอากาศเท่าไร
ก. ๑,๖๐๐ เมตร
ข. ๑,๘๐๐ เมตร

๕๒

ค. ๒,๐๐๐ เมตร
ง. ๒,๒๐๐ เมตร
๔๕๖. ปื นกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม. ยิงมุมตําสุดเท่าไร
ก. ๕ องศา
ข. ๖ องศา
ค. ๗ องศา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๕๗. เครื องยิงลูกระเบิดขนาด ๔.๒ นิ ว กว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๑๐๕ มม.
ข. ๑๒๐ มม.
ค. ๘๑ มม.
ง. ๘๒ มม.
๔๕๘. กระสุนเครื องยิงลูกระเบิดขนาด ๑๒๐ มม. M ๘๖ มีกีชนิด
ก. ๒ ชนิด
ข. ๓ ชนิด
ค. ๔ ชนิด
ง. ๕ ชนิด
๔๕๙. กระสุนมูลฐานของเครื องยิงลูกระเบิดขนาด ๑๒๐ มม. ๑ กระบอกมีกีนัด
ก. ๑๘๔ นัด
ข. ๑๔๘ นัด
ค. ๑๕๐ นัด
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๖๐. เครื องยิงลูกระเบิดขนาด ๘๒ มม. ยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๓,๐๔๐ เมตร
ข. ๓,๐๐๐ เมตร
ค. ๓,๕๐๐ เมตร
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๔๖๑. ลํากล้องเครื องยิงลูกระเบิด ขนาด ๘๒ มม. มีนาํ หนักเท่าไร
ก. ๑๗ กก.
ข. ๑๘ กก.
ค. ๑๗.๘ กก.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

๔๖๒. รถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน ติดตัง ปื นใหญ่ ๑ กระบอก มีขนาดกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๗๖ มม.
ข. ๙๐ มม.
ค. ๑๐๕ มม.
ง. ๑๒๐ มม.
๔๖๓. รถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน มีปืนกลร่ วมแกน ๑ กระบอกมีขนาดเท่าไร
ก. ๗.๖๐ มม.
ข. ๗.๖๒ มม.
ค. ๗.๖๕ มม.
ง. ๗.๗๒ มม.
๔๖๔. รถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน ปื นใหญ่สามารถหมุนได้รอบตัว ให้มุมสูงได้ + ๖๐๐ มิลเลียม และมุมกดของ
ปื นใหญ่ คือเท่าไร
ก. -๒๘๐ มิลเลียม
ข. -๓๘๐ มิลเลียม
ค. -๑๘๐ มิลเลียม
ง. -๔๘๐ มิลเลียม
๔๖๕. ระยะยิงไกลสุดในการยิงเล็งตรง ของรถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน คือ
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๐๐๐ เมตร

๕๓

ค. ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๒,๒๐๐ เมตร
๔๖๖. รถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน ติดตังปื นกลร่ วมการ ๑ กระบอก มีระยะยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๐๐๐ เมตร
ค. ๑,๕๐๐ เมตร
ง. ๗๕๐ เมตร
๔๖๗. รถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน ติดตังเครื องยิงลูกระเบิดควันข้างป้ อมปื นข้างละเท่าไร
ก. ๔ ลํากล้อง
ข. ๖ ลํากล้อง
ค. ๘ ลํากล้อง
ง. ๑๐ ลํากล้อง
๔๖๘. ระบบเครื องรับแรงถอยของรถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน มี ๒ ระบบ คือ ๑ ระบบเครื องรับแรงถอยใช้นาํ มัน
๒.ระบบเครื องส่งปื นกลับเข้าทีใช้อะไรเป็ นแรงดัน
ก. อากาศ
ข. นํามัน
ค. อากาศทีมีความดันและนํามัน
ง. แก๊สไนโตรเจน
๔๖๙. นํามันหล่อลืนเครื องรับแรงถอยปื นใหญ่ขนาด ๗๖ มม. รถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน ได้แก่
ก. OM – ๑๓
ข. XO – ๒๖๔
ค. PX – ๗
ง. PX – ๔
๔๗๐. จํานวนกระสุนปื นใหญ่ขนาด ๗๖ มม. บรรทุกบนรถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน มีจาํ นวนเท่าไร
ก. ๒๐ นัด
ข. ๓๐ นัด
ค. ๔๐ นัด
ง. ๕๐ นัด
๔๗๑. จํานวนกระสุนปื นกลร่ วมแกนขนาด ๗.๖๒ มม. บรรทุกบนรถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน มีจาํ นวนเท่าไร
ก. ๕๐๐ นัด
ข. ๑,๐๐๐ นัด
ค. ๒,๐๐๐ นัด
ง. ๓,๐๐๐ นัด
๔๗๒. รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐ ติดตัง ปื นใหญ่ ๑ กระบอก มีขนาดกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๗๖ มม.
ข. ๙๐ มม.
ค. ๑๐๕ มม.
ง. ๑๒๐ มม.
๔๗๓. ปื นใหญ่ของรถเกราะ วี – ๑๕๐ แบ่งออกเป็ นส่วนใหญ่ ๆ ได้ ๓ ส่วน คือ ๑ ปลอกยังการถอย ๒ ลํากล้อง
๓. คืออะไร
ก. โครงเครื องปิ ดท้าย
ข. เครื องรับแรงถอย
ค. แท่งลูกเลือน
ง. เข็มแทงชนวน
๔๗๔. รถเกราะ วี – ๑๕๐ มีพลประจํารถ ๕ นาย คือ ๑. ผบ.รถ, ๒. พลขับ, ๓. พลยิง, ๔. พลยิงผูช้ ่วย, ๕.คือข้อใด
ก. พลบรรจุ
ข. พลกระสุน(ทําหน้าทีพนักงานวิทยุ)
ค. พลชีเป้ าหมาย
ง. พลเล็งทีหมาย
๔๗๕. ป้ อมปื นรถเกราะ วี – ๑๕๐ ติดตังเครื องยิงลูกระเบิดควันและสังหาร ๒ ชุด ๑ ชุดจะมี ๖ ลํากล้อง ๒ ข้าง
๑๒ ลํากล้อง มีขนาดกว้างปากลํากล้องเท่าไร

๕๔

ก. ๙๐ มม.
ข. ๗๖ มม.
ค. ๘๑ มม.
ง. ๑๐๕ มม.
๔๗๖. จากข้อ ๔๔ ผูท้ ีทําการยิงเครื องยิงลูกระเบิดควันและสังหารคือใคร
ก. พลยิง
ข. พลยิงผูช้ ่วย
ค. ผบ.รถ
ง. พลขับ
๔๗๗. เมือทําการยิงปื นใหญ่รถเกราะ วี – ๑๕๐ ระยะถอยของปื นใหญ่จะมีระยะเท่าไร
ก. ๔๐ ซม.
ข. ๖๐ ซม.
ค. ๓๐ ซม.
ง. ๕๐ ซม.
๔๗๘. ปื นใหญ่รถเกราะ วี – ๑๕๐ จะต้องอัดไขมันซิลิโคนทีรองลํากล้องข้างละ ๑ ลบ.ซม. ทังสองข้าง เมือทํา
การยิง ไปแล้วครบกีนัด
ก. ๑๐๐ นัด
ข. ๒๐๐ นัด
ค. ๓๐๐ นัด
ง. ๔๐๐ นัด
๔๗๙. รถเกราะ วี – ๑๕๐ สามารถหมุนป้ อมปื นไรอบตัว ๓๖๐ องศา ผูท้ ีทําการใช้ป้อมปื นคือใคร
ก. พลยิงผูช้ ่วย
ข. พลบรรจุ
ค. พลขับ
ง. ผบ.รถ, พลยิง
๔๘๐. ปื นใหญ่รถเกราะ วี – ๑๕๐ สามารถลันไกด้วยระบบไฟฟ้ า และด้วยเท้า อยากทราบว่า ผูท้ ีใช้เครื องลันไก
ด้วยระบบไฟฟ้ า คือ
ก. ผบ.รถ
ข. พลบรรจุ
ค. พลขับ
ง. พลยิง

๔๘๑. จากข้อ ๔๙ ผูท้ ีใช้เครื องลันไกด้วยเท้า คือ
ก. ผบ.รถ
ข. พลบรรจุ
ค. พลขับ
ง. พลยิง
๔๘๒. เครื องรับแรงถอยปื นใหญ่รถเกราะ วี – ๑๕๐ ประกอบด้วย เปลปื น, แปนบรับแรงถอย, ลูกสูบรับแรงถอย
และข้อใด
ก. แท่งลูกเลือน
ข. กระบอกนํามันชดเชย
ค. ปลอกยังการถอย
ง. ลํากล้อง
๔๘๓. เครื องควบคุมการยิงเล็งตรงรถเกราะ วี – ๑๕๐ คือ กล้องตรวจการณ์ของพลยิงเป็ นกล้องแบบใด
ก. คมมีด
ข. คมขวาน
ค. ตาเรื อ
ง. สองคม
๔๘๔. มาตราประจําแก้วของกล้องตรวจการณ์ของพลยิงรถเกราะ วี – ๑๕๐ ใช้เล็งทีหมายให้กบั ปื นใหญ่ขยาย ๑
เท่า และ ๘ เท่า ในกล้องเดียวกัน ภายในมีมาตราระยะยิง แบ่งกระสุนอยู่ ๓ ชนิด คือ ๑. กระสุนระเบิดกะเทาะ
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เกราะ ๒.กระสุนระเบิดต่อสูร้ ถถัง ๓.คือข้อใด
ก. กระสุนลูกปลาย
ข. กระสุนระเบิด
ค. กระสุนเจาะเกราะ
ง. กระสุนส่องแสง
๔๘๕. การหล่อลืนป้ อมปื น รถเกราะ วี – ๑๕๐ อย่างถูกต้องเมือใช้งานครบ ๑,๐๐๐ ไมล์ หรื อ ๑,๖๐๐ กม.
หรื อกีเดือน
ก. ทุก ๆ ๓ เดือน
ข. ทุก ๆ ๒ เดือน
ค. ทุก ๆ ๑ เดือน
ง. ทุก ๆ ๔ เดือน
๔๘๖. เครื องยิงลูกระเบิด ค.แบบ ๙๕ ขนาด ๔.๒ นิ ว M ๓๐ เป็ น ค.หนัก ซึงจะต้องบรรทุกและนําพาไป
โดยยานพาหนะ สามารถตังยิงบนพืนดิน หรื อยานพาหนะชนิดใด
ก. รสพ.M ๑๐๖/รสพ.M ๑๐๖ A ๑
ข. รถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน
ค. รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐
ง. รยบ ๑/๔ ตัน
๔๘๗. ในขณะทําการยิง ค.แบบ ๙๕ ขนาด ๔.๒ นิ ว M .๓๐ ลํากล้องภายในต้องแห้ง ให้ทาํ ความสะอาด
ลํากล้องหลังจากการยิงกระสุนไปแล้วทุก ๆ กีนัด
ก. ๕ นัด
ข. ๑๐ นัด
ค. ๑๕ นัด
ง. ๒๐ นัด
๔๘๘. เครื องยิงลูกระเบิด แบบ ๔.๒ นิ ว M ๓๐ แบ่งออกเป็ นส่วนใหญ่ ๗ ส่วน คือ ๑. ลํากล้อง, ๒. ขาหยัง,
๓. คานยึดขาหยัง, ๔. ฐานหมุน, ๕. คือข้อใด
ก. แท่งลูกเลือน
ข. เข็มแทงชนวน
ค. แผ่นฐาน
ง. ควงส่าย

๔๘๙. เครื องยิงลูกระเบิด M.๒๙ ขนาด ๘๑ มม. เป็ นเครื องยิงทีใช้ติดตังบนพืนดินและบนยานพาหนะชนิดใด
ก. รถถังเบา ๒๑ สคอร์เปี ยน
ข. รสพ.M ๑
ค. รยบ.๑/๔ ตัน
ง. รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐
๔๙๐. เครื องยิงลูกระเบิด M ๒๙ ขนาด ๘๑ มม.แบ่งออกเป็ น ส่วนใหญ่ ๆ ๓ ส่วน คือ ๑. ลํากล้องและเครื องปิ ด
ท้าย, ๒. ขาหยัง, ๓. คือข้อใด
ก. ฐานรับลํากล้อง
ข. แท่งลูกเลือน
ค. กระบอกนํามันชดเชย
ง. ปลอกยังการถอย
๔๙๑. เครื องยิงลูกระเบิด M ๒๙ ขนาด ๘๑ มม. หมุนควงส่าย ๑ รอบ ส่ายได้ประมาณ เท่าไร
ก. ๕ มิลเลียม
ข. ๑๐ มิลเลียม
ค. ๑๕ มิลเลียม
ง. ๒๐ มิลเลียม
๔๙๒. ข้อใดทีไม่อยูใ่ นหลักการใช้หมวดลาดตระเวน
ก. การปฏิบตั ิการรบเป็ นชุด
ข. ปฏิบตั ิตามลําพังในระยะเวลาจํากัด
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ค. ปฏิบตั ิการเป็ นอิสระในระยะเวลานาน ๆ
ง. ใช้ได้ปฏิบตั ิการเป็ นหน่วย
๔๙๓. หน้าทีทางธุรการภายในหมวดเป็ นหน้าทีของใคร
ก. รอง ผบ.มว.ลว.
ข. ผบ.ตอน
ค. ผบ.มว.ลว.
ง. รอง ผบ.ตอน
๔๙๔.ภารกิจในการยิงเล็งตรงให้กบั หมวดลาดตระเวนในการจัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน (อจย.๑๗-๕๗
ก.)ไดแก่ส่วนใด
ก. ตอนลาดตระเวน
ข. ตอนรถเกราะ
ค. หมู่สนับสนุน
ง. ตอนรถถัง
๔๙๕. ภารกิจในการรวบรวมข่าวสาร มว.ลว.กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ได้แก่ส่วนใด
ก. ตอนลาดตระเวน
ข. ตอนรถเกราะ
ค. ตอนรถถัง
ง. ตอนคอยเหตุ
๔๙๖. ภารกิจของหมู่ปืนเล็กปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับอะไร
ก. สนับสนุนการยิงเล็งจําลองให้กบั หมวด
ข. รวบรวมและรายงานข่าวสาร
ค. เข้าประชิดและร่ วมเป็ นส่วนดําเนินกลยุทธ
ง. เป็ นฐานยิงให้กบั หมวด
๔๙๗. ในขณะที ผบ.มว.ทําการลาดตระเวนเส้นทางเมือถูกปะทะลําดับขันที ๒ เป็ นการปฏิบตั ิเกียวกับอะไร
ก. รายงานและจัดขบวนรบ
ข. คลีคลายสถานการณ์
ค. เลือกหนทางการปฏิบตั ิ
ง. รายงานข้อตกลงใจและข้อสมมุติ
๔๙๘. มว.ลว.คลีคลายสถานการณ์ทีเกิดขึนจากข้าศึกนัน เพือให้ทราบอะไร
ก. กําลัง,ทีตัง,การวางและการประกอบกําลัง
ข. ภารกิจ,เส้นทางการเคลือนที,เครื องกีดขวาง
ค. ภูมิประเทศ,ลมฟ้ าอากาศ,พืนทีสูงข่ม
ง. แผนการปฏิบตั ,ิ ขวัญกําลังใจของข้าศึก
๔๙๙. มว.ลว.รับมอบภารกิจเป็ นกองระวังหน้าเมือเกิดการปะทะต้องใช้ส่วนใดนํา
ก. หมู่ปืนเล็ก
ข. ตอนรถถัง(รถเกราะ)
ค. หมู่เครื องยิงลูกระเบิด
ง. ตอนคอยเหตุ (ตอนลาดตระเวน)
๕๐๐. มว.ลว.ป้ องกันหน่วยของตนอย่างไรเมือเผชิญหน้ากับข้าศึก หรื อข้าศึกอยูใ่ นทีมันตังรับแข็งแรง
ก. กระทําเหมือนกับมีการปะทะ
ข. กระทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึน
ค. กระทําเหมือนกับถูกข้าศึกหลอก
ง. กระทําเยียงผูม้ ีวญ
ิ ญาณการเอาตัวรอด
๕๐๑. ระหว่างการเคลือนที มว.ลว.คาดว่าน่าจะมีการปะทะใกล้จะเกิดขึน เพือความปลอดภัยจะเลือกการ
เคลือนทีอย่างไร
ก. เคลือนทีในบริ เวณเป็ นป่ า
ข. เคลือนทีค่อยเป็ นค่อยไป
ค. เคลือนทีเป็ นห้วง ๆ
ง. ทีซึงมีร่มเงา
๕๐๒. การออกคําสังของ ผบ.มว.ควรจะออกทีใดดีทีสุด
ก. แนวประสานการปฏิบตั ิ
ข. เส้นแบ่งเขต
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ค. ทีซึง ผบ.มว.มองเห็นทีหมาย
ง. ทีซึงมีร่มเงา
๕๐๓. คําแนะนําทีมีลกั ษณะการตอบคําถาม ใคร,อะไร,เมือไร,อย่างไร,ทีไหน,อยูใ่ นคําสังยุทธการข้อใด
ก. สถานการณ์ขา้ ศึกและฝ่ ายเรา
ข. การบังคับบัญชาและการสือสาร
ค. การปฏิบตั ิ
ง. ภารกิจ
๕๐๔. ในการจัดหมวดลาดตระเวน ร้อย ม.(ลว.)(อจย.๑๗-๕๗ พ.)ถ้าภูมิประเทศอํานวยต่อการเข้าตีส่วน
ดําเนินกลยุทธจะประกอบด้วยอะไร
ก. ตอนรถเกราะและหมู่สนับสนุน
ข. ตอนรถเกราะและหมู่เครื องยิงลูกระเบิด
ค. ตอนคอยเหตุและตอนลาดตระเวน
ง. ตอนรถถังและหมู่ปืนเล็ก
๕๐๕. ในระหว่างการเข้าตี ผบ.มว.จะอยูท่ ีใด
ก. ในฐานยิงทีมีความแข็งแรงทีสุด
ข. ในทีรวมพลทีมีความแข็งแรงทีสุด
ค. ณ ทีควบคุมการปฏิบตั ิได้ดีทีสุด
ง. ในทีมีการกําบังซ่อนพรางทีดีทีสุด
๕๐๖. เมือยึดทีหมายได้แล้วสิ งทีปฏิบตั ิอยูก่ บั การเสริ มความมันคง ได้แก่
ก. การระวังป้ องกัน
ข. การทดแทน
ค. การจัดระเบียบใหม่
ง. การรายงาน
๕๐๗. การเลือกทีมันตังรับของ ผบ.มว.ลว.ทีจะต้องคํานึงถึงบางประการ ได้แก่อะไร
ก. ยากต่อการตรวจการ
ข. มีเส้นทางเข้าออกอย่างจํากัด
ค. การใช้เครื องกีดขว้างตามธรรมชาติให้ดีทีสุด
ง. ห่างไกลจากแหล่งนํา
๕๐๘. เมือได้รับมอบภารกิจในการตังรับ ผบ.มว.ลว.จะให้ใครร่ วมไปทําการลาดตระเวนทีมัน
ก. ผบ.ร้อย และ รอง ผบ.ร้อย
ข. ผบ.ตอน และ ผบ.หมู่
ค. รอง ผบ.มว.ลว. และ รอง ผบ.ตอน
ง. ผบ.หมู่ ปล. และ ผบ.หมู่เครื องยิงลูกระเบิด
๕๐๙. ตอนคอยเหตุ ( ตอน ลว.) เมือทําหน้าทีเป็ นพลปื นเล็กจะใช้อย่างไร
ก. เป็ นบุคคล
ข. เป็ นหมวด
ค. ใช้เป็ นคัน
ง. ใช้เป็ นหมู่
๕๑๐. ลําดับความเร่ งด่วนในการวางกําลังของ มว.ลว.จะทําอะไรก่อน
ก. ถากถางพืนยิง
ข. นํารถถัง,รถเกราะเข้าทีกําบังตัวรถและป้ อมปื น
ค. ดัดแปลงภูมิประเทศ
ง. ทําแผ่นจดระยะ
๕๑๑. ในการจัดหมวดลาดตระเวน ร้อย ม.ลว. (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ในการบรรจุรถถัง ใช้รถถังประเภทอะไร
ก. รถเกราะคอมมานโด วี-๑๕๐
ข. ถ. เบา ๒๑ สคอร์เปี ยน
ค. ถ.เอ็ม.๔๑
ง. ถ.เอ็ม.๔๘ เอ.๕
๕๑๒. อัตราการจัดอาวุธยุทธโธปกรณ์ของ มว.ม.บรรทุกยานเกราะ คืออะไร
ก. อจย.๑๗ – ๒๕ พ.
ข. อจย. ๑๗ – ๒๖ พ.
ค. อจย. ๑๗ – ๒๘ พ.
ง. อจย. ๑๗ - ๒๗ พ.
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๕๑๓. ภารกิจของกองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะคือ
ก. เข้าประชิดข้าศึกด้วยการยิง การดําเนินกลยุทธ เพือทําลายหรื อจับเป็ นเชลย
ข. ทําลายการเข้าตีของข้าศึกด้วยการยิง การรบประชิด และตีโต้ตอบ
ค. แย่งยึดภูมิประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
๕๑๔. การรบด้วยวิธีรุก ประเภทของการรบด้วยวิธีรุก มีอะไรบ้าง
ก. การเคลือนทีเข้าปะทะ และการเข้าตีประสาน
ข. การลาดตระเวนด้วยกําลัง และการเข้าตีประสาน
ค. การเคลือนทีเข้าปะทะ การขยายผล และไล่ติดตาม
ง. การเคลือนทีเข้าปะทะ,การลาดตระเวนด้วยกําลัง,การเข้าตีประสาน,การขยายผลและไล่ติดตาม
๕๑๕. แบบของการดําเนินกลยุทธมีกีแบบอะไรบ้าง
ก. การเข้าตีโอบ, การเข้าตีตลบ
ข. การเข้าตีเจาะ, การเข้าตีตรงหน้า
ค. การแทรกซึม
ง. ถูกทุกข้อ
๕๑๖. จุดประสงค์ของทีรวมพลมีไว้เพืออะไร
ก. แจกจ่ายคําสัง, จัดกําลังเพือทําการรบ
ข. การส่งกําลัง, การซ่อมบํารุ ง
ค. เพือออมกําลังปรับกําลังทดแทนใหม่
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข
๕๑๗. พืนทีการตังรับจะแบ่งพืนทีออกเป็ น ๓ พืนที มีอะไรบ้าง
ก. พืนทีตังรับหน้า, พืนทีส่วนกลาง, พืนทีส่วนหลัง
ข. พืนทีระวังป้ องกัน, การรักษาด่าน, พืนทีกองหนุน
ค. กองรักษาด่านรบ, พืนทีส่วนใหญ่, พืนทีกองหนุน
ง. พืนทีระวังป้ องกัน, พืนทีตังรับหน้า, พืนทีกองหนุน
๕๑๘. แบบของการตังรับแบบมูลฐานมี ๒ แบบ อะไรบ้าง
ก. แบบยึดพืนที (AREE)
ข. แบบคล่องตัวและแบบกวาดล้าง
ค. แบบยึดพืนทีและแบบกวาดล้างส่วนหลัง
ง. แบบยึดพืนที(AREE), แบบคล่องตัว(MOBILE)
๕๑๙. แบบของการร่ นถอยมีดว้ ยกันทีแบบอะไรบ้าง
ก. รบหน่วงเวลา,การปรับกําลัง,การถอย
ข. การถอนตัวและการถอย
ค. การลาดตระเวน,การถอนตัว,การถอย
ง. การรบหน่วงเวลา,การถอนตัว,การถอย
๕๒๐. แบบของการรบหน่วงเวลามีดว้ ยกันกีแบบอะไรบ้าง
ก. การรังหน่วง ณ ทีมันตามลําดับขัน
ข. การรังหน่วง ณ ทีมันสลับขัน
ค. ถูกทังข้อ ก. และ ข้อ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๒๑. คําสังยุทธการข้อ ๒ คืออะไร
ก. การปฏิบตั ิ
ข. การบังคับบัญชาและการสือสาร
ค. สถานการณ์ขา้ ศึกและฝ่ ายเรา
ง. ภารกิจ

๕๙

๕๒๒. อัตราการจัด มว.ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ๑ หมวดมีกาํ ลังพลจัดเต็มกีนาย
ก. ๔๐ นาย
ข. ๓๐ นาย
ค. ๕๐ นาย
ง. ๒๕ นาย
๕๒๓. ๑ หมู่ ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ มีกาํ ลังพลกีนาย
ก. ๑๑ นาย
ข. ๑๒ นาย
ค. ๑๓ นาย
ง. ๑๔ นาย
๕๒๔. กองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะ อจย.๑๗-๒๗ พ. จัดกําลังอย่างไร
ก. ๑ กองบังคับการกองร้อย, ๓ หมวดทหารม้า
ข. ๑ บก.ร้อย, ๒ หมวดทหารม้า
ค. ๓ หมวดทหารม้า
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๒๕. กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ อัตราการจัดทีเท่าไร
ก. อจย. ๑๗-๒๘ พ.
ข. อจย. ๑๗-๒๗ พ.
ค. อจย. ๑๗-๒๖ พ.
ง. อจย. ๑๗-๒๕ พ.
๕๒๖. กองร้อยสนับสนุนการรบ อัตราการจัดทีเท่าไร
ก. อจย.๑๗-๒๖ พ.
ข. อจย. ๑๗-๒๕ พ.
ค. อจย. ๑๗-๒๗ พ.
ง. อจย. ๑๗-๒๘ พ.
๕๒๗. กองร้อยสนับสนุนการรบมีการประกอบกําลังอย่างไร
ก. ตอน บก.ร้อย.,ตอน บก.พัน, มว,ค.,มว.ลว.,มว.ตถ.
ข. ตอน บก.ร้อย., ตอน บก.พัน., มว.ค.
ค. มว.ค., มว.ตถ., มว.ส.
ง. ตอน บก.พัน., มว.ตถ., มว.ส.
๕๒๘. กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบมีการประกอบกําลังอย่างไร
ก. ตอน บก.ร้อย., มว.ซ่อมบํารุ ง, มว.สนับสนุน, มว.เสนารักษ์
ข. ตอน บก.ร้อย., ๓ มว.สนับสนุน
ค. ตอน บก.ร้อย., ๓ มว.สนับสนุน, มว.เสนารักษ์
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๒๙. กองร้อยสนับสนุนการรบ มี มว.ต่อสูร้ ถถัง ประกอบกําลังอย่างไร
ก. บก.มว.,ตอนต่อสูร้ ถถัง, ตอนวางกับระเบิด
ข. บก.มว., ตอนวางกับระเบิด
ค. ตอนต่อสูด้ รถถัง, ตอนวางกับระเบิด
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๓๐. มว.ม.ยก.มีกาํ ลังพล ๔๐ นาย แยกเป็ นนายทหาร เท่าไร, นายสิบเท่าไร, พลทหารเท่าไร
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
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ง. นายทหาร ๑ นาย, นายสิบ ๑๗ นาย, พลทหาร ๑๓ นาย
๕๓๑. ๑ กองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะใช้ รถ รสพ.๘๕ จํานวนกีคัน
ก. ๑๖ คัน
ข. ๑๗ คัน
ค. ๑๘ คัน
ง. ๒๐ คัน
๕๓๒. บทบาทของทหารม้ากําหนดขึนในลักษณะใช้ทาํ การรบด้วยวิธีใดเป็ นหลัก
ก. ทําการรบด้วยวิธีรุก
ข. ทําการรบด้วยวิธีรับ
ค. ทําการรบด้วยวิธีร่นถอย
ง. ทําการรบหน่วงเวลา
๕๓๓. การยุทธด้วยวิธีรุกมีความมุ่งหมายอย่างไร
ก. ค้นหาและทําลายกําลังข้าศึก
ข. บีบบังคับให้ขา้ ศึกตามเจตนารมณ์ของผูบ้ งั คับบัญชา
ค. ยึดพืนทีหรื อภูมิประเทศทีมีความสําคัญในการรบ ง. ถูกทุกข้อ
๕๓๔. หลักปรัชญาของทหารม้าคือ การปฏิบยัติการด้วยความกล้าหาญ รุ กรบใช้ประโยชน์สูงสุดจากความ
คล่องแคล่วใน การเคลือนที, อํานาจการยิงและอะไร
ก. อํานาจของผูบ้ งั คับบัญชา
ข. อํานาจการทําลายข่มขวัญ
ค. อํานาจปื นใหญ่รถถัง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๓๕. หน่วยทหารม้าจะทําการเข้าตีโดยใช้การยิง และการดําเนินกลยุทธ จะกระทําให้สาํ เร็ จได้โดยอย่างไร
ก. อํานาจการทําลายข่มขวัญ
ข. ความคล่องแคล่วในการเคลือนที
ค. ฐานยิงและส่วนดําเนินกลยุทธ
ง. เข้าประชิดและทําลายข้าศึก
๕๓๖. การเคลือนทีเข้าปะทะ,การลาดตระเวนด้วยกําลัง,การเข้าตีประสานและการขยายผลไล่ติดตาม คือข้อใด
ก. การรบด้วยวิธีรับ
ข. การรบด้วยวิธีร่นถอย
ค. การรบด้วยวิธีรบหน่วงเวลา
ง. การรบด้วยวิธีรุก
๕๓๗. การเข้าตีเจาะ การเข้าตีตรงหน้า และการเข้าตีโอบ เป็ นแบบของการดําเนินกลยุทธด้วยวิธีใด
ก. การรบด้วยวิธีรุก
ข. การรบด้วยวิธีรับ
ค. การรบด้วยวิธีร่นถอย
ง. การรบด้วยวิธีรบหน่วงเวลา
๕๓๘. การใช้หน่วยทหารม้าในการยุทธด้วยวีธีรับอย่างเหมาะสมคือข้อใด
ก. การตังรับแบบยึดพืนที
ข. การตังรับแบบคล่องตัว
ค. การตังรับหน้า
ง. ถูกทุกข้อ
๕๓๙. หน่วยทหารม้าจะทําการตังรับแบบคล่องตัวโดยจัดกําลังเป็ น ๓ ส่วนคือ ส่วนระวังป้ องกัน ส่วนตรึ ง
และกองหนุน อยากทราบว่ากองหนุนใช้ยานพาหนะชนิดใดเป็ นหลัก
ก. รถสายพานลําเลียงพลเป็ นหลัก
ข. รถเกราะ วี- ๑๕๐ เป็ นหลัก
ค. รถถังเป็ นหลัก
ง. ถูกทุกข้อ
๕๔๐. การยุทธด้วยวิธีร่นถอยของทหารม้ามี ๓ แบบ คือ การรบหน่วงเวลา,การถอนตัว และการถอย ทหารม้า
เป็ นหน่วยทีเหมาะสมทีสุดทีจะใช้ในการรบลักษณะใด
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ก. การถอนตัว
ข. การถอย
ค. การรบหน่วงเวลา
ง. การระวังป้ องกัน
๕๔๑. หน่วยทหารม้าในการลาดตระเวนและระวังป้ องกัน การใช้หน่วยทหารม้าลาดตระเวนจะใช้ได้อย่าง
เหมาะสม ในภารกิจข้อใด
ก. ภารกิจการลาดตระเวน
ข. ภารกิจการระวังป้ องกัน
ค. ภารกิจการออมกําลัง
ง. ถูกทุกข้อ
๕๔๒. หลักนิยมวิธีรบของทหารม้าทีสําคัญมีอะไรบ้าง
ก. ทําการรบบานยานรบเคลือนทีเร็ ว
ข. ทําการรบอย่างแตกหัก หวังผลตัดสินการรบ
ค. ทําการรบแบบผสมเหล่าให้สมบูรณ์ในตัวเอง
ง. ถูกทุกข้อ
๕๔๓. ภารกิจทหารม้าลาดตระเวนมีอย่างไร
ก. ทําการระวังป้ องกัน
ข. ทําการ ลว.ให้กบั หน่วยเหนือหรื อหน่วยทีไปขึนสมทบ
ค. เข้าปะทะข้าศึกในการรบด้วยวิธีรุก รับ หน่วงเวลา ง. ถูกทุกข้อ
๕๔๔. ทหารม้าลาดตระเวนมีขีดความสามารถอย่างไร
ก. แย่งยึดภูมิประเทศ
ข. มีความคล่องแคล่วในการเคลือนที ๑๐๐ %
ค. ต่อสูร้ ถถังได้ในขีดจํากัด
ง. ทําลายการเข้าตีของข้าศึก
๕๔๕. คุณลักษณะของทหารม้าลาดตระเวนมีอย่างไร
ก. มีการจัดทีอ่อนตัว
ข. มีอาํ นาจทําลายและข่มขวัญ
ค. มีอาํ นาจการยิงและมีเกราะป้ องกัน
ง. ถูกทุกข้อ

๕๔๖. หลักการใช้หน่วยลาดตระเวน ร้อย.ม.ลาดตระเวนจะปฏิบตั ิการได้ผลดีทีสุด เมือได้รับมอบกเส้นทางหลัก
ในการ ปฏิบตั ิกีเส้นทาง
ก. เส้นทางเดียว
ข. สองเส้นทาง
ค. สามเส้นทาง
ง. สีเส้นทาง
๕๔๗. การจัด ร้อย.มว.ลว.พล (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ประกอบด้วย บก.ร้อย และ ๓ มว.ลาดตระเวน อยากทราบว่า
บก.ร้อยร้อย.ม.ลว.ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. หมู่ บก., ตอนซ่อมบํารุ ง, หมู่สมั ภาระ
ข. หมู่ บก., หมู่ซ่อมบํารุ ง, หมู่สมั ภาระ
ค. ตอน บก., ตอนซ่อมบํารุ ง, ตอนสัมภาระ ง. ตอน บก., หมู่ซ่อมบํารุ ง, หมู่สมั ภาระ
๕๔๘. มว.ลว.ร้อย ม.ลว.พล.ประกอบด้วยข้อใดบ้าง
ก. บก.มว., ตอนคอยเหตุ
ข. ตอนรถถัง
ค. หมู่ปืนเล็ก และหมู่เครื องยิง
ง. ถูกทุกข้อ
๕๔๙. รู ปขบวนของหมวดลาดตระเวนมีกีรู ปแบบ
ก. ๔ รู ปขบวน
ข. ๕ รู ปขบวน
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ค. ๖ รู ปขบวน
ง. ๗ รู ปขบวน
๕๕๐. การปฏิบตั ิการเคลือนทีของหมวดลาดตระเวน เมือใกล้ปะทะกับข้าศึกหรื อปะทะกับข้าศึกใช้เทคนิค
อย่างไร
ก. ใช้เทคนิคการยิงประกอบการเคลือนที
ข. ใช้เทคนิคการยิง
ค. ใช้เทคนิคการเคลือนที
ง. ใช้เทคนิคการดําเนินกลยุทธ
๕๕๑. การเคลือนทีโดยหน่วยนําหยุดและเข้าวางกําลังยังทีหมาย เพือสนับสนุนการเคลือนทีของหน่วยทีอยูข่ า้ ง
หลัง และหน่วยทีอยูข่ า้ งหลังจะเคลือนทีรุ กผ่านหน่วยนําไปข้างหน้า และเข้าวางกําลังทีมันเรี ยกว่าการเคลือนที
แบบใด
ก. การเคลือนทีตามลําดับขัน
ข. การเคลือนทีสลับขัน (แบบกบกระโดด)
ค. การเคลือนทีแบบโผ
ง. การเคลือนทีแบบคลานสูง
๕๕๒. หมวดลาดตระเวนปฏิบตั ิภารกิจหน่วยทําฉากกําบัง จะใช้หลักการปฏิบตั ิอย่างไร
ก. การลาดตระเวนเส้นทาง
ข. การลาดตระเวนเขต
ค. การเฝ้ าตรวจ และการระวังป้ องกัน
ง. การลาดตระเวนพืนที
๕๕๓. การประกอบกําลังของส่วนดําเนินกลยุทธในการเข้าตีของหมวดลาดตระเวน ปกติจะใช้หน่วยใดเป็ นส่วน
ดําเนินกลยุทธ
ก. ตอนรถถัง
ข. หมู่ปืนเล็ก
ค. ถูกทังข้อ ก.และ ข.
ง. ตอนคอยเหตุ

