ธนาคารข้อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ช้ นปี ที 5 ชาย ( เหล่าทหารปื นใหญ่ )
เลือกข้อทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียว
วิชา การอ่านแผนที และการใช้ เข็มทิศ
๑. สีทีใช้ในการเขียนเครื องหมายทางทหารของฝ่ ายข้าศึกใช้สีอะไร
ก. สีดาํ
ข. สีแดง
ค. สีนาํ เงิน
ง. สีเขียว
๒. เมือเขียนหน่วยทหารไม่ระบุเหล่าและขนาดหรื ออืน ๆ จะเขียนอย่างไร
xxx
ก.
ข.
ค.
ง.
๓. การแสดงขนาดของหน่วย เช่น กองร้อย กองพัน สามารถเขียนได้จากหน่วยตําสุดจนถึงสูงสุด คือ
ก. ระดับหมู่ – กองร้อย
ข. ระดับ มว. – กองพล
ค. ระดับกองร้อย – กองทัพ
ง. ระดับ หมู่ – กองทัพ
๔. ตําบลจ่ายสิ งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตําบลจ่าย สป. 3 ของ กองพล xxจะเขียนอย่างไร
xx
ก.
ข.
xx
ค.
ง.
๕. จงเขียนสัญลักษณ์ของหน่วยทหารดังต่อไปนี กองร้อยทหารราบที 2 กองพันทหารราบที 3 กรมทหารราบที 9
ก. ๒
๓/๙
ข.
๙
ค. ๒
๓/๙
ง. ๓
๒
๖. ขนาดของหน่วยทหารทีแสดงไว้ดา้ นบนของหน่วยทหารหากเป็ นระดับ กองทัพจะเขียนอย่างไร
ก. x
ข. xx
ค. xxx
ง. xxxx
๗. แผ่นบริ วารคือกระดาษทีมีลกั ษณะค่อนข้างใสใช้กบั สิ งใด
ก. ใช้กบั เครื องวัดมุม p – 67
ข. ใช้กบั เข็มทิศเลนเซติก
ค. ใช้กบั ล้อวัดระยะทาง
ง. ใช้กบั แผนทีหรื อภาพถ่ายทางอากาศ
๘. แผ่นบริ วารนันจะใช้ในฐานะเป็ นเอกสารเพือประกอบกับอะไร
ก. โต๊ะทราย
ข. สนามยุทธวิธี
ค. คําสังต่าง ๆ
ง. หน่วยทหารราบ
๙. การเริ มทําแผ่นบริ วารมีอยู่ 3 ขัน คือ
ก. วางกระดาษถูกที
ข. การกรุ ยรายละเอียดต่าง ๆ
ค. รายละเอียดขอบระวาง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐. การเขียนรายละเอียดขอบระวางสําหรับแผ่นบริ วารจะบอกถึง
ก. มาตราส่วนแผนที ชือระวาง หมายเลขระวาง
ข. ทีตัง วัน เวลา เดือน ปี
ค. ยศ ชือ ตําแหน่ง ผูจ้ ดั ทํา
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑. เครื องหาพิกดั ด้วยสัญญาณดาวเทียม SILVA เมือเปิ ดการใช้งานครังแรกของแต่ละวันจะใช้เวลาประมาณ
ก. 2 – 3 นาที
ข. 5 – 10 นาที
ค. 15 – 20 นาที
ง. แสดงพิกดั ทันที

๒

๑๒. เครื อง GPS ( SILVA ) สามารถใช้ในอุณหภูมิตาสุ
ํ ดกีองศา
ก. – 0 องศา
ข. – 5 องศา
ค