๕๕๔. การปฏิบตั ิการเข้าตีของหมวดลาดตระเวนผูบ้ งั คับหมวดจะอยูก่ บั ส่วนดําเนินกลยุทธ รองผูบ้ งั คับหมวดจะ
อยูส่ ่วนใด
ก. กํากับดูแลควบคุมฐานยิง
ข. ส่วนดําเนินกลยุทธร่ วมกับ ผบ.หมวด
ค. ส่วนสนับสนุน
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๕๕. การเข้ายึดและการเตรี ยมทีมันตังรับของหมวดลาดตระเวน จัดวางกําลังรอบ ๆ หน่วยใด
ก. ตอนคอยเหตุ
ข. หมู่ปืนเล็ก
ค. หมู่ ค.
ง. ตอนรถถัง
๕๕๖. การควบคุมหมวดลาดตระเวนของผูบ้ งั คับหมวด ในการรบหน่วงเวลา ผูบ้ งั คับหมวดจะต้องอยูก่ บั หน่วยใด
ก. หน่วยทีถอนตัวเป็ นหน่วยแรก
ข. หน่วยทีถอนตัวเป็ นหน่วยสุดท้าย
ค. หน่วยทีถอนตัวเป็ นหน่วยทีสอง
ง. ทีกล่าวมาไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๕๗. ภารกิจกองร้อยทหารม้า(บรรทุกยานเกราะ) คือ เข้าประชิดด้วยการยิงและการดําเนินกลยุทธ เพือทําลาย
หรื อจับเป็ น เชลย ทําลายการเข้าตีของข้าศึกด้วยการยิง การรบประชิดและการตีโต้ตอบ อยากทราบว่าขีด
ความสามารถคืออะไร
ก. มีความคล่องแคล่วในการเคลือนทีสูง
ข. ไม่รบยืดเยือเป็ นเวลานาน
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ค. ทําการรบแบบใช้กาํ ลังเป็ นปึ กแผ่น
ง. ทําการรบอย่างแตกหัก
๕๕๘. การจัดกองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะ อจย.๑๗-๒๗ พ. มีอตั ราการจัดอย่างไร
ก. บก.ร้อย, ตอน บก., หมู่ซ่อมบํารุ ง
ข. บก.ร้อย., และ ๓ หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ
ค. บก.ร้อย., ตอนส่งกําลัง และหมู่ซ่อมบํารุ ง
ง. บก.ร้อย., ตอนลาดตระเวน และหมู่ซ่อมบํารุ ง
๕๕๙. หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ มีรถสายพานลําเลียงพล ( รสพ.) จํานวนกีคัน
ก. ๒ คัน
ข. ๓ คัน
ค. ๔ คัน
ง. ๕ คัน
๕๖๐. ภารกิจหลักของหมวดและหมูท่ หารม้าบรรทุกยานเกราะในการรบ ด้วยวิธีรุก การเคลือนทีเข้าปะทะจะ
ปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เจาะช่องหรื อทําลายเครื องกีดขวาง
ข. เคลือนทีตามรถถัง
ค. ไม่ใช้รถถังเข้าร่ วม
ง. ทําหน้าทีคุม้ กันเมือรถถังเคลือนทีนํา
๕๖๑. หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ในการรบด้วยวิธีรุก โอกาสหรื อความเป็ นไปได้ในการปะทะมี ๓
ลักษณะได้แก่ ไม่น่าจะมีการปะทะ, น่าจะมีการปะทะ และคาดว่าจะมีการปะทะแน่ เทคนิคในการเคลือนทีคาดว่า
จะ มีการปะทะแน่ จะใช้ในลักษณะใด
ก. การเคลือนทีเป็ นห้วง ๆ ทีมีการระวังป้ องกัน
ข. รู ปขบวนเดินทางทีมีการระวังป้ องกัน
ค. รู ปขบวนเดินทาง
ง. เคลือนทีตามรถถัง
๕๖๒. เทคนิคการเคลือนทีรู ปขบวนเดินทางทีมีการระวังป้ องกันของหมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะในการรบ
ด้วยวิธีรุก ใช้ในโอกาสในการปะทะในลักษณะใด
ก. ไม่น่าจะมีการปะทะ
ข. น่าจะมีการปะทะ
ค. คาดว่าจะมีการปะทะแน่
ง. ไม่มีการปะทะ
๕๖๓. หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะ เมือมีการปะทะอาจต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก. คุม้ กันให้กบั รถถังทีปะทะ
ข. ใช้การลงรบเดินดินเคลือนทีนํา
ค. ปฏิบตั ิการรบบนยานรบและเคลือนทีนํา
ง. ถูกทุกข้อ
๕๖๔. การเข้าประชิดและทําลายข้าศึกของหมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะปฏิบตั ิได้กีแบบ
ก. ๒ แบบ
ข. ๓ แบบ
ค. ๔ แบบ
ง. ๕ แบบ
๕๖๕. หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะเข้าประชิดด้วยการรบบนยานรบ และปฏิบตั ิการรบบนยานรบจน
กระทังข้ามทีหมายเมือไร
ก. ต้องการกวาดล้างทีมันข้าศึก
ข. ข้าศึกมีทีมันตังรับแข็งแรง
ค. การต้านทานของข้าศึกเบาบาง
ง. ถูกทุกข้อ
๕๖๖. การเสริ มความมันคง และการจัดระเบียบใหม่ คือ การเตรี ยมการเพือความมุ่งหมายใด
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ก. กวาดล้างทีมันข้าศึก
ข. ผลัดดันการตีโต้ตอบ
ค. เข้าตีต่อไป
ง. ถูกทังข้อ ข.และ ค
๕๖๗. การใช้หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะในการตังรับแบ่งการใช้เป็ นกีประการ
ก. ๓ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๕ ประการ
ง. ๖ ประการ
๕๖๘. การใช้หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะในการตังรับ เมือส่วนดําเนินกลยุทธและส่วนยานรบอยู่ ณ ทีมัน
สกัดกัน แห่งเดียวกัน จะใช้เมือใด
ก. จําเป็ นต้องเคลือนทีอย่างรวดเร็ วเมือได้รับคําสัง ข. ต้องเข้ายึดครองทีมันสกัดกันเป็ นการชัวคราว
ค. ไม่จาํ เป็ นต้องตรวจการณ์และระวังป้ องกันตนเอง ง. มีอาํ นาจการยิงทีเพียงพอจากการยิงบนยานรบ
๕๖๙. ทีตังยิงของหมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะในการตังรับ มีทีตังยิงหลัก รอง และทีตังยิงเพิ มเติม สําหรับ
ทีตัง ยิงหลักมีลกั ษณะอย่างไร
ก. เป็ นทีตังยิงซึงสามารถทําการยิงครอบคลุมเขตการยิงได้หลายเขต
ข. เป็ นทีตังยิงอีกแห่งหนึงสามารถทําการยิงได้ตลอดเขตการยิง
ค. เป็ นทีตังยิงทีดีทีสุดทีจะสามารถบรรลุภารกิจ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๗๐. หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะในการรบด้วยวิธีร่นถอย การถอนตัวภายใต้การกดดันของข้าศึก ใช้วิธีใด
เป็ นหลัก
ก. การยิงและการดําเนินกลยุทธ
ข. การกําบัง
ค. การซ่อนพราง
ง. ใช้หน่วยแยกทิ งไว้ปะทะ
๕๗๑. หมวดทหารม้าบรรทุกยานเกราะในการถอนตัวนอกจาการกดดันของข้าศึก ผลสําเร็ จขึนอยูก่ บั ข้อใด
ก. การยิงและการดําเนินกลยุทธ
ข. การกําบังและการซ่อนพราง
ค. การรักษาความลับและการลวง
ง. การเคลือนทีอย่างรวดเร็ ว
๕๗๒. ความมุงหมายของการฝึ กพลประจํารถถังเบา ๒๑ เพือให้ นศท.มีความรู้ในเรื องอะไรบ้าง
ก. ตําแหน่งของพลประจํารถถัง
ข. การนําผูบ้ าดเจ็บออกจากรถ
ค. การเตรี ยมการยิง
ง. ถูกทุกข้อ
๕๗๓. พลประจํารถถังเบา ๒๑ มีพลประจํารถกีนาย
ก. ๒ นาย
ข. ๓ นาย
ค. ๔ นาย
ง. ๕ นาย
๕๗๔. การฝึ กพลประจํารถ การฝึ กเมือลงจากรถและการเข้าประจําทีเมือมีคาํ สัง พลประจํารถประจําทีในท่าตรง
ผูบ้ งั คับรถจะเข้าประจําทีของตนตรงไหน
ก. ยืนอยูท่ างซ้ายของรถถังด้านหน้า ๒ เมตร
ข. ยืนอยูต่ รงกลางด้านหน้าของรถถัง ง่ายสําหรับบังคับบัญชา
ค. ยืนอยูห่ ่างจากสายพานขวาด้านหน้า ๒ เมตร หันหน้าไปตามทิศทางเดียวกับหน้ารถ
ง. จะอยูต่ รงไหนก็ได้เพราะเป็ น ผบ.รถ
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๕๗๕. การนําผูบ้ าดเจ็บออกจากรถ ก่อนทีจะนําคนป่ วยออก ควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ทําการห้ามเลือด
ข. ถอดหมวกเหล็ก ปากพูด หูฟัง
ค. วางมือทังสองข้างของคนป่ วยอยูบ่ นหน้าตักของเขา ง. ถูกทุกข้อ
๕๗๖. การนําพลขับทีหมดสติออกจากช่องทางเข้า-ออก บนป้ องปื น ข้อใดถูกต้อง
ก. หมุนป้ อมปื นจนสามารถเข้าทํางานตรงทีนังของพลขับจากห้องรบได้สะดวก
ข. หมุนปื นลงตําสุด เพือให้มีพืนทีว่างใต้เครื องปิ ดท้าย
ค. วางพลขับลงบนพืนดินราบเรี ยบ
ง. ข้อ ก.และ ข.ถูก
๕๗๗. การเตรี ยมการยิง การเตรี ยมยิงเมือ ผบ.รถ ออกคําสัง “เตรี ยมยิง” พลยิงจะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เปิ ดสวิทช์ต่าง ๆ ทีจําเป็ น
ข. ปลดกลอนขัดแผ่นลันไกปื นใหญ่ดว้ ยเท้า
ค. จัดสวิทช์ลนไกปื
ั
นกลร่ วมแกนด้วยเท้าลงตําแหน่งว่า ง. ถูกทุกข้อ
๕๗๘. “เลิกบรรจุ” ออกคําสังโดย ผบ.รถ เมือคาดว่าจะไม่ทารยิงนานเกินไป เมือ ผบ.รถ “เลิกบรรจุ” ในการฝึ ก
ต่อไปพลยิงปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เลิกบรรจุและปิ ดแท่งลูกเลือนปื นใหญ่
ข. ปิ ดสวิทช์ควบคุมการยิงและห้ามไกแผ่นลันไกปื นใหญ่ดว้ ยเท้า
ค. ทิ งปลอกกระสุนและกล่องกระสุนเปล่า
ง. นังเฉยให้เป็ นหน้าทีของ ผบ.รถ
๕๗๙. ปื นกลรถถัง มีระยะยิงไกลสุดทีอ่อนตัวได้ ไม่ว่าจะทําการยิงจากรถถังเคลือนทีหรื ออยูก่ บั ที ฉะนัน
คุณลักษณะสําคัญของปื นกลรถถังคือข้อใด
ก. ความเร็ วในการยิง
ข. ความเร็วในการจ่ายปริ มาณกระสุน
ค. การคลุมทัวทีหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
๕๘๐. การแบ่งประเภทการยิงปื นกลแบ่งโดยทัวไปได้กีลักษณะ
ก. แบ่งตามลักษณะของอาวุธ
ข. แบ่งตามลักษณะของทีหมาย
ค. แบ่งตามลักษณะภูมิประเทศในเขตการยิง
ง. ถูกทุกข้อ
๕๘๑. ประเภทแบ่งตามลักษณะของทีหมายแบ่งการยิงออกเป็ น ๔ ชนิด สําหรับการยิงตัดแนวของประเภทแบ่ง
ตาม ลักษณะของทีหมายคือการยิงอย่างไร
ก. การยิงตังฉากกับส่วนของทีหมาย
ข. การยิงไปทางขวาหรื อทางซ้ายของทีหมาย
ค. การยิงไปยังทีหมายจากทิศทางทีเป็ นแนวเส้นทแยงมุม
ง. การยิงทางปี กหรื อการยิงตรงหน้า ซึงกราดตามยาวของทีหมาย
๕๘๒. การยิงกราด คือการยิงซึงจุดศูนย์กลางของกรวยอาการกระจายไม่สูงเกินกว่าความสูงของคนทียืนอยู่ การ
ยิงเหนือพืนระดับหรื อเสมอกับลาดของพืนดินจะทําให้เกิดการยิงกราดไปจนถึงในระยะเท่าใด
ก. ๒๕๐ หลา
ข. ๔๕๐ หลา
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ค. ๖๕๐ หลา
ง. ๗๕๐ หลา
๕๘๓. การยิงปื นกลขนาด .๕๐ นิ ว ทีติตงอยู
ั บ่ นป้ อมปื นรถถังใครเป็ นผูย้ งิ
ก. พลขับ
ข. ผบ.รถ
ค. พลยิง
ง. ใครก็ยงิ ได้
๕๘๔. ปื นกลร่ วมแกน คําสังยิงต่อทีหมายไม่ว่าจะอยูก่ บั ทีหรื อเคลือนทีจะทําการยิงเป็ นชุด ๆ ละเท่าไร
ก. ๑๐-๒๐ นัด
ข. ๒๐-๒๕ นัด
ค. ๑๕-๒๕ นัด
ง. ๒๕-๓๐ นัด
๕๘๕. แผ่นจดระยะมีอยู่ ๒ แบบ คือแบบวงกลมและแบบแผนทีสังเขป ผบ.รถ จะเป็ นผูต้ กลงใจว่าจะเลือกใช้
แผ่นจดระยะแบบใด ซึงขึนอยูก่ บั อะไร
ก. ลักษณะภูมิประเทศ
ข. เขตการยิงทีได้รับมอบ
ค. การแจกจ่ายการยิงและจํานวนของเป้ าหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
๕๘๖. แผ่นจะระยะแบบวงกลมจะใช้เมือใด
ก. ภูมิประเทศโล่งแจ้งและย่านตรวจการณ์ดี
ข. เขตการยิงทีได้รับมอบกว้าง
ค. เป้ าหมายเป็ นไปได้มีจาํ นวนน้อยและคาดว่าแจกจ่ายการยิงได้ดี ง. ถูกทุกข้อ
๕๘๗. แผ่นจดระยะแบบแผนทีสังเขปจะถูกนํามาใช้เมือใด
ก. ภูมิประเทศรกทึบยากแก่การตรวจการณ์
ข. เขตการยิงทีได้รับมอบหมาย
ค. เป้ าหมายทีเป็ นไปได้มีจาํ นวนมาก และคามว่าจะอยูใ่ กล้ชิดกับเป้ าหมายอืน ๆ ง. ถูกทุกข้อ
๕๘๘. ผูต้ รวจการณ์หน้าเป็ นบุคคลสําคัญในการสนองตอบการยิงสนับสนุนให้กบั หน่วยดําเนินกลยุทธ บุคคลที
จะปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูต้ รวจการณ์หน้าได้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
ก. สามารถกําหนดทีตังเป้ าหมายยิงและปรับการยิงลงบนเป้ าหมายนันได้
ข. เป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําแก่ผบู้ งั คับหน่วยดําเนินกลยุทธ เกียวกับเทคนิคในการใช้อาวุธยิงสนับสนุนทังปวง
ค. ผูต้ รวจการณ์หน้าเปรี ยบเสมือนดวงตาของเครื องยิงลูกระเบิด
ง. ถูกทุกข้อ
๕๘๙. เครื องมือตรวจการณ์ในการปรับการยิง ป.และ ค. คือข้อใด
ก. กล้องส่องสองตา
ข. เข็มทิศ
ข. แผ่นพัดตรวจการณ์
ง. ถูกทุกข้อ
๕๙๐. แผ่นพัดตรวจการณ์เป็ นเครื องมือในการช่วยกําหนดทีตังเป้ าหมายลงบนแผนที เพือให้อ่านพิกดั ได้ถกู ต้อ
ยิงขึนแผ่นพัดตรวจการณ์มีรูปร่ างเหมือนพักสร้างขึนด้วยวัสดุใสมีเส้นรัศมีห่างกันเส้นละเท่าไร
ก. ๑๐ มิลเลียม
ข. ๖๐ มิลเลียม
ค. ๑๐๐ มิลเลียม
ง. ๑,๐๐๐ มิลเลียม
๕๙๑. การวัดมุมด้วยมือ ผูต้ รวจการณ์อาจใช้มือหรื อนิ วของตนเป็ นเครื องมือในการวัดมุมได้ การใช้นิ วมือตังแต่
นิ วชี ถึงนิ วก้อยรวมสีนิ วเว้นนิ วหัวแม่มือจะวัดมุมได้กีมิลเลียม
ก. ๗๐ มิลเลียม
ข. ๑๐๐ มิลเลียม

๖๗

ค. ๑๒๕ มิลเลียม
ง. ๑๘๐ มิลเลียม
๕๙๒. วิธีกาํ หนดทีตังเป้ าหมายมีกีวิธี
ก. ๒ วิธี
ข. ๓ วิธี
ค. ๔ วิธี
ง. ๕ วิธี
๕๙๓. การกําหนดทีตังเป้ าหมายโดยวิธีพิกดั ตารางมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ก. พิกดั ,ระยะ
ข. มุมภาพ,ระยะ
ค. พิกดั ,มุมภาค
ง. พิกดั ,การย้ายทางสูง
๕๙๔. การกําหนดทีตังเป้ าหมายโดยวิธีพิกดั โปล่าร์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ก. พิกดั ระยะ
ข. มุมภาค,ระยะ,การย้ายทางสูง
ค. พิกดั , มุมภาค
ง. พิกดั ,การย้ายทางสูง
๕๙๕. ค่าของไซน์อย่างหยาบในมุม ๘๐๐ มิลเลียม มีค่าเท่าไร
ก. ๐.๖
ข. ๐.๗
ค. ๐.๘
ง. ๐.๙
๕๙๖. คําข้อยิงมีองค์ประกอบคําขออยู่ ๖ หัวข้อ สําหรับการกําหนดทีตังเป้ าหมายเป็ นองค์ประกอบในหัวข้อใด
ก. หัวข้อที ๒
ข. หัวข้อที ๓
ค. หัวข้อที ๔
ง. หัวข้อที ๕
๕๙๗. การส่งคําของยิงของผูต้ รวจการณ์ จะแบ่งส่งคําขอยิงออกเป็ น ๓ ส่วน อยากทราบว่า หลักฐานในการ
กําหนด ทีตังเป้ าหมายทังหมดอยูใ่ นส่วนไหนของการส่งคําขอ
ก. ส่วนที ๑
ข. ส่วนที ๒
ค. ส่วนที ๓
ง. ส่วนที ๔
๕๙๘. การปรับการยิงเป็ นพืนที ความมุ่งหมายในการปรับการยิงเป็ นพืนทีคือข้อใด
ก. ทางทิศถูกต้องคือทิศทางทีตําบลระเบิดตกอยูใ่ นแนว ตม.
ข. ทางระยะถูกต้องคือระยะกึงกลางห้วงควบทีเหมาะ
ค. ถูกทังข้อ ก.และ ข.
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๕๙๙. การดําเนินการปรับการยิงเป็ นพืนที ขันปรับการยิง การแก้ให้เอาแฟคเตอร์ ตม (ฟตม) คูณกับมุมข้างทีวัด
ได้ เป็ นมิลเลียม ผลลัพธ์ทีได้เป็ นตัวแก้ทางข้างเป็ นเมตร (ระยะทิศ) นันคือ ระยะ ตม.หารด้วย ๑,๐๐๐ อยากทราบ
ว่า ระยะ ตม. ๒,๕๐๐ เมตร ฟตม.มีค่าเท่าไร
ก. ๑.๕
ข. ๒
ค. ๒.๕
ง. ๓
๖๐๐. การปรับทางระยะ สําหรับการตรวจตําบลกระสุนข้อใดถูกต้อง
ก. หน้า, หลัง
ข. เป้ าหมาย

๖๘

ค. สงสัย, หาย
ง. ถูกทุกข้อ
๖๐๑. ขันการยิงหาผล จะเริ มยิงหาผลเมือใด
ก. ส่งคําขอยิงแล้วยิงหาผลได้เลย
ข. ปรับการยิงไม่จาํ เป็ นในทางทิศให้ได้ทางระยะ แล้วยิงหาผลได้เลย
ค. ทําการยิงหาผลเมือเสร็ จสิ นการปรับการยิงคือได้ทางทิศ (ทางข้าง) และทางระยะถูกต้องแล้ว
ง. จะยิงตอบไหนก็ได้
๖๐๒. เมือผูบ้ งั คับรถได้ยนิ คําบอกคําสังว่า “ แถว ” ผูบ้ งั คับรถจะต้องรี บเข้าประจําตําแหน่งของตนหน้ารถห่าง
จาก สายพานด้านขวาของรถกีเมตร
ก. ๑ เมตร
ข. ๒ เมตร
ค. ๓ เมตร
ง. ๔ เมตร
๖๐๓. การขึนประจํารถ เมือมีคาํ สัง “ขึนรถ” ผบ.รถ ขึนรถด้านซ้ายและ พลขับขึนตาม ผบ.รถ พลยิงขึนรถด้านใด
ก. ด้านข้างซ้าย
ข. ด้านหลังซ้าย
ค. ด้านหน้าขวา
ง. ด้านหลังขวา
๖๐๔. พลประจํารถ ถ.เบา ๒๑ ประกอบด้วยพลประจํารถ ๓ นาย คือ
ก. ผูบ้ งั คับรถ,พลยิง,พลยิงผูช้ ่วย
ข. ผูบ้ งั คับรถ,พลยิง,พลกระสุน
ค. ผูบ้ งั คับรถ,พลยิง,พลขับ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๐๕. ข้อใดไม่ใช่ ความมุ่งหมายของการฝึ กพลประจํารถ ถ.เบา ๒๑ คือ
ก. ตําแหน่งของพลประจํารถถัง
ข. การฝึ กพลประจํารถ
ค. การเตรี ยมการยิง
ง. การขานตําแหน่ง
๖๐๖. การขานตําแหน่ง ผูบ้ งั คับรถ จะเป็ นผูข้ านตําแหน่งก่อนและไปตามลําดับ เมือมีคาํ สัง “รายงาน” ใครเป็ น
ผูร้ ายงานก่อน
ก. ผูบ้ งั คับรถ
ข. พลยิง
ค. พลขับ
ง. ใครขานก่อนก็ได้
๖๐๗. เมือมีคาํ สัง “ขึนรถ” ทุกคนเข้านังประจําทีแล้วเสียบขัวสายไฟ(ปากพูดหูฟัง) ต่อจากนัน ผบ.รถ จะต้องทํา
อะไร ก่อนทีจะรายงาน
ก. เปิ ดไฟหน้ารถ
ข. เปิ ดสวิทช์ไฟใหญ่ภายในป้ อมปื น
ค. เปิ ดวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
๖๐๘. เมือมีคาํ สัง “ลงรถ” พลประจํารถทุกนายลงจากรถ ใครเป็ นผูล้ งจากรถก่อน คือ
ก. พลขับ
ข. พลยิง
ค. ผบ.รถ
ง. ลงพร้อมกันทังหมด
๖๐๙. ผูต้ รวจการณ์เป็ นเสมือนดวงตาของเครื องยิงลูกระเบิดการรายงานข่าวสารของผูต้ รวจการณ์จะต้องทํา
อย่างไร

๖๙

ก. รวดเร็ ว
ข. ทันเวลา
ค. ถูกต้อง
ง. ถูกทังข้อ ข. และ ค.
๖๑๐. บรรทัดฉากเป็ นเครื องมือทีช่วยในการอ่านพิกดั อย่างละเอียด การอ่านพิกดั ๖ ตัว จะให้ความละเอียด ๑๐๐
เมตร ถ้าใช้บรรทัดฉากอ่านพิกดั ถึง ๘ ตัว จะให้ความละเอียดกีเมตร
ก. ๓๐ เมตร
ข. ๒๐ เมตร
ค. ๑๐ เมตร
ง. ๕ เมตร
๖๑๑. ผูต้ รวจการณ์อาจใช้มือหรื อนิ วของตนเป็ นเครื องมือในการวัดมุมได้ ถ้าผูต้ รวจการณ์วดั มุมโดยใช้กาํ มือ
และเหยียด แขนให้สุดและวัดจะได้มมุ กีมิลเลียม
ก. ๑๐๐ มิลเลียม
ข. ๑๒๕ มิลเลียม
ค. ๑๘๐ มิลเลียม
ง. ๓๐๐ มิลเลียม
๖๑๒. แผ่นพัดตรวจการณ์มีรูปร่ างเหมือนพัด สร้างขึนด้วยวัสดุใส มีเส้นรัศมีห่างกันเส้นละ ๑๐๐ มิล, วัดมุมได้
๑,๐๐๐ มิล,เส้นโค้งแทนระยะจากทีตรวจการณ์ทุก ๆ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จะมีเส้นโค้งตัดเส้นรัศมีจนถึงกีเมตร
ก. ๖,๐๐๐ เมตร
ข. ๕,๐๐๐ เมตร
ค. ๔,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
๖๑๓. องค์ประกอบทีจะต้องหาคือ พิกดั และมุมภาคจากวิธีพิกดั ตาราง และจะต้องส่งให้ใครทราบ
ก. ส่วนยิงของ ค.หรื อ ป.
ข. ผูต้ รวจการณ์
ค. ศูนย์อาํ นวยการยิง
ง. ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรง
๖๑๔. ความถูกต้องในการรายงานทีจะส่งเป็ นคําขอยิง และการแก้ขนตอนต่
ั
อไป และต้องปัดเศษเป็ นจํานวนเต็ม
เช่น มุมภาคบอกเป็ นจํานวนเต็ม ๑๐ มิล การย้ายทางสูงจะบอกเป็ นจํานวนเต็มกีเมตร
ก. ๕ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๑๕ เมตร
ง. ๒๐ เมตร
๖๑๕. การกําหนดทีตังเป้ าหมายวิธีพิกดั ตารางกระทําได้กีวิธี
ก. ๖ วิธี
ข. ๔ วิธี
ค. ๒ วิธี
ง. ๓ วิธี
๖๑๖. องค์ประกอบทีมี มุมภาค, ระยะ และการย้ายทางสูง คือการกําหนดทีตังเป้ าหมายโดยวิธีใด
ก. พิกดั ตาราง
ข. โปล่าร์
ค. การกรุ ย
ง. การตรวจ
๖๑๗. ค่าของไซน์อย่างอย่างหยาบที ๐.๕ คือมุมเป็ นมิลทีเท่าใด
ก. ๔๐๐
ข. ๖๐๐
ค. ๘๐๐
ง. ๕๐๐
๖๑๘. องค์ประกอบคําขอยิงมีอะไรบ้าง
ก. การแสดงตน
ข. คําสังเตือน
ค. ลักษณะเป้ าหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

๗๐

๖๑๙. ชนิดของการปรับการยิง มี ๒ ชนิดคือ
ก. การยิงเป็ นพืนทีและการยิงประณี ต
ข. การยิงเป็ นพืนทีและการยิงเป็ นจุด
ค. การยิงเป็ นพืนทีและการยิงเป็ นกลุ่ม
ง. การยิงเป็ นพืนทีและการยิงหาผล
๖๒๐. นามเรี ยกขานหรื อประมวลลับเช่น เสือดํา ๒๕ จาก เสือดํา ๒๗ คือองค์ประกอบคําขอยิงในข้อใด
ก. คําเตือน
ข. การแสดงตน
ค. วิธียงิ และการควบคุม
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๒๑. ชนิดของภารกิจ มี ๔ ชนิด เมือผูต้ รวจการณ์เชือแน่ว่ากําหนดทีตังเป้ าหมายได้ถกู ต้องแน่นอน ก็จะระบุ
ในคําขอยิง อย่างไร
ก. ปรับการยิง
ข. ยิงข่ม
ค. ยิงหาผล
ง. ยิงข่มฉับพลัน
๖๒๒. องค์ประกอบในการกําหนดทีตังเป้ าหมายโดยวิธียา้ ยจากจุดทีทราบหลักฐานจะประกอบด้วย
ก. มุมภาค,การย้ายทางข้าง,พิกดั
ข. มุมภาค,การย้ายทางข้าง,การย้ายทางระยะ,พิกดั
ค. มุมภาค,การย้ายทางข้าง,การย้ายทางระยะ,การย้ายทางสูง
ง. มุมภาค,การย้ายทางสูง,การย้ายทางระยะ,พิกดั

๖๒๓. การคํานวนการย้ายทางข้าง,ทางระยะ แบ่งเป็ น ๒ กรณี คือข้อใด
ก. กรณี มุมข้างมีค่าน้อยกว่า ๖๐๐ มิล และกรณี มุมข้างมีค่าตังแต่ ๖๐๐ มิล ขึนไป
ข. กรณี มุมข้างมีค่าน้อยกว่า ๕๐๐ มิล และกรณี มุมข้างมีค่าตังแต่ ๖๐๐ มิล ขึนไป
ค. กรณี มุมข้างมีค่าน้อยกว่า ๔๐๐ มิล และกรณี มุมข้างมีค่าตังแต่ ๖๐๐ มิล ขึนไป
ช. กรณี มุมข้างมีค่าน้อยกว่า ๓๐๐ มิล และกรณี มุมข้างมีค่าตังแต่ ๖๐๐ มิล ขึนไป
๖๒๔. “ เสือดํา ๒๕ จาก เสือดํา ๒๗ ยิงข่ม สิงโต ๑๐๐ เปลียน” เป็ นองค์ประกอบคําขอยิง คือข้อใด
ก. การแสดงตนของผูต้ รวจการณ์
ข. คําสังเตือน
ค. ลักษณะเป้ าหมาย
ง. วิธีโจมตี
๖๒๕. การปรับการยิง ค. เมือทําการวัดมุมทางราบได้แล้วผูต้ รวจการณ์กจ็ ะดําเนินการแก้ เพือให้กระสุนไปตก
ถูกเป้ าหมาย ต่อไป คือใช้เครื องมือตรวจการณ์ขอ้ ใด
ก. เข็มทิศ
ข. บรรทัดฉาก
ค. กล้องส่องสองตา
ง. แผ่นพัดตรวจการณ์
๖๒๖. ปัญหาทางการแพทย์ในการนําผูบ้ าดเจ็บออกจากรถอันดับแรกทีจะต้องกระทําคือข้อใด
ก. การห้ามเลือด
ข. จับคนป่ วยนอนโดยเร็ว
ค. ปลดเสือผ้าให้หลวม
ง. ช่วยปัมหัวใจ
๖๒๗. เมือมีคาํ สัง “ปิ ดช่องทางเข้า-ออก” ใครจะเป็ นผูป้ ิ ดช่องทางเข้า-ออก คือข้อใด
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ก. ผบ.รถ
ข. พลยิง
ค. พลขับ
ง. พลประจํารถทุกนาย
๖๒๘. คุณสมบัติทีสามารถกําหนดทีตังเป้ าปมายและปรับการยิงลงบนเป้ าหมายนันได้ ให้คาํ แนะนําผูบ้ งั คับ
หน่วยเกียวกับเทคนิคการใช้อาวุธยิง คือข้อใด
ก. ผบ.รถ
ข. พลยิง
ค. พลขับ
ง. ผูต้ รวจการณ์
๖๒๙. เมือภูมิประเทศรกทึบยากแก่การตรวจการณ์,เขตการยิงทีได้รับมอบแคบ เป้ าหมายมีจาํ นวนมากและอยูใ่ กล้
ชิดกับเป้ าหมายอืน ๆ จะใช้แผ่นจดระยะแบบใด
ก. แบบวงกลม
ข. แบบแผนทีสังเขป
ค. แบบสีเหลียม
ง. แบบสามเหลียม
๖๓๐. คําขอยิงมีองค์ประกอบ ๖ หัวข้อ หัวข้อที ๕ คือข้อใด
ก. การกําหนดทีตังเป้ าหมาย
ข. ลักษณะเป้ าหมาย
ค. วิธียงิ และการควบคุม
ง. วิธีโจมตี
๖๓๑. ชนิดของเป้ าหมาย, อํานวยของเป้ าหมาย,การเคลือนไหว ของเป้ าหมาย และการป้ องกันของเป้ าหมาย คือ
องค์ประกอบคําขอยิงข้อใด
ก. ลักษณะเป้ าหมาย
ข. วิธีโจมตี
ค. วิธีและการควบคุม
ง. การแสดงตน
วิชาการสือสาร
๖๓๒. การสือสารมีกีประเภท
ก. ๕ ประเภท
ข. ๖ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๒ ประเภท
๖๓๓. เสียงนกหวีด เป็ นสัญญาณประเภทอะไร
ก. ทัศนสัญญาณ
ข. เสียงสัญญาณ
ค. ทางสาย
ง. ทางเสียง
๖๓๔. การติดต่อสือสารประเภทใดปลอดภัยทีสุด
ก. ทางสาย
ข. วิทยุ
ค. โทรทัศน์
ง. พลนําสาร
๖๓๕. การติดต่อสือสารประเภทใดปลอดภัยน้อนทีสุด
ก. โทรศัพท์
ข. วิทยุ
ค. ทางสาย
ง. พลนําสาร
๖๓๖. คลืนแม่เหล็กแบ่งออกเป็ น ๒ ชนิดคือ
ก. AM และ FM
ข. UBC
ค. โทรศัพท์
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
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๖๓๗. สัญญาณเรี ยกโทรศัพท์ ( TA-312/PT ) มี ๒ แบบ คือ
ก. เสียงสัญญาณและทัศนะสัญญาณ
ข. เสียงนกหวีดและเสียงตบมือ
ค. เสียงทางสายและพลนําสาร
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๓๘. สายโทรศัพท์สนามมีชือเรี ยกเป็ นภาษาสือสารว่าอะไร
ก. T1/ PT
ข. WD 1/ PT
ค. WT1/ PT
ง. WD 1/ TT
๖๓๙. โทรศัพท์ TA-312 /PT บรรจุแบตเตอรี กีโวลต์
ก. ๖ โวลต์
ข. ๕ โวลต์
ค. ๔ โวลต์
ง. ๓ โวลต์
๖๔๐. วิทยุ AN/PRC 77 มีช่องความถีกีช้อง
ก. ๘๒๐ ช่อง
ข. ๙๐๐ ช่อง
ค. ๙๒๐ ช่อง
ง. ๑,๑๐๐ ช่อง
๖๔๑. วิทยุ PRC-624 สามารถตังความถีได้กีช่อง
ก. ๕ ช่อง
ข. ๖ ช่อง
ค. ๗ ช่อง
ง. ๑๐ ช่อง

๖๔๒. วิทยุ AN/PRC 77 แบ่งแบนด์ความถีออกเป็ น ๒ Band คือ
ก. ๓๐.๐๐-๕๒.๙๒ A
ข. ๕๓.๐๐-๗๕.๙๕ B
ค. ข้อ ก.และ ข.ถูก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๔๓. ชุดวิทยุ GRC-1600 มีจาํ นวนกีช่องความถี
ก. ๒,๓๐๐ ช่อง
ข. ๓,๒๐๐ ช่อง
ค. ๒,๒๐๐ ช่อง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๔๔. คลืนทีใช้ได้กบั วิทยุ PRC-624 เป็ นคลืนชนิดใด
ก. AM
ข. FM
ค. UBC
ง. แบบปรุ งคลืน
๖๔๕. ชุดวิทยุ GRC-1600 มีความถีตังแต่เท่าไร
ก. ๓๐.๐๐-๘๗.๙๗๕ MH2
ข. ๓๕.๐๐-๘๗.๘๗๕ MH2
ค. ๓๕.๐๐-๗๘.๐๐MH2
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๔๖. กระจกสะท้อนแสงเป็ นสัญญาณประเภทใด
ก. แสงสัญญาณ
ข. เสียงสัญญาณ
ค. ทัศนสัญญาณ
ง. แพทย์สญ
ั ญาณ
๖๔๗. มัชฌิมของการสือสาร แบ่งตามการใช้งานทางทหารออกเป็ น
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ก. พลนําสารและการไรษณี ย ์
ข. สัตว์นาํ สารและการโทรคมนาคม
ค. เสียง,ทัศนะ,ไฟฟ้ า
ง. ถูกทุกข้อ
๖๔๘. VRC-745 เมือใช้งานร่ วมกับเครื องขยายกําลังส่ง AM-7350 จะมีกาํ ลังส่ง 50W ส่งได้ไกลเท่าไร
ก. ๒๐ กม.
ข. ๓๐ กม.
ค. ๕๐ กม.
ง. ๖๐ กม.
๖๔๙. GRC-1600 ใช้ SCN ความถีล่วงหน้าได้กีช่อง
ก. ๒ ช่อง
ข. ๓ ช่อง
ค. ๓ ช่อง + ๑ ช่อง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๕๐. ชุดวิทยุ VRC-745 ประกอบด้วย
ก. RT-7330 B(S)
ข. RT-7330 B
ค. AM-7350
ง. GRC-1600
๖๕๑. ชุดวิทยุ VRC-745 มีจาํ นวนช่องการใช้งาน ๒,๓๒๐ ช่องระยะห่าง ๒๕ KH2 ตังความถีล่วงหน้าได้กีช่อง
ก. ๓ ช่อง
ข. ๑๐ ช่อง
ค. ๒๐ ช่อง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

๖๕๒. ชุดวิทยุทีจัดอยูใ่ นประเภทเดียวกันกับชุดวิทยุ AN/PRC-77 ได้แก่ชุดวิทยุ AN/PRC-64,AN/PRC-160
ซึงแต่ละชุดจะมีความแตกต่างกันทีรายการส่วนประกอบ แต่รายการส่วนประกอบหลักคือ เครื องรับ-ส่ง
ก็ยงั ใช้เหมือนกันคือ เครื องรับ-ส่ง ชนิดใด
ก. เครื องรับ-ส่ง RT-841
ข. เครื องรับ-ส่ง RT- 481
ค. เครื องรับ-ส่ง RT-184
ง. เครื องรับ-ส่ง RT-148
๖๕๓. คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื องรับ-ส่ง วิทยุ AN/PRC-77 จะมียา่ นความถีตังแต่เท่าไรถึงเท่าไร
ก. ย่านความถี ๒๐.๐๐-๕๒.๙๕ MHZ
ข. ย่านความถี ๕๓.๐๐-๗๕.๖๕ MHZ
ค. ย่านความถี ๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ
ง. ย่านความถี ๒๐.๐๐-๗๕.๖๕ MHZ
๖๕๔. ชุดวิทยุ AN/PRC-77 จะมีระบบการปรุ งคลืนแบบ FM สามารถตังความถีล่วงหน้าได้กีความถี
ก. ๒ ความถี
ข. ๔ ความถี
ค. ๖ ความถี
ง. ๘ ความถี
๖๕๕. ชุดวิทยุ AN/PRC-77 จะมีระยะการติดต่อได้ไกลเท่าไร
ก. ๔ ไมล์
ข. ๕ ไมล์
ค. ๖ ไมล์
ง. ๗ ไมล์
๖๕๖. เครื องขยายเสียง-แหล่งจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า OA-3633 จะประกอบด้วย
ก. AM6020 และ CX6455
ข. MA2060 และ CX4650

๗๔

ค. AM2060 และ CX4655
ง. AM2060 และ CX6455
๖๕๗. ชุดวิทยุ AN/GRC-160 จะประกอบด้วย
ก. ชุดวิทยุ AN/PRC-77, เครื องขยายแกล่งจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า OA-3633 และชุดสายอากาศ AS-1729
ข. ชุดวิทยุ AN/PRC-77, เครื องขยายแหล่งจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า OA-3633 และชุดสายอากาศ AT-271
ค. ชุดวิทยุ AN/GRC-39, เครื องขยายแหล่งจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า OA-3633 และชุดสายอากาศ AS-1729
ง. ชุดวิทยุ AN/GRA-39, เครื องขยายแหล่งจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า OA-3633 และชุดสายอากาศ AT-271
๖๕๘. กลุ่มชุดวิทยุ AN/PRC-77 เมือติตงบนยานยนต์
ั
จะใช้สายอากาศชนิดใด
ก. ใช้ AS-1729
ข. ใช้ AT-271
ค. ใช้ AT-982
ง. ใช้ AT-292
๖๕๙. กลุ่มชุดวิทยุ AN/VRC-12 มีลกั ษณะการติดตังใช้งานบนยานยนต์เป็ นหลัก แต่อาจใช้งานเป็ นสถานีวิทยุ
ประจําทีได้ หน่วยทหารม้าใช้ชุดวิทยุในกลุ่มนีในหน่วยตังแต่ระดับใด
ก. ตังแต่ระดับหมู่ขึนไปจนถึงระดับกองพัน
ข. ตังแต่ระดับหมวดขึนไปจนถึงระดับกองทัพ
ค. ตังแต่ระดับหมวดขึนไปจนถึงระดับกองพล
ง. ตังแต่ระดับหมวดขึนไปจนถึงระดับกรม
๖๖๐. ข้อใดทีไม่ใช่ส่วนประกอบของชุดวิทยุ AN/VRC-12
ก. เครื องรับ-ส่ง RT-841
ข. เครื องรับ-ส่ง RT-24/VRC
ค. เครื องรับ-ส่ง RT-524/VRC
ง. เครื องรับ-ส่ง R-442/VRC และชุดเสาอากาศAS-1729/VRC
๖๖๑. เครื องรับ-ส่ง RT-246/VRC และRT-524/VRC จะมีคุณลักษณะทางเทคนิคคืออยูใ่ นย่านความถีตังแต่เท่าใด
ถึงเท่าใด
ก. ย่านความาถี ๒๕.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ
ข. ย่านความาถี ๓๕.๐๐-๙๕.๗๕ MHZ
ค. ย่านความาถี ๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ
ง. ย่านความาถี ๓๐.๐๐-๙๕.๕๐ MHZ
๖๖๒. เครื องรับ-ส่ง RT-246/VRC สามารถตังความถีล่วงหน้าได้กีความถี
ก. ๘ ความถี
ข. ๑๐ ความถี
ค. ๑๒ ความถี
ง. ๑๔ ความถี
๖๖๓. ขัวต่อสายระหว่างเครื องรับ-ส่ง RT-246/VRC และกล่องควบคุมการเลือกความถี C-2742/VRC เพือใช้
ควบคุมพลังงานไฟฟ้ ากําลังออกอากาศและการเลือกใช้ความถีคือ
ก. ขัวต่อสาย CX-4722
ข. ขัวต่อสาย CX-2299
ค. ขัวต่อสาย CX-5790
ง. ขัวต่อสาย CX-7059
๖๖๔. การส่งต่อโดยใช้ชุดวิทยุ AN/VRC-45 และ AN/VRC-49 เป็ นสถานีส่งต่อ สําหรับในการตังความถีวิทยุที
ต้องการใช้งานให้ถกู ความถีในการส่งต่อ โดยต้องตรวจสอบความถีทังสองจากตารางความถีในคู่มือทางเทคนิคและ
สวิตช์ SQUELEH ควรตังให้ตรงกันด้วยและจะต้องให้ห่างกันไม่นอ้ ยกว่าเท่าไร
ก. ๕ MHZ
ข. ๑๐ MHZ
ค. ๑๕ MHZ
ง. ๒๐ MHZ
๖๖๕. การปรนนิบตั ิบาํ รุ งเครื องมือสือสารทีถูกต้องตามลําดับขันตอนของการปรนนิบตั ิบาํ รุ ง จะต้องปฏิบตั ิดงั นี
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ก. ระหว่างใช้งาน, หลังใช้งาน, ขณะสกปรก
ข. ก่อนใช้งาน,ขณะสกปรก,หลังใช้งาน
ค. ก่อนเก็บเข้าคลัง,ขณะอยูใ่ นคลัง,ก่อนออกจากคลัง ง. ก่อนใช้งาน,ระหว่างใช้งาน,หลังใช้งาน
๖๖๖ การปรนนิบตั ิบาํ รุ งเครื องมือสือสาร ตามวงรอบจะต้องปฏิบตั ิดงั นี
ก. ประจําวัน, ประจําสัปดาห์,ประจําเดือน ข. ประจําสัปดาห์, ประจําเดือน, ประจําสามเดือน
ค. ประจําเดือน,ประจําสามเดือน,ประจําหกเดือน
ง. ประจําเดือน,ประจําหกเดือน,ประจําปี
๖๖๗. ข้อใดเป็ นการเลือกทีตังเครื องรับ-ส่งวิทยุทีไม่ถกู ต้อง
ก. ตังในบริ เวณทีมีตน้ ไม่หนาทึบเพราะเป็ นการกําบังและซ่อนพราง
ข. บริ เวณสูงกว่าพืนทีปกติ เพือเพิ มระยะการติดต่อสือสารให้ไกลขึน
ค. ตําแหน่งของยานยนต์หรื อเสาอากาศทีมีผลต่อระยะการติดต่อสือสารพยายามวางตําแหน่ง
ง. พยายามหลีกเลียงบริ เวณทีมีสายไฟแรงสูง

๖๖๘. การเคลือนย้ายยานยนต์ซึงติดตังเครื องรับ-ส่งวิทยุ จะกําหนดในเรื องใช้เชือกรังเสาอากาศไว้ เพือให้เกิดความ
สะดวกและปลอดภัย อยากทราบว่าในข้อใดทีไม่ควรปฏิบตั ิเมือมีการเคลือนย้ายยานพาหนะดังกล่าว
ก. ท่อนเสาอากาศต้องถูกยึดแน่นด้วยขอรังเสาอากาศเพือป้ องกันการกระเด็นหลุดออกมาในขณะยานยนต์
เคลือนที
ข. เสาอากาศแต่ละต้นต้องไม่ไขว้คร่ อมซึงกันและกัน และต้องมีทีครอบปลายเสาอากาศครบถ้วน
ค. เสาอากาศต้องไม่ยนออกมาทางข้
ื
างของยานยนต์
ง. ก่อนติดเครื องยนต์ ต้องเปิ ดวงจรไฟฟ้ าเข้าชุดวิทยุและระบบติดต่อภายในทุกครัง
๖๖๙. เมือเครื องรับ-ส่งวิทยุ AN/VRC-12 มีปัญหาเกียวกับความร้อนสูงจนทําให้พดั ลมระบายความร้อนทํางาน
ทัง ๆทีไม่ได้ส่งวิทยุออกอากาศ วิธีหนึงทีจะช่วยลดความร้อนของเครื องรับ-ส่ง ได้โดยถูกต้องคือ
ก. การใช้ผา้ ชุบนําและบิดให้แห้งเสร็ จนําไปเช็ดเครื องรับ-ส่งวิทยุ
ข. ปิ ดเครื องรับ-ส่งวิทยุ โดยไม่ตอ้ งรับข่าวจากข่ายสถานี
ค. การจํากัดแรงไฟทีให้กบั เครื องรับ-ส่ง ให้มีขนาดใกล้เคียงกับ ๒๔-VD
ง.ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๗๐. เมือขณะใช้เครื องรับ-ส่ง หากถูกฝ่ ายตรงข้ามส่งสัญญาณรบกวนท่านควรปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ถอดสายสัญญาณออกจากขัวต่อสายอากาศ
ข. ใช้สายไฟหรื อเส้นลวดต่อลัดวงจรระหว่างกานกลางขัวสายอากาศกับตัวรถหรื อตัวเครื องรับ-ส่งของชุด
วิทยุเพือให้เสียงสัญญาณรบกวนหมดไป
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ค. ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยด่วน
ง. ถูกทุกข้อ
๖๗๑. การต่อต้านการรบกวนของเครื องรับ-ส่งวิทยุสามารถกระทําได้โดย
ก. พยายามหาตําแหน่งของยานยนต์ใหม่ เพือขจัดผลกระทบของสัญญาณการรบกวนให้หมดไป
ข. พยายามใช้สิ งกีดขวางทีอยูใ่ กล้ ๆ เป็ นฉากกําบังระหว่างชุดวิทยุทีใช้งานกับแหล่งทีมาของเครื องส่ง
สัญญาณรบกวน
ค. วางตําแหน่งของยานยนต์โดยให้ดา้ นหน้ารถชีตรงไปยังคู่สถานี
ง. ถูกทุกข้อ
วิชาเหล่าทหารปื นใหญ่
๖๗๒ . ข้อใดไม่ใช่การมอบภารกิจทางยุทธวิธีแบบมาตรฐานใดแบบหนึงในการระบุความรับผิดชอบใน
การยิงสนับสนุน ๗ ประการให้แก่ หน่วย ป. ทีได้รับมอบ
ก.การจัดลําดับความเร่ งด่วนของภารกิจยิง
ข.การจัดผูต้ รวจตรวจการณ์
ค.การกําหนดทีตังยิง
ง.การกําหนดแผนทางการส่งกําลังบํารุ ง
๖๗๓. การติดต่อทหารปื นใหญ่แบ่งออกเป็ น ๓ วิธี ข้อใดไม่ใช่
ก.การติดต่อทางการบังคับบัญชา
ข.การติดต่อทางพลนําสาร
ค.การติดต่อด้วยนายทหาร ติดต่อและนายทหารยิงสนับสนุน
ง.การติดต่อฝ่ ายอํานวยการ
๖๗๔. การดําเนินกลยุทธ์ ของกรม อาจมีกองร้อย/ชุดรบหลายหน่วยเคลือนทีเข้าปะทะ แต่ หน่วย ต่าง ๆ
เหล่านีไม่จาํ เป็ นทีจะได้รับการสนับสนุน จาก ร้อย ป. แยกเฉพาะทุกหน่วยเสมอไป ผูท้ ี จะวิเคราะห์สถานการณ์
และกําหนดแนวทางในการใช้ ร้อย ป. แยกเฉพาะคือใคร
ก.ผบ.พัน.ป.ชต. และ ผบ.กรมหน่วยดําเนินการกลยุทธ์
ข.ผบ.พัน.ป.ชต. และ ผบ.พัน.หน่วยดําเนินการกลยุทธ์
ค.นายทหารยุทธการและการฝึ ก พัน.ป.ชต.(ฝอ.๓) และผบ.ร้อย หน่วยดําเนินการกลยุทธ์
ง.นายทหารยุทธการและการฝึ ก พัน.ป.ชต.(ฝอ.๓) และ ผบ.กรม หน่วยดําเนินการกลยุทธ์
๖๗๕. ในการแปลงสภาพ ร้อย ป. ของกองพัน ป.ชต. ห้เป็ น ร้อย ป. แยกเฉพาะนัน แปลงสภาพ เป็ น ๒ แบบ คือ
ก.การแปลงสภาพอย่างถาวร และการแปลงสภาพไม่ถาวร
ข.การแปลงสภาพอย่างเร่ งด่วน และแปลงสภาพอย่างประณี ต
ค.การแปลงสภาพกึงถาวร และการแปลงสภาพถาวร
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง
๖๗๖. การยิงสนับสนุนนันจําเป็ นจะต้องทํางานเป็ นระบบสอดประสาน กัน ผูบ้ งั คับบัญชาจึงสามารถใช้ได้
อย่างอ่อนตัว และตอบสนองได้ทนั ควันโดยทัวไปการยิงสนับสนุนมีอยู่ ๓ ระบบ คือ
ก. ระบบค้นหา เป้ าหมาย
ข. ระบบอาวุธ และกระสุน
ค. ระบบประสาน และการบังคับบัญชา
ง. ถูกทุกข้อ
๖๗๗. ข้อใดคือผลทีเกิดจากการยิงกระสุน ป. ไปตกยังบริ เวณเป้ าหมาย
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ก. อํานาจคลืนระเบิด
ข. อํานาจหลุมระเบิด
ค. อํานาจทําลายขวัญ
ง. ถูกทุกข้อ
๖๗๘. มุมเยืองประจําคือ มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจาก
ก. ทิศเหนือจริ ง ไปยัง ทิศเหนือเข็มทิศ
ข. ทิศเหนือจริ ง ไปยัง ทิศเหนือตาราง
ค. ทิศเหนือเข็มทิศ ไปยัง ทิศเหนือจริ ง
ง. ทิศเหนือตาราง ไปยัง ทิศเหนือเข็มทิศ
๖๗๙. ทีหมายเล็งไกล คือ ทีหมายเล็งทีจะต้องอยูห่ ่างจากปื นเป็ นระยะไม่นอ้ ยกว่า...
ก. ๒,๐๐๐ เมตร
ข. ๑๕,๐๐๐ เมตร
ค. ๑,๐๐๐ เมตร
ง. ๑,๕๐๐ เมตร
๖๘๐. แนวแสดงมุมภาคนันเป็ นแนวทีใช้เป็ นทิศทางอ้าง สําหรับการตัง ป.ตรงทิศ การตังป.ตรงทิศ ด้วย วิธีใด
จําเป็ นต้องใช้แนวแสดงมุมภาค
ก. มุมทิศ
ข. มุมภาคตาราง
ค. มุมตรงทิศ
ง. ทีหมายเล็งไกล
๖๘๑. มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกา จากเส้นยิงไปยังแนวแสดงมุมภาค คือ มุมใด
ก. มุมภาคตาราง
ข. มุมตรงทิศ
ค. มุมทิศ
ง. ทีกล่าวมาไม่มีขอ้ ถูก
๖๘๒. การวัดมุมทิศไปยังทีหมายเล็งทีกําหนดให้ ( กล้องพาโนรามิค ) โดยมิให้ลาํ กล้อง ป.เคลือนที
เรี ยกว่าอะไร
ก. การจําลองทิศ
ข. การเล็งจําลอง
ค. การเล็งตรง
ง. การมุมทิศ เพือการตัง ป. ตรงทิศ
๖๘๓. องค์ประกอบของคําสังยิง มีกีองค์ประกอบ
ก. ๑๐ องค์ประกอบ
ข. ๑๒ องค์ประกอบ
ค. ๙ องค์ประกอบ
ง. ๑๑ องค์ประกอบ
๖๘๔. องค์ประกอบทีอาจกําหนดเป็ นมาตรฐาน คือ
ก. ปื นทีจะยิง และ วิธียงิ , กระสุน , งวดงานกระสุน , ชนวนเวลาชนวน
ข. ปื นทีจะยิง , วิธียงิ , กระสุน , ชนวน , เวลาชนวน
ค. ปื นทีจะยิง , กระสุน , งวดงานกระสุน , ชนวน , มุมยิง
ง. ปื นทีจะยิง และ วิธียงิ , กระสุน , งวดงานกระสุน , ชนวนเวลาชนวน,มุมยิง
๖๘๕.เมือใช้กล้องกองร้อยโดยต้องใช้เข็มทิศภายในกล้อง จะต้องตังกล้องให้ห่างจาก ป.กลาง และ
ป.หนักระยะเท่าไร
ก. ๑๐๕ เมตร
ข. ๗๕ เมตร
ค. ๖๐ เมตร
ง. ๔๐ เมตร
๖๘๖. การปรับเส้นเล็ง กระทําเพืออะไร
ก. แกนเส้นเล็ง ได้ระดับกับเพลาปื น
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ข. แกนเส้นเล็งของกล้องเล็งขนานกับแกนหลอดลํากล้องปื น
ค. แกนเส้นเล็ง และแกนหลอดลํากล้องปื นได้แนวขนานกับมาตรฐานทีกําหนด
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๖๘๗. การปรับเส้นเล็ง มีวิธีการอย่างไร
ก. วิธีเป้ าทดสอบ
ข. วิธีจุดเล็งไกล
ค. วิธีมุมมาตรฐาน
ง. ทีกล่าวมาถูกหมด
๖๘๘. เป้ าทดสอบ ปกติควรจะอยูห่ ่างจากปื นอย่างน้อยทีสุดเท่าไร
ก. ๕๐ เมตร
ข. ๖๐ เมตร
ค. ๑๕๐ เมตร
ง. ๑๐๐ เมตร
๖๘๙.กรวยพืนยิงคือตําบลระเบิดทางข้างของกระสุนทีทําการยิงร่ วมกันจากปื นตังแต่ ๒ กระบอกขึนไป
ได้กาํ หนดความห่างของจุดศูนย์กลางตําบลระเบิดของกระสุนแต่ละนัดตามต้องการ ากทราบว่า กรวยปิ ด คือ
ก. จุดทีกระสุนของปื นทุกกระบอกตกลงทีเดียวกัน
ข. จุดทีกระสุนของปื นทุกกระบอกตกลงห่างกันเท่ากับความห่างของทีตังปื น
ค. จุดทีกระสุนของปื นทุกกระบอกตกลงห่างกันเท่ากับรัศมีระเบิดของกระสุนแต่ละชนิด
ง . จุดทีกระสุนของปื นทุกกระบอกตกลงห่างกันเท่ากับรัศมีระเบิดของกระสุนและจํานวนปื นทีกําหนด
๖๙๐. การปักหลักเล็งคือการสร้างทีหมายเล็งขึนเพือใช้ในการอ้างทิศทางให้กบั ปื นโดยปกติแล้วจะปักหลักเล็ง
๒ หลัก อยากทราบว่าหลักเล็งอันไกลจะห่างจากปื นเท่าใด
ก.ห่างเป็ นสองเท่าของหลักเล็งอันใกล้
ข. ห่างจากอันใกล้ประมาณ ๑๐๐ เมตร
ค.ประมาณ ๔- ๖ เมตร
ง. ประมาณ ๒๕๐๐ เมตร
๖๙๑. การตังปื นตรงทิศโดยวิธีกล้องกองร้อยใช้มุมตรงทิศเมืองานแผนทีเสร็ จมีมุมภาคและแนวแสดงมุมภาค
จะมีขนตอน
ั
การปฏิบตั ิอย่างไรจึงจะทราบค่ามุมตรงทิศ
ก.มุมภาคทิศทางยิง - มุมภาคแนวแสดงมุมภาค ข.มุมภาคแนวแสดงมุมภาค – มุมภาคทิศทางยิง
ค.เอามุมเยืองประจํา- มุมภาคทิศทางยิง
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
๖๙๒. จากการที นศท. ได้ศกึ ษาวิชาปรับการยิงแล้ว ผูต้ รวจการณ์หน้าเปรี ยบเสมือนอวัยวะใดในร่ างกาย
ก. แขน
ข. ขา
ค. สมอง
ง. ดวงตา
๖๙๓. ความมุ่งหมายในการตรวจการณ์ของทหารปื นใหญ่มี ๔ ประการได้แก่
ก. ค้นหาและกําหนดทีตังเป้ าหมาย
ข.ปรับการยิงตรวจผลการยิง
ค.เฝ้ าตรวจสนามรบและรายงานข่าวสาร
ง. ถูกต้องทุกข้อ
๖๙๔. ในหมู่ตรวจการณ์หน้า ประกอบด้วยกําลังพล ๔ นาย เมือได้รับภารกิจ ป.ชต.ต้องจัดไปประจําทีใด
ก. ทีตรวจการณ์
ข. ศูนย์อาํ นวยการยิง
ค. กองร้อยดําเนินกลยุทธ
ง. กรมทหารราบหรื อม้า
๖๙๕. หน้าทีความรับผิดชอบของ ผตน. มี ๔ ประการ คือ
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ก.เป็ นส่วนหนึงของชุดหลักยิงคือ ผูต้ รวจการณ์หน้า ศูนย์อาํ นวยการยิง และส่วนยิง
ข.เป็ นส่วนหนึงของระบบค้นหาเป้ าหมาย
ค.เป็ นผูป้ ระสานการยิงสนับสนุนและตัวแทนผูบ้ งั คับบัญชาระดับกองร้อยดําเนินกลยุทธ
ง. ถูกทุกข้อ
๖๙๖.ในการวัดมุมของทหารปื นใหญ่โดยใช้มือและนิ วมืออยากทราบว่าสัญลักษณ์ต่อไปนีวัดค่ามุมได้เท่าไร“ชู ๒
นิ ว ”
ก. ๓๐ มิลเลียม
ข. ๔๐ มิลเลียม
ค. ๖๐ มิลเลียม
ง. ๗๐ มิลเลียม
๖๙๗.การกําหนดทีตังเป้ าหมายโดยวิธีพิกดั ตารางคือต้องบอกพิกดั เป้ าหมายจํานวน ๘ ตัวหรื อ ๖ ตัว และมุมภาค
จาก ผตน.ไปยังเป้ าหมาย จํานวนเต็ม ๑๐ มิลเลียม ข้อใดต่อไปนี กําหนดเป้ าหมายไม่ถกู ต้อง
ก. พิกดั ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๐๘๐๐
ข. พิกดั ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๑๘๑๐
ค. พิกดั ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๒๙๐๕
ง. พิกดั ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๐๘๑๒

๖๙๘.การกรุ ยโปร์ล่ามีวิธีการดําเนินการคือ
ก. กําหนดจุดทีอยูบ่ นแผนทีแล้ววัดระยะและมุมภาคตามทีทราบ
ข. การใช้กฏ กผร.โดยใช้มุมทางข้างคูณด้วยเฟคเตอร์ ตม.
ค.วัดมุมทางข้างแล้วคํานวณหาระยะ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๖๙๙.ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการกําหนดทีตังเป้ าหมายโดยการย้ายจากจุดทีทราบ
ก.จุดทราบทีตังทีใช้อา้ ง
ข.มุมภาคเป้ าหมาย
ค.การย้ายทางข้างหรื อทางทิศจากจุดอ้างไปยังเป้ าหมาย ง. การกรุ ยโปร์ล่า
๗๐๐. องค์ประกอบคําขอยิงมีทงหมด
ั
๖ ประการด้วยกัน คือ ตน ,เตือน ,ตัง, หมาย, ตี ,คุม ไม่ว่าจะกําหนดที
ตังเป้ าหมายด้วยวิธีใดก็ตามคําขอยิงจะส่งเป็ น ๓ กลุม่ หรื อ ๓ ส่วน แล้วหยุดให้ทวนข่าวในแต่ละตอน ข้อใด
จัดลําดับได้ถกู ต้อง
ก.การแสดงตนและคําสังเตือน, ทีตังเป้ าหมาย, ลักษณะเป้ าหมายวิธีโจมตี วิธียงิ และการควบคุม
ข.การแสดงตนและคําสังเตือน,ทีตังเป้ าหมายลักษณะเป้ าหมายวิธีโจมตี, วิธียงิ และการควบคุม
ค.การแสดงตนและคําสังเตือน,ลักษณะเป้ าหมายวิธีโจมตี วิธียงิ และการควบคุม
ง. การแสดงตน,ทีตังเป้ าหมาย,ลักษณะเป้ าหมายวิธีโจมตี วิธียงิ และการควบคุม
๗๐๑. ในระบบมิลเลียม จะแบ่งวงกลมไว้เป็ นกีส่วน
ก. ๑๖๐๐ ส่วน
ค. ๓๒๐๐ ส่วน
ค. ๔๘๐๐ ส่วน
ง. ๖๔๐๐ ส่วน

๘๐

๗๐๒. ในฐานะที นศท.ศึกษาวิชาทหารปื นใหญ่มาหลายปี แล้วระบบมุมทีใช้ในกิจการทหารปื นใหญ่ใช้
หน่วยวัดใด
ก. มิลเลียม
ข. องศา
ค. เกรด
ง. เมตร
๗๐๓. ใน ๑ วงกลม อยากทราบว่ามีกีองศา
ก. ๑๘๐ องศา
ข. ๓๖๐ องศา
ค. ๒๗๐ องศา
ง. ๙๐ องศา
๗๐๔.มุมภาคจากผูต้ รวจการณ์ไปเป้ าหมาย หมายถึงมุมอะไร
ก.มุมทางระดับทีวัดจากทิศเหนือไปยังเป้ าหมาย
ข.ง่ามมุมเล็กระหว่างทิศเหนือผูต้ รวจการณ์กบั ขัวโลกเหนือ
ค.มุมกลับทีบวก/ลบ ๓๒๐๐ เรี ยบร้อยแล้ว
ง.แนวมุมภาคทีเกิดจากการที ผตน.ใช้กล้องส่องสองตาวัดและคํานวณ

๗๐๕. คําขอยิงคือข่าวสารทีจําเป็ นที ศอย.ต้องทราบเพือพิจารณาการโจมตีเป้ าหมาย และต้องส่งอย่างรวดเร็ ว
แจ่มแจ้งชัดเจนมีองค์ประกอบด้วยกันทังสิ น ๖ องค์ประกอบข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. การแสดงตนของ ผตน ,คําสังเตือน ,ทีตังเป้ าหมาย,ลักษณะเป้ าหมาย,วิธีโจมตี, วิธียงิ และการควบคุม
ข.การแสดงตนของ ผตน.,คําสังเตือน,ทีตังเป้ าหมาย,ลักษณะเป้ าหมาย,ส่วนบรรจุ, วิธียงิ และการควบคุม
ค.การแสดงตนของ ผตน. ,คําสังเตือน ,ทีตังเป้ าหมาย,ลักษณะเป้ าหมาย,วิธีโจมตี, มุมทิศ/มุมยิง
ง.การแสดงตนของ ผตน. ,คําสังเตือน ,เวลาชนวน,ลักษณะเป้ าหมาย,วิธีโจมตี, วิธียงิ และการควบคุม
๗๐๖. จากข้อที ๓๔ ชนิดของเป้ าหมายเช่น ทหาร ยานพาหนะ รถถัง หมายถึงองค์ประกอบใด
ก. การแสดงตนของ ผตน.
ข.คําสังเตือน
ค.ทีตังเป้ าหมาย,ลักษณะเป้ าหมาย
ง.ลักษณะเป้ าหมาย
๗๐๗. การติดต่อสือสาร ในระดับกองร้อยทหารปื นใหญ่สนามนันความต้องการในการติดต่อสือสารภายใน
จัดตังเพือให้ผบู้ งั คับบัญชามีความสะดวกในการปฏิบตั ิงานเกียวกับเรื องอะไรบ้าง
ก. อํานวยการยิง
ข. รับคําสังทางธุระการและทางยุทธวิธีจากหน่วยเหนือ
ค. รับข่าวสารแจ้งเตือนภัยเนิ นจากหน่วยเหนือ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๗๐๘. ความต้องการอันดับแรกในการติดต่อสือสารภายในของกองพันปื นใหญ่สนามคืออะไร
ก.การอํานวยการยิง
ข.แลกเปลียนข่าวสารจากหน่วยเหนือ
ค.รับข่าวแจ้งเตือนภัย
ง.ประสานงานแผนที

๘๑

๗๐๙. ในการระวังป้ องกันทีตังของกองร้อยทหารปื นใหญ่สนามตามหลักนิยมแล้วจะใช้การติดต่อสือสารทางใด
ก. นําสาร
ข. ทางสาย
ค. ทางวิทยุ
ง. ทางทัศนสัญญาณ
๗๑๐. ข่ายการติดต่อสือสารทางวิทยุภายในของกองร้อยทหารปื นใหญ่สนามนันได้แก่ข่ายอะไรบ้าง
ก. ข่ายแจ้งเตือนภัย
ข. ข่ายอํานวยการยิงกองร้อยและข่ายบังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน
ค. ข่ายงานแผนทีกองพัน
ง. ข่ายบังคับบัญชากองร้อยดําเนินกลยุทธ
๗๑๑. ลําดับความเร่ งด่วนในการวางสายโทรศัพท์เมือกองร้อยทหารปื นใหญ่สนามเข้าทีตังเรี ยบร้อยแล้วได้แก่
ก. วางสายไปยังวงรอบการระวังป้ องกันเป็ นอันดับแรก
ข. วางไปยังหมู่สูทกรรมกองร้อยเพือให้กาํ ลังพลได้รับอาหารตามเวลา
ค. วางสายระหว่างศูนย์อาํ นวยการยิงกับชุดนยส.หรื อผูต้ รวจการณ์หน้า
ง. วางสายไปยังทีบังคับการกองพัน
๗๑๒.การป้ องกันภัยทางอากาศเชิงรุ ก
เป็ นการกระทําโดยตรงต่อการปฏิบตั ิการทางอากาศของข้าศึกเพือทําลายหรื อ
ลดประสิทธิผลการโจมตีทางอากาศของข้าศึก ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้องเกียวกับการปฏิบตั ิเชิงรุ ก
ก.การซ่อนพราง ปกปิ ดกําบังทีตัง
ข.ให้ทหารทุกนายหลบเข้าหลุมหลบภัย
ค.เมือปลอดภัยแล้วแจ้งเตือนให้ทุกคนทราบ
ง.สังให้ทหารทุกนายใช้อาวุธประจํากายยิงไปยังเครื องบินโจมตีของข้าศึก
๗๑๓.การจัดหน่วย ปตอ.ของ ทบ.ไทยแบ่งเป็ น ๒ หน่วยได้แก่
หน่วยในระบบแจ้งเตือนภัยและหน่วยในระบบอาวุธ
อยากทราบว่าข้อใดคือหน่วยในระบบอาวุธ
ก.ศูนย์ต่อสูป้ ้ องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
ข.ศูนย์ต่อสูป้ ้ องกันภัยทางอากาศของกองพัน ปตอ.
ค.ศูนย์ต่อสูป้ ้ องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจําพืนที
ง. กองพลทหารปื นใหญ่ต่อสูอ้ ากาศยาน
๗๑๔. ข้อใดไม่ใช่พนั ธกิจของการป้ องกันกันภัยทางอากาศ
ก.การแบ่งมอบกําลัง
ข.การค้นหา
ค.การทําลาย
ง.การสกัดกัน
๗๑๕. ข้อใดคือความหมายของ “เกณฑ์ความสําคัญ”
ก. ทีตังหน่วยสําคัญหน่วยต่างๆ ซึงได้เลือกไว้และจะต้องได้รับการป้ องกันภัยทางอากาศ

๘๒

ข. กรรมวิธีของการใช้หลักการป้ องกันภัยทางอากาศ และแนวทางการใช้ ปตอ.
ค. ขนาดความสําคัญของตําบลสําคัญ ทีมีต่อการปฏิบตั ิภารกิจให้สาํ เร็ จ
ง. ถูกทุกข้อ
๗๑๖. แบบของการป้ องกันภัยทางอากาศ มีกีแบบอะไรบ้าง
ก. ๒ แบบ คือ ๑.การป้ องกันภัยทางอากาศเชิงรุ ก , ๒.การป้ องกันภัยทางอากาศเชิงรับ
ข. ๒ แบบ คือ ๑.การป้ องกันภัยทางอากาศเป็ นพืนที , ๒การป้ องกันภัยทางอากาศเป็ นจุด
ค. ๓ แบบ คือ ๑.การป้ องกันภัยทางอากาศเชิงรุ ก , ๒.การป้ องกันภัยทางอากาศเชิงรับ,๓.การป้ องกัน
ภัยทางอากาศเป็ นพืนที
ง. ๓ แบบ คือ ๑.การป้ องกันภัยทางอากาศเชิงรุ ก , ๒.การป้ องกันภัยทางอากาศเชิงรับ,๓.การป้ องกัน
ภัยทางอากาศเป็ นจุด

๗๑๗.ภารกิจทางยุทธวิธีแบบมาตรฐานของหน่วยทหารปื นใหญ่มีกี แบบ อะไรบ้าง
ก. ๓ แบบ คือ ภารกิจช่วยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพิ มเติ มกําลังยิง ( พย.),ภารกิจช่วยส่วนรวม เพิ มเติมกําลังยิง (ชร. – พย.)
ข. ๓ แบบ คือ ภารกิจช่วยโดยตรง ( ชต.),ภารกิจช่วยโดยตรง – เพิ มเติมกําลังยิง (ชต. – พย.)
ภารกิจช่วยส่วนรวม ( ชร.)
ค. ๔ แบบ คือ ภารกิจช่วยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพิ มเติ มกําลังยิง ( พย.),ภารกิจช่วยส่วนรวม –
เพิ มเติมกําลังยิง (ชร. – พย.),ภารกิจช่วยส่วนรวม ( ชร.)
ง. ๔ แบบ คือ ภารกิจช่วยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพิ มเติ มกําลังยิง ( พย.),ภารกิจช่วยโดยตรง +
เพิ มเติมกําลังยิง (ชต. – พย.),ภารกิจช่วยส่วนรวม ( ชร.)
๗๑๘. ผูใ้ ดเคยกล่าวไว้ว่า “Artillery is the God of War ” และทัวโลกก็ถือว่าทหารปื นใหญ่นนเป็
ั นราชา
แห่งสนามรบ
ก. นายพล แพตตัน
ข. นายพล แม๊กอาเธอร์
ค. สตาลิน
ง. บิลลาดิน
๗๑๙. ข้อใดคือคําจํากัดความของภารกิจ การยิงตัดรอนกําลัง
ก. การกําจัด หรื อลดขีดความสามารถของข้าศึกในการปฏิบตั ิงานลง
ข. การยิงเพือให้เกิดความเสียหายแก่เป้ าหมายประมาณ ๑๐% ขึนไปซึงจะทําให้หน่วยนันๆไม่อาจรบ
ต่อไปได้จนกว่าจะได้เพิ มเติมกําลังหรื อทดแทนยุทธโปกรณ์
ค. การยิงเพือให้เกิดความเสียหายแก่เป้ าหมายประมาณ ๑๐% ขึนไปซึงจะทําให้หน่วยนันๆไม่อาจจะ
ใช้รบได้อีกต่อไปเป็ นการถาวร

๘๓

ง. ถูกทุกข้อ
๗๒๐. การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด (ของ ทอ.) อยูใ่ นระบบใดของการยิงสนับสนุน ปื นใหญ่ ทัง ๓ ระบบ
ก. ระบบอํานวยการยิง
ข. ระบบอาวุธและกระสุน
ค. ระบบส่วนยิง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
๗๒๑.ท่านมีความเข้าใจในการจัดร้อย ป.แยกเฉพาะอย่างไร
ก.เป็ นภารกิจทางยุทธวิธีมาตราฐาน
ข. เป็ นภารกิจทางยุทธวิธีไม่มาตราฐาน
ค.เป็ นการขยายความรับผิดชอบในภารกิจ ชต.ของ พัน ป.เพือสนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ์
ในการรบด้วยวิธีเคลือนทีเข้าปะทะ
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
๗๒๒. มุมเยืองเข็มทิศ ( ยข. ) คือมุมเล็กทีท◌ํ ามุมกันระหว่าง........
ก. ทิศเหนือจริ ง กับ ทิศเหนือเข็มทิศ
ข. ทิศเหนือจริ ง กับ ทิศเหนือตาราง
ค. ทิศเหนือเข็มทิศ กับ ทิศเหนือตาราง
ง. ทีกล่าวมาไม่มีขอ้ ใดถูก
๗๒๓. การตังกล้องคอลลิมิเตอร์ แทนการปักหลักเล็งควรตังกล้องห่างจากปื นใหญ่ ประมาณเท่าไร
ก. ๔ – ๖๐ เมตร
ข. ๑๐ – ๒๕ เมตร
ค. ๑ – ๑๐ หลา
ง. ๔ – ๑๕ เมตร
๗๒๔. องค์ประกอบของคําสังยิงใช้เพือเป็ นหลักฐานทีจําเป็ นทีจะต้องประกาศให้หมู่ปืนทําการยิงหรื อหยุดยิง
อยากทราบว่าองค์ประกอบใดจะประกาศเป็ นคําสังสุดท้าย
ก. มุมยิง
ข. มุมทิศ
ค. กระสุน
ง. ส่วนบรรจุ
๗๒๕. ชุดหลักยิงของทหารปื นใหญ่ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ อะไรบ้าง
ก. ผูต้ รวจการณ์หน้า,ศูนย์อาํ นวยการยิง,ส่วนยิง
ข. ระบบค้นหาเป้ าหมาย, ระบบอํานวยการยิง, ระบบควบคุมบังคับบัญชา
ค. ผบ.หมู่ปืน,พลเล็ง,พลกระสุน
ง. ผูบ้ งั คับบัญชา , การตรวจการณ์, การยิง
๗๒๖. การปรับเส้นเล็งมีหลายวิธี อยากทราบว่าวิธีใดถูกต้องทีสุด
ก. วิธีกล้องกองร้อย
ข. วิธีมุมมาตรฐาน
ค. วิธีทีหมายเล็งไกล
ง. การใช้กล้อง คอลลิมิเตอร์
๗๒๗. การใช้ทีหมายเล็งไกลเป็ นวิธีหนึงของการตังปื นตรงทิศ อยากทราบว่าระยะใดเหมาะสมทีสุดสําหรับ
ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม.
ก. ๘๐๐ เมตร
ข. ๑,๕๐๐ เมตร
ค. ๒,๕๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ เมตร
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๗๒๘. การตังปื นตรงทิศ วิธีใดถูกต้องมากทีสุด
ก. ทีหมายเล็งไกลและตรงทิศ
ข. วิธีมุมตรงทิศ
ค. วิธีหมายแนวลํากล้องปื น
ง. วิธีการใช้การยิงแตกอากาศสูง
๗๒๙. จงอธิบายความหมายของ มุมภาค
ก. มุมทีเกิน ๘๐๐ มิลเลียม
ข. มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือไปยังแนวพิจารณา
ค. มุมตังแต่ ๖๔๐๐ มิลเลียม
ง. มุมเกินกว่า ๓๒๐๐ มิลเลียม
๗๓๐. ทิศเหนือใช้สาํ หรับอ้างในการกําหนดทีตังต่างๆ ทังในภูมิประเทศและแผนทีมีดว้ ยกัน ๓ ชนิด คือ
ก. ทิศเหนือเข็มทิศ ทิศเหนือแม่เหล็ก ทิศเหนือขัวโลก
ข. ทิศเหนือเข็มทิศ ทิศเหนือจริ ง ทิศเหนือตาราง
ค. ทิศเหนือเข็มทิศ ทิศเหนือแม่เหล็ก ทิศเหนือตาราง
ง. ทิศเหนือเข็มทิศ ทิศเหนือจริ ง ทิศเหนือขัวโลก
๗๓๑. ถ้ากองร้อย ป.ขนาด ๑๐๕ มม. ออกทําการฝึ กโดยใช้ปืน ๔ หมู่ และได้รับภารกิจยิงเป็ นลักษณะของกรวย
เปิ ดอยากทราบว่าความกว้างของกรวยเปิ ดทียิงไปนันจะเป็ นเท่าใด
ก. ๙๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๑๒๐ เมตร
ง. ๑๕๐ เมตร
๗๓๒. คําสัง กองร้อย ๑ นัด ในการยิงหาผล เมือกองร้อยปื นใหญ่สนามมี อาวุธ ป. ๖ กระบอก หมายความว่า
อย่างไร
ก. ให้กองร้อยใช้หมู่ปืนหมู่หลักยิงออกไป ๑ นัด ข. ให้กองร้อยใช้ปืนหมู่ใดก็ได้ยงิ ออกไป ๑ นัด
ค. เมือยิงหาผลไปแล้วกองร้อยจะยิงออกไป ๔ นัด ง. เมือยิงหาผลไปแล้วจะยิงออกไป ๖ นัด
๗๓๓. คําสังไม่ให้หมู่ปืนบรรจุกระสุน และห้ามยิง ใช้คาํ สั งใด
ก. ห้ามบรรจุ
ข. งดบรรจุ
ค. ยกเลิกอย่าบรรจุ
ง. อย่าบรรจุ
๗๓๔. ทิศทางทีตรงไปยังขัวเหนือภูมิศาสตร์โลกเรี ยกว่าอะไร
ก. ทิศเหนือเข็มทิศ
ข. ทิศเหนือตาราง
ค. ทิศเหนือจริ ง
ง. ทิศเหนือประจํา
๗๓๕. ประเภทของทีตังยิงมี ๓ ประเภท อะไรบ้าง
ก. จริ ง , สํารอง , เพิ มเติม
ข. กลางวัน , กลางคืน , หาหลักฐาน
ค. เร่ งด่วน , มีเวลา , สํารอง
ง. เร่ งด่วน ประณี ต , สํารอง
๗๓๖.มุมยิงจะประกาศทุกครังทังคําสังยิงเริ มแรกและคําสังยิงขันต่อไป คําว่า “มุมยิง” เป็ นการอนุญาติให้ ผบ.หมู่
ปื นสังพลประจําปื นทําการบรรจุกระสุนและทําการยิงได้ อยากทราบว่าขณะทีลํากล้องร้อนหรื อเย็นมากกว่าคู่มือ
กําหนดผูบ้ งั คับหมู่ควรจะปฏิบตั ิอย่างไร
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ก.สังพลประจําปื นทําการบรรจุและยิงอย่างรวดเร็ว ข.สังหยุดยิงแล้วแจ้งให้ บก.ส่วนยิงหรื อ ศอย.ทราบ
ค.สังให้พลประจําปื นเอานํารดลํากล้องปื น
ง.ไม่ตอ้ งทําอะไรทังสิ น
๗๓๗.ในการวัดมุมของ ผตน.โดยใช้มือและนิ วมืออยากทราบว่า นิ วชีมีค่ามุม เท่าไร
ก. ๑๐ มิลเลียม
ข. ๒๐ มิลเลียม
ค. ๓๐ มิลเลียม
ง. ๖๐ มิลเลียม
๗๓๘. อยากทราบว่า ๙๐ องศา มีกีมิลเลียม
ก. ๖๔๐๐ มิลเลียม
ข. ๑๖๐๐ มิลเลียม
ค. ๓๒๐๐ มิลเลียม
ง. ๔๘๐๐ มิลเลียม
๗๓๙. ทหารปื นใหญ่ ใช้การตรวจการณ์มีความมุ่งหมาย ๔ ประการ คือ การค้นหาเป้ าหมาย,ปรับการยิง,ตรวจผล
การ ยิง,เฝ้ าตรวจสนามรบ อยากทราบว่าใน ร้อย ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. มี การจัดผูต้ รวจการณ์หน้า จํานวนกีหมู?่
ก. ๑ หมู่
ข. ๒ หมู่
ค. ๓ หมู่
ง. ๔ หมู่
๗๔๐. ผูต้ รวจการณ์ในฐานะทีเป็ นผูป้ ระสานการยิงสนับสนุนของกองร้อย เมือไปถึงหน่วยรับการสนับสนุน
จะต้องมีหน้าที
ก. แนะนําผบ.ร้อย ทีตนไปสนับสนุนในเรื องการยิงสนับสนุนทังปวง
ข. แนะนําผบ.ร้อย ทีตนไปสนับสนุนในเรื องการใช้ยานพาหนะบรรทุกของ
ค. แนะนําผบ.ร้อย ทีตนไปสนับสนุนในเรื องการใช้เครื องบินของ ทอ.เข้าโจมตี
ง. ข้อ ก และค. ถูก
๗๔๑. คําว่า “ตรวจไม่ได้ ” เป็ นการส่งให้ ศอย. ทราบว่า ผตน. ไม่สามารถปรับการยิงได้
แต่เหตุผลเชือถือได้ว่า ณ ทีนันมีเป้ าหมายอยูจ่ ริ ง และมีความสําคัญเพียงพอ ทีจะทําการยิง
โดยไม่ตอ้ งปรับการยิง ในกรณี นี ผตน. จะขอยิงหาผล ดังนัน ผตน. จะระบุคาํ ว่า “ตรวจไม่
ได้” ไว้ในองค์ประกอบใด
ก. การแสดงตนของ ผตน.
ข. คําสังเตือน
ค. ลักษณะเป้ าหมาย
ง. วิธียงิ และการควบคุม
๗๔๒. การยิงหาหลักฐานประณี ตนันผูต้ รวจการณ์หน้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกําหนดจุดยิง
อยากทราบว่าจะต้องใช้ปืนกีกระบอกทําการยิง?
ก. ๒ กระบอก
ข. ๓ กระบอก
ค. ๑ กระบอก
ง. ๖ กระบอก
๗๔๓. องค์ประกอบคําขอยิงมีดว้ ยกัน ๖ ประการด้วยกันองค์ประกอบใดต้องกล่าวเป็ นลําดับแรก
ก. คําสังเตือน
ข. การแสดงตนของผูต้ รวจการณ์หน้า
ค. ลักษณะเป้ าหมาย
ง. วิธีโจมตี
๗๔๔.การยิงกระสุนควันขาวลงบนเป้ าหมาย หรื อ ใกล้ ๆ ข้าศึก วัตถุประสงค์เพือ

๘๖

ก. เพือข่มการตรวจการณ์ และลดขีดความสามารถในการมองเห็น
ข.เพือทําลายข้าศึก
ค. เพือตัดรอนกําลังข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๗๔๕. ผูต้ รวจการณ์หน้า เป็ น ผปยส. ระดับใด?
ก. กรมดําเนินกลยุทธ
ข.กรมสนับสนุน
ค. กองพลเนินกลยุทธ
ง. กองร้อยดําเนินกลยุทธ์
๗๔๖. บ่อยครังทีกองร้อยปื นได้รับมอบหมายให้ทาํ การยิงเป้ าหมายตามแผนซึงจะต้องทําการยิงโดยเร็ว
เมือไม่มีภารกิจยิงอืนปื นทุกกระบอกจะต้องตังหลักฐาน เพือเตรี ยมทําการยิงได้ทนั ที
เมือสังเป้ าหมายดังกล่าวได้แก่
ก. เป้ าหมายเร่ งด่วน
ข. ฉากป้ องกันขันสุดท้าย
ค. เป้ าหมายทีผูต้ รวจการณ์หน้าเพิ งตรวจพบ
ง. ข้อ ก.และ ข. ถูก
๗๔๗. หมู่ตรวจการณ์หน้า ใน พัน.ป.ปบค. 105 มม. มีกีหมู่
ก. 6 หมู่
ข. 7 หมู่
ค. 8 หมุ่
ง. 9 หมุ่
๗๔๘.ข้อใดไม่ใช่เครื องช่วยในการตรวจการณ์
ก. แผ่นพัดวัดมุม
ข. กล้องส่องสองตา
ค. กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
ง. ปลย.เอ็ม ๑๖
๗๔๙.ก่อนออกปฏิบตั ิภารกิจ ผตน. ต้องตรวจสอบและปรนนิบตั ิบาํ รุ งอาวุธยุทโธปกรณ์ของตนให้พร้อม และฟัง
การบรรยายสรุ ปจาก ฝ่ ายอํานวยการทีเกียวข้องในฐานะทีเป็ นผูป้ ระสานการยิง
ผตน.จะต้อง
ก. เตรี ยมแผ่นบริ วารแผนที
ข. นําอากาศยานเข้าโจมตีในกรณี ไม่มีผนู้ าํ อากาศยานหน้า
ค. การขอเฮลิคอปเตอร์โจมตี
ง. ถูกทุกข้อ
๗๕๐. การวัดมุมด้วยมือเป็ นเครื องช่วยในการตรวจการณ์อีกชนิดหนึง ถามว่า เมือท่านกํามือเพือวัดมุม มีค่า
เท่าใด
ก. 100 มิลเลียม
ข. 125 มิลเลียม
ค. 180 มิลเลียม
ง. 200 มิลเลียม
๗๕๑.ท่านวัดมุมไปยังกระท่อมหลังหนึง บริ เวณชายป่ า ได้ค่ามุมภาคเท่ากับ 950 มิลเลียม และวัดมุมข้างไป
ทางขวาของกระท่อมหลังนีไปยังต้นไม้ใหญ่ได้ 150 มิลเลียม อยากทราบว่าต้นไม้ใหญ่มีมุมภาคเท่าใด
ก. 1000 มิลเลียม
ข. 1050 มิลเลียม
ค. 1100 มิลเลียม
ง. 1150 มิลเลียม
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๗๕๒. หลักในการติดต่อสือสารของทหารปื นใหญ่ในการขานตัวเลขและตัวอักษรมีหลักการว่าอย่างไร
ก. เลขหลักหน่วยหลักสิบอ่านทีละตัว
ข. เลขหลักร้อยหลักพันทีเต็มร้อยเต็มพันอ่านเป็ นร้อยและเป็ นพัน
ค. เลขทีมีจุดทศนิยมและเลขทีไม่เต็มร้อยเต็มพันอ่านทีละตัว
ง. ถูกทุกข้อ
๗๕๓. ข่ายวิทยุในกองร้อยทหารปื นใหญ่ มี ๒ ชนิดคือข่ายภายในและข่ายภายนอก ข้อใดไม่ใช่ข่ายภายใน
ก.ข่ายบังคับบัญชาและอํานวยการยิงกองพัน FM
ข.ข่ายอํานวยการยิงกองร้อย FM
ค. ข่ายแจ้งเตือนภัยเนิ น AM
ง. ข่ายแผนทีกองพัน FM
๗๕๔. การติดต่อสือสารของกองร้อยทหารปื นใหญ่ภายในจัดตังขึนเพือให้ผบู้ งั คับบัญชามีความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงานเกียวกับอะไร
ก. การค้นหาเป้ าหมาย
ข. การอํานวยการยิง
ค. การควบคุมกํากับดูแลทางธุรการและทางยุทธวิธี
ง. ถูกทุกข้อ
๗๕๕. การปฏิบตั ิงานของข่ายวิทยุในกองร้อยทหารปื นใหญ่สนามมี ๒ ข่ายได้แก่
ก. ข่ายอิสระและข่ายบังคับ
ข. สถานีบงั คับข่าย
ค. ข่ายสํารองและข่ายบังคับ
ง ข่ายภายในและข่ายภายนอก
๗๕๖. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบโดยทัวไปของภัยทางอากาศ
ก. พาหะ
ข. ลูกระเบิด
ค. ห้วงอากาศเหนือพืนที
ง. สิ งอํานวยความสะดวกในการควบคุมไปยังเป้ าหมาย
๗๕๗. การจัดหน่วย ปตอ.ทบ.ไทย ตามอัตราการจัด และยุทโธปกรณ์ของกองทัพในปัจจุบนั มีการจัดเป็ นหน่วย
ในระดับทีสําคัญกีส่วน อะไรบ้าง
ก. ๓ ส่วน คือ หน่วยในระบบควบคุม ,หน่วยในระบบแจ้งเตือนภัย ,หน่วยในระบบการบังคับบัญชา
ข. ๓ ส่วน คือ หน่วยในระบบควบคุม ,หน่วยในระบบแจ้งเตือนภัย ,หน่วยในระบบการติดต่อสือสาร
ค. ๒ ส่วน คือ หน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัย ,หน่วยในระบบอาวุธ
ง. ๒ ส่วน คือ หน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัย ,หน่วยในระบบบังคับบัญชาและการติดต่อ
๗๕๘. อาวุธนําวิถีผวิ พืนสู่อากาศหรื ออาวุธนําวิถีต่อสูอ้ ากาศยาน เป็ นอาวุธส่งซึงส่งจากเครื องส่งแล้ว สามารถ
ปรับ วิถีเข้าหาเป้ าหมายได้ในขณะเคลือนทีอยูใ่ นอากาศ ระบบการนําวิถีทีมีใช้มีกีแบบ อะไรบ้าง
ก. ๒ แบบ คือ ๑.สังการนําวิถี ๒.การแล่นไต่นาํ วิถี
ข. ๒ แบบ คือ ๑.การแล่นไต่นาํ วิถี ๒.สือนําวิถี
ค. ๓ แบบ คือ ๑.สังการนําวิถี ๒.การแล่นไต่ลาํ นําวิถี ๓.สือนําวิถี
ง. ๓ แบบ คือ ๑.สังการนําวิถี ๒.การแล่นไต่ลาํ นําวิถี ๓.เป้ าหมายนําวิถี
๗๕๙. ข้อใดคือแบ่งประเภทอาวุธ ปตอ. ตามลักษณะการเคลือนที ใน ๔ ประเภท
ก. ลากจูง
ข. อัตตาจร
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ค. นําพาไปด้วยคน
ง. ถูกทุกข้อ
๗๖๐.อาวุธ ปตอ. ๑๒.๗ มม.แบบ M ๕๕ มีระยะยิงไกลสุดเท่าไร
ก. ๖,๖๖๐ เมตร
ข. ๗,๐๐๐ เมตร
ค. ๗,๒๓๐ เมตร
ง. ๘,๕๐๐ เมตร
๗๖๑. ข้อใดไม่ใช่อาวุธป้ องกันภัยทางอากาศ
ก. เครื องบินขับไล่ของกองทัพอากาศ
ข. เรดาร์ตรวจจับ ป. และ ค.
ค.ปตอ.๑๒.๗ มม.แบบ เอ็ม ๕๕
ง.อาวุธนําวิถีสปาด้า
วิชาปรับการยิงปื นใหญ่
๗๖๒. ข้อใดไม่ใช่พนั ธกิจของทหารปื นใหญ่
ก. สนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ์ดว้ ยการส่งกําลังบํารุ งอย่างใกล้ชิด,ต่อเนืองและทันเวลา
ข. ทําการยิงต่อต้าน ป.และระบบ คปม.ของ ขศ.
ค. ย้ายยิง รวมอํานาจการยิงได้อย่างรวดเร็ ว
ง. เพิ มความลึกในสนามรบ
๗๖๓. ภารกิจทางยุทธวิธีใดควบคุมแบบรวมการตําทีสุด
ก. ช่วยโดยตรง
ข. เพิ มเติมกําลังยิง
ค. ช่วยส่วนรวม-เพิ มเติมกําลังยิง
ง. ช่วยส่วนรวม
๗๖๔. ข้อใดไม่ใช่แผนการยิงสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีรุก
ก. การยิงก่อนการยิงเตรี ยม
ข. การยิงเตรี ยม
ค. การยิงระหว่างการเข้าตี
ง. การยิงทําลายการเตรี ยม
๗๖๕. คําว่า “ช่องยิงเร็ ว” ใช้กบั ภารกิจใด
ก. ช่วยโดยตรง
ข. เพิ มเติมกําลังยิง
ค. ช่วยส่วนรวม-เพิ มเติมกําลังยิง
ง. ช่วยส่วนรวม
๗๖๖. ผูม้ อบภารกิจทางยุทธวิธีให้แก่หน่วย ป.สนาม คือใคร
ก. ผบ.ป.หน่วยกําลังรบ
ข. ผบ.พัน.ป.ชต.
ค. ผบ.กรม ป.
ง. ผบ.หน่วยกําลังรบ
๗๖๗. มุมตรงทิศคือ ๑๗๓๐ มิลเลียม มุมภาคแนวแสดงมุมภาคคือ ๖๑๐ มิลเลียม อยากทราบว่า มุมภาคทิศทางยิง
คือ ข้อใด
ก. ๒๓๔๐ มิลเลียม
ข. ๑๑๒๐ มิลเลียม
ค. ๕๒๘๐ มิลเลียม
ง. ๗๕๒๐ มิลเลียม
๗๖๘. องค์ประกอบของคําสังยิงทีต้อง สังเสมอ คือข้อใด
ก. คําสังเตือน, ปื นทีจะยิง,กระสุน,ส่วนบรรจ
ข. คําสังเตือน,ปื นทีจะปฏิบตั ิตามคําสัง,ส่วนบรรจุ,วิธีการยิงหาผล
ค. มุมยิง
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ง. คําสังเตือน,ปื นทีจะปฏิบตั ิตามคําสัง,ส่วนบรรจุ, มุมยิง,กระสุน
๗๖๙.มุมภาคทิศทางยิงเท่ากับ ๔๒๒๐ มิลเลียมถ้าเป้ าหมายเกิดขึนในทิศทางกลับกันมุมภาคทิศทางยิงใหม่จะ
เท่าใด
ก. ๑๐๒๐ มิลเลียม
ข.๑๕๐๐ มิลเลียม
ค. ๒๐๐๐ มิลเลียม
ง. ๒๕๐๐ มิลเลียม
๗๗๐. ทีหมายเล็งคือจุดหรื อวัตถุเล็กๆทีมองเห็นเด่นชัดซืงอยูใ่ นแนวเส้นเล็งและใช้เป็ นหลักในการตังปื นใหญ่ให้
ถูกทิศโดยทัวไปแล้วทีหมายเล็งมี ๒ ชนิดคือทีหมายเล็งไกลและทีหมายเล็งใกล้ อยากทราบว่าทีหมายเล็งใกล้ตอ้ ง
ตังห่าง จากปื นอย่างไร
ก. หลักเล็งอันไกลห่างจากปื นสองเท่าของหลักเล็งอันใกล้
ข. หลักเล็งอันไกลห่างจากปื นอย่างน้อย ๑๕๐๐ เมตร
ค. หลักเล็งอันใกล้ห่างจากปื นสองเท่าของหลักเล็งอันไกล
ง. หลักเล็งอันใกล้ห่างจากปื นอย่างน้อย ๒๕๐๐ เมตร
๗๗๑. ทีหมายเล็งใกล้ทีนิยมใช้มี ๒ ชนิด คือ
ก. หลักเล็งไกล,หลักเล็งใกล้
ข. หลักเล็ง,กล้องกองร้อย
ค. คอลลิมิเตอร์,หลักเล็ง
ง. คอลลิมิเตอร์,กล้องกองร้อย
๗๗๒. การจําลองทิศ คือการวัดมุมไปยังทีหมายเล็งโดย
ก. ส่ายลํากล้องปื นไปยังทีหมายเล็ง
ข. หมุนกล้องพาโนรามิคไปยังทีหมายเล็งโดยมิให้ลาํ กล้องปื นเคลือนที
ค. ถูกทัง ก และ ข
ง. หมุนกล้องเล็งและลํากล้องปื นไปยังทีหมายเล็ง
๗๗๓. การตังปื นตรงทิศ วิธีใดถูกต้องมากทีสุด
ก. ทีหมายเล็งไกลและตรงทิศ
ข. วิธีมุมตรงทิศ
ค. วิธีหมายแนวลํากล้องปื น
ง. วิธีการใช้การยิงแตกอากาศสูง
๗๗๔.กรวยพืนยิงคือตําบลระเบิดทางข้างของปื นตังแต่ ๒ กระบอกขึนไป ทําการยิงร่ วมกันซึงจัดไว้ เพือให้ดู
รู ปแบบของตําบลระเบิดทีต้องการได้แก่ กรวยขนานคู่ กรวยปิ ด กรวยเปิ ด และกรวยพิเศษข้อใดกล่าวถึงกรวย
ขนานคู่
ก.ตําบลระเบิดต่างๆจะมีระยะเคียงระหว่างนัดเช่นเดียวกับระยะเคียงระหว่างปื น
ข. ตําบลระเบิดต่างๆจะรวมกันทีจุดเดียวกัน
ค. ตําบลระเบิดต่างๆจะมีระยะเคียงระหว่างนัดเช่นเดียวกับรัศมีระเบิดของขนาดกระสุน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๗๗๕. ลําดับความเร่ งด่วนของเป้ าหมายในการยิงเล็งตรงของ ป.
ก.ทหารราบข้าศึก
ข. รถถังทีกําลังคุกคามทีตังยิง

๙๐

ค.รถถัง ผบ.ชา
ง. รถถังทีกําลังจอดเป็ นฐานยิงคุม้ ครอง
๗๗๖.การฝึ ก ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. หมู่ปืน ๑ หมู่ประกอบด้วยกําลังพล ๑๐ นาย ส่วนประกอบของปื นทีต้อง
ใช้ในการลากจูงนันได้แก่ห่วงพ่วงปื น คําบอกคําสังคําว่า ”พ่วงปื น” หมายความว่าอย่างไร
ก.ปลดปื นออกจากรถ
ข.แยกรางปื น
ค.นําปื นเข้ามาพ่วงกับรถลาก
ง. ยกปื นขึนทําวันทยาวุท
๗๗๗. การฝึ กตังยิงและเลิกยิงเป็ นบุคคลเมือได้ยนิ คําสังว่า “พลประจําปื นท้ายปื นแถว” พลเล็งทวนว่า “แถว”
พร้อมทังชูมือขึน แล้วนําแถววิ งทวนเข็มไปเข้าทางด้านท้ายปื น อยากทราบว่าท้ายปื นอยูท่ างด้านใดของปื น
ก.ทางปากลํากล้องปื น
ข.ทางด้านดุมล้อด้านซ้าย
ค.ด้านท้ายรางปื น
ง. ท้ายรถปื น

๗๗๘. การฝึ กตังยิงและเลิกยิงเป็ นบุคคลเมือได้ยนิ คําสังว่า “พลประจําปื นท้ายปื นแถว” พลเล็งทวนว่า “แถว”
พร้อมทังชูมือขึน แล้วนําแถววิ งทวนเข็มไปเข้าทางด้านท้ายปื น อยากทราบว่าพลประจําปื นหมายเลข ๔และ ๕
ทําหน้าทีอะไรในคําสังถัดไปและต้องทําเสมอ
ก.ห้ามล้อ
ข. หมุนห่วงพ่วงปื นในท่าตังยิง
ค.ปลดเหล็กยึดท้ายรางปื น
ง. ติดเหล็กคัดท้ายอันซ้าย
๗๗๙.ความมุง่ หมายในการฝึ ก ปบค.๑๐๕ มม.ชนิดลากจูงทังเป็ นบุคคลและเป็ นหมู่นนเพื
ั ออะไร
ก.เพือมิให้ นศท.ง่วงนอนในเวลาเรี ยน
ข.เพือให้ นศท. มีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง
ค.ให้สามารถปฏิบตั ิงานเป็ นชุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบวินยั ในการทํางาน
ง.เพือเก็บคะแนนไว้ช่วยตอนสอบภาคทฤษฏี
๗๘๐. การตังปื นตรงทิศด้วยวิธีการใช้เข็มทิศแบบเอ็ม ๒ เมือวัดมุมภาคเข็มทิศไปยังปื นหลักแล้วขันต่อไป
จะต้องปฏิบตั ิอย่างไร
ก.มุมภาคเข็มทิศทีวัดได้ลบมุมภาคทิศทางยิงแล้วขานมุมทิศตังปื นให้ปืนหลังตัง
ข.มุมภาคเข็มทิศทีวัดได้บวกมุมภาคทิศทางยิงแล้วขานมุมทิศตังปื นให้ปืนหลังตัง
ค.สังให้พลเล็งหมุนกล้องเล็งไปยังหลักเล็งโดยขานมุมทีวัดได้จากเข็มทิศ
ง.ถูกทุกข้อ
๗๘๑.กว้างด้านหน้าของกรวยมาตราฐานของปื นใหญ่สนามขนาด ๑๐๕ มม.จํานวน ๖ กระบอกจํานวนเท่าใด
ก. ๖๐ เมตร
ข.๑๖๐ เมตร
ค.๑๒๐ เมตร
ง.๑๘๐ เมตร
๗๘๒. ผบ.พัน.ป.ชต. เป็ น ผปยส. ระดับได
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ก. กรมดําเนินกลยุทธ ข.กรมสนับสนุน
ค. กองพลเนินกลยุทธ ง. กองพันเฉพาะกิจ
๗๘๓. ระบบอาวุธและกระสุน ทีจะให้การสนับสนุนกับหน่วยดําเนินกลยุทธประกอบไปด้วย
ก.ปื นใหญ่สนามทัง ป.ลํากล้อง และจรวดต่างๆ
ข.เครื องยิงลูกระเบิด
ค.การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด
ง. ถูกทุกข้อ
๗๘๔.การกําหนดทีตังเป้ าหมาย การส่งคําขอยิง การปรับการยิง และตรวจผลการยิง เป็ นงานที ผตน.จะต้อง
ทําให้ได้มาตราฐาน ผตน.จําเป็ นอย่างยิงจะต้องทําคืออะไรบ้าง
ก. การเลือกการใช้ทีตรวจการณ์
ข. การเขียนภาพภูมิประเทศสังเขป
ค. การหาทิศทางในบริ เวณเป้ าหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
๗๘๕. เครื องช่วยในการตรวจการณ์มีจาํ นวนมากได้แก่ หลักฐานเพิ มเติมแผนที แผ่นพัดตรวจการณ์
การวัดมุมด้วยมือ แผนผังการเห็น เข็มทิศ ฯลฯ อยากทราบว่า แผ่นพัดตรวจการณ์ใช้สาํ หรับทําอะไร
ก.วัดมุม วัดระยะ กรุ ยพิกดั ในแผนที
ข. วัดมุม วัดระยะ กรุ ยพิกดั บนภูมิประเทศ
ค. ใช้สาํ หรับตรวจการณ์ในเวลากลางคืน
ง. ใช้สาํ หรับหาทิศเหนือบนภูมิประเทศ
๗๘๖. การยิงระหว่างการเข้าตีเป็ นการยิงอย่างหนึงของการ สนับสนุนหน่วยดําเนินกลยุทธ ปกติจะยิงตามคําขอ
ต่อเป้ าหมายตามเหตุการณ์ การกําหนดทีตังเป้ าหมายวิธีพกิ ดั นันข้อใดคือองค์ประกอบคําขอยิงทีสมบูรณ์
ก. คําแสดงตน คําสังเตือน พิกดั ทีหมาย ลักษณะทีหมาย วิธีโจมตี และควบคุมการยิง
ข. คําแสดงตน คําสังเตือน มุมภาค ระยะ ลักษณะทีหมาย วิธีโจมตี และควบคุมการยิง
ค. คําแสดงตน คําสังเตือน จาก จล. มุมภาค ซ้าย ลักษณะทีหมาย วิธีโจมตี และควบคุมการยิง
ง. คําแสดงตน คําสังเตือน สูงขึน ลักษณะทีหมาย วิธีโจมตี และควบคุมการยิง
๗๘๗. ในการดําเนินภารกิจ ของ ผตน. จะมีขนตอนในการ
ั
ปฏิบตั ิดงั นี
ก. เฝ้ าตรวจสนามรบ,ส่งคําขอยิง,กําหนดตัง เป้ าหมาย
ข. กําหนดทีตังเป้ าหมาย,ส่งคําขอยิง,ปรับการยิง, เฝ้ าตรวจและรายงานผลการยิง
ค. ส่งคําขอยิง,ปรับการยิง,รายงานผล
ง. กําหนดทีตังเป้ าหมาย และปรับการยิง
๗๘๘. ความกว้างของกรวยมาตราฐานคือความกว้างด้านหน้าคงทีเมือ ร้อย.ป.มีความกว้างด้านหน้ามากสําหรับ
ร้อย. ป. ขนาด๑๐๕ มม. ป. ๖ หมู่ กรวยมาตรฐานคือ
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๒๐๐ เมตร
ค. ๑๘๐ เมตร
ง. ๑๒๐ เมตร
๗๘๙. ผูท้ าํ หน้าทีประสานการยิงสนับสนุนของระบบอาวุธ ต่าง ๆ ให้เข้ากับแผนดําเนินกลยุทธและเสนอแนะ
การจัดแผนการใช้อาวุธยิงสนับสนุนแก่ ผบ. หน่วย กําลังรบระดับกองร้อยดําเนินกลยุทธ์ คือ
ก. ผบ.พัน.ป.ชต.
ข . ผูต้ รวจการณ์หน้า
ค. ฝอ.๓ พัน.ปชต.
ง. รอง ผบ.พัน.ป.
๗๙๐.การจัดกองร้อยปื นใหญ่แยกเฉพาะเป็ นการขยายความรับผิดชอบในภารกิจช่วยโดยตรงของพัน ป.ชต.
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ในการสนับสนุนภารกิจใดของหน่วยดําเนินกลยุทธ์
ก. การเข้าตีประณี ต
ข. การรบด้วยวิธีรุกด้วยการเคลือนทีเข้าปะทะ
ค. การรบด้วยวิธีการตังรับ
ง. การรบด้วยวิธีร่นถอย
๗๙๑. สูตรมิลเลียมหรื อกฏ กผร. เกิดจาก ๑ ส่วน ของเส้นรอบวงวงกลมทีมีรัศมี ๑ ๐๐๐ ส่วนจะรองรับมุม ๑ มิล
เลียมณ จุดศูนย์กลางของวงกลมนัน หมายความว่ามุม ๑ มิลเลียม ณ ระยะ ๑๐๐๐ เมตร จะมีเส้นรอบวงหรื อกว้าง
ด้านหน้า ๑ เมตร ข้อใดคือสูตร กผร.ทีเขียนได้ถกู ต้อง
ก. ก = ผ/ร
ข. ผ= ก คูณ ร
ค. ร= ผ/ก
ง.ถูกทุกข้อ
๗๙๒. มุมดิ งใช้สาํ หรับกําหนดทีตังเป้ าหมายด้วยวิธีโปล่าร์หรื อย้ายจากจุดทีทราบถ้า ผตน.วัดมุมดิ งไปยังทีหมาย
ได้ ๑๐ มิลเลียม และวัดระยะไปยังทีหมายได้ ๒๐๐๐ เมตรอยากทราบว่าทีหมาย สูง/ ตํา กว่า ผตน. กีเมตร
ก. ๒๐ เมตร
ข. ๑๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
๗๙๓. วิธีที ผตน.หาระยะได้นนปกติ
ั
ได้แก่ เทียบสนามฟุตบอลหรื อยิงหมายระยะ สังเกตุลกั ษณะของวัตถุหรื อ
ภูมิประเทศ เวลาต่างแสง/เสียง ความเร็ วเสียงในอุณหภูมปิ กติประมาณ ๓๕๐ เมตร/วินาทีหลังจาก ผตน.
มองเห็นแสงตําบลระเบิดแล้ว ผตน.นับได้ ๑๐ วินาที จึงได้ยนิ เสียงระเบิดอยากทราบว่า ผตน.อยูห่ ่างตําบลระเบิด
เท่าใด
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๒,๓๔๐ เมตร
ค. ๒,๓๕๐ เมตร
ง. ๓,๕๐๐ เมตร
๗๙๔.ข่าวถึงผูต้ รวจการหน้าจาก ศอย. หลังจาก ศอย.ได้รับคําขอยิงก็พิจารณาว่าจะโจมตีเป้ าหมายอย่างไร
ข้อตกลงใจในการโจมตีเป้ าหมายจะส่งกลับไปยังผูต้ รวจการณ์หน้าซึงประกอบด้วย
ก.แจ้งถึงข่าวสภาพอากาศให้ ผตน.ทราบ
ข.แจ้งถึงมุมทิศและมุมยิงทีใช้ยงิ
ค.หน่วยทีจะปรับการยิงหรื อยิงหาผล
ง. แจ้งความเร็วลมทีส่งท้ายกระสุน
๗๙๕.องค์ประกอบคําขอยิงจากหน่วยเหนือได้แก่ คําสังเตือน ทีตังเป้ าหมาย วิธีโจมตี การควบคุมข้อใดเป็ น
ตัวอย่างคําขอยิงจากหน่วยเหนือ
ก.ลพบุรี ๑๘ จากชัยนาท ๑๐ ยิงหาผลกองพัน เปลียน
ข.”เป้ าหมาย กข ๑๐๑๐ หรื อ” “พิกดั ๔๓๒๓๔๒ สูง ๕๒๐ เปลียน”
ค. ลพบุรี ๑๘ จากชัยนาท ๑๐ ปรับการยิงโปร์ล่า เปลียน
ง. ข้อ ก และ ข.ถูก
๗๙๖. ความต้องการในการติดต่อสือสารภายใน ระดับกองร้อยทหารปื นใหญ่คือ
ก. การอํานวยการยิง
ข. การควบคุมกํากับดูแลทางธุรการและทางยุทะวิธี
ค. รวบรวมข่าวสารและการกระจายข่าวกรอง
ง. ถูกทุกข้อ
๗๙๗..เจ้าหน้าทีสือสารในระดับกองร้อยทหารปื นใหญ่นนอยู
ั ใ่ นส่วนใดของการจัดร้อย ป.
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ก. บก.ร้อย
ข. หมู่สูทกรรม
ข. หมู่ปืน
ง. หมวดเจ้าหน้าทีกองร้อย
๗๙๘.การติดต่อสือสารทางสายในทีรวมพลของกองร้อยทหารปื นใหญ่นิยมวางสายด้วยวงจรต่อเนืองหมายถึง
การวางสายเช่นใด
ก. การต่อสายแบบขนาน
ข. ทุกส่วนต้องวางสายมายัง บก.ร้อย
ค. เริ มวางจาก บก.ร้อย ผ่านไปตามส่วนสําคัญต่างแล้วกลับมาที บก.ร้อย เป็ นวงรอบ
ง. วางระหว่าง ผตน.กับ ศอย.

๗๙๙.ระบบการวางสายการติดต่อสือสารในระดับกองร้อยทหารปื นใหญ่ขอ้ ใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. เจ้าหน้าทีสือสารของกองร้อยต้องวางสายจาก บก.ร้อย ไปยังส่วนสําคัญภายในกองร้อย
ข. เจ้าหน้าทีบันทึกของกองร้อยต้องวางสายจาก บก.ร้อย ไปยังส่วนสําคัญภายในกองร้อย
ค. เจ้าหน้าทีสือสารของกองร้อยต้องวางสายจาก ศอย.ร้อย ไปยัง นยส.และ ผตน.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๘๐๐. ทหารปื นใหญ่กาํ หนดการติดต่อสือสารทางสายเป็ นหลักสําหรับการติดต่อกัน สายใดทีต้องรี บดําเนินการ
ก่อนเสมอ
ก. สายอํานวยการยิง
ข. สายไปชุดรปภ.
ค. สายไปหมู่กระสุน
ง. สายไป บก.ร้อย.
๘๐๑.ภารกิจป้ องกันภัยทางอากาศคือมาตราการทีใช้ในการปฏิบตั ิทงปวงที
ั
จําเป็ นเพือลบล้างหรื อลดประสิทธิผล
ในการโจมตีของอาศยานข้าศึกตลอดจนการเฝ้ าตรวจเพือทําลายอากาศยานหรื อขีปนาวุธข้าศึกหลังจากขึนสู่
ห้วงอากาศ อยากทราบว่า อาวุธ ปภอ. ของหน่วย ปตอ.ทีใช้ประเภทลํากล้องสามารถยิงต่อเป้ าหมายผิวพืนได้
หรื อไม่
ก. ได้เมือจําเป็ น
ข. ไม่ได้เพราะไม่ใช่ภารกิจ
ค. ไม่ได้เพราะเปลืองกระสุน
ง. ได้เพราะเป็ นภารกิจหลักของ หน่วย ปตอ.
๘๐๒.การค้นหา การพิสูจน์ฝ่าย การสกัดกันและทําลายนันเป็ นพันธกิจของหน่วยป้ องกันภัยทางอากาศข้อใด
กล่าวได้ถกู ต้องในเรื องของการค้นหา
ก. เครื องมือค้นหาเป้ าหมายทีมีประสิทธิภาพมากทีสุดคือเรดาร์
ข. การป้ องกันมิให้ทาํ การยิงอากาศยานฝ่ ายเดียวกัน
ค. ภายหลังทีได้รับข่าวการเข้ามาของอากาศยานข้าศึกแจ้งเตือนไปยัง บ.สกัดกัน
ง. การใช้อาวุธ ปตอ.ทําการยิง
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๘๐๓.ลําดับความเร่ งด่วนในการป้ องกันภัยทางอากาศคือทีตังหรื อส่วนสําคัญต่างๆทีได้เลือกไว้ตอ้ งได้รับการ
ป้ องกันภัยทางอากาศตามลําดับความเร่ งด่วน ได้แก่ความสําคัญ ความล่อแหลม ความฟื นตัว และภัยคุกคาม ข้อ
ใดคือความหมายของ เกณฑ์ความสําคัญ”สําคัญทีสุด”
ก. ถ้าถูกทําลายแล้วจะมีผลทําใหไม่◌้ สามารถปฏิบตั ิตามแผนได้เลย
ข. ถ้าถูกทําลายแล้วจะมีผลขัดขวางอย่างรุ นแรงในการปฏิบตั ิตามแผน
ค. ถ้าถูกทําลายแล้วจะมีเหตุให้ขดั ขวางอย่างจํากัดแต่ไม่ใช่ในทันทีในการปฏิบตั ิตามแผน
ง.. ถ้าถูกทําลายแล้วจะมีผลขัดขวางอย่างจํากัดในการปฏิบตั ิตามแผน
๘๐๔. ผูบ้ งั คับหน่วย ปตอ.จะเลือกภารกิจทางยุทธวิธีทีเหมาะสมให้กบั หน่วยรองของตนโดยอาศัยการพิจารณา
ภารกิจทีตนได้รับและสถานการณ์ทางยุทธวิธีทีเผชิญอยูภ่ ารกิจทีจะมอบให้หน่วย ปตอ. มีอะไรบ้าง
ก.ภารกิจทางยุทธวิธีมาตราฐาน
ข.ภารกิจทางยุทธวิธีดดั แปลง
ค.ภารกิจเพิ มเติมกําลังยิง
ง.ถูกทุกข้อ

๘๐๕. ระยะยิงหวังผลทางอากาศของ ปตอ.๒๐ มม. วัลแคน อัตราจร เท่าไร
ก. ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๑๐๐ เมตร
ค. ๑,๒๐๐ เมตร
ง. ๑,๓๐๐ เมตร
๘๐๖. อาวุธนําวิถีผวิ พืนสู่อากาศหรื ออาวุธนําวิถีต่อสูอ้ ากาศยาน เป็ นอาวุธส่งซึงส่งจากเครื องส่งแล้ว สามารถ
ปรับวิถีเข้าหาเป้ าหมายได้ในขณะเคลือนทีอยูใ่ นอากาศ ระบบการนําวิถีทีมีใช้มีกีแบบ อะไรบ้าง
ก. ๒ แบบ คือ ๑.สังการนําวิถี ๒.การแล่นไต่นาํ วิถี
ข. ๒ แบบ คือ ๑.การแล่นไต่นาํ วิถี ๒.สือนําวิถี
ค. ๓ แบบ คือ ๑.สังการนําวิถี ๒.การแล่นไต่ลาํ นําวิถี ๓.สือนําวิถี
ง. ๓ แบบ คือ ๑.สังการนําวิถี ๒.การแล่นไต่ลาํ นําวิถี ๓.เป้ าหมายนําวิถี
๘๐๗. หน้าทีของ ระบบค้นหาเป้ าหมาย คือ
ก. กําหนดทีตังยิง ส่งคําขอยิง ปรับการยิง
ค. ตรวจจับ พิสูจน์ฝ่าย การส่งกําลัง

ข. ตรวจจับ พิสูจน์ฝ่าย กําหนดทีตัง ปม.
ง. ค้นหา ปม. ส่งคําขอยิง ตรวจผลการยิงและซ่อมบํารุ ง

๘๐๘. การยิงก่อนการยิงเตรี ยมในการรบด้วยวิธีรุก มีการยิง ๔ อย่าง ข้อใดไม่ใช่
ก. การยิงสนับสนุนการตีโต้ตอบ
ข. การยิง ปม.ตามเหตุการณ์
ค. การยิงหาหลักฐาน
ง. การยิงรบกวนขัดขวาง
๘๐๙. การยิงหลังจากข้าศึกจัดรู ปขบวนเข้าตี กระทําเพือทําลายรู ปขบวนการเข้าตี ทําลายระบบบังคับบัญชาและ
การติดต่อสือสารของข้าศึก การยิงชนิดนี เรี ยกว่า
ก. การยิงเตรี ยม
ข. การยิงทําลายการเตรี ยม
ค. การยิงรบกวนขัดขวาง
ง. การยิงฉากป้ องกันขันสุดท้าย
๘๑๐. พัน.ป. ทีรับภารกิจใดจะได้รับความเร่ งด่วนในการเข้าทีตังยิงเป็ นลําดับแรก
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ก. ชต.
ข. พย.
ค. ชร.-พย.
ง. ชร.
๘๑๑. การอํานวยการให้การใช้ ป. เป็ นไปอย่างถูกต้องตามหลักนิยมการรบของฝ่ ายเรา คือหน้าทีของระบบใด
ก. การค้นหาเป้ าหมาย
ค. อาวุธ-กระสุน

ข. การอํานวยการยิง
ง. การควบคุมบังคับบัญชา

๘๑๒. การปรับเส้นเล็งวิธีการใดไม่ควรใช้ ยกเว้นกรณีจาํ เป็ น
ก. วิธีแผ่นเป้ าทดสอบ
ข. วิธีกล้องกองร้อย
ค. การใช้กล้อง คอลิมิเตอร์
ง. วิธีทีหมายเล็งไกล
๘๑๓. อุปกรณ์ใดทีไม่ใช้ในการตังปื นตรงทิศ
ก. กล้องกองร้อย
ข. เข็มทิศ M.๒
ค. ทีหมายเด่นทีอยูไ่ กลๆ
ง. กล้องคอลิมิเตอร์
๘๑๔. การปรับเส้นเล็งด้วยวิธีกล้องกองร้อย จะตังกล้องห่างจากหน้าปื นระยะเท่าใด
ก. ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร
ข. ๕๐ - ๑๐๐ เมตร
ค. ๕๐ - ๗๕ เมตร
ง. ๓๐ - ๕๐ เมตร
๘๑๕. เส้นตารางคือเส้นทีต่อออกไปตามแนวทิศเหนือ – ทิศใต้หรื อเส้นทีต่อออกไปตามแนว ทิศตะวันออก –
ทิศตะวันตกบนแผนท◌ี◌่◌่แผนทีภาพถ่ายต่างๆหรื อกระดาษตารางสําหรับบอกทีอยูข่ องจุดต่างๆอยากทราบว่าก
ารอ่านพิกดั ตารางเพือบอกทีอยูต่ ่างนันอ่านอย่างไร
ก.อ่านพิกดั ตะวันออก- พิกดั เหนือ จากซ้ายไปขวา - ล่างขึนบน
ข.อ่านพิกดั ตะวันออก- พิกดั เหนือ จาก ล่างขึนบน - ซ้ายไปขวา
ค.อ่านพิกดั เหนือ- พิกดั ตะวันออก จากซ้ายไปขวา - ล่างขึนบน
ง.อ่านพิกดั เหนือ- พิกดั ตะวันออก จาก ล่างขึนบน – ซ้ายไปขวา
๘๑๖. ระยะห่างทีเหมาะสมในการตังยิงปื นใหญ่ขนาด ๑๐๕ มม. คือข้อใด
ก. ๑๐ เมตร
ข. ๑๐๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง. ๗๕ เมตร
๘๑๗.ทิศเหนือเป็ นทิศหลักทีใช้อา้ งทิศทางในการกําหนดทีอยูบ่ นพืนโลกหรื อบนแผนทีมีดว้ ยกัน ๓ ทิศ คือ
ทิศเหนือจริ ง ทิศเหนือตาราง ทิศเหนือเข็มทิศ อยากทราบว่าทิศเหนือทีชีไปยังทางเหนือของ
เส้นตารางบนแผนทีหรื อกระดาษตารางคือทิศเหนืออะไร
ก.ทิศเหนือจริ ง
ข.ทิศเหนือตาราง
ค.ทิศเหนือเข็มทิศ
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
๘๑๘.มุมภาคกลับคือมุมภาคของทิศทางทีอยูต่ รงข้ามกับทิศทางของมุมภาคนันซึงหมายถึงมุมภาคทีบวกลบด้วย
๓๒๐๐ มิลเลียมถ้ามุมภาคจากจุด ก.ไปยัง จุด ข.มีค่าเท่ากับ ๕๐๐ มิลเลียม อยากทราบว่าถ้าต้องเดินทางจากจุด
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ข.กลับไปยังจุก ก. ต้องเดินทางด้วยมุมภาคเท่าใด
ก. ๕๐๐ มิลเลียม
ข. ๓๒๐๐ มิลเลียม
ค. ๒๗๐๐ มิลเลียม
ง. ๓๗๐๐ มิลเลียม
๘๑๙. จุดตังกล้อง คือจุดๆหนึงบนแนวแสดงมุมภาคซึงกําหนดขึนบนพืนดินเป็ นจุดที รอง ผบ.ร้อย
นํากล้องกองร้อยไปตังเพือตังปื นตรงทิศ อยากทราบว่าตังปื นตรงทิศด้วยวิธีอะไร
ก.มุมภาคตาราง
ข.ทีหมายเล็งไกลและมุมทิศ
ค. แผ่นเป้ าทดสอบ
ค.มุมตรงทิศ

๘๒๐.การปรับเส้นเล็งโดยวิธีมุมมาตราฐานเป็ นวิธีปรับหรื อตรวจสอบเส้นเล็งแบบเร่ งด่วนโดยเลือกจุดเล็งขึนจุด
หนึงณ ปากลํากล้องปื น แล้วปรับเส้นเล็งของกล้องเล็งให้มีมุมทิศและมุมสูงเท่ากับมุมมาตราฐาน
อยากทราบว่ามุมทิศและมุมยิงทีมาตราฐานดังกล่าวหามาได้อย่างไร
ก.มาจากโรงงานสร้างอาวุธปื น
ข.อ่านจากกล้องเล็งขณะนัน
ค.หาไว้จากการปรับเส้นเล็งด้วยวิธีแผ่นเป้ าทดสอบโดยใช้จุดเล็งปากลํากล้องเดียวกัน
ง.หาไว้จากการปรับเส้นเล็งด้วยวิธีแผ่นเป้ าทดสอบโดยใช้จุดเล็งจากหลักเล็ง
๘๒๑.คําสังยิงจะประกาศไปตามลําดับขององค์ประกอบทีกําหนดไว้เพือให้บรรลุถึงความมุ่งหมายดังต่อไปนี.ก. ประหยัดเวลา อํานวยการให้หลายๆส่วนปฏิบตั ิงานได้พร้อมกัน
ข. ขจัดข้อผิดพลาด คือ ผบ.หมู่จะไม่ทาํ การยิงจนกว่าจะได้รับคําสังยิงทีสมบูรณ์
ค. เพือช่วยให้ประหยัดกระสุนและส่วนบรรจุ
ง.ข้อ ก.และข้อ ข. ถูกต้อง
๘๒๒. งวดงานกระสุนหมายถึงงวดงานกระสุนและดินส่งกระสุนทีใช้ยงิ อยากทราบว่างวดงานของกระสุนกึง
รวมนันแตกต่างกับกระสุนแยกบรรจุอย่างไร
ก.กระสุนกึงรวมมีงวดงานรวมกันทังกระสุนและส่วนบรรจุ
ข. กระสุนกึงรวมมีงวดงานแยกกันระหว่างกระสุนและส่วนบรรจุ
ค.กระสุนแยกบรรจุมีงวดงานรวมกันทังกระสุนและส่วนบรรจุ
ง.ไม่มีขอ้ ถูก
๘๒๓.หลังจากได้พิจารณาถึงสถานการณ์ทางยุทธวิธี อาวุธ และความสามารถของเจ้าหน้าที
สถานภาพของกระสุน
ตลอดการยิงโต้ตอบของข้าศึกทีคุกคามอยูน่ นั องค์ประกอบคําสังยิงบางหัวข้ออาจกําหนดไว้เป็ นมาตราฐานได้
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ไม่จาํ เป็ นต้องสังทุกครัง ข้อใดคือมาตราฐานคําสังยิง ทีถูกต้อง
ก.ปื นทีจะยิง/วิธียงิ ,กระสุน,งวดงานกระสุน,ชนวน/เวลาชนวน
ข.ปื นทีจะยิง/วิธียงิ ,กระสุน,ส่วนบรรจุ,ชนวน/เวลาชนวน
ค. ปื นทีจะยิง/วิธียงิ ,กระสุน,งวดงานกระสุน,ชนวน/เวลาชนวน,มุมยิง
ง. ปื นทีจะยิง/วิธียงิ ,กระสุน,งวดงานกระสุน,ชนวน/เวลาชนวน,มุมทิศ
๘๒๔.บ่อยครังทีกองร้อยทหารปื นใหญ่สนามได้รับเป้ าหมายตามแผนซึงจะต้องทําการยิงโดยเร็วส่วนหนึงของเป้
า หมายนี ศอย.เป็ นผูก้ าํ หนดลําดับความเร่ งค่วน เมือไม่มีภารกิจอืนแล้วปื นแต่ละหมู่
จะต้องตังหลักฐานไปยังเป้ าหมายทีมีความเร่ งด่วนสูง ข้อใดต่อไปนี คือ เป้ าหมายตามแผนดังกล่าว
ก.เป้ าหมายตามเหตุการณ์ทีเกิดขึน
ข.รถถังทีกําลังคุกคามฝ่ ายเรา
ค.ฉากป้ องกันขันสุดท้ายและ เป้ าหมายเร่ งด่วน ง. อาวุธยิงสนับสนุนข้าศึกทีกําลังพิสูจน์ทราบ

๘๒๕.ในการฝึ กตังยิงเป็ นหมู่เพือความมุ่งหมายให้พลประจําปื นเกิดความชํานาญ ถูกต้อง รวดเร็ว
ผูท้ ีทําหน้าทีเกียวกับการใช้กล้องเล็งของปื นคือใคร
ก.พลยิง
ข.พลกระสุน
ค.พลเล็ง
ง.พลประจําปื น
๘๒๖. การฝึ กพลประจําปื น ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. นัน อัตรากําลังพลของหมู่ปืน ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. ผบ.หมู่ ,พลเล็ง, พลขับ และ พลประจําปื น ๗ นาย
ข. ผบ.หมู่ ,พลเล็ง, และ พลประจําปื น ๗ นาย
ค. ผบ.หมู่ ,พลเล็ง, พลขับ และ พลประจําปื น ๕ นาย
ง. ผบ.หมู่ ,พลเล็ง, และ พลประจําปื น ๕ นาย
๘๒๗. ชุดหลักยิงของทหารปื นใหญ่สนามจะประกอบด้วย
ก. ผูต้ รวจการณ์ แผนที ป. ส่วนยิง
ข. ผูต้ รวจการณ์ ศูนย์อาํ นวยการยิง, ส่วนยิง
ค. ผูต้ รวจการณ์ ผูป้ ระสานการยิง ส่วนยิง
ง. ผูต้ รวจการณ์ สือสาร ป. ส่วนยิง
๘๒๘. ผูต้ รวจการณ์ของทหารปื นใหญ่เปรี ยบเสมือนดวงตาของทหารปื นใหญ่ และไปประจําอยูก่ บั หน่วยดําเนิน
กลยุทธ์ ข้อใดคือหน้าทีของ ผูต้ รวจการณ์หน้า
ก. ค้นหาเป้ าหมาย
ข. กําหนดทีตังเป้ าหมายและร้องขอการยิง
ค. อํานวยการยิงด้วยการคํานวณหาหลักฐานยิง ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
๘๒๙. การจัดหมู่ตรวจการณ์หน้าของทหารปื นใหญ่จะประกอบด้วย
ก. ผูต้ รวจการณ์หน้า นายสิบลาดตระเวน นายสิบติดต่อ พลขับ
ข. ผูต้ รวจการณ์หน้า นายสิบลาดตระเวน พลวิทยุโทรศัพท์ พลขับ
ค. ผูต้ รวจการณ์หน้า นายสิบลาดตระเวน นายสิบติดต่อ พลวิทยุโทรศัพท์
ง. ผูต้ รวจการณ์หน้า นายสิบลาดตระเวน นายสิบยิงสนับสนุน พลวิทยุโทรศัพท์
๘๓๐. การกําหนดทีตังเป้ าหมายและส่งคําขอยิงเป็ นงานของผูต้ รวจการณ์หน้าในฐานะอะไร
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ก. เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ข. เป็ นส่วนหนึงของระบบค้นหาเป้ าหมาย
ค. เป็ นผูป้ ระสานการยิงสนับสนุน
ง. เป็ นส่วนหนึงของชุดหลักยิง
๘๓๑. ในกองร้อย ป.105 มม. จะมีหมู่ตรวจการณ์หน้าจัดไว้ในอัตราทังสิ นจํานวนเท่าไร
ก. 2 หมู่
ข. 3 หมู่
ค. 6 หมู่
ง. 9 หมู่
๘๓๒. การปรับการยิงด้วยชนวนเวลา วัตถุประสงค์เพือนําตําบลระเบิดของกระสุน ให้แตกเหนือเป้ าหมายที
ต้องการ
ก. ๒๐ เมตร
ข. ๔๐ เมตร
ค. ๑๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร

๘๓๓. กล้องส่องสองตาทีใช้สาํ หรับการตรวจการณ์ ปรับการยิง ป. วัดมุมทางระดับ ทางดิ ง จากจุดอ้างกล้องส่อง
สองตามีประโยชน์อย่างยิงในการลาดตระเวน ตรวจการณ์ อยากทราบว่าถ้าวัดมุมทางข้างไปยังทีหมายได้ ๓๐ มิ
ลเลียม ระยะจาก ผูต้ รวจการณ์หน้าไปยังทีหมาย ๒,๐๐๐ เมตร การย้ายทางข้างเป็ นจํานวนเท่าใด
ก. ๓๐ คูณ เฟคเตอร์ ตม. ๒ เท่ากับ ๖๐ เมตร
ข. ๓๐ คูณ เฟคเตอร์ ตม. ๑ เท่ากับ ๓๐ เมตร
ค. ๓๐ คูณ ค่าsinเฟคเตอร์ ตม. เท่ากับ ๑๐๐ เมตร
ง. ๓๐ คูณ ค่าcosเฟคเตอร์ ตม. เท่ากับ ๑๖๐ เมตร
๘๓๔. ในกรณี ทีท่านเป็ นผูต้ รวจการณ์ตรวจพบกําลังทหารฝ่ ายเดียวกันอยูใ่ กล้กบั เป้ าหมายทีจะทําการยิงท่าน
จะต้องระบุในองค์ประกอบคําขอยิงในส่วนของวิธีโจมตีเป้ าหมายว่าอย่างไร
ก. อันตรายใกล้ฝ่ายเรา
ข. การยิงรบกวน
ค. การยิงฉากป้ องกันขันสุดท้าย
ง. ภารกิจอะไรก็ได้
๘๓๕. การตรวจทางข้างนัน ตรวจได้คือ
ก. ซ้าย , ขวา . ตรงทิศ
ข. ซ้าย . ขวา
ค. ขวา , ซ้าย
ง. ถูกทุกข้อ
๘๓๖. องค์ประกอบคําขอยิงมีอยู่ ๖ ประการ หากท่านพิจารณาแล้วว่าพืนทีทีเป้ าหมายเกิดขึนนันไม่สามารถตรวจ
เห็นตําบลกระสุนตกได้ท่านจะระบุทีองค์ประกอบใด
ก. วิธียงิ และควบคุม
ข. ลักษณะเป้ าหมาย
ค. ทีตังเป้ าหมาย
ง. วิธีโจมตี
๘๓๗. การกําหนดทีตังเป้ าหมาย และหลักฐานเริ มแรกก่อนทีจะยิงนันจําเป็ นต้องใช้มาตราการทีถูกต้องทีสุด
ทังนีก็ เพือให้อะไร
ก. ปลอดภัยคือฝ่ ายเรา
ข. ประหยัดกระสุน
ค. ประหยัดเวลา ,ยิงหาผลเร็ ว
ง. ถูกทุกข้อ

๙๙

๘๓๘.ในการยิงด้วยชนวนแตกอากาศนันผูต้ รวจการณ์หน้าต้องรายงานผลการตรวจสูงกระสุนแตกดังนี
แตกอากาศ , แตกอากาศคละ,กระทบแตก, กระทบแตกคละ อยากทราบว่า “แตกอากาศคละ” หมายความ
ว่าอย่างไร
ก.แตกอากาศ ๓ นัดกระทบแตก ๑ นัด ข. แตกอากาศ ๑ นัดกระทบแตก ๓ นัด
ค. แตกอากาศ ๒ นัดกระทบแตก๒ นัด ง. แตกอากาศ ๔ นัดกระทบแตก ๐ นัด
๘๓๙.เทคนิคในการปรับการยิงเป็ นพืนทีมี ๔ วิธี ได้แก่ การสร้างห้วงควบตามลําดับขัน , การสร้างห้วงควบแบบ
เร่ งด่วน , การปรับการยิงด้วยกระสุน ๑ นัด , การยิงคืบ สําหรับการสร้างห้วงควบตามลําดับขันนัน เมือกระสุน
ตกใกล้เป้ าหมาย ๕๐ เมตร จึงสังยิงหาผล สําหรับห้วงควบทางระยะทีใช้นนได้
ั แก่
ก. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐, ๘๐๐ เมตร
ข. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐,๖๐๐, ๘๐๐ เมตร
ค. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐, ๘๐๐ ,๑,๖๐๐ เมตร ง. ไม่ตอ้ งใช้เพราะเชือในความแม่นยํา
๘๔๐.ชนิดของการยิงประณีต ผูต้ รวจการณ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบอย่างมากในการดําเนินการยิงประณี ต ภารกิจยิง
ประณี ตแบ่งออกเป็ น ๒ ชนิดได้แก่ การยิงหาหลักฐานประณี ตและการยิงทําลายในการยิงหาหลักฐานประณี ตนัน
มีความมุ่งหมายในการยิงเพืออะไร
ก.ทําลายเป้ าหมายเป็ นจุด
ข.เพือให้ลาํ กล้องปื นร้อนในสภาพอากาศหนาวจัด
ค.ข่ม, ตัดรอน ,และทําลายข้าศึก
ง.หาหลักฐานตัวแก้เพิ มความแม่นยําให้กบั ปื น
๘๔๑.ในการยิงทําลายใช้ปืนกระบอกเดียวทําการยิงเพือทําลายเป้ าหมายการดําเนินการยิงเหมือนกับ การยิงหา
หลักฐาน ผตน.จะปรับการยิงต่อเนืองจนกว่าจะสร้างห้วงควบ ๒๕ เมตรต่อจากนันก็จะมีการผ่าห้วงควบ
ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. เพิ มหรื อลดระยะไป ๑๐ เมตร และทําการยิงไปครังละ ๓ นัดปรับ จนกว่าเป้ าหมายถูกทําลาย
ข. เพิ มหรื อลดระยะไป ๑๒ เมตร และทําการยิงไปครังละ ๑๐ นัดปรับ จนกว่าเป้ าหมายถูกทําลาย
ค. เพิ มหรื อลดระยะไป ๒๕ เมตร และทําการยิงไปครังละ ๓ นัดปรับ จนกว่าเป้ าหมายถูกทําลาย
ง. เพิ มหรื อลดระยะไป ๑๐ เมตร และทําการยิงไปครังละ ๑๐ นัดปรับ จนกว่าเป้ าหมายถูกทําลาย
๘๔๒. ความมุ่งหมายของระบบการติดต่อสือสารภายใน จัดตังขึนเพือให้ผบู้ งั คับบัญชามีความสะดวก ในการ
ปฏิบตั ิเกียวกับ…
ก. การอํานวยการยิง
ข. การควบคุมกํากับดูแลทางกําลังพลและส่งกําลัง
ค. รวบรวมข้องมูลการติดต่อสือสาร
ง. กระจายข่าวทางโทรศัพท์
๘๔๓. ความมุง่ หมายของระบบการติดต่อสือสารภายนอก ให้ผบู้ งั คับบัญชามีความสะดวกในการปฏิบตั ิ
เกียวกับ…
ก. รับคําสัง ผบ.ชา และคําสังภายนอก ข. ติดต่อกับหน่วยข้างเคียง
ค. รับข่าวการยิง
ง. รับภารกิจจากหน่วยเหนือ

๑๐๐

๘๔๔.ข่ายการติดต่อสือสารภายในระดับกองร้อยทหารปื นใหญ่สนามเป็ นวิทยุระบบ เอฟเอ็มมีข่ายบังคับบัญชา/
อํานวยการยิงกองพัน, ข่ายอํานวยการยิงกองร้อย,ข่ายแผนที ในระหว่างเดินทาง ทางธุรการปกติแล้วจะติดต่อด้วย
ข่ายอะไร
ก.แผนที
ข.ข่ายบังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน
ค.ข่ายอํานวยการยิงกองร้อย
ง. ข่ายโทรศัพท์มือถือโทรทัวไทยโปรโมชันใหม่ล่าสุด

๘๔๕. ข่ายการติดต่อสือสารภายนอกระดับกองร้อยทหารปื นใหญ่สนามเป็ นวิทยุระบบ เอฟเอ็มคือข่ายบังคับ
บัญชา/ยุทธการกองพันดําเนินกลยุทธ์และ ระบบเอเอ็มคือ ข่ายแจ้งเตือนภัยเนิ น ซึงอยูท่ ี ศอย.ร้อย ป. ข้อใดเป็ น
ข่าวทีได้รับจากข่ายแจ้งเตือนภัยเนิ นคือ
ก.ข่าวการจัดรู ปขบวนเข้าตีของข้าศึก
ข.ข่าวร้องขอการยิงฉากป้ องกันขันสุดท้าย
ค.ข่าวสภาพอากาศ และภัยทางอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๔๖. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของสงครามทางอากาศได้อย่างถูกต้อง
ก. ทําการโจมตีอย่างทันทีทนั ใดด้วยอากาศยานต่อเป้ าหมายภาคพืนหลายเป้ าหมาย
ข. สามารถใช้อาวุธหลายรู ปแบบทําการโจมตี เช่น ลูกระเบิด, จรวด, ปื นกล ฯลฯ
ค. จู่โจมอย่างรวดเร็ว ยากแก่การป้ องกัน
ง. ถูกทุกข้อ
๘๔๗. การป้ องกันภัยทางอากาศมี ๒ วิธี คือการป้ องกันเชิงรุ ก และการป้ องกันเชิงรับ ข้อใดไม่ใช่ การป้ องกันเชิง
รุ ก
ก. การใช้ บ. เข้าสกัดกัน
ข. การยิงต่อสูด้ ว้ ยอาวุธ ปตอ.
ค. การยิงต่อสูด้ ว้ ยอาวุธประจํากาย
ง. การกําบัง , การซ่อนพราง
๗๔๘. พันธกิจของการป้ องกันภัยทางอากาศ คือ การค้นหา , การพิสูจน์ฝ่าย , การสกัดกัน และการทําลาย ข้อใด
กล่าวถึงการพิสูจน์ฝ่าย
ก. เครื องมือค้นหาเป้ าหมายทีมีประสิทธิภาพมากในขณะนีคือ เรดาร์
ข. บ.สกัดกันขึนสู่อากาศ อาวุธ ปตอ. เตรี ยมพร้อม
ค. เพือป้ องกันไม่ให้ยงิ อากาศยานฝ่ ายเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อ
๘๔๙. หน่วยทีรับผิดชอบในการวางแผนการต่อสูป้ ้ องกันภัยทางอากาศของ ทบ. คือ
ก. ศปภอ.ทบ.
ข. พล.ปตอ.
ค. กรม ปตอ.
ง. นปอ.

๑๐๑

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

วิชาการจัดหน่ วยทหารช่ าง
๘๕๒. อํานวยความสะดวกในการเคลือนย้ายหน่วยทหารฝ่ ายเดียวกัน และขัดขวางการเคลือนทีของข้าศึก เป็ น
ภารกิจอะไรของทหารช่าง
ก. ภารกิจมูลฐาน
ข. ภารกิจเฉพาะ
ค. ภารกิจแฝง
ง. ภารกิจทัวไป
๘๕๓. การเตรี ยมการและการปฏิบตั ิการทําลายด้วยวัตถุระเบิด เป็ นภารกิจอะไรของทหารช่าง
ก. ภารกิจมูลฐาน
ข. ภารกิจเฉพาะ
ค. ภารกิจแฝง
ง. ภารกิจทัวไป
๘๕๔. การแบ่งประเภทหน่วยทหารช่างตามการในหน้าทีมีกีประเภท
ก. ๔ ประเภท
ข. ๕ ประเภท
ค. ๖ ประเภท
ง. ๗ ประเภท
๘๕๕. การจัดกองพันของกองทัพบกไทย จัดกําลังเต็มอัตราประกอบด้วยอะไร
ก.บก.พัน/ร้อย บก.และบริ การ/กองร้อยปฏิบตั ิงานตังแต่ ๒ กองร้อยหรื อมากกว่า
ข.บก.พัน/กองร้อยปฏิบตั ิงานตังแต่ ๓ กองร้อยหรื อมากกว่า
ค.บก.พัน/กองร้อยปฏิบตั ิงานตังแต่ ๔ กองร้อยหรื อมากกว่า
ง.บก.พัน/กองร้อยปฏิบตั ิงานตังแต่ ๕ กองร้อยหรื อมากกว่า
๘๕๖. กองร้อยทหารช่างทีไม่ใชหน่วยในอัตราของกองพันทหารช่างเป็ นกองร้อยแบบไหน
ก. กองร้อย ช.สนาม
ข. กองร้อย ช.อิสระ
ค. กองร้อย ช.ของกองพล
ง. กองร้อย ช.ของกองทัพ
๘๕๗ หน่วยทีมีหน้าทีรับผิดชอบในด้านธุรการและเลียงดูนายสิบ พลทหารของบก.พันทหารช่างทบ.
ไทยคือ
ก. บก.พัน
ข. ร้อย บก./บริ การ
ค.ร้อย ๑
ง. ร้อย ๒

๑๐๒

๘๕๘. หมู่สือสารของกรมทหารช่าง การจัดกําลังตามหลักการทัวไป ในกรณี เป็ นกองพัน จัดไว้ส่วนไหน
ของกองพัน
ก. บก./ร้อยบก.
ข. บก.พัน
ค. ร้อยปฏิบตั ิงาน
ง. ผิดทุกข้อ
๘๕๙. ในภารกิจทหารช่างในเรื องสิ งอํานวยความสะดวก ณ สถานีปลายทางหมายถึง
ก. การก่อสร้างการฟื นฟู
ข. การบํารุ งรักษาอย่างขนาดใหญ่เกียวกับการท่าเรื อและฐานทัพอากาศ
ค. การฟื นฟูถนน,ทางรถไฟและสะพาน
ง. ถูกทุกข้อ
๘๖๐. การดัดแปลงตังรับ การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการก่อสร้างพิเศษ การเตรี ยมทีมันตังรับอยู่
ในภารกิจอะไร
ก. ภารกิจทัวไป
ข. ภารกิจจําเป็ น
ค. ภารกิจเฉพาะ
ง. ภารกิจมูลฐาน
๘๖๑. การทําลายและการรื นถอน เครื องกีดขวางรวมทังสนามทุ่นระเบิดควรเป็ นเรื องของกองพันอะไร
ก. กองพันทหารช่างสนาม
ข. กองพันทหารช่างก่อสร้าง
ค. กองพันส่งกําลังบํารุ ง
ง. กองพันเครื องมือพิเศษ
๘๖๒. กองร้อยทหารช่างอิสระ หมายถึง ทํางานแบบใด
ก. ทํางานแบบไม่ขึนกับใคร
ข. แบบไม่ใช่หน่วยในอัตราของกองพันทหารช่าง
ค. บรรจุมอบ หรื อจัดให้ขึนสมทบกับกรมทหารช่าง หรื อหน่วยทหารช่างอืนๆ
ง. ข้อ ข และ ค ถูก
๘๖๓. การใช้ทหารช่าง ต้องยึดหลักว่า
ก. งานนันต้องการความชํานาญทางเทคนิค
ข. งานนันให้เป็ นไปตามลําดับเร่ งด่วน
ค. งานนันต้องมีความสําคัญต่อหน่วยบัญชาการเป็ นส่วนร่ วม
ง. ถูกทุกข้อ
๘๖๔. หมวดทหารช่าง เป็ นส่วนกําลังปฏิบตั ิงานหลักของใคร
ก. กองพล
ข. กองพัน
ค. กองร้อย
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๘๖๕. กองพันทหารช่างข้างล่างนี เป็ นกองพันซึงจัดกําลังเต็มอัตราข้อใดไม่ใช่

๑๐๓

ก. กองพันทหารช่างสนามของกองพล
ข. กองพันทหารช่างยานเกราะ
ค. กองพันทหารช่างสนามของกองทัพ
ง. กองพันทหารช่างก่อสร้าง
๘๖๖. ในเรื องของแผนที การเก็บรักษาและการแจกจ่ายแผนทีและสิ งทีใช้ทดแทนแผนทีเป็ นหน้าทีของ
เหล่าทหารใด
ก. เหล่าทหารราบ
ข. เหล่าทหารแผนที
ค. เหล่าทหารช่าง
ง. เหล่าทหารทุกเหล่า

๘๖๗. วิธีปฏิบตั ิการให้มีประสิทธิภาพของงานช่างจะมีมากทีสุดคือหน่วยในระดับใด
ก. กองพลทหารช่าง
ข. กรมทหารช่าง
ค. กองพันทหารช่าง
ง. กองร้อยทหารช่าง
๘๖๘. โดยปกติมกั จะจัดกองร้อยทหารช่างให้ทาํ การสนับสนุนโดยตรงต่อทหารราบในระดับใด
ก. กองพลทหารราบ
ข. กรมการทหารราบ
ค. กองพันทหารราบ
ง. กองร้อยทหารราบ
๘๖๙. คําว่า “ผูบ้ งั คับทหารช่าง”(ผบ.ช.) หมายถึง
ก. ผูบ้ ญั ชาการทหารช่าง
ข. ผูใ้ หญ่บา้ นของทหารช่าง
ค. นายทหารช่างซึงทําหน้าทีนายทหารฝ่ ายกิจการพิเศษสายทหารช่างของหน่วยบัญชาการ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๗๐. การบังคับบัญชา ผูบ้ งั คับทหารช่างของแต่ละระดับหน่วยบัญชาการและกองพลมีหน้าที ๒ ประการ คือ
เป็ นผูบ้ งั คับหน่วยและฝ่ ายใด
ก. ฝ่ ายขึนสมทบ
ข. ฝ่ ายสนับสนุน
ค. ฝ่ ายกิจการพิเศษ
ง. ฝ่ ายส่งกําลัง
๘๗๑. การสนับสนุนโดยตรง คือ การทีหน่วยทหารช่างปฏิบตั ิงานช่างให้กบั หน่วยอืนเฉพาะหน่วย การขอ
งานขอแบบใด
ก. ขอโดยตรงไม่ตอ้ งผ่านหน่วยเหนือ
ข. การขอนันถือเป็ นความเร่ งด่วนสูงทีหน่วยทหารช่างจะต้องปฏิบตั ิ
ค. คําขอนันต้องไม่ขดั คําสัง หรื อนโยบายของหน่วยเหนือ
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๘๗๒. การสนับสนุนทัวไป คือ การทีหน่วยทหารช่างปฏิบตั ิงาน ให้กบั หน่วยอืนหลายหน่วยพร้อมกันการ ขอ
งานทําอย่างไร

๑๐๔

ก. ทําเหมือนการสนับสนุนโดยตรงทุกประการเพราะภารกิจเหมือนกัน
ข. ต้องขอผ่านผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยรับการสนับสนุน
ค. ต้องมีการกลันกรองงานเพราะทหารช่างไม่ใช่แหล่งรวมกรรมกร
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๘๗๓. เมือจัดหน่วยทหารช่าง ให้ขึนสมทบกับหน่วยรบ แต่ควรจะเลิกสมทบโดยเร็วทีสุดเท่าทีจะทําได้ เพราะ
ก. ทหารช่างทําการรบอย่างทหารราบได้เมือจําเป็ น
ข. ทหารช่าง มีความสําคัญทีจะให้สิ งอุปกรณ์สายช่าง และเครื องมือช่างให้เกิดประโยชน์มากกว่า
ค. การซ่อมบํารุ งอย่างได้ผลทําให้หน่วยทหารช่างสามารถปฏิบตั ิการได้ช่วงระยะเวลานานยิงขึน
ง. ถูกทุกข้อ
๘๗๔. ผูบ้ งั คับทหารช่าง มีหน้าทีเฉพาะของตนอยู่ (ข้อใดไม่ใช่)
ก. ให้คาํ แนะนําต่อผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายอํานวยการในกิจกรรมของทหารช่าง
ข. พิจารณาความต้องการเกียวกับเครื องมือช่างและสิ งอุปกรณ์สายช่าง
ค. เอาเบียเลียง และผลประโยชน์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไปใช้ประโยชน์อย่างอืน
ง. จัดการระวังป้ องกัน เฉพาะตําบลสําหรับหน่วยของตน และการลาดตระเวนทางการช่าง
๘๗๕. กองพันทหารช่างสนามของกองพลจัดกําลังเต็มอัตรามีกองร้อยทหารช่างสนามกีกองร้อย
ก. กองร้อยทหารช่างสนาม ๒ กองร้อย
ข. กองร้อยทหารช่าง ๓ กองร้อย
ค. กองร้อยทหารช่างสนาม ๔ กองร้อย
ง. กองร้อยทหารช่าง ๕ กองร้อย
๘๗๖. กองร้อยทหารช่างสนามจัดหมวดทหารช่างกีหมวด
ก. ๒ หมวด
ข. ๓หมวด
ค. ๔ หมวด
ง. ๕ หมวด
๘๗๗. หมวดสะพานจัดอยูใ่ นกองร้อยอะไร
ก. กองร้อยที ๑
ข. กองร้อยที ๒
ค. กองร้อยที ๓
ง. กองร้อยบังคับการและบริ การ
๘๗๘. ผูบ้ งั คับกองพันทหารช่างสนามของกองพลมียศอะไร
ก. พันตรี
ข. พันโท
ค. พันเอก
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๘๗๙. ผูบ้ งั คับหมวดมีหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับวินยั การฝึ ก การปฏิบตั ิงานการส่งกําลังและสวัสดิการภาย
ในหมวดของตนหน้าทีของผูบ้ งั คับหมวดประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. วิเคราะห์กิจเฉพาะทีหมวดได้รับ และมอบภารกิจให้กบั หมู่
ข. ตรวจตรา เครื องมือ อาวุธ ยานพาหนะ และการซ่อมบํารุ งอย่างถูกต้อง

๑๐๕

ค. ทําการลาดตระเวนทางการช่างอย่างรวดเร็ วต่อเนือง และถูกต้อง
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๘๘๐. การพิจารณาหารายละเอียดเกียวกับ ถนน สะพาน ท่าลุยข้าม แหล่งนําฯลฯ เป็ นงานเกียวกับอะไร
ก. การลาดตระเวนทางการช่าง
ข. การลาดตระเวนหาข่าว
ค. การลาดตระเวนรบ
ง. การระวังป้ องกัน

๘๘๑. หมู่ทหารช่างสนามถือเป็ นหน่วยหลักของหมวดทีสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ในเรื องของการปฏิบตั ิงาน
ช่างสนามในเรื องอะไร
ก. การทําลาย
ข. งานช่างโยธา
ค. การทําการรบ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๘๒. ผูม้ ีความรู้เกียวกับชนิดของวัตถุระเบิดทางทหาร และสามารถทําการคํานวณจํานวนดินระเบิดเพือทําการ
จุดระเบิดได้ควรบรรจุในตําแหน่งใด
ก. ผูบ้ งั คับหมู่
ข. พลช่างก่อสร้าง
ค. พลทําลาย
ง. พลช่างโยธา
๘๘๓. กองพันทหารช่างก่อสร้างมีภารกิจการสร้าง และฟื นฟู ถนน,สนามบิน ระบบท่อโครงสร้างและ
สาธารณูปโภค และการกูภ้ ยั ฉุกเฉิน ผูบ้ งั คับกองพันมียศอะไร
ก. พันตรี
ข. พันโท
ค. พันเอก
ง. พันเอก (พิเศษ)
๘๘๔. กองพันทหารช่างก่อสร้างมีกองร้อยทหารช่างก่อสร้างกีกองร้อย
ก. ๒ กองร้อย
ข. ๓ กองร้อย
ค. ๔ กองร้อย
ง. ๑ กองร้อยเครื องมือและซ่อมบํารุ ง
๘๘๕. การขยายทางรถไฟ สะพานรถไฟ เป็ นขีดความสามารถของกองพันอะไร
ก. กองพันทหารช่างสนามของกองพล
ข. กองพันทหารช่างสนามของกองทัพ
ค. กองพันทหารช่างก่อสร้าง
ง. กองพันทหารช่างก่อสร่ างสนาม
๘๘๖. กองพันทหารช่างก่อสร้างอาจได้รับมอบงานประเภทอะไร
ก. ประเภทพืนที
ข. ประเภทงาน
ค. ประเภทผสมกันก็ได้
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๘๘๗. ภารกิจกองร้อยทหารช่างเครื องมือ และซ่อมบํารุ งมีขอ้ ใดไม่ใช่
ก. สนับสนุนกองพันด้วยการซ่อมบํารุ งสนับสนุนโดยตรง

๑๐๖

ข. เสริ มขีดความสามารถในการก่อสร้างของกองพัน
ค. บัญชาการวางแผนงานก่อสร้าง อํานวยการประสานงาน
ง. จัดเจ้าหน้าทีพิเศษเครื องมือ และพลประจําเครื องมือ
๘๘๘. การขุดขน บดทับ และปรับระดับดิน ถนน ทางรถไฟ เป็ นภารกิจของกองร้อยอะไร
ก. กองร้อยทหารช่างก่อสร้าง
ข. กองร้อยทหารช่างเครื องมือ และซ่อมบํารุ ง
ค. กองร้อยทหารช่างสนาม
ง. ไม่มีขอ้ ถูก

๘๘๙. กรมทหารช่างของกองทัพจัดตังขึนโดยมีความมุ่งหมายเพืออะไร
ก. สนับสนุนกองพันทหารช่างของกองพลทีงานล้นมือ
ข. พัฒนาประเทศในยามปกติ
ค. สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ และงบประมาณทีได้รับ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๙๐. การจัดกรมทหารช่าง ของกองพลทหารช่างมีจดั แบบใด
ก. กองบังคับการ และกองร้อยกองบังคับการ
ข. กองพันทหารช่างสนาม และกองพันทหารช่างก่อสร้าง
ค. กองร้อยทหารช่างอิสระ ๖ กองร้อยซึงจัดตังตามความจําเป็ น และงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๙๑. ร้อย.ช.รยบ.เทท้าย มีชือเต็มว่าอะไร
ก. กองร้อยทหารช่างรถราชยานยนต์เทท้าย
ข. กองร้อยทหารช่างรถบกล้อยางเทท้าย
ค. กองร้อยทหารช่างรถยนต์บรรทุกเทท้าย
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๘๙๒. กองพันทหารช่างสนาม กับกองพันทหารช่างก่อสร้างมีขอ้ แตกต่างการจัดดังนี
ก. พัน ช. สนามจัด ๔ กองร้อย พัน ช. ก่อสร้างจัด ๓ กองร้อยงาน
ข. พัน ช. สนามจัด ๓ กองร้อย พัน ช. ก่อสร้างจัด ๔ กองร้อยงาน
ค. พัน ช. สนามจัด ๔ กองร้อย พัน ช. ก่อสร้างจัด ๒กองร้อยงาน
ง. พัน ช. สนามจัด ๒ กองร้อย พัน ช. ก่อสร้างจัด ๔ กองร้อยงาน
๘๙๓. กรมทหารช่างส่งกําลัง และซ่อมบํารุ งมีภารกิจข้อใดถูก
ก. บังคับบัญชาหน่วยทหารช่างส่งกําลัง หน่วยซ่อมบํารุ ง
ข. หน่วยบริ การทีบรรจุมอบ หรื อขึนสมทบ

๑๐๗

ค. วางแผน และประสานการปฏิบตั ิงานของหน่วยส่งกําลังหน่วยซ่อมบํารุ ง
ง. ถูกทุกข้อ
๘๙๔. กรมทหารช่างส่งกําลัง และซ่อมบํารุ งเป็ นการแบ่งมอบของหน่วยใด
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพเรื อ
ค. กองทัพอากาศ
ง. หน่วยบัญชาการสูงสุด

๘๙๕. ขีดความสามรถของกรมทหารช่างส่งกําลัง และซ่อมบํารุ งคือ
ก. ควบคุมทางเทคนิค ทางยุทธวิธี และทางธุรการของหน่วยส่งกําลัง และบริ การสายช่างได้ ๓
ถึง ๗ กองพัน
ข. ดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบาย และวิธีการซึงหน่วยเหนือกําหนด
ค. ช่วยเหลือหน่วยเหนือในการวาวงแผนการส่งกําลัง และซ่อมบํารุ งเพือให้ได้ตามความถูกต้อง
ง. ถูกทุกข้อ
๘๙๖. กองร้อยทหารช่างสะพานผสมมีภารกิจใดบ้าง
ก. สนับสนุนเครื องสะพานโครงแผงสะพานเครื องหนุนลอย และเครื องข้ามลํานําทางยุทธวิธี
ข. อํานวยการสร้างสะพานให้คาํ แนะนําทางเทคนิคในการสร้างสะพาน และดําเนินการก่อสร้าง
ค. บํารุ งรักษา และซ่อมบํารุ งเครื องสะพานทีได้จดั สร้างขึนตามทีได้รับมอบ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๙๗. ขีดความสามารถของกองร้อยทหารช่างสะพานผสมข้อใดไม่ถกู ต้อง
ก. สร้างสะพานเครื องหนุนลอย
ข. สร้างสนะพานเครื องหนุนมัน
ค. สร้างสะพานเครื องข้ามลํานํา
ง. สร้างสะพานโครงแผง
๘๙๘. กองร้อยทหารช่างสนับสนุนการก่อสร้างข้อใดคือภารกิจ
ก. จัดให้มีหินย่อย ยางดาดผิวผสมร้อน และคอนกรี ตผสม
ข. ดําเนินการดาดผิวด้วย ยางดาดผิวผสมร้อน และคอนกรี ตผสม
ค. สนับสนุนเครื องมือก่อสร้างพร้อมพลประจําให้กบั หน่วยทหารช่างก่อสร้างอืนๆ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๙๙. ตอนทหารช่างประปาสนามการแบ่งมอบ และขีดความสามารถคือข้อใด
ก. เป็ นหน่วยของกองทัพบก อาจแบ่งมอบให้หน่วยรองได้แก่ ๑ ตอน ต่อกรมทหารช่างสนาม
ข. จัดตังตําบลจ่ายนําได้ ๑๒ แห่ง
ค. สามารถผลิตนําสะอาดได้รวม ๑๘,๐๐๐ แกลลอนต่อ ชัวโมง

๑๐๘

ง. ถูกทุกข้อ
๙๐๐. กองพันทหารช่างเครื องมือมีจดั การแบบใดบ้าง
ก. กองบังคับการกองร้อย และกองบังคับการ
ข. กองร้อยทหารช่างเครื องมือพิเศษ ๓ กองร้อย
ค. กองร้อยทหารช่างเครื องมือ และซ่อมบํารุ ง ๑ กองร้อย
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ

๙๐๑. ภารกิจของกองพันทหารช่างเครื องมือพิเศษมีอะไรบ้าง
ก. ดําเนินการ และสนับสนุนการก่อสร้างทางคมนาคม
ข. ระบบทางท่อ
ค. งานก่อสร้างขนาดใหญ่ทวไป
ั
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๙๐๒. ขีดความสามารถของกองพันทหารช่างเครื องมือพิเศษคือข้อใด
ก. จัดตังตําบลจ่ายนําประปาได้ ๒ แห่ง
ข. ทําการขนย้ายวัสดุได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๓๐๐ ตันต่อเทียว
ค. สนับสนุนกําลังพล และยุทธโธปกรณ์ ให้หน่วยทหารช่างอืนๆ ในการก่อสร้างขนาดใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ
๙๐๓. การแบ่งมอบกองร้อยทหารช่างเครื องมือพิเศษ
ก. เป็ นหน่วยในอัตราของกองทัพ
ข. เป็ นหน่วยในอัตราของกองพันทหารช่างเครื องมือพิเศษ
ค. เป็ นหน่วยในอัตราของกองพล
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๙๐๔. ขีดความสามารถของกองร้อยทหารช่างเครื องมือพิเศษข้อใดไม่ถกู ต้อง
ก. ดําเนินการก่อสร้างเพือเสริ มความสามารถของหน่วยทหารช่างอืนๆ
ข. ทําการก่อสร้างขนาดใหญ่ทงทางดิ
ั
ง และทางระดับ
ค. ดําเนินการทางธุรกิจ ส่งกําลัง และเลียงดูหน่วยของตนเอง
ง. ทําการรบอย่างทหารราบได้ ๑๐๐ % เพราะมีเครื องมือพิเศษ
๙๐๕. กองร้อยทหารช่างเครื องมือ และซ่อมบํารุ งมีภารกิจอะไร
ก. สนับสนุนจนท. เครื องมือก่อสร้างขนาดหนัก
ข. การปฏิบตั ิงานก่อสร้างของกองพลทหารช่างทีเป็ นงานขนาดใหญ่

๑๐๙

ค. งานทีมีลกั ษณะพิเศษทังงานก่อสร้างทางระดับ และทางดิ ง
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๙๐๖. ขีดความสามารถของกองร้อยทหารช่างเครื องมือหนัก และซ่อมบํารุ ง
ก. ดําเนินการผสมคอนกรี ต เพือสนับสนุนคอนกรี ตให้กบั หน่วยปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
ข. ดําเนินการก่อสร้าง เพือสนับสนุนแอสฟัลท์ผสมร้อนให้กบั หน่วยปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
ค. ทําการส่งกลับเครื องมือทีชํารุ ดในลักษณะจํากัด
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ

๙๐๗. ถ้านักศึกษาวิชาทหารทีจบปี ๕ เข้ารับราชการเป็ นทหารช่างยศร้อยตรี ของกองพันทหารช่างสนามจะบรรจุ
ลงในตําแหน่งอะไร
ก. ต้องบรรจุเป็ น ผบ.หมู่ก่อน
ข. ต้องบรรจุเป็ นพลขับของผบ.ร้อยก่อน
ค. ต้องบรรจุเป็ นผบ.หมวดทหารช่าง
ง. ต้องบรรจุเป็ นรองผบ.หมวดก่อน
๙๐๘. กองพลพัฒนามีภารกิจข้อใดถูก
ก. ส่งเสริ ม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา
ข. เพือความมันคงของชาติภายในขอบเขตทีได้รับมอบหมาย
ค. ดําเนินการให้การช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ประชาชนทีประสบภัยธรรมชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
๙๐๙. การแบ่งมอบกองพลพัฒนาจัดแบ่งอย่างไร
ก. บรรจุมอบให้กองทัพภาคละ ๑ กองพลพัฒนา
ข. บรรจุมอบให้กองทัพพิจารณา
ค. บรรจุให้กรมการทหารช่างเป็ นผูแ้ บ่ง
ง. จัดรวมกันไว้เมือต้องการใช้งานก็จดั แบ่งให้
๙๑๐. ปัจจุบนั บรรจุกองพลพัฒนาให้กองทัพภาคทัง ๔ ภาคแล้ว กองพลพัฒนาที ๑ ตังอยูท่ ีจังหวัดอะไร
ก. จังหวัดราชบุรี
ข. จังหวัดราชสีมา
ค. จังหวัดพิษณุโลก
ง. จังหวัดนครศรี ธรรมราช
๙๑๑. กรมการทหารช่างตังอยูท่ ีจังหวัดราชบุรี มีชือค่ายว่าอะไร
ก. ค่ายอดิศร

๑๑๐

ข. ค่ายภาณุรังษี
ค. ค่ายธนะรัชต์
ง. ค่ายสุรสิงหนาท
วิชาป้อมสนาม
๙๑๒. ป้ อมสนามเป็ นงานทีสร้างขึนในขันต้นเมือใด
ก. เมือปะทะกับข้าศึกอยูใ่ นระยะใกล้
ค. เมือพืนทีบริ เวณนันไม่มีขา้ ศึกอยูเ่ ลย

ข. เมือข้าศึกยึดพืนทีฝ่ ายเราได้
ง. เมือกําลังพลฝ่ ายเราต้องการพักผ่อน

๙๑๓. ป้ อมสนามมีกีประเภท
ก. ๑ ประเภท
ข. ๒ ประเภท
ค. ๓ ประเภท
ง. ๔ ประเภท
๙๑๔. ป้ อมสนามใช้การรบด้วยวิธีอะไร
ก. วิธีรุก
ข. วิธีรับ
ค. วิธีร่นถอย
ง. ถูกทุกข้อ
๙๑๕. มูลดินของหลุมบุคคลมีขนาดเท่าใด
ก. กว้าง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ ว
ข. กว้าง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ ว
ค. กว้าง ๓ ฟุต สูง ๖ นิ ว
ง. กว้าง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ ว
๙๑๖. หลุมบุคคลเดียวมีขนาดของหลุมเท่าใด
ก. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๒ ๑/๒ - ๔ ฟุต
ข. กว้าง ๓ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ค. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
ง. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต
๙๑๗. หลุมบุคคลคู่มีขนาดของหลุมเท่าใด
ก. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต
ข. กว้าง ๒ ฟุต ยาว ๖ ฟุต
ค. กว้าง ๕ ฟุต ยาว ๙ ฟุต
ง. กว้าง ๓ ฟุต ยาว ๗ ฟุต
๙๑๘. หลุมบุคคลเดียว และหลุมบุคคลคู่ควรมีทีพาดข้อศอกกว้างกีฟุต
ก. กว้าง ๑ ฟุต
ข. กว้าง ๒ ฟุต
ค. กว้าง ๓ ฟุต
ง. กว้าง ๔ ฟุต
๙๑๙. การดัดแปรงภูมิประเทศ คือ การเสริ มความแข็งแรงให้กบั ทีมันตังรับโดยการสร้างอะไร
ก. สร้างป้ อมสนาม และทําการพราง
ข. สร้างทีรวมพล
ค. สร้างเส้นทางส่งกําลัง
ง. ถูกทังข้อ ก และ ค

๑๑๑

๙๒๐. ทีตังปื นกลมี ๓ แบบ คือ แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบบ่อ และแบบใด
ก. แบบหลุมบุคคลคู่
ข. แบบเกือกม้า
ค. แบบหลุมบุคคลเดียว
ง. แบบเร่ งด่วน
๙๒๑. ปื นกลทีวางอยูใ่ นแนวป้ องกันขันสุดท้าย ควรวางห่างกันเท่าไร
ก. ๒๕ - ๔๐ เมตร
ข. ๒๐ - ๓๐ เมตร
ค. ๑๕ - ๒๐ เมตร
ง. ๓๐ - ๔๐ เมตร

๙๒๒. ข้อใดคือภารกิจหลักของทหารช่าง ในการตังรับทีสําคัญ
ก. การขัดขวางความคล่องแคล่วในการเคลือนทีของข้าศึก
ข. ความคล่องแคล่วในการเคลือนทีของข้าศึก
ค. ความอยูร่ อดในสนาม
ง. ถูกทุกข้อ
๙๒๓. การสร้างคูคลาน ควรสร้างเท่าไร
ก. ลึก ๔๐ - ๕๐ ซม. กว้าง ๖๐ ซม.
ข. ลึก ๓๐ - ๔๐ ซม. กว้าง ๖๐ ซม.
ค. ลึก ๓๐ - ๕๐ ซม. กว้าง ๖๐ ซม.
ง. ลึก ๖๐ - ๗๕ ซม. กว้าง ๖๐ ซม.
๙๒๔. มูลดินด้านหลัง (Rear Parapet) ต้องมีขนาดเท่าไร
ก. สูง ๔๐ ซม. กว้าง ๔๕ ซม.
ข. สูง ๕๐ ซม. กว้าง ๕๐ ซม.
ค. สูง ๖๐ ซม. กว้าง ๔๕ ซม.
ง. สูง ๖๐ ซม. กว้าง ๕๐ ซม.
๙๒๕. มูลดินด้านหน้า (Front Parapet) ต้องมีขนาดเท่าไร
ก. ๙๐ ซม. (๓ ฟุต)
ข. ๒๓ - ๓๐ ซม. (๙ - ๑๒ นิ ว )
ค. ๔๘ ซม. (๑๘ นิ ว)
ง. ๓๐ ซม. ( ๑๒ นิ ว )
๙๒๖. การขุดหลุมแบบรู ปเกือกม้าเหมาะใช้เป็ นหลุมอะไร
ก. หลุมตังปื นกล
ข. หลุมรถถัง
ค. หลุมบุคคลเดียว
ง. หลุมบุคคลคู่
๙๒๗. คูเป็ นทีตังอาวุธเร่ งด่วน นอกจากใช้เป็ นคูยงิ แล้ว ยังใช้ทาํ สิ งใดได้ดีอีก
ก. การบังคับบัญชาสังการ
ข. การส่งกําลังในทีมันตังรับ
ค. การติดต่อสือสาร
ง. ถูกทุกข้อ
๙๒๘. รู ปรองมาตรฐานแบบใด เป็ นแบบทีดีเลิศสําหรับคูยงิ ในเกือบทุกสถานการณ์ ในการป้ องกันดีเลิศ การวาง
ระเบิดของกระสุนปื นใหญ่ จะถูกจํากัดอยูเ่ ฉพาะแห่ง
ก. แบบสีเหลียม
ข. แบบแปดเหลียม

๑๑๒

ค. แบบหกเหลียม
ง. แบบสามเหลียม
๙๒๙. ทีตังยิงเครื องจรวดต่อสูร้ ถถัง แบบบ่อเป็ นหลุมกลมีขนาดเท่าใด
ก. ผ่าศูนย์กลาง ๒ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
ข. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ๑/๒ ฟุต ลึก ๔ ฟุต
ค. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ ๑/๒ ฟุต ลึก ๒ ฟุต
ง. ผ่าศูนย์กลาง ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต
๙๓๐. การถากถางพืนทียิงมีหลักการปฏิบตั ิอยูห่ ลายหัวข้อสําหรับการปฏิบตั ิในพืนทีไว้สาํ หรับการตังรับประชิด
ให้เริ มถากถางใกล้แนวของหน้าทีมันใหญ่ และต่ออกไปข้างหน้าอย่างน้อยกีเมตร
ก. ๓๐ ม.
ข. ๕๐ ม.
ค. ๘๐ ม.
ง. ๑๐๐ ม.
๙๓๑. การกรุ ลาดมีสองแบบ แบบกําแพงกันดิน กับแบบกรุ ผวิ แบบกําแพงกันดินสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้เอง โดยไม่
ต้องใช้เครื องคําจุนกระทําได้หลายวิธี วิธีอะไรบ้าง
ก. วิธีใช้กระสอบ , แผ่นหญ้า , หิน , อิฐ และซุง
ข. วิธีใช้ผา้ กระสอบ , ลวดตาข่าย , ผ้าใบ , ตะแกงลวด
ค. วิธีใช้ภาชนะโลหะทีแผ่แล้ว
ง. วิธีใช้กิ งไม้ ,ไม้กระดาน , ไม้อดั , ไม้ท่อน หรื อไม้แปรรู ป
๙๓๒. แบบและรู ปร่ างของคู มี ๓ แบบ คือ คูต่อสู้ , คูมาตรฐานมีทียืนยิง , คูยงิ สําหรับคูมาตรฐาน มีทียืนยิงมี
ความลึกเท่าไร
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. การดัดแปรงหลุมระเบิดเป็ นทีตังยิง และหลุมระเบิดนอนยิง เป็ นทีตังแบบใด
ก. ทีตังยิงแบบชัวคราว
ข. ทียิงแบบเร่ งด่วน
ค. ทีตังยิงแบบถาวร
ง. ทีตังยิงแบบมาตรฐาน
๙๓๔. แบบกรุ ผวิ ประกอบด้วยกีส่วน
ก. ๒ ส่วน
ข. ๓ ส่วน
ค. ๔ ส่วน
ง. ๕ ส่วน
๙๓๕. การถากถางพืนยิงถ้ามีทุ่งหญ้า และต้นข้าวทีแห้งควรทําอย่างไร
ก. ปล่อยไว้เฉย ๆ
ข. ให้เกียวออก
ค. ให้เผา
ง. ถูกทัง ข และ ค
๙๓๖. คจตถ. มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. เครื องจุดระเบิดต่อสูร้ ถถัง
ข. เครื องยิงจรวดต่อสูร้ ถถัง
ค. เครื องจุดระเบิดต่อต้านรถถัง
ง. เครื องยิงจรวดต่อต้านรถถัง
๙๓๗. ทีตังยิงปื นไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ขนาด ๕๗ มม. และ ๗๕ มม. มีทงหมด
ั
๔ แบบ ข้อใดไม่ใช่

๑๑๓

ก. แบบบ่อ
ค. แบบหลุมบุคคล ๒ หลุม
๙๓๘. แบบรู ปร่ างคู มี แบบใดบ้าง
ก. คูต่อสู้ , คูถาวร, คูเร่ งด่วน
ค. คูยงิ , คูสือสาร , คูมาตรฐาน
๙๓๙. วัสดุทีใช้ในการกรุ ลาด ข้อใดเป็ นวัสดุประดิษฐ์
ก. ขัดแตะกิ งไม้
ค. ท่อนไม้

ข. แบบรู ปเกือกม้า
ง. แบบสีเหลียมผืนผ้า
ข. คูมาตรฐาน , คูชวคราว
ั
ง. คูต่อสู้ , คูมาตรฐาน , คูยงิ
ข. กิ งไม้กรุ ต่อเนือง
ง. ผ้ากระสอบ

๙๔๐. ท่อนไม้ทีนํามาใช้ในการกรุ ลาดเป็ นวัสดุประเภทใด
ก. วัสดุธรรมชาติ
ข. วัสดุแสวงเครื อง
ค. วัสดุประดิษฐ์
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๙๔๑. ข้อใดต่อไปนีคือจุดมุ่งหมายของเครื องกีดขวางป้ องกันตน
ก. ป้ องกันมิให้ขา้ ศึกเข้าจู่โจม พืนทีใกล้ๆ ทีมันได้เป็ นหลัก
ข. หยุดยังข้าศึกไว้ในพืนทีซึงมีการยิง
ค. ทําให้ขา้ ศึกเสียขวัญ
ง. ขัดขวางให้ขา้ ศึกท้อถอย ต่อการเจาะจง
๙๔๒. เครื องกีดขวาง มีกีประเภท
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท
๙๔๓. การพิจารณาหาทางป้ องกันการใช้ซุงเล้าหมูควรพิจารณาอย่างไร
ก. นําทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไปวางไว้ดา้ นหลัง
ข. นําลวดหนามไปวางไม่ให้ขา้ ศึกยึดไปเป็ นทีมัน
ค. จัดแนวยิงประสานไปยังทีด้านหลังซุงเล้าหมู
ง. ถูกทุกข้อ
๙๔๔. ตําบลทีตัง ปก. ๓๐ นิ ว และ ปก. ๕๐ นิ ว ควรอยูห่ ่างเครื องกีดขวางเท่าใด
ก. ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร
ข. ๓๐๐ - ๖๐๐ เมตร
ค. ๔๐๐ - ๖๐๐ เมตร
ง. ๓๐๐ - ๕๐๐ เมตร
๙๔๕. ตําบลทีตัง คจตถ. ควรอยูห่ ่างกีดขวางเท่าใด
ก. ๑๐๐ – ๒๐๐ เมตร
ข. ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร
ค. ๓๐๐ – ๔๐๐ เมตร
ง. ๒๐๐ – ๔๐๐ เมตร
๙๔๖. พลปื นเล็กทําหน้าทีอะไร

๑๑๔

ก. ป้ องกันมิให้ทีตังอาวุธถูกจู่โจมโดยการแจ้งการเข้ามาของข้าศึกโดยด่วน
ข. พลปื นเล็กทําหน้าทีคุม้ ครองเครื องกีดขวางด้วยการยิง
ค. คอยตรวจการณ์ขา้ ศึก
ง. ถูกทังข้อ ก และ ข
๙๔๗. ตําบลทีตังอาวุธหลายขนาดควรห่างกันไม่ใกล้กว่ากีเมตร
ก. ๓๐เมตร
ข. ๔๐ เมตร
ค. ๒๐ เมตร
ง. ๕๐ เมตร

๙๔๘. ข้อใดคือการสร้างเครื องกีดขวางเฉพาะอย่าง
ก.ต้องการความชํานาญ และต้องใช้เครื องใช้พิเศษ
ข. ป้ องกันปี กเปิ ด ป้ องกันข้างหลัง
ค. ต้องเตรี ยมจัดสร้างให้เสร็ จก่อนหน่วยทหารอืนๆ ทียึดพืนทีนันมาถึง
ง. ถูกทุกข้อ
๙๔๙. ตําบลทีตัง ปก. ปตถ. และยามเฝ้ าเครื องกีดขวาง จะต้องมีการพราง และสามารถคุม้ ครองเครื องกีดขวาง
ระยะเท่าใด
ก.ระยะใกล้จนถึง ระยะปานกลาง
ข. ระยะใกล้ จนถึง ระยะ ไกล
ค. ระยะปานกลาง จนถึง ระยะ ไกล
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๙๕๐.เครื องกีดขวางแบ่งตามการใช้งานได้กีพวก
ก. ๒ พวก
ข. ๓ พวก
ค. ๔ พวก
ง. ๕ พวก
๙๕๑. เครื องกีดขวางตังรับ (Defensive Obstacles) คือ
ก. เป็ นเครื องกีดขวางทีต้องสร้างขึนเอง เช่น ลวดหนาม
ข. เครื องกีดขวางทีทับลายทีใช้แบกรู ปขบวนการเข้าตีของข้าศึก
ค. รังหน่วงรบกวน หรื อ ทําให้ขา้ ศึกเสียขวัญด้วยการบีบบังคับให้ขา้ ศึกเจาะช่องเข้าสู่พืนที
อันตรายทีเรากําหนดไว้
ง. เครื องกีดขวางทังหลายทีให้หยุดยังข้าศึกไว้ในพืนทีซึงมีการยิง และการตังรับทีหนาแน่น
วิชาการลาดตระเวนทางการช่ าง
๙๕๒. การลาดตระเวนทางการช่างหมายถึง
ก. การเข้าทําการตะลุมบอนต่อข้าศึก

๑๑๕

ข. การค้นหารวบรวมข่าวสารข้อมูลทีจะเกือกูลต่อฝ่ ายเรา
ค. ทําการเข้าตียดึ ทีหมายข้าศึก
ง. การแจ้งเตือนการเข้ามาของข้าศึก
๙๕๓. การลาดตระเวนทางการช่าง ขันการรุ กจะกระทําเมือไร
ก. กระทําพร้อมกับการรุ ก และระหว่างเข้าตี
ข. กระทําหลังการรุ ก และระหว่างเข้าตี
ค. จะต้องกระทําก่อนการรุ ก และระหว่างการเข้าตี
ง. ถูกทุกข้อ

๙๕๔. ในการกระทําเพือค้นหาและรายงานข่าวสารทางการช่างทัวไปในพืนทีเฉพาะแห่ง พืนทีกองพัน กรม , กอง
พล หรื อกองทัพเป็ นการลาดตระเวนแบบใด
ก. ลาดตระเวนค้นหาข้าศึก
ข. ลาดตระเวนรบ
ค. ลาดตระเวนพิเศษ
ง. ลาดตระเวนทัวไป
๙๕๕. การรายงานข่าวสารละเอียดต่อชิ นงานใดงานหนึงในพืนทีเฉพาะแห่งเป็ นการลาดตระเวนแบบใด
ก. ลาดตระเวนพิเศษ
ข. ลาดตระเวนทัวไป
ค. ลาดตระเวนรบ
ง. ลาดตระเวนหาข่าว
๙๕๖. หลักนิยมการลาดตระเวนทางการช่างจะต้องกระทําเมือไร
ก. ต้องกระทําก่อนปฏิบตั ิงานช่าง
ข. ต้องกระทําโดยต่อเนือง และกระทําซําบ่อยๆ
ค. จะต้องพยายามหลีกเลียงจากการปะทะกับข้าศึก
ง. ถูกทุกข้อ
๙๕๗. ในการลาดตระเวนทัวไปเราจะใช้แบบฟอร์มแบบใด
ก. DA – ๑๒๕๒
ข. DA – ๑๒๔๙
ค. DA – ๑๗๑๑ - R
ง. DA – ๑๒๕๐
๙๕๘. ข่าวสารทีเราต้องการในการลาดตระเวนทางการช่างมีอะไรบ้าง
ก. เครื องกีดขวาง

๑๑๖

ข. ตําบลจ่ายนํา
ค. วัสดุทางการช่าง
ง. ถูกทุกข้อ
๙๕๙. ช่องว่างเหนือศรี ษะ ( ทางดิ ง ) ทีน้อยกว่า ๑๔ ฟุต ถือว่าเป็ นอะไร
ก. ทีหมาย
ข. เครื องกีดขวาง
ค. สะพานทีถูกทําลาย
ง. ราวสะพาน

๙๖๐. การแสดงสัญลักษณ์ของเครื องกีดขวางเราจะเขียนเป็ นสัญลักษณ์ใด
ก. OB
ข. AO
ค. CO
ง. BO
๙๖๑. ทางคมนาคมสิ งทีต้องการพิจารณาคือ
ก. สภาพภูมิอากาศ
ข. สภาพดินฟ้ าอากาศ
ค. สภาพของจราจร
ง. แผนการหมุนเวียนการจราจรในทีตังจ่ายนํา
๙๖๒. แบบฟอร์ม DA ๑๗๑๑ - R แบ่งออกเป็ นกีส่วน
ก. ๒ ส่วน
ข. ๓ ส่วน
ค. ๔ ส่วน
ง. ๕ ส่วน
๙๖๓. การเตรี ยมการ การส่งกําลังแผนทีและแผ่นบริ วารเกียวกับแผนทีเป็ นความรับผิดชอบของเหล่าใด
ก. เหล่าทหารแผนที
ข. เหล่าทหารขนส่ง
ค. เหล่าทหารม้า
ง. เหล่าทหารช่าง
๙๖๔. ในการกระทําเพือหาขีดความสามารถในการจราจรของเส้นทางนันโดยตรงเป็ นการลาดตระเวนแบบใด
ก. การลาดตระเวนเส้นทางแบบเร่ งด่วน
ข. การลาดตระเวนเส้นทางอย่างประณี ต
ค. การลาดตระเวนเส้นทางในภูมิประเทศ
ง. การลาดตระเวนเส้นทางบนถนน
๙๖๕. ในสูตรการแบ่งชันเส้นทางทีท่านได้ศกึ ษามาแล้วท่านจํานําไปเขียน ณ ทีใด
ก. เขียนในแผ่นใส
ข. เขียนในแผ่นบริ วาร
ค. เขียนในชันรับนําหนักของทหาร

๑๑๗

ง. ผิดทุกข้อ
๙๖๖. รหัสของสี สีดาํ หมายถึง
ก. ทีหมายทีมนุษย์ทาํ ขึน
ข. พืนทีทีมี CBR
ค. เครื องกีดขวางของทหารช่าง
ง. ตําบลกระสุนปื นใหญ่ตก

๙๖๗. สูตรการแบ่งชันเส้นทางจะเขียนเป็ นมาตรฐานโดยการเรี ยงลําดับต่อไปนี
ก. สภาพพิเศษเครื องกีดขวาง ชันรับนําหนัก
ข. ความกว้างประเภทเส้นทาง ชันรับนําหนัก เครื องกีดขวาง สภาพพิเศษ
ค. เครื องกีดขวางความกว้างประเภทเส้นทางสภาพพิเศษ
ง. ขันรับนําหนักทางทหารเครื องกีดขวางสภาพพิเศษ
๙๖๘. เส้นทางประเภท X คือเส้นทางทีใช้ได้ตอนไหน
ก. ใช้ได้ทุกฤดูกาล
ข. ใช้ได้ทุกฤดูกาลแต่มีขีดจํากัด
ค. ใช้ได้เฉพาะลมฟ้ าอากาศดี
ง. ถูกทุกข้อ
๙๖๙. ถนนทีโรยด้วยกรวด หรื อ ผิวเศษตะกรันโลหะเป็ นเส้นทางประเภทอะไร
ก. เส้นทางประเภท X
ข. เส้นทางประเภท Z
ค. เส้นทางประเภท A
ง. เส้นทางประเภท Y
๙๗๐. สีเขียวหมายถึง
ก. พืนทีมี CBR
ข. การวางกําลังหน่วยทหารของฝ่ ายเดียวกัน และนํา
ค. การวางกําลัง และหน่วยทหารข้าศึก
ง. ผิดทุกข้อ
๙๗๑. ในแผ่นบริ วารท่านจะต้องเขียนอะไรลงไปบ้าง
ก. สัญลักษณ์มาตรฐานทางทหาร
ข. สูตรการแบ่งชันเส้นทาง

๑๑๘

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

๙๗๓. ในการลาดตระเวนทางการช่างสิ งใดเป็ นยุทโธปกรณ์
ก. กล้องถ่ายรู ป
ข. สมุด และดินสอ
ค. วิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
๙๗๔. การรายงานการลาดตระเวนแพส่งข้ามเป็ นการลาดตระเวนแบบใด
ก. การลาดตระเวนทัวไป
ข. การลาดตระเวนแบบข้ามลํานํา
ค. การลาดตระเวนสะพาน
ง. การลาดตระเวนพิเศษ
๙๗๕. แหล่งข้ามทีมีอยูบ่ นเส้นทางถือว่าเป็ น
ก. เครื องกีดขวาง
ข. สิ งอํานวยความสะดวก
ค. ยุทธโธปกรณ์
ง. วัสดุสะพาน
๙๗๖. เตรี ยมการช่วยเหลือทีจําเป็ นต่อยานพาหนะ ให้การจราจรเคลือนทีไปตามเส้นทางหลัก โดยไม่คาํ นึงถึง
สภาพลมฟ้ าอากาศ
ก. เป็ นความรับผิดชอบทหารขนส่ง
ข. เป็ นความรับผิดชอบทหารช่าง
ค. เป็ นความรับผิดชอบทหารราบ
ง. เป็ นความรับผิดชอบทหารปื นใหญ่
๙๗๗. เส้นทางทีใช้ได้เฉพาะลมฟ้ าอากาศดี คือเส้นทางประเภทใด
ก. ประเภท Y
ข. ประเภท X

๑๑๙

ค. ประเภท Z
ง. ประเภท D
๙๗๘. เครื องกีดขวางทีเราจะนํามารายงานในสูตรการแบ่งชันเส้นทางได้แก่
ก. ช่องว่างเหนือศีรษะมากกว่า ๑๔ ฟุต
ข. ทางรถทีกว้างกว่าปกติ
ค. โค้งกว้างรัศมีของโค้งยาวกว่า ๒๐๐ ฟุต
ง. ท่าลุยข้าม และแหล่งข้ามทีมีอยูบ่ นเส้นทาง

๙๗๙. สภาพพิเศษนําท่วมเราจะเขียนสัญลักษณ์ตวั อักษรแบบใด
ก. “ T ” ไว้ในวงเล็บ
ข. “ O ” ไว้ในวงเล็บ
ค. “ W ” ไว้ในวงเล็บ
ง. “OB ” ไว้ในวงเล็บ
๙๘๐. ให้ท่านเขียนสูตรการแบ่งชันเส้นทางข่าวสาร ทางมีความกว้างน้อยทีสุด ๖.๗ เมตร ใช้ได้ทุกฤดูกาลแต่มี
ขีดจํากัด รับนําหนักทางทหารตําสุด ชัน ๓๐ ไม่มีเครื องกีดขวาง ไม่มีสภาพพิเศษอยูบ่ นเส้นทางนี
ก. ๑  .๕ MX ๑๒ 
ข. ๖.๗  MY ๓  (W)
ค. ๖.๗  MY ๓  (OB) (T )
ง. ๖.๗  MY ๓ 
๙๘๑. ให้ท่านเขียนสูตรการแบ่งชันเส้นทางสายนี ความกว้างตัวทาง ๓๐ ฟุต ใช้ได้เฉพาะอากาศดีรับชันนําหนัก
ตําสุด ชัน ๑๐ มีเครื องกีดขวางอยูบ่ นเส้นทางมากกว่า ๑ อย่างมีสภาพพิเศษอยูด่ ว้ ย (นําท่วม)
ก. ๒๒ Ft y ๓๕ (OB) (T)
ข. ๒๒ Ft x ๑  (W)
ค. ๓๐ Ft z ๑  (OB) (W)
ง. ถูกทุกข้อ
๙๘๒. สัญลักษณ์ของโค้งแคบเชือมต่อกันจะเขียนเป็ นรู ปอย่างใด
ก. สามเลียมของรู ปซ้อนกัน
ข. สามเหลียมสามรู ปซ้อนกัน
ค. สามเหลียมรู ปเดียว
ง. สามเหลียมสองรู ป

๑๒๐

๙๘๓. ช่องว่างทางดิ งเราจะเขียนไว้ทางไหนของสัญลักษณ์
ก. ทางด้านซ้ายของสัญลักษณ์
ข. ทางด้านขวาของสัญลักษณ์
ค. ทางด้านบนของสัญลักษณ์
ง. ทางด้านล่างของสัญลักษณ์
๙๘๔. เส้นทางสํารองในท้องถิ นใช้ในการจราจรเพือหลีกเลียงเครื องกีดขวางได้แก่ทางเบียงแบ่งออกเป็ นกีทางเบียง
ก. ๒ ทางเบียง
ข. ๔ ทางเบียง
ค. ๓ ทางเบียง
ง. ๕ ทางเบียง
๙๘๕. ให้ท่านแสดงสัญลักษณ์ทางเบียงทําไม่ได้
ก.

ข.

ค.

ง.

๙๘๖. ท่าลุยข้ามทุกแห่งทีมีอยูบ่ นเส้นทางเคลือนทีถือว่าเป็ น
ก. สิ งอํานวยความสะดวก
ข. การปกปิ ดซ่อนเร้น
ค. เครื องกีดขวาง

๑๒๑

ง. ตําบลจ่ายนํา
๙๘๗. แบบฟอร์มรายงานการลาดตระเวนท่าลุยข้ามเราจะใช้แบบฟอร์มแบบใด
ก. DA – ๑๒๕๐
ข. DA – ๑๗๑๑ – ๑๒
ค. DA – ๑๒๕๑
ง. DA – ๑๒๕๒
๙๘๘. ให้ท่านแสดงช่องว่างทางระดับทีไม่จาํ กัดเลย
ก. แสดงด้วยสัญลักษณ์
ข. แสดงด้วยสัญลักษณ์
ค. แสดงด้วยสัญลักษณ์
ง. แสดงด้วยสัญลักษณ์
๙๘๙. สัญลักษณ์ หมายถึง
ก. ป้ ายควบคุมการจราจร
ข. ทีตังกองบังคับการจราจร
ค. ช่องทางดิ งของอุโมงค์
ง. เครื องกีดขวางทีวางไว้สมบูรณ์แล้ว
๙๙๐. สัญลักษณ์ A หมายถึงอะไร
ก. โรงงานวิศวกร
ข. ทีตัง สป. ๑ อาหาร
ค. ทีตัง สป. ๔ การก่อสร้าง
ง. บริ ษทั วิศวกรพลเรื อน
๙๙๑. สัญลักษณ์
หมายถึงอะไร
ก. ตําบลจ่ายนําทางทหาร
ข. ทีตัง สป. ๓ นํามันเชือเพลิง
ค. อุปกรณ์จ่ายนํากระแสไฟฟ้ า
ง. ทีตัง สป. ๔ การก่อสร้าง
วิชาเหล่าทหารสือสาร
๙๙๒. ข่าวแบ่งออกกีประเภท
ก. 4 ประเภท
ข. 5 ประเภท
ค. 6 ประเภท
ง. 7 ประเภท
๙๙๓. ข่างทางทหารทีดีนนจะต้
ั
องมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
ก. ความชัดเจน, ความกะทัดรัด
ข. ความกะทัดรัด
ค. ความชัดเจน, ความสมบูรณ์
ง. ความชัดเจน, ความกะทัดรัด, ความสมบูรณ์
๙๙๔. ถ้ามีการกําหนดความเร่ งด่วนจะประกอบด้วยกีประการ

๑๒๒

ก. 2 ประการ(ด่วนทีสุด,ด่วนมาก )
ข. 4 ประการ (ด่วนทีสุด,ด่วนมาก,ด่วน ,ปกติ )
ค. 3 ประการ (ด่วนทีสุ ด,ด่วนมาก,ด่วน )
ง. 1 ประการ (ด่วนทีสุด )
๙๙๕. การกําหนดชันความลับจะกําหนดไว้ 3 อย่างด้วยกัน คือ
ก. ลับทีสุด, ลับมาก, ลับ
ข. ลับทีสุด, ลับน้อย, ลับ
ค. ลับทีสุด, ลับเล็กน้อย, ลับ
ง. ไม่มีขอ้ ถูก

๙๙๖. ศูนย์การสือสารและศูนย์ข่าวมีหน้าทีรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร
ก. เหมือนกันแต่ศนู ย์ข่าวรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานในขอบเขตทีแคบกว่า
ข. เหมือนกันแต่ศนู ย์ข่าวรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานในขอบเขตทีกว้างกว่า
ค. ต่างกันแต่ศนู ย์การสือสารรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานในขอบเขตทีแคบกว่า
ง. ต่างกันแต่ศนู ย์การสือสารรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานในขอบเขตทีกว้างกว่า
๙๙๗. ข่าวได้แก่ขอ้ ใดบ้าง
ก.จดหมาย ,คําแนะนํา
ข.รายงาน,คําสัง
ค.เอกสาร,แผนที
ง.ถูกทุกข้อ
๙๙๘. ภารกิจของศูนย์การสือสารได้แก่ขอ้ ใด
ก. การจัดการรบริ การการสือสารให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและบุคคลทัวไป
ข. การจัดการบริ การการสือสารให้กบั ฝ่ ายอํานวยการ
ค. การจัดการบริ การการสือสารให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและการสือสาร
ง. ถูกทุกข้อ
๙๙๙. ความสมบูรณ์ของข่าวประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.หัวเรื อง,เนือเรื อง,ท้ายเรื อง
ข. หัวเรื อง,เนือเรื อง,บทสรุ ป
ค. หัวเรื อง,ท้ายเรื อง,บทสรุ ป
ง.ใช้ถอ้ ยคําทีเป็ นสํานวนโวหาร
๑๐๐๐. เครื องมือสือสารทีใช้ในศูนย์การสือสารได้แก่
ก. วิทยุ, โทรพิมพ์, โทรเลข
ข. วิทยุ, พลนําสาร
ค. พลนําสาร, โทรพิมพ์, โทรศัพท์
ง. วิทยุ, โทรพิมพ์, พลนําสาร, โทรศัพท์
๑๐๐๑. ระบบการสือสารทีต้องการควรเป็ นอย่างไร
ก. เข้าใจง่าย,ความสมบรู ณ์
ข. เชือถือได้,มีระบบรับรองฝ่ าย
ค. ความเชือถือ, ความเร็ว, ความปลอดภัย ง. เข้าใจง่าย, เชือถือได้
๑๐๐๒. ศูนย์การสือสารจะต้องพิทกั ษ์รักษาและปฏิบตั ิต่อข่าวตามสภาพของข่าวทีได้รับจัดชันความลับคือข้อใด

๑๒๓

ก. ความปลอดภัย
ข. ความมันคง
ค. ความลับ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๐๓. หน้าทีของศูนย์ข่าวคือข้อใด
ก.รับ – ส่งข่าว
ข.พิทกั ษ์รักษาข่าว
ค.เข้าหรื อถอดรหัสประมวลลับ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๐๔. หน้าทีของศูนย์ข่าว ทีถูกทีสุดคือข้อใด
ก. การบริ การกับหน่วยเพือรับ – ส่ง และมอบข่าวงทางราชการอย่างรวดเร็ ว แน่นอน ปลอดภัย
ข. การบริ การกับหน่วยรัฐบาล
ค. การบริ การกับหน่วยรัฐบาลและเอกชน
ง. การบริ การกับหน่วยใด ๆ ก็ได้ตามความต้องการ
๑๐๐๕. หน่วยงานทีกองบังคับการหรื อกองบัญชาการได้จดั ขึนเป็ นประจํา คือ
ก. ผูร้ ับผิดชอบในการดําเนินงาน
ข. ผูร้ ับผิดชอบในการรับ – ส่ง ข่าว
ค. ศูนย์รับ – ส่ง
ง. ผูร้ ับ – ส่ง และผูร้ ับผิดชอบในการส่งหรื อดําเนินงาน
๑๐๐๖. พันธกิจของศูนย์รับ – ส่ง คือ
ก. ปฎิบตั ิกิจกรรมตามผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
ข. ทําตามหน้าทีรับผิดชอบ
ค. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามความต้องการของเจ้าหน้าที ง. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามความรับผิดชอบ
๑๐๐๗. ศูนย์รับ – ส่งต้องปฏิบตั ิงานเป็ นเวลากีชัวโมง
ก. 12 ชัวโมง
ข. 9 ชังโมง
ค. 24 ชัวโมง
ง. ปฎิบตั ิตามผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
๑๐๐๘. หน่วยทหารสือสารหมายถึงหน่วยทหารขนาดใด
ก. หมวด
ข. หมู่
ค. กองพัน
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๐๙. อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานของศูนย์รับ – ส่งส่วนใหญ่ได้แก่อะไรบ้าง
ก. เครื องคิดเลข, เครื องพิมพ์ดีด
ข. เครื องพิมพ์ดีด, เครื องเขียน
ค. เครื องคิดเลข,แบบพิมพ์
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๑๐. กระดาษเขียนข่าวทีใช้ในศูนย์รับส่งข่าวได้แก่
ก.สส.6
ข.สส.7
ค.กระดาษเขียนข่าวรวม
ง.ถูกทุกข้อ
๑๐๑๑. หน่วยสือสารกองพันทหารราบ หมายถึงหน่วยทหารขนาดใด
ก. กองพันทหารราบ
ข. หมวดทหารราบ
ค. กรมทหารราบ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๐๑๒. นายทหารอนุมตั ิข่าวจะต้องส่งลายมือชือหรื อลายเซ็นไว้กบั ศูนย์การสือสาร เพืออะไร
ก. เพือไว้เป็ นเครื องสอบทาน
ข. เพือไว้เป็ นหลักฐาน

๑๒๔

ค. เพือให้ผบู้ งั คับบัญชาอนุมตั ิ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๑๓. โดยปกตินายทหารอนุมตั ิข่าวจะปฏิบตั ิหน้าทีอยูท่ ีศูนย์ใด
ก. ศูนย์โทรคมนาคม
ข. ศูนย์ข่าว
ค. ศูนย์วิทยุถ่ายทอด
ง. ศูนย์รับ – ส่ง
๑๐๑๔. พลนําสารแบ่งเป็ น 2 ระบบได้แก่
ก.พลนําสารภายใน,พลนําสารพิเศษ
ข.พลนําสารทัวไป,พลนําสารเฉพาะ
ค.พลนําสารภายใน,พลนําสารภายนอก
ง. พลนําสารพิเศษ, พลนําสารทัวไป
๑๐๑๕. เจ้าหน้าทีในกองบังคับการทีทําหน้าทีรับ – ส่ง หนังสือ เรี ยกว่า
ก. เจ้าหน้าทีศูนย์ข่าว
ข. เจ้าหน้าทีศูนย์การสือสาร
ค. เจ้าหน้าทีรับ – ส่งเอกสาร
ง. เจ้าหน้าทีศูนย์รับ – ส่ง
๑๐๑๖. หน่วยสือสารหมายถึงอะไร
ก. หน่วยทหารเล่าใดก็ได้ทีทําหน้าทีทางการสือสาร
ข. หน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ทีทําหน้าทีทางการส่งข่าว
ค. หน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ทีทําหน้าทีเกียวกับกองทัพบก
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๐๑๗. หน่วยทหารสือสารหมายถึงข้อใด
ก. หน่วยทหารเหล่าใดก็ได้
ข. หน่วยทหารทีเป็ นเหล่าทหารสือสาร
ค. หน่วยทหารทีเป็ นเหล่าทหารรักษาความปลอดภัย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๑๘. หน่วยทหารสือสาร หมายถึงทหารเหล่าใด
ก.เหล่าทหารช่าง
ข. เหล่าทหารสือสาร
ค. เหล่าทหารราบ
ง. เหล่าทหารแผนที
๑๐๑๙. หน่วยระดับกองพัน เช่น พัน.ร., พัน.ป. จะมีหน่วยสือสารขนาดหมวดจํานวนเท่าใด
ก. 1 หมวด
ข. 2 หมวด
ค. 3 หมวด
ง. 4 หมวด
๑๐๒๐. หน่วยระดับกรม เช่น กรม ร., กรม ป. จะมีหน่วยสือสารขนาดใด
ก. หมวด
ข. กองร้อย
ค. กองพัน
ง. กองพล
๑๐๒๑. หน่วยระดับกองพลจะมีพนั .ส.พล. ซึงเป็ นหน่วยในอัตราของกองใด
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพอากาศ
ค. กองทัพเรื อ
ง. กองพล
๑๐๒๒. หน่วยระดับกองทัพภาคจะมี พัน.ส.ทภ. ซึงเป็ นหน่วยในอัตราของกองใด
ก. กองทัพบก
ข. กองพล
ค. กองทัพภาค
ง. กองทัพอากาศ
๑๐๒๓. กองพันทหารราบ มีหน่วยสือสารขนาดใด
ก.มว.ส.พัน ร.
ข.พัน ส.พล
ค.พัน ส.ทภ.
ง.กรม ส.
๑๐๒๔. เครื องหมายเหล่าทหารสือสารคือข้อใด
ก. ปื นไขว้ตบั กระสุน
ข. กงจักรและสายฟ้ า

๑๒๕

ค. ลูกระเบิดมีเปลวเพลิง
ง. กงจักรและขนนก
๑๐๒๕. ความรับผิดชอบของฝ่ ายสือสารในหน่วยทหารขนาดใหญ่ ได้แก่
ก. ให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการจัดระบบสือสาร
ข. กํากับดูแลเรื องการติดตังเครื องมือสือสาร
ค. ประสานการปฏิบตั ิการสือสารหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๒๖. กรมการทหารสือสารที 1 มีนามย่อ คือ
ก. ส.1
ข. ส.101
ค. ส.102
ง. สส.1
๑๐๒๗. กรมการทหารสือสารที 1 มีทีตังอยูท่ ีใด
ก. กรมการสือสารทหาร
ข. กรมการทหารสือสาร
ค. ค่ายกําแพงเพชรอัครโยธิน
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๐๒๘. โดยทัวไปศูนย์การสือสารของกองพลแบ่งเป็ นกีตอน
ก. 3 ตอน
ข. 4 ตอน
ค. 5 ตอน
ง. ไม่คาํ ตอบ
๑๐๒๙. ข้อใดคือการจัดศูนย์การสือสารของกองพล
ก. ตอนวิทยุ , ตอนทางสาย, ตอนอักษรลับ ข. ตอนนําสาร, ตอนอักษรลับ, ตอนเครื องมือ
ค. ตอนศูนย์ข่าว, ตอนเครื องมือ, ตอนอักษรลับ
ง. ตอนวิทยุ, ตอนทางสาย, ตอนเครื องมือ
๑๐๓๐. ในระดับ กองทัพบกมีหน่วยสือสารสนับสนุน ขนาดใด
ก. กองร้อย
ข. กองพัน
ค. กรม
ง. ตอน
๑๐๓๑. ข้อใดคือขีดความสามรถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนืองของกรม ส.1
ก. 6 ชัวโมง
ข. 12 ชัวโมง
ค. 18 ชัวโมง
ง. 24 ชัวโมง
๑๐๓๒. ในระดับกองพลจะมีการจัดหน่วยทหารสือสารกีกองพัน
ก. 3 กองพัน
ข. 2 กองพัน
ค. 1 กองพัน
ง. 4 กองพัน
๑๐๓๓. สีประจําเหล่าทหารสือสารคือ
ก. สีม่วง
ข. สีแดง
ค. สีฟ้าหม่น
ง. สีดาํ
๑๐๓๔. กองพันทหารสือสารกองพลมีอตั ราการจัด คือ
ก. บก. และ ร้อย บก.
ข. กองร้อยวิทยุและศูนย์ข่าว
ค. กองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอด
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๓๕. ในระดับกองทัพบกมีหน่วยสือสารขนาดใด
ก. กรม ส .
ข. มว.ส.
ค. พัน.ส.ทภ.
ง. พัน.ส.พล
๑๐๓๖. หน่วยสือสารจะมีขนาดใด
ก. มว.
ข. กองพัน
ค. กรม
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๓๗. หน่วยทหารสือสารจะมีขนาดใด
ก. มว.
ข. มว.หมู่
ค. กองร้อย
ง. กองพัน
๑๐๓๘. เครื องมือสือสารประเภทใดมีความปลอดภัยน้อยทีสุด

๑๒๖

ก. โทรศัพท์
ข. วิทยุ
ค. ทัศนสัญญาณ
ง. เสียงสัญญาณ
๑๐๓๙. หน่วยทหารขนาดใหญ่ จะมีหน่วยทหารสือสารเพือ
ก. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ข. สนับสนุนให้หน่วยข้างเคียง
ค. สนับสนุนทางการสือสารแก่หน่วยนัน ๆ ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๔๐. หน่วยระดับกองร้อยจะมีเครื องมือสือสารประเภทใดบ้าง
ก. วิทยุ
ข. โทรศัพท์
ค. ธงสัญญาณ
ง. ถูกทุกข้อ

๑๐๔๑. ข้อใดคือความหมายของคําว่า หน่วยสือสาร
ก. หน่วยทีดําเนินการด้านการสือสาร
ข. หน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ (เว้นเหล่า ส.ทีทําหน้าทีทางการสือสาร)
ค. หน่วยทหารเหล่าสือสารทีหน้าทีทางการสือสาร
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๐๔๒. หน่วยทีมีอตั ราเครื องมือสือสารแต่ไม่มเี จ้าหน้าทีสือสารหมายความว่าอย่างไร
ก. เจ้าหน้าทีเป็ นผูผ้ ลิตเครื องมือสือสารใช้เอง
ข. ข.เจ้าหน้าทีอืน ๆในหน่วยนันเป็ นผูต้ ิดตังเครื องมือสือสารใช้งานและบํารุ งรักษาเอง
ค. บุคคลในหน่วยนันตอดตังเครื องมือสือสารใช้เอง
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๐๔๓. มว.ส.พัน.ร. มีภารกิจด้านใด
ก. จัดตังระบบการสือสารภายในกรมทหารราบ
ข. ข. รับผิดชอบในการสือสารทัว ๆ ไป
ค. ดํารงไว้ซึงระบบสือสารภายในหน่วยรับผิดชอบในการสือสารไปยังกองร้อยต่าง
ง. จัดการซ่อมเครื องมือสือสารทุกชนิด
๑๐๔๔. เครื องมือสือสารชนิดใดทีใช้ในก้องร้อย อวบ.
ก. โทรศัพท์สนาม
ข. แผ่นผ้าสัญญาณ
ค. วิทยุสนาม
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๔๕. เจ้าหน้าทีทีปฏิบตั ิงานในหมวดสือสารกองพันทหารราบเรี ยกว่า
ก. หน่วยทหารสือสาร
ข. หน่วยสือสาร
ค. หน่วยสือสารและหน่วยทหารสือสาร
ง. เจ้าหน้าทีสือสารในกองพันทหารราบ
๑๐๔๖.หน่วยทหารสือสารปกติจะมีการจัด ขนาดใด

๑๒๗

ก.กองพัน
ข.กรม
ค.หมวด
ง.กองพล
๑๐๔๗. หน่วยทหารสือสารทีมีขนาดหน่วยเป็ นกองพัน, กรม เรี ยกว่าอย่างไร
ก. หน่วยทหารสือสาร
ข. หน่วยสือสาร
ค. หน่วยสือสารและหน่วยทหารสือสาร
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๐๔๘.พัน.ส.พล. , พัน.ส.ทภ. จัดอยูใ่ นหน่วยใด
ก. หน่วยทหารสือสาร
ข. หน่วยสือสาร
ค. หน่วยทหารสือสารและหน่วยทหารสือสาร ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

๑๐๔๙.ภารกิจหลักของหน่วยสือสารและหน่วยทหารสือสาร คือ
ก. ซ่อมเครื องมือสื อสารได้ทุกชนิด
ข. ดําเนินงานเรื องการเข้าหรื อถอดรหัสข่าว
ค. การให้การสือสารภายนอกบริ เวณทีตังหน่วย
ง.การให้การติดต่อสือสารภายในทีตัง
๑๐๕๐.ข้อใดคือความหมายของคําว่า หน่วยทหารสือสาร
ก. หน่วยทีดําเนินการด้านการสือสาร
ข. ข. หน่วยทหารเหล่าใดก็ได้เว้นเหล่า ส. ทีทําหน้าทีการสือสาร
ค. หน่วยทหารทีเป็ นเหล่าทหารสือสารทีทําการสือสารให้กบั หน่วย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๐๕๑.ฝสส.ทภ. (อัตรา พ.อ.) เป็ นนายทหารฝ่ ายอํานวยการทางการสือสารมีหน้าทีอะไร
ก. รับ – ส่งข่าวสาร
ข. ดูแลการสือสารของหน่วย
ค. ให้คาํ แนะนํากํากับดูแลการสือสารของ ทภ. แก่แม่ทพั ภาค
ง. ดูแลและให้คาํ แนะนําข่าวสาร
๑๐๕๒.กองทัพภาคเป็ นหน่วยบัญชาการของหน่วยทหารขนาดใด
ก. ขนาดเล็ก
ข. ขนาดกลาง
ค. ขนาดใหญ่
ง. ขนาดเล็ก – ใหญ่
๑๐๕๓.กองพันทหารสือสาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็ นหน่วยขึนตรงต่อ
ก. กองทัพบก
ข. กองบัญชาการทหารสูงสุด ค. กองทัพภาค ง. กองพล
๑๐๕๔.กรม ส.1 ติดตังการปฏิบตั ิและดํารงการสือสารประเภทวิทยุดว้ ยชุดวิทยุสามารถพิมพ์ได้ไม่เกินกีชุด
ก. 7 ชุด
ข. 9 ชุด
ค. 15 ชุด
ง. 20 ชุด
๑๐๕๕.พัน.ส.ทภ. จัดชุดวิทยุสนับสนุนส่วนบังคับบัญชาของ ทภ.จัดได้ไม่เกินกีชุด
ก. 3 ชุด
ข. 4 ชุด
ค. 5 ชุด
ง. 6 ชุด
๑๐๕๖.พัน.ส.ทภ. บริ การนําสารยานยนต์ได้ทงหมดกี
ั
ศูนย์ข่าว

๑๒๘

ก. 1 ศูนย์ข่าว
ข. 2 ศูนย์ข่าว
ค. 3 ศูนย์ข่าว
ง. 4 ศูนย์ข่าว
๑๐๕๗.พัน.ส.ทภ. จัดการวางการสือสารทางสายและวิทยุถ่ายทอดขนาด 12 ช่องเสียง จัดได้กีระบบ
ก. 1 ระบบ
ข. 2 ระบบ
ค. 3 ระบบ
ง. 4 ระบบ
๑๐๕๘.มว.วิทยุถ่ายทอดของพัน.ส.ทภ. ติดตังและปฏิบตั ิการดํารงการสือสารทางสายได้ไม่เกินกีทางสาย
ก. 50 ทางสาย
ข. 70 ทางสาย
ค. 90 ทางสาย
ง. 100 ทางสาย
๑๐๕๙.พัน.ส.ทภ.ติดตังการสือสารประเภทวิทยุดว้ ยชุดวิทยุโทรพิมพ์ได้ไม่เกินกีชุด
ก. 15 ชุด
ข. 19 ชุด
ค. 30 ชุด
ง. 38 ชุด
๑๐๖๐.การจัดชุดวิทยุสนับสนุนการบังคับบัญชาและอํานวยการของ พัน.ส.ทภ. ได้ไม่เกินกีชุดต่อ 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. จัดชุดวิทยุโทรพิมพ์สนับสนุนกองบัญชาการช่วยรบกองทัพภาคได้กีชุด
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชุด
๑๐๖๒.การแบ่งมอบของกองพันทหารสือสารกองพลเป็ นอย่างไร
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 คือข้อใด
ก.ติดตัง ปฏิบตั ิการและดํารงการสือสารประเภทสายและวิทยุ
ข.ซ่อมบํารุ งสายสือสารในอัตราของตนเอง
ค.บริ การศูนย์การสือสารให้แก่กองบัญชาการกองพล
ง.ถูกทุกข้อ
๑๐๖๔.ในระดับกองพล การบริ การศูนย์ภาพนิ งรวมทังล้างอัด ขยายภาพนิ งเป็ นหน้าทีของหน่วยใด
ก.แผนก สนับสนุน ของ กองพล
ข.พัน ส.พล
ค.กองบังคับการกองพล
ง.กองร้อยบริ การของกองพล
๑๐๖๕. กองร้อยกองบังคับการของ พัน.ส.พล จัดตังขึนเพือปฏิบตั ิงานด้านใด
ก. ด้านสือสาร
ข. ด้านการรับ – ส่ง ข่าวสาร
ค. ด้านธุรการ
ง. ฝึ กกําลังพล
๑๐๖๖.ภารกิจของร้อยวิทยุของ พัน.ส.พล คืออะไร
ก. จัดการเรื องสือสารประเภทวิทยุ
ข. จัดการสือสารประเภทสาย
ค. รับ – ส่งข่าว
ง. ติดต่อสือสารประเภทโทรพิมพ์
๑๐๖๗.ตอนอักษรลับของศูนย์การสือสารของกองพลมีหน้าทีอะไร
ก. เข้าและถอดอักษรลับทัวไป
ข. เข้าและถอดอักษรลับต่อข่าวทีมีชนความลั
ั
บทังสิ นของกองบัญชาการกองพล
ค. เข้าและถอดอักษรลับต่อข่าวทีมีชนความลั
ั
บ
ง. ถูกทุกข้อ

๑๒๙

๑๐๖๘.ภารกิจของกองร้อยสายและวิทยุถ่ายทอดคืออะไร
ก. จัดให้มีผรู้ ับ- ส่งข่าว
ข. จัดให้มีการประชุมการสือสาร
ค. จัดให้มีการสือสารประเภทสายและวิทยุถ่ายทอด ง. ซ่อมบํารุ งเครื องมือประเภทสายและวิยถุ ่ายทอด
๑๐๖๙.ชุดสร้างสายสนามประกอบด้วยเจ้าหน้าทีและอุปกรณ์กีชุด
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. ๕ ชุด
๑๐๗๐.เครื องมือสือสารใช้ในระบบทางสายได้แก่
ก. โทรเลข, คอมพิวเตอร์
ข. โทรศัพท์, โทรสาร
ค. โทรพิมพ์, โทรสําเนา
ง. ถูกทุกข้อ

๑๐๗๑. ปัจจัยสําคัญของผูบ้ งั คับบัญชาทีช่วยส่งเสริ ม ให้ดาํ เนินการไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้มาซึง
ชัยชนะจากฝ่ ายตรงข้าม คือ
ก.กําลังพล
ข.การสือสาร
ค.อาหาร
ง.อาวุธ
๑๐๗๒. การรักษาความปลอดภัยในการสือสารคือข้อใด ?
ก.การเข้าเวรยาม
ข.การรักษาความปลอดภัยบุคคล
ค.การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
ง.การป้ องกันไม่ให้ขา้ ศึกล่วงรู้ข่าวสารทีทําการสือสารด้วยมัชฉิมการสือสาร
๑๐๗๓. ข้อใดไม่เป็ นองค์ประกอบของการรักษาความปลอดภัยในการสือสาร ?
ก.การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
ข.การรักษาความปลอดภัยทางอักษรลับ
ค.การรักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าว
ง.การรักษาความปลอดภัยทางสถานที
๑๐๗๔. ข่าวทางทหารแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนยกเว้นข้อใด ?
ก.ความเร่ งด่วน
ข.หัวเรื อง
ค.ข้อความ
ง.ท้ายเรื อง
๑๐๗๕. กระดาษเขียนข่าวทีจัดทําขึนมาเพือใช้กบั หน่วยในสนามปกติใช้กบั หน่วนระดับกองพลคือกระดาษเขียน
ข่าวแบบใด ?
ก.สส.6
ข.สส.7
ค.สส.8
ง.สส.9
๑๐๗๖. กระดาษเขียนข่าวทีจัดทําขึนเพือส่งข่าวยาวๆข่าวยุทธวิทธี,ข่าวส่งกําลังเขียนจากหน่วยขนาดใหญ่คือ
กระดาษเขียนข่าวแบบใด ?
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ก.สส.6
ข.สส.7
ค.สส.8
ง.สส.9
๑๐๗๗. ข้อใดมิใช่การรักษาความปลอดภัยทางพัสดุ ?
ก.เก็บไว้ในตูน้ ิรภัย
ข.ฝังดิน
ค.เก็บไว้ในกระเป๋ าเอกสาร
ง.จัดยามเฝ้ า
๑๐๗๘. ลักษณะของข่าวทางทหารทีดีคือ่ขอ้ ใด
ก. กะทัดรัด
ข. ชัดเจน
ค. สมบูรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๗๙.ความชัดเจนของข่าวทางทหารจะต้องสามารถตอบคําถามอะไรได้บา้ ง
ก. ใคร, อะไร, ทีไหน
ข. ใคร, อะไร, ทีไหน, เมือใด
ค. ใคร, อะไร,ทีไหน, เมือใด,อย่างไร ง. ใคร, อะไร, ทีไหน, เมือใด, อย่างไร และทําไม
๑๐๘๐.กระดาษเขียนข่าวแบบ สส.6 จะต้องจัดทําขึนกีฉบับ
ก. 2 ฉบับ
ข. 3 ฉบับ
ค. 4 ฉบับ
ง. 5 ฉบับ
๑๐๘๑.ข่างทีเขียนลงกระดาษเขียนข่าว สส.6 ถ้าไม่กาํ หนดเป็ นประเภทเอกสารลับ จะต้องเขียนอะไรกํากับไว้
ก. ปกติ
ข. ไม่ลบั
ค. ลับ
ง. ธรรมดา
๑๐๘๒ .ข่าวทีเขียนบนกระดาษเขียนข่าว สส.6 กําหนดเป็ นประเภทเอกสารลับ แต่ไม่ส่งโดยเข้ารหัส จะเขียน
ข้อความใด
กํากับไว้
ก. ธรรมดา
ข. ปกปิ ด
ค. ลับ
ง. ไม่ลบั
๑๐๘๓.ในการเขียนข่าวจะต้องมีประเภทเอกสารกํากับไว้ทุกครัง ข้อใดไม่ถกู ต้อง
ก. ปกปิ ด
ข. ลับ
ค. ลับมาก
ง. ไม่ลบั
๑๐๘๔.การเขียนหมู่ตวั เลขบอกวัน, เวลา ลงบนกระดาษเขียนข่าว เรี ยกว่า
ก. ความเร่ งด่วน ข. หมู่วนั เวลา ค. ประเภทข่าว ง. ประเภทเอกสาร
๑๐๘๕.หมู่วนั , เวลา เป็ นการเขียนข่าว หมู่ตวั เลขกีตัว
ก. 2 ตัว
ข. 4 ตัว
ค. 6 ตัว
ง. 8 ตัว
๑๐๘๖.การรักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าว คือข้อใด
ก. การเข้าอักษรลับ ข. การเข้ารหัสลับ
ค. การเข้าประมวลลับ ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๘๗.การเขียนข่าวด้วยกระดาษเขียนข่าวแบบ สส.7 จะต้องจัดทําขึนกีฉบับ
ก. 1 ฉบับ
ข. 2 ฉบับ
ค. 3 ฉบับ
ง. 4 ฉบับ
๑๐๘๘.การเขียนข่าวด้วยกระดาษเขียนข่าว สส.6 จะต้องให้ศนู ย่ข่าวอย่างไร
ก. ตัวจริ งและสําเนา 2 ชุด
ข. ตัวจริ ง 1 ชุด
ค. ตัวจริ งและสําเนา 1 ชุด
ง. สําเนา 2 ชุด
๑๐๘๙.การเก็บข่าวทีเขียนด้วยกระดาษเขียนข่าว สส.7 ไว้เป็ นหลักฐานของเจ้าของข่าว ควรเก็บอย่างไร
ก. สําเนา 2 ฉบับ ข. สําเนา 1 ฉบับ
ค. ตัวจริ ง 1 ฉบับ
ง. ตัวจริ งและสําเนา 1 ฉบับ
๑๐๙๐.ข่าวทีเขียนบนกระดาษเขียนข่าง สส.7 ทุกฉบับจะต้องถือว่าเป็ นเอกสารลับแบบใด
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ก. ปกปิ ด
ข. ลับ
ค. ลับมาก
ง. ลับทีสุด
๑๐๙๑.ความเร่ งด่วนของข่าวทีเขียนลงบนกระดาษเขียนข่าว สส.7 ข้อใดผิด
ก. ด่วนมาก
ข. ด่วนทีสุด ค. ด่วน
ง. ธรรมดา
๑๐๙๒.การเขียนข่าวด้วยกระดาษเขียนข่าว สส.7 จะต้องส่งให้ศนู ย์ข่าวอย่างไร
ก. ตัวจริ งและสําเนา 2 ฉบับ
ข. ตัวจริ ง 1 ฉบับ
ค. ตัวจริ งและสําเนา 1 ฉบับ
ง. สําเนา 2 ฉบับ
๑๐๙๓.วิธีใดใดทีป้ องกันข่าวให้พน้ จากการดักรับการวิเคราะห์ข่าวการลอกเลียนจากฝ่ ายข้าศึก คือข้อใด
ก. การรักษาความปลอดภัยทางบุคคล
ข. การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
ค. การรักษาความปลอดภัยทางสถานที
ง. การรักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าว
๑๐๙๔.มาตราการทังปวงทีกําหนดเพือป้ องกันมิให้ขา้ ศึกได้ล่วงรู้ถึงข่าวสารทีทําการสือสารด้วยมัชฌิมการสือสาร
คือข้อใด
ก. การรักษาความปลอดภัยทางสถานที
ข. การรักษาความปลอดภัยทางการสือสาร
ค. การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ
ง. การรักษาความปลอดภัยทางบุคคล
๑๐๙๕.วิธีทีป้ องกันมิให้ขา้ ศึกเข้าถึงพัสดุหรื อเครื องมือในการสือสารทีกําหนดขึนชันความลับได้ คือข้อใด
ก. การรักษาความปลอดภัยทางสถานที
ข. การรักษาความปลอดภัยทางบุคคล
ค. การรักษาความปลอดภัยวัตถุ
ง. การรักษาความปลอดภัยการส่งข้าว
๑๐๙๖.คําย่อทีเขียนบนกระดาษเขียนข่าว สส.7 อักษร ดม. คือข้อใด
ก. ดอนเมือง
ข. เด็ดหัว
ค. ด่วนมาก ง. เดินมา
๑๐๙๗.การเขียนหมู่วนั เวลา ลงบนกระดาษเขียนข่าวตัวเลขคู่แรกคือข้อใด
ก. เดือน
ข. ปี
ค. วัน
ง. ชัวโมง
๑๐๙๘.การเขียนข่าวลงบนกระดาษเขียนข่าวตัวเลขคู่ที 2 คือข้อใด
ก. เดือน
ข. ปี
ค. วัน
ง. ชัวโมง
๑๐๙๙.การเขียนหมูว่ นั เวลาลงบนกระดาษเขียนข่าวตัวเลขคู่ที 3 คือข้อใด
ก. ชัวโมง
ข. นาที
ค. วัน
ง. ปี
๑๑๐๐.กระเขียนข่าวสส. 7 ใช้กบั หน่วยระดับใด
ก. กองทัพบก
ข. กองทัพภาค
ค. กองพล
ง. กระทรวง
๑๑๐๑.การจัดทําข่าวขึน 3 ฉบับโดยตัวจริ งและสําเนา 1 ฉบับ ส่งให้ศุนย์ข่าวคือการเขียนข่าวด้วยกระดาษใด
ก. สส .3
ข. สส. 4
ค. สส. 5
ง. สส. 7
๑๑๐๒.กระดาษเขียนข่าว สส.6 และสส. 7 มีคาํ แนะนําการใช้ทีใด
ก. ปกหน้า ข. ปกหลัง ค. ด้านในของปกหน้าและปกหลัง ง. ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
๑๑๐๓.การทําลายวัตถุทีกําหนดขึนชันความลับกระทําในลักษณะใด
ก. ยามปกติ,ยามเร่ งด่วน
ข. ยามปกติ, ยามฉุกเฉิน
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ค. ยามปกติ,ยามสงคราม ง. ยามปกติยามจําเป็ น
๑๑๐๔.การรักษาความปลอดภัยต่อวงจรทางสาย มี 2 ชนิดคืออะไร
ก. ชนิดทีอนุมตั ,ิ ไม่อนุมตั ิ
ข. ชนิดปกติ,ฉุกเฉิน
ค. ชนิดเร่ งด่วน,ธรรมดา
ง. ชนิดปกติ,เร่ งด่วน
๑๑๐๕.ประเภทข่าวแบ่งตามลักษณะการเกียวข้องในทางราชการคืออะไร
ก. ข่าวราชการ
ข. ข่าวกึงราชการ
ค. ข่าวเฉพาะสถานี
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๐๖.ประเภทข่าวแบ่งตามการจ่าหน้า คือข่าวอะไร
ก. ข่าวจ่าหน้าเดียว ข. ข่าวจ่าหน้ากรม
ค. ข่าวจ่าหน้าแยกผูร้ ับ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๐๗.ศูนย์การสือสารจัดตังขึนในหน่วยระดับใด
ก. กองร้อย
ข. กองพัน
ค. กรม
ง. กองพล
๑๑๐๘.ข้อใดไม่จดั อยูใ่ นศูนย์การสือสารของกองพล
ก. ตอนการภาพ ข. ตอนศูนย์ข่าว
ค.ตอนการอักษร
ง. ตอนมัชฌิมการสือสาร
๑๑๐๙.สิ งทีต้องใช้อย่างเดียวกันระหว่างศูนย์การสีอสารของกองพลและหน่วยเหนือมีหลักการว่าอย่างไร
ก. ส่งข่าวเรื องเดียวกัน
ข. ใช้มชั ฌิมการสือสารประเภทเดียวกัน
ค. ส่งข่าวในเวลาเดียวกัน
ค. ใช้ความถีใกล้เคียงกัน
๑๑๑๐.การจัดการสือสารให้กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและฝ่ ายอํานวยการของกองพลคือภารกิจข้อใด
ก. ศูนย์ข่าว
ข. ตอนมัชฌิมการสือสาร
ค. ศูนย์การสือสาร
ง. ศูนย์การกําลังสํารอง
๑๑๑๑.การจัดการสือสารในศูนย์การสือสารมีการจัดระบบแบบใด
ก. แบบเคลือนที,แบบประจําที
ข. แบบเส้นเป็ นหลัก,แบบพืนที
ค. แบบเป็ นหลัก,แบบเคลือนที
ค. แบบเป็ นหลัก,แบบประจํา
๑๑๑๒.ข่าวทางราชการ หมายถึง
ก. ข่าวทีเขียนข่าวลงในกระดาษเขียนข่าวทางราชการ
ข. คําสังยุทธการและแผ่นบริ วาร
ค. แผนทีและภาพถ่าย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๑๓.การนําสารภายในอยูใ่ นความรับผิดชอบของใคร
ก. ศูนย์รับ-ส่ง
ข. ตอนนําสาร
ค. ตอนศูนย์ข่าว
ง. ตอนเครื องมือ
๑๑๑๔.ส่วนธุรการของศูนย์การสือสาร คือส่วนใด
ก. ตอนเครื องมือ ข. ตอนนําสาร
ค. ตอนศูนย์ข่าว
ง. ศูนย์รับ-ส่ง
๑๑๑๕.ข่าวทีตอนเครื องมือรับเข้ามานันจะไปดําเนินกําวิธีต่อทีใด
ก. ตอนเครื องมือ ข. ตอนศูนย์ข่าว
ค. ตอนนําสาร
ง. ศูนย์รับ-ส่ง
๑๑๑๖.เครื องมือสารปลายทางประเภทไฟฟ้ าสําหรับการรับและส่งข่าวจัดอยูท่ ีใด
ก. ตอนศูนย์ข่าว ข. ตอนนําสาร
ค. ศูนย์รับ-ส่ง
ง. ตอนเครื องมือ
๑๑๑๗.การส่งข่าวทางสายมีหลายวิธียกเว้นข้อใด
ก. โทรศัพท์
ข. โทรทัศน์
ค. โทรพิมพ์
ง. โทรสําเนา
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๑๑๑๘.ระบบการสือสารทีมีการจัดสิ งอํานวยการความสะดากทางการสือสารประจํา บก หน่วยแล้วเชีอมโย่งกัน
เข้าสายการบังคับบัญชาและช่วงการควบคุมเรี ยกว่าข้อใด
ก. ระบบการสือสารแบบเส้นหลัก
ข. ระบบการสือสารแบบพืนที
ค. ระบบการสือสารแบบเคลือนที
ง. ระบบการสือสารแบบประจําที
๑๑๑๙.ระบบการสือสารแบบประจําทีสนับสนุนหน่วยในพืนทีไม่เคลือนทีไปตามหน่วยเรี ยกว่า
ก. ระบบการสือสารแบบเส้นหลัก
ข. ระบบการสือสารแบบพืนที
ค. ระบบการสือสารแบบเคลือนที
ง. ระบบการสือสารแบบประจําที
๑๑๒๐.สิงทีนําสัญญาณซึงวางเชือมโย่งมัชฌิมไฟฟ้ าเข้าด้วยกันดยใช้โทรศัพท์สนามสายเคเบิ ลและสายโถงผสม
กันเรี ยกว่า
ก. การสือสาร
ข. วงจรข่าว
ค. วงจรทางสาย
ง. วงจรสัญญาณ
๑๑๒๑.การส่งข่าวประมวลเลขสัญญาณเรี ยกว่า
ก. โทรศัพท์
ข. โทรพิมพ์
ค. โทรสําเนา
ง. โทรเลข
๑๑๒๒.เจ้าหน้าทีปฏิบตั ิการของศูนย์การสือสารของกองพลเป็ นทหารเหล่าใด
ก. ราบ
ข. ม้า
ค. ปื น
ง. สือสาร
๑๑๒๓.เจ้าหน้าปฏิบตั ิการสือสารของตอนวิทยุ กรมทหารราบเป็ นทหารเหล่าใด
ก. ราบ
ข. ม้า
ค. ปื น
ง. สือสาร
๑๑๒๔.พลนําสารเมือถูกจับเป็ นเชลยจะปฏิบตั ิอย่างไรต่อข่าว
ก. ส่งให้ขา้ ศึก
ข. เผาหรื อทําลาย
ค. ส่งข่าวคืนหน่วย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๒๕.ข้อใดคือวิธีส่งข่าวด้วยวงจรทางสาย ทังหมด
ก. โทรศัพท์,โทรทัศน์,โทรเลข
ข. โทรศัพท์,โทรพิมพ์,โทรทัศน์
ค. โทรคมนาคม,โทรทัศน์,โทรเลข
ง. โทรศัพท์,โทรพิมพ์,โทรสําเนา
๑๑๒๖.ในเขตหน้าและพืนทีข้างหน้าจะใช้สายใดเป็ นวงจรสาย
ก. สายโทรศัพท์สนาม,สายเคเบิ ล
ข. สายเคเบิ ล,สายเข้าตี
ค. สายโทรศัพท์สนาม,สายเข้าตี
ง. สายโถง,สายเคเบิ ล
๑๑๒๗.ในเขตหลังการสือสารทางไกลจะใช้สายชนิดใดเป็ นวงจรสาย
ก. สายเข้าตี
ข. สายโทรศัพท์สนาม ค. สายเคเบิ ล
ง. สายโทรศัพท์บา้ น
๑๑๒๘. ข่าวทีกําหนดขึนความลับชันใดจะไม่ส่งเป็ นข้อความธรรดาในวงจรไฟฟ้ าเป็ นอันขาด
ก. ลับ
ข. ลับมาก
ค. ปกปิ ด
ง. ลับทีสุด
๑๑๒๙.ในสถานการณ์ทีแน่นอนมิอาจส่งข่าวทีกําหนดชันความลับเป็ นข้อความธรรมดาได้วงจรใด
ก. วงจรทางสาย ข. วงจรอนุมตั ิ
ค. วงจรไม่อนุมตั ิ
ง. วงจรวิทยุ
๑๑๓๐.การส่งข่าวต่างๆทีเป็ นข้อความธรรมดาจะต้องมีการอนุมตั ิอย่างถูกต้องเสียก่อนเป็ นการส่วข่าวในวงจรใด
ก. วงจรอนุมตั ิ
ข. วงจรโทรศัพท์
ค. วงจรอนุมตั ิ
ง.วงจรวิทยุ
๑๑๓๑.การผูกป้ ายสายกระทําเพือจุดประสงค์ใด

๑๓๔

ก. มีวงจรทางสายหลายทาง
ข. เพือเปลียนชนิดของการวางสาย
ค. เมือมีการวางสายหรื อปกปิ ดทําลาย
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๓๒.การระงับวิทยุคือ ข้อใด
ก. การพักเครื องวิทยุ
ข. การป้ องกันการดักรับและหาทิศทางของข้าศึก
ค. การตรวจสถานีวิทยุ
ง. การซ่อมเครื องวิทยุ
๑๑๓๓.ข่าวทีให้เป็ นข่าวทางเทคนิคแลกเปลียนระหว่างสถานีวิทยุคือข้อใด
ก. ข่าวเฉพาะสถานี ข. ข่าวราชการ
ค. ข่าวถ่ายทอด
ง. ข่าวล่วง
๑๑๓๔.ข้าศึกสามารถใช้วิธีการใดหาทีตังของสถานีวิทยุเราได้
ก. การดักรับ
ข. การเฝ้ าตรวจ
ค. การหาทิศวิทยุ
ง. การรับรองฝ่ าย
๑๑๓๕.การส่งข่าววิธีการใดปลอดภัยในการสือสารน้อยทีสุด
ก. วิทยุโทรเลข ข. วิทยุโทรพิมพ์
ค. วิทยุโทรทัศน์
ง. วิทยุโทรศัพท์
๑๑๓๖.ในระดับหน่วยสูงๆมักใช้การส่งข่าวแบบใดแทนการส่งข่าวแบบวิทยุโทรเลข
ก. วิทยุโทรพิมพ์ ข. วิทยุโทรศัพท์
ค. วิทยุโทรทัศน์
ง. วิทยุโทรสําเนา
๑๑๓๗. เครื องหมาย
คือข้อใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. ศูนย์การสือสาร
ค. ศูนย์การสัญญาณ ง. สถานีวิทยุถ่ายถอด
๑๑๓๘. เครื องหมาย
คือข้อใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. ศูนย์การสือสาร
ค. ทัศนะสัญญาณ
ง. สถานีเรดาร์
๑๑๓๙. เครื องหมาย
คือข้อใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. ศูนย์การสือสาร
ค. สถานีเรดาร์
ง. ทัศนะสัญญาณ
๑๑๔๐. เครื องหมาย
คือข้อใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. สถานีเรดาร์
ค. ศูนย์การสือสาร
ง. ทัศนะสัญญาณ
๑๑๔๑. เครื องหมาย
คือข้อใด
ก. สถานีวิทยุ
ข. สถานีเรดาร์
ค. สถานีหาทิศวิทยุ
ง. ศูนย์การสัญญาณ
๑๑๔๒.เจ้าหน้าทีสือสารจําเป็ นต้องทราบเรื องใดดังต่อไปนี
ก. การปฏิบตั ิงานของศูนย์การสือสาร
ข. การใช้อุปกรณ์สือสารประเภทสาย
ค. การสือสารประเภทวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๔๓.ทีตังทีดีของศูนย์การสือสารควรเป็ นข้อใด
ก. เงียบปราศจากเสียงรบกวน
ข. มีความกําบังจากข้าศึกษา
ค. มีเครื องป้ องกันดินฟ้ าอากาศ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๔๔.การส่งข่าวทางวิทยุกระทําได้หลายวิธียกเว้นข้อใด
ก. วิทยุโทรทัศน์
ข. วิทยุโทรศัพท์
ค. วิทยุโทรเลข
ง. วิทยุโทรพิมพ์
๑๑๔๕.การส่งข่าวทางวิทยุโทรศัพท์เป็ นการส่งข่าวลักษณะใด

๑๓๕

ก. ประมวลอักษรลับ
ข. ประมวลเลขสัญญาณ ค. ส่งเป็ นคําพูด
ง. ส่งแบบโทรพิมพ์
๑๑๔๖.การส่งข่าวทางวิทยุโทรเลขเป็ นการส่งข่าวลักษณะใด
ก. ประมวลอักษรลับ
ข. ประมวลเลขสัญญาณ ค. ส่งเป็ นคําพูด
ง. ส่งแบบโทรพิมพ์
๑๑๔๗.ชุดเครื องมือวิทยุ 1 ชุด ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. เครื องรับ-เครื องส่ง
ข. เครื องรับ-เครื องส่ง-สถานี
ค. เครื องรับ-เครื องส่ง-เสาอากาศ ง. เครื องรับ-เครื องส่ง-เสาอากาศ-แหล่งพลังงานไฟฟ้ า
๑๑๔๘.การเลือกทีตังสถานีวิทยุควรหลีกเลียงข้อใด
ก. หุบเขา
ข. สะพานเหล็ก
ค. ในอุโมงค์
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๔๙.ภายในวิทยุตอ้ งมีสถานีทาํ การควบคุมการปฏิบตั ิการของสถานีต่างๆเรี ยกว่า
ก. หอควบคุม
ข. ลูกข่าย
ค. สถานีบงั คับข่าย ง. สถานีบงั คับวิทยุ
๑๑๕๐.ระเบียบในการส่งข่าวทางวิทยุคือข้อใด
ก. ส่งข่าวให้สนและกระทั
ั
ดรัด
ข. ไม่ขดั ขวางหรื อรบกวนสถานีอืน
ค. ใช้คาํ พูดตามระเบียบให้ถกู ต้องและเหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑๕๑.การป้ องกันการดักรับและการหาทิศวิทยุจากข้าศึกวิธีทีดีทีสุดคือข้อใด
ก. การระงับวิทยุ
ข. การตอบโต้
ค. การต่อต้าน
ง. การเฝ้ าตรวจ
การสือสารสําหรับเจ้าหน้ าทีสือสาร
๑๑๕๒.เจ้าหน้าทีสือสารจําเป็ นต้องทราบเรื องต่าง ๆ คือข้อใด
ก. การปฎิบตั ิงานของศูนย์สือสาร, การใช้อุปกรณ์การสือสารประเภทสาย, การฝึ กเจ้าหน้าทีสือสาร
ข. การสือสารประเภทวิทยุ, สัญลักษณ์เบืองต้นสําหรับวงจรยุทธวิธี, เป็ นผูช้ าํ นาญการติดต่อสือสาร
ค. การฝึ กเจ้าหน้าทีสือสาร,การสือสารประเภทวิทยุ,การใช้อุปกรณ์วิทยุแบบชํานาญ
ง. การปฏิบตั ิงานของศูนย์สือสาร, การฝึ กเจ้าหน้าทีสือสาร, มีความสามารถพิเศษ
๑๑๕๓.ศูนย์การสือสารขนาดใหญ่ หรื อขนาดเล็ก มีความรับผิดชอบอะไร
ก. รับ, เก็บ, เข้าหรื อถอดอักษรลับ
ข. รับ, ส่ง, ขยายข่าวทัวไป
ค. รับ, เก็บ, เข้าตูใ้ ส่แฟ้ มไว้
ง. รับ, ส่ง, การปฏิบตั ิและดําเนินการต่อข่าว
๑๑๕๔.ทีตังของศูนย์การสือสาร คือข้อใด
ก. เงียบปราศจากเสียงรบกวน, มีความเป็ นธรรมชาติ, มีเครื องป้ องกันไอพิษ
ข. มีความกําบังจากข้าศึก, มีเครื องป้ องกันลมฟ้ าอากาศ, มีเครื องปรับอากาศ
ค. มีความกําบังจากข้าศึก, อยูใ่ กล้กองบัญชาการ, ควรอยูใ่ นที ๆ มีเส้นทางเคลือนย้ายสะดวก
ง. เงียบปราศจากเสียงรบกวน, มีเครื องป้ องกันแสงสว่าง, มีการเข้ารหัสลับ
๑๑๕๕.การจัดศูนย์การสือสารมีรูปแบบการจัดอย่างไร
ก. กําบังจากข้าศึก, ควบคุมการสือสาร, ส่งกําลัง
ข. อยูใ่ กล้กองบัญชาการ, การอักษรลับ, ซ่อมบํารุ ง
ค. วิทยุ, โทรสําเนา, ธุรการและกําลังพล

๑๓๖

ง.กําบังจากข้าศึก, อยูใ่ กล้กองบัญชาการ, ควบคุมการสือสาร
๑๑๕๖.ศูนย์การสือสารจะมีประสิทธิภาพสูงสุดคือข้อใด
ก. บันทึกการปฏิบตั ,ิ ติดต่อประสานงานโดยใกล้ชิด, ควบคุมการสือสาร
ข. บันทึกการปฏิบตั ,ิ หาทางทะยอยส่งข่าวไม่ให้คงค้
ั าง, ระลึกถึงความปลอดภัย
ค. ติดต่อประสานงานโดยใกล้ชิด, เจ้าหน้าทีหมันรายงาน, การอักษรลับ
ง. ติดต่อประสานงานโดยใกล้ชิด, กําบังจากข้าศึก, ควบคุมการสือสาร

๑๑๕๗.ประสิทธิภาพของศูนย์การสือสารข้อใดถูก
ก. ความแน่นอน, ความเร็ ว, ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายอํานวยการ
ข. ความแน่นอน, ความเร็ ว, อยูใ่ กล้กองบัญชาการ
ค. การสือสารล่วงหน้า, การรักษาความปลอดภัย, ควบคุมการสือสาร
ง. การสือสารล่วงหน้า, การรักษาความปลอดภัย, ธุรการและกําลังพล
๑๑๕๘.การส่งข่าวทางสายมีอยู่ 3 วิธี คือ
ก. โทรศัพท์, โทรพิมพ์, โทรเลข
ข. โทรศัพท์, โทรพิมพ์, โทรสําเนา
ค. โทรศัพท์, โทรพิมพ์, การไปรษณี ย ์
ง. โทรศัพท์, โทรพิมพ์, โทรคมนาคม
๑๑๕๙.สายโทรศัพท์ทหารมีทองแดงและลวดกีเส้น
ก. ทองแดง 4 เส้น ลวด 2 เส้น
ข. ทองแดง 4 เส้น ลวด 4 เส้น
ค. ทองแดง 4 เส้น ลวด 3 เส้น
ง. ทองแดง 4 เส้น ลวด 5 เส้น
๑๑๖๐.ข่าวชันความลับใดทีไม่ส่งเป็ นข้อความธรรมดา
ก. ปกปิ ด
ข. ลับ
ค. ลับมาก
ง. ลับทีสุด
๑๑๖๑.เจ้าหน้าทีเครื องสลับสายโทรศัพท์ควรมีความรู้เกียวกับเรื องใด
ก.การใช้กระเดืองและเครื องคุมพิเศษ
ข.การใช้ การระวังรักษาเครื องโทรศัพท์และเครื องสลับสาย
ค.การวงจรสายแบบชันสูง
ง.การใช้ทางสายแบบใหญ่อย่างชํานาญทีสุด
๑๑๖๒.การส่งข่าวทางวิทยุมีอยูด่ ว้ ยกัน 4 วิธี คือ
ก. วิทยุโทรศัพท์, วิยโุ ทรเลข, วิทยุโทรพิมพ์, วิทยุโทรสําเนา
ข. วิทยุโทรศัพท์, วิทยุสนาม, วิทยุโทรพิมพ์, วิทยุโทรเลข
ค. วิทยุโทรเลข, วิทยุโทรพิมพ์, วิทยุโทรสําเนา, วิทยุ AN/PRC. – 77

๑๓๗

ง. วิทยุโทรเลข, วิทยุโทรพิมพ์, วิทยุ PRC.624, วิทยุ AN/PRC. – 77
๑๑๖๓.การตังวิทยุสถานทีใดดีทีสุด
ก. เนินเขา, ทีมีระดับสูง, เนินดิน
ข. เนินเขา, เนินดิน, เนินราบ
ค. เนินเขา, เนินราบ, บนภูเขา
ค. เนินดิน, เนินราบ, ทีใดก็ได้
๑๑๖๔.การใช้วิทยุควรหลีกเลียงจากทีใดบ้าง
ก. เนินเขา, หุบเขา, ทางลอด
ข. สะพานเหล็ก, ทางลอด, มีรถผ่านมาก
ค. สะพานเหล็ก, เนินดิน, เครื องจักรกลไฟฟ้ า ง. เนินเขา, เนินดิน, ทางลอด
๑๑๖๕.นามเรี ยกขานสําหรับวิทยุโทรพิมพ์ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. ตัวอักษร, นามเรี ยกขาน
ข. ตัวอักษร, นามวิทยุ
ค. ตัวเลข, รหัสลับ
ง. ตัวเลข, ตัวอักษร
๑๑๖๖.วิทยุควรมีนามเรี ยกขานและคําเรี ยกขานกําหนดไว้ในข้อใด
ก. นปส.
ข. นปช.
ค. นสป.
ง. สปน.
๑๑๖๗.การส่งข่าวทางวิทยุเมือส่งข่าวให้ผรู้ ับเสร็ จแต่ละฉบับควรหยุดรอกีนาที
ก. 13 นาที
ข. 14 นาที
ค. 15 นาที
ง. 16 นาที
๑๑๖๘.ปุ่ มไฟหน้าจอ PRC – 624 จะมีไฟสว่างกีวินาที
ก.1 วินาที
ข. 2 วินาที
ค. 3 วินาที
ง. 4 วินาที
๑๑๖๙. เครื องสลับสาย SB 993/GTสามารถบรรจุสายได้กีทางสาย
ก.6 ทางสาย ข. 7 ทางสาย
ค. 8 ทางสาย
ง. 9 ทางสาย
๑๑๗๐.เครื องสลับสาย SB 993/GT ใช้ในหน่วยระดับใด
ก.กองร้อยทหารราบ
ข.กองพันทหารราบ
ค.กรมทหารราบ
ง.กองพลทหารราบ
๑๑๗๑.ข้อดีของระบบทางสายคือข้อใด
ก.ใช้เวลาในการติดตังมาก
ข.ชํารุ ดใช้เวลาซ่อมนาน
ค.พูดสวนทางกันได้
ง.มีความปลอดภัยน้อยกว่าวิทยุ
๑๑๗๒.ข้อเสียของระบบทางสายคือข้อใด
ก.พูดสวนทางกันได้
ข.ปลอดภัยมากกว่าวิทยุ
ค.ทนต่อดินฟ้ าอากาศ
ง.ติดตังนาน
๑๑๗๓.โทรศัพท์ TA 1 / PT มีระยะการติดต่อเท่าใด
ก. 4.8 – 10 กม. ข. 6.4 – 10 กม.
ค. 7.4 – 10 กม.
ง. 8.4 – 10 กม.
๑๑๗๔.โทรศัพท์ TA 312 / PT มียา่ นความถีเท่าใด
ก.300 –3200 HZ ข. 300 –3300 HZ
ค. 300 –3400 HZ
ง. 300 –3500 HZ
๑๑๗๕.วิทยุ PRC - 624 มีจาํ นวนกีช่อง
ก.2300 ช่อง
ข. 2310 ช่อง
ค. 2320 ช่อง
ง. 2350 ช่อง

๑๓๘

๑๑๗๖.วิทยุ PRC - 624 มีนาํ หนักกีกรัม
ก.960 กรัม
ข. 950 กรัม
ค. 940 กรัม
ง. 930 กรัม
๑๑๗๗. วิทยุ PRC - 624 ใช้ในหน่วยงานระดับใด
ก.หมู่ – หมวด
ข.หมวด – กองร้อย
ค.กองร้อย – กองพัน ง.กองพัน – กองพล
๑๑๗๘.วิทยุ AN/PRC 77 มีกาํ ลังออกอากาศเท่าใด
ก.1.5 – 3 W
ข. 1.5 – 4 W
ค. 6 – 3 W
ง. 1.6 – 4 W
๑๑๗๙.แบตเตอรี BA - 386 มีพลังงานไฟกีโวลต์
ก.13.3 V
ข. 14.3 V
ค. 14.4 V
ง. 13.4 V
๑๑๘๐.เสาอากาศยาว AN/PRC – 77 ยาวกีฟุต
ก. 7 ฟุต
ข. 8 ฟุต
ค. 9 ฟุต
ง. 10 ฟุต
๑๑๘๑.ศูนย์การสือสารขนาดเล็กประกอบด้วยตอนต่างๆกีตอน
ก.2 ตอน
ข. 3 ตอน
ค. 4 ตอน
ง. 5 ตอน
๑๑๘๒.ไม่ว่าศูนย์การสือสารขนาดใดๆมีความรับผิดชอบงานอะไรบ้าง
ก.รับ – ส่ง
ข.รับ-จ่ายปัญหา
ค.รับ – แก้ปัญหา ง.รับ – เก็บความลับส่วนตัว
๑๑๘๓. ศูนย์การสือสารย่อมประกอบด้วยตอนศูนย์ข่าวกีตอน
ก. 1 ตอน
ข. 2ตอน
ค.3 ตอน
ง .4 ตอน
๑๑๘๔.ตอนศูนย์ข่าวคืออะไร
ก.ปฏิบตั ิและดําเนินกรรมวิธีต่อข่าวออก
ข. ปฏิบตั ิและดําเนินกรรมวิธีต่อข่าวเข้า
ค. ปฏิบตั ิและดําเนินกรรมวิธีต่อข่าวลับสุดๆ ง. ปฏิบตั ิและดําเนินกรรมวิธีต่อข่าวทังมวล
๑๑๘๕.โทรศัพท์ TA 1 /PT ได้พลังไฟฟ้ าจากอะไร
ก.แบตเตอรี
ข.ถ่านไฟฉาย
ค.แผ่นไดร์แกรม
ง.ไดนาโม
๑๑๘๖.ด้ายในของสายเคเบิ ลเป็ นสายชนิดใด
ก.สายเส้นเดียว
ข.สายเกียวคู่ไขว้
ค.สายฝอย
ง.สายเส้นตรง
๑๑๘๗.การใช้สญ
ั ลักษณ์มลู ฐานสําหรับแผนผังวงจรของระบบทางสายยุทธวิธีใช้สญ
ั ลักษณ์อะไร
ก.ตัวเลข
ข.ตัวอังกฤษ
ค.อักษรไทย
ง.เครื องหมาย
๑๑๘๘. สัญลักษณ์เครื องโทรศัพท์ทางยุทธวิธีคือข้อใด
ก.วงกลมใหญ่
ข.วงกลมเล็ก
ค.สีเหลียม
ง.สามเหลียม
๑๑๘๙. สัญลักษณ์เครื องสลับสายทางยุทธวิธีคือข้อใด
ก.วงกลมใหญ่
ข.วงกลมเล็ก
ค.สีเหลียม
ง.สามเหลียม
๑๑๙๐. โทรศัพท์ TA 312/ PT มีพลังงานไฟกีโวลต์
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. โทรศัพท์ TA 1/ PT มีพลังงานไฟกีโวลต์
ก.80 V-20 HZ
ข. 90 V-20 HZ
ค. 100 V-20 HZ
ง. 110 V-20 HZ

๑๓๙

๑๑๙๒.ล้อสาย DR - 4 บรรจุสายได้กีกิโล
ก. 2.1 กม.
ข. 2.3 กม.
ค. 2.5 กม.
ง. 2.6 กม.
๑๑๙๓. ล้อสาย DR - 5 บรรจุสายได้กีกิโล
ก. 3 กม.
ข. 4 กม.
ค. 5 กม.
ง. 6 กม.
๑๑๙๔. ล้อสาย DR - 8 บรรจุสายได้กีกิโล
ก. 200 ม.
ข. 300 ม.
ค. 400 ม.
ง. 500 ม.
๑๑๙๕. ล้อสาย RL - 159 IU บรรจุสายได้กีกิโล
ก. 1.3 กม.
ข. 1.4 กม.
ค. 1.5 กม.
ง. 1.6 กม.
๑๑๙๖. SB – 993 /GT มีสญ
ั ญาณเรี ยกเป็ นหลอดไฟเรื องแสงกีวัตล์
ก. 1/25 W
ข. 1/26W
ค.1/27 W
ง. 1/28 W
๑๑๙๗. แฟ้ มข่าวและสําเนาคู่ฉบับข่าวออกและข่าวเข้าจะต้องเก็บเข้าแฟ้ มเพือประโยชน์อะไร
ก. เป็ นหลักฐานชีแจง
ข. เป็ นหลักฐานอ้างอิ
ค. เป็ นหลักฐานผูกมัด
ง. เป็ นหลักฐานโดยตรง
๑๑๙๘. ข่าวออกจะต้องมีการรับและลงทะเบียนและเข้าอักษรลับเมือใด
ก. เมือจําเป็ น
ข. เมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ค. เมือมีเหตุการณ์ร้าย
ง. เมือมีคนเจ็บ
๑๑๙๙. ข่าวเข้าเมือมีการรับ,การลงทะเบียนและถอดอักษรลับเรี ยบร้อยแล้วส่งไปทีใด
ก. กองบังคับการ ข. ศูนย์ข่าวลับ
ค. พลนําสาร
ง. พลวิทยุ
๑๒๐๐.ข่าวถ่ายทอดเมือมีการรับ, การลงทะเบียนและถอดอักษรลับเรี ยบร้อยแล้วส่งไปทีใด
ก. กองบังคับการ ข. ศูนย์ข่าวลับ
ค. ตอนศูนย์ข่าว
ง. ตอนปฏิบตั ิการสือสาร
๑๒๐๑. ศูนย์การสือสารประจําขบวนเดินจัดเพือให้มีการสือสารกับใคร
ก. กําลังพลทหารราบ ข. กําลังพลทหารเรื อ
ค. กําลังพลลาดตระเวน ง. กําลังพลหน่วยรบ
๑๒๐๒. ศูนย์การสือสารล่างหน้า เป็ นส่วนหนึงของระบบการสือสารของหน่วยใด
ก. หน่วยบัญชาการ
ข. หน่วยบังคับการ
ค. หน่วยลาดตระเวน
ง. หน่วยข้างเคียง
๑๒๐๓. เจ้าหน้าทีของศูนย์การอักษณลับจะต้องได้รับการทดสอบเป็ นพิเศษเพืออะไร
ก. เพือปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับอักษร
ข. เพือปฏิบตั ิภารกิจพิเศษ
ค. เพือปฏิบตั ิภารกิจความมันคง
ง. เพือปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับผูบ้ งั คับบัญชา
๑๒๐๔.การส่งข่าวโดยทางสายนันมีอยูด่ ว้ ยกันกีวิธี
ก. 1 วิธี
ข. 2 วีธี
ค. 3 วิธี
ง. 4 วิธี
๑๒๐๕.การส่งข่าวโดยทางสายนันมีวิธีอะไรบ้าง
ก.โทรศัพท์
ข.โทรพิมพ์,โทรเลข
ค. โทรศัพท์,โทรพิมพ์,โทรสําเนา
ง. โทรศัพท์,โทรพิมพ์,โทรสําเนา,โทรเลข
๑๒๐๖.การผูกสายหรื อการต่อสายเข้าตีจะต้องผูกสายอย่างไร

๑๔๐

ก.ผูกให้ตรึ ง ข.ผูกให้ยอ่ น
ค.ผูกเป็ นเกียว
ง.ผูกให้ตกท้องช้าง
๑๒๐๗.การตัดต่อสายเคเบิ ลหรื อสายโทรศัพท์จะต้องทําให้แน่นหนาเพืออะไร
ก.ไม่ให้สายขาดง่าย
ข.เพือกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านสะดวก
ค.เพือทนแรงดึงและการเสียดทาน ง.เพือใช้งานได้นาน
๑๒๐๘.ป้ ายสายมีประโยชน์เพืออะไร
ก.ป้ องกันการหาย
ข.ป้ องกันการขโมย
ค.ป้ อนกันประมวลลับ
ง.ป้ องกันไฟฟ้ า
๑๒๐๙.ประเภทของวงจรทางสายมีการรักษาความปลอดภัยกีประเภท
ก.2ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท
๑๒๑๐.ประเภทของวงจรทางสายมีวงจรอะไรบ้าง
ก.วงจรขนาน
ข.วงจรอนุมตั ิ
ค.วงจรสลับ
ง.วงจรอนุกรม
๑๒๑๑.เครื องสลับสายโทรศัพท์ SB 993 มีสวิตช์ทงหมดกี
ั
ตัว
ก. 5 ตัว
ข. 6 ตัว
ค. 7 ตัว
ง.8 ตัว
๑๒๑๒.ทางสายย่อยและทางสายใหญ่ทางยุทธวิธีมีกีวงจร
ก. 2 วงจร ข. 3 วงจร
ค. 4 วงจร
ง.5 วงจร
๑๒๑๓. เครื องสลับสายโทรพิมพ์มีความเร็วในการทํางานกีวิธี
ก. 2 ทาง ข. 3 ทาง
ค. 4 ทาง
ง.5 ทาง
๑๒๑๔.คุณประโยชน์ของเครื องโทรพิมพ์คือข้อใด
ก.ในการประชุมและการต่อพิเศษ ข.การรับส่งข่าวมากๆในระยะเวลานานๆ
ค.การประสานงานกับหน่วยรบ
ง.การรับส่งข่าวผูบ้ งั คับบัญชา
๑๒๑๕.ศูนย์กลางเครื องสลับสายโทรศัพท์หรื อเครื องสลับสายโทรพิมพ์ควรมีกีเครื อง
ก. 1 เครื อง
ข. 1 เครื องหรื อมากกว่า
ค. 1 เครื องหรื อน้อยกว่า ง. 1 เครื องหรื อ 2 เครื อง
๑๒๑๖.ข้อใดคือวิธีการส่งข่าวทางวิทยุ
ก.ส่งโดยตรง
ข.ส่งเป็ นอักษร
ค.ส่งเป็ นตัวเลข
ง.ส่งเป็ นคําพูด
๑๒๑๗. การตังสถานีวิทยุสนามควรตังลักษณ์ใด
ก.ตังสถานีวิทยุในทีค่อนข้างสูงให้เสาอากาศพ้นจากเครื องกีดขวาง
ข.ตังสถานีวิทยุในทีสูงๆให้สายอากาศพ้นจากเครื องกีดขวาง
ค.ตังสถานีวิทยุในทีตําๆให้สายอากาศพ้นจากสิ งกีดขวาง
ง. ตังสถานีวิทยุในทีค่อนข้างตําให้สายอากาศพ้นจากสิ งกีดขวาง
๑๒๑๘. ชุดวิทยุสนามหรื อสถานีวิทยุ
ก. แบบกันเอง
ข. แบบธรรมดา ค. แบบนามเรี ยกขาน
ง. แบบทัวไป
๑๒๑๙. ทุกๆสถานีในข่ายต้องปรับคลืนวิทยุให้ตรงกันและกําหนดสถานีหนึงขึนเป็ นสถานี ?

๑๔๑

ก. สถานีตอบรับ ข. สถานีส่งข่าว
ค. สถานีกระจายเสียง
ง. สถานีบงั คับข่าย
๑๒๒๐. สถานทีใดมีผลเสียต่อวิทยุ
ก. สถานทีโปร่ ง ข.ในหุบเขา
ค. ทีราบโล่งเตียน
ง. เนินเขา
๑๒๒๑. สถานทีใดมีผลดีต่อวิทยุ
ก.ใต้สายไฟฟ้ าแรงสูง
ข.ในอุโมง
ค. ทีข่อนข้างสูง
ง. สะพานเหล็ก
๑๒๒๒. การติดต่อสือสารวิธีใดปลอดภัยน้อยทีสุด
ก. พลนําสาร
ข.วิทยุ
ค. การไปรษณี ย ์
ง. สัตว์นาํ สาร
๑๒๒๓. การส่งข่าวประเภทใดมีการส่งข่าวมากกว่าวิธีอืนๆ
ก. วิทยุโทรพิมพ์ ข. วิทยุโทรเลข ค. วิทยุ
ง. วิทยุโทรสาร

๑๒๒๔. ข่าวใดไม่ถือว่าเป็ นข่าวทางราชการ
ก. ข่าวเฉพาะสถานที
ข. ข่าวเฉพาะทางวิทยุ
ค. ข่าวเฉพาะทางโทรศัพท์ ง. ข่าวเฉพาะทางโทรเลข
๑๒๒๕. การรักษาความปลอดภัยทางวิทยุมคี วามปลอดภัยในการติดต่อสือสารหรื อไม่
ก. มีเพราะระบบเทคโนโลยีทนั สมัย
ข. มีเพราะเราได้เข้ารหัสลับ
ค.ไม่มีเพราะวิทยุยอ่ มจะเป็ นการให้ข่าวกับข้าศึก
ง.ไม่มีเพราะพนักงานชอบพูดวิทยุเล่นตอบไม่มีงาน
๑๒๒๖.ในการดักรับวิทยุของข้าศึกเราควรใช้วิทยุแบบใด
ก. แบบควบคุมทางยุทธวิธี
ข. ใช้กาํ ลังออกอากาศตําทีสุด
ค. ใช้ระบบเข้ารหัส
ง. ใช้ระบบก้าวกระโดด
๑๒๒๗. การหาทิศวิทยุมีประโยชน์อย่างไร
ก. เพือเป็ นระเบียบวินยั
ข. เพือโชคลาง
ค. ลดอันตรายน้อยลงได้
ง. เพือความสะดวกสบาย
๑๒๒๘. การป้ องกันการดักรับและการหาทิศวิทยุของข้าศึกทีดีทีสุดคือข้อใด
ก. การพรางตัวของสถานี
ข. การแอบในทีมิดชิด
ค. การระงับวิทยุเมือไม่มีอะไร
ง. การวิเคราะห์สถานการณ์
๑๒๒๙.ในฐานเป็ นพนักงานวิทยุควรระวังสิ งทีกล่าวไว้ต่อไปนี
ก. อย่าลืมใช้การรับรองฝ่ าย
ข. ใช้ระเบียบออกมาอย่างเคร่ งขัด
ค. มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ
ง. ใช้ประสบการณ์ทีเคยเรี ยนมา
๑๒๓๐. ควรมีการเฝ้ าตรวจสถานีวิทยุฝ่ายเดียวกันเป็ นระยะเพืออะไร
ก. ตรวจสอบความผิดและจับกุม ข. เพือตรวจสอบคู่สายว่าฝ่ าฝื นระเบียบหรื อไม่
ค. เพือตรวจสอบพนักงานแอบหลับ ง. ตรวจสอบคอรัปชัน
๑๒๓๑.วงจรทางสาย 2 คู่ทีใช้ขนานกันเป็ นวงจรเดียวแต่ละคู่ทาํ หน้าทีอะไร

๑๔๒

ก. สายสือเดียว
ข. สายสือคู่
ค. สายทางแยก
ง. สายปราบวงจร
วิชารอง
วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
๑๒๓๒. “ จินตนาการทีถือว่าเป็ นมาตราฐานทีดี ความดีงามและความจริ งทางใดทางหนึงทีมนุษย์ถือเป็ น
เป้ าหมายแห่งชีวิต” ตามบทความนีเป็ นนิยามของสิ งใด
ก. อุดมการณ์
ข. อุดมคติ
ค. แรงจูงใจ
ง. ความเชือส่วนบุคคล

๑๒๓๓. วิชารัฐศาสตร์ในปัจจุบนั ได้ยอมรับนับถือความสําคัญของอุดมการณ์มากในสํานักการศึกษาในแนว
พฤติกรรมและทดสอบกับสภาพความเป็ นจริ งไว้ว่าอย่างไร
ก. อุดมการณ์เป็ นเพียงสิ งยึดถือเพือปฏิบตั ิเท่านัน
ข. อุดมการณ์คือสิ งทีกําหนดทัศนะและความประพฤติของมนุษย์
ค. อุดมการณ์ใช้เป็ นเครื องมือในการควบคุมความคิดและแนวปฏิบตั ิของมนุษย์
ง. อุดมการณ์เป็ นความยึดถือและพฤติกรรมทีมีความแน่นอน มีความเกียวพันทางการเมือง
๑๒๓๔. อุดมการณ์ เกิดมาจากสิ งใด
ก. ความคิดและจิตใต้สาํ นึกของมนุษย์
ข. ความศรัทธาและความเชือมัน
ค. ขนบธรรมเนียมประเพณี
ง. มรดกทางความคิดจากรุ่ นสู่รุ่น
๑๒๓๕. อุดมการณ์ในสังคมหนึงอาจไม่เหมือนกับในอีกสังคมหนึง สิ งทีทําให้แตกต่างกันในสังคมคืออะไร
ก. ความยึดมันและศรัทธาต่างกัน
ข. หลักการต่างกัน
ค. ประชากรจํานวนไม่เท่ากัน
ง. ภูมิอากาศทีต่างกัน
๑๒๓๖. การก่อตัวของอุดมการณ์เกิดขึนได้ ๒ ทาง คืออะไรบ้าง
ก. เกิดจากการอบรม ถ่ายทอด , ควบคุมการถ่ายทอดตามความเชือของสังคม
ข. ปากต่อปากบอกเล่ากันมา , ในตําราทัวไป
ค. การถ่ายทอดโดยสือ , ในตําราโดยทัวไป
ง. ทางศาสนา และการบอกเล่าต่อกันไป
๑๒๓๗. อุดมการณ์ทางศาสนา เกิดจากสิ งใดเป็ นสําคัญ
ก. ระบบความคิดของศาสดา
ข. ระบบความเชือของศาสดา
ค. ระบบความคิดและระบบความเชือของศาสดา ง. ระบบการคิดและฐานะทางสังคม
๑๒๓๘. อุดมการณ์ทางการเมือง เกิดจากสิ งใดเป็ นสําคัญ
ก. ความคิดของนักทฤษฎี
ข. ความเชือของนักทฤษฎี
ค. ความเชือและความคิดของนักทฤษฎี
ง. ความเชือและความรู้ของนักทฤษฎี

๑๔๓

๑๒๓๙. ลักษณะในการแพร่ ขยายทางอุดมการณ์ในสมัยปัจจุบนั ในรู ปแบบการปกครองแบบเผด็จการ เป็ นไปใน
ลักษณะใด
ก. ปลูกฝังทางการเรี ยน
ข. การบีบบังคับ
ค. ปลูกฝังทางความคิด
ง. การพูดคุยและสนทนา
๑๒๔๐. การแพร่ ขยายอุดมการณ์ในสมัยโบราณสามารถทําได้โดยวิธีใด
ก. สังสอน
ข. บีบบังคับ
ค. การปลูกฝังทางความคิด
ง. การใช้สือ

๑๓๔๑. นักคิดทีเผยแพร่ หลักอุดมการณ์ในสมัยโบราณทีมีชือเสียงทีใช้หลักการสังสอน , พูดคุยสนทนา เป็ นที
รู้จกั ทีสุดคือผูใ้ ด
ก. ฟาสซีสต์
ข. พระพุทธเจ้า
ค. ฮิตเลอร์
ง. เด ท๊อดเดวิลล์
๑๒๔๒. ข้อใดไม่ใช่ลกั ษณะอุดมการณ์
ก. เป็ นความเชือ ความศรัทธาในสังคม
ข. เป็ นแรงดลใจให้ยดึ ถือ
ค. เปลียนแปลงไม่ได้
ง. เป็ นสิ งทีก่อให้เกิดกําลังใจ
๑๒๔๓. วัฒนธรรมของบุคคลในสังคม เช่น ภาษา , วัฒนธรรม , ความเชือ ฯลฯ อยูใ่ นอุดมการณ์ดา้ นใด
ก. อุดมการณ์ทางสังคม
ข. อุดมการณ์ทางศาสนา
ค. อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ
ง. อุดมการณ์ความเชือ
๑๒๔๔. อุดมการณ์ใดเหมาะสมทีจะนํามาปฏิบตั ิเพือให้เกิดความสุขความเจริ ญและก้าวหน้าทางสังคมมากทีสุด
ก. การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเชือ
ข. การเมือง , ความเชือ , ศาสนา
ค. การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเชือต่าง ๆอืน ๆ ง. การเมือง , การปกครอง , อืนๆ
๑๒๔๕. นอกจากความศรัทธาตามความเชือแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึงจึงจะเป็ นอุดมการณ์สิ งนันคืออะไร ก. ข้อคิด
คติธรรม
ข. เงินทุน
ค. การปฏิบตั ิ
ง. ความมีอาํ นาจ
๑๒๔๖. หากใช้อุดมการณ์ไปทางทีผิด ย่อมเกิดผลกระทบขึนข้อใดเป็ นผลกระทบทีเกิดขึนบ่อยทีสุดและร้ายแรง
ทีสุด
ก. การแตกแยกในสังคม
ข. โต้เถียง
ค. การขาดความสามัคคี
ง. การทานอํานาจซึงกันและกัน
๑๒๔๗. สิ งทีก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ นันสิ งใดเป็ นสิ งสําคัญทีสุด
ก. ร่ างกาย
ข. วาจา
ค. เงินตรา
ง. จิตใจ

๑๔๔

๑๒๔๘. การสร้างเสริ มคุณธรรม เป็ นสิ งจําเป็ นอันดับแรกในการปลูกฝังอุดมการณ์ทางจิตใจในขันแรกสิ งที
จําเป็ นในการปลูกฝังในเบืองต้น มีสิ งใดบ้าง
ก. ความขยัน , อดทน , ซือสัตย์ , สามัคคี , เสียสละ และยุติธรรม
ข. ความรอบรู้ , ความเชือ , ศาสนา , ธรรมเนียม , อิสระภาพ
ค. ขยัน , อดทน , ศาสนา , การเมือง , อิสระภาพ
ง. ซือสัตย์ , สามัคคี , เสียสละ , ยุติธรรม , ขนบธรรมเนียม

๑๒๔๙. คุณธรรม ๔ ประการตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ในพระราช
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริ ยอ์ ธิราชเจ้า ในโอกาสเฉลิมสมโภชกรุ งรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี มี
อะไรบ้าง
ก. การรักษาสัจจะ , ข่มใจตนเอง , อดทนอดกลัน , ละความชัว
ข. บํารุ งชาติ , ศาสนา , กษัตริ ย ์ , เคารพต่อกฎหมาย
ค. เคารพชาติ , ศาสน์ , กษัตริ ย ์ , เคารพต่อจารี ตประเพณี
ง. เป็ นคนดีของสังคม , บํารุ งชาติ , ศาสน์ , กษัตริ ย ์ , ละความชัว
๑๒๕๐. สิ งทีเป็ นหลักในความประพฤติ ทีวางไว้เพือควบคุมหมู่คณะให้มีความเรี ยบร้อย มีความประพฤติดีงาม
คืออะไร
ก. กฎหมาย
ข. รัฐธรรมนูญ
ค. พระราชบัญญัติ
ง. วีนยั
๑๒๕๑. จุดรวมอันยิงใหญ่ของประชาชนเพือให้เราคํานึงถึงประโยชน์ได้เสียร่ วมกันและระลึกเสมอว่าเราเป็ นชน
ชาตืไทย คือสิ งใด
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. ศาสนา
ค. ประชาชน
ง. ชาติ
๑๒๕๒. ศูนย์รวมพลังประชาชนทังชาติ ศูนย์รวมแห่งความสามัคคีและความเป็ นอันหนึงอันเดียวของชาติสิ งนัน
คืออะร
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. ศาสนา
ค. ประชาชน
ง. ชาติ
๑๒๕๓. เป็ นสิ งทีเป็ นความสําคัญของจิตใจ เป็ นเครื องยึดเหนียวจิตใจและทีพึงทางใจแต่ละคนสิ งนันคืออะไร
ก. พระมหากษัตริ ย ์
ข. ศาสนา
ค. กฎหมาย
ง. อุดมการณ์
๑๒๕๔. ลักษณะนิสยั ของคนไทย คือมีเลือดนักสู้ ใฝ่ สันติ รักสงบและรักษาเอกราช เครื องมือ ทีใช้เสริ ม
กําลังใจในการต่อสู้ คืออะไร

๑๔๕

ก. จิตใจทียึดมัน
ข. ความซาบซึงทีมีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา กษัตริ ย ์
ค. สือทุกชนิด
ง. ความสามัคคี
๑๒๕๕. สถาบันในข้อใดเป็ นเครื องมือทีใช้ในการเผยแพร่ อุดมการณ์ เป็ นอันดับแรก
ก. สถาบันการเมือง
ข. สถาบันการปกครอง
ค. สถาบันการศึกษา
ง. สถาบันครอบครัว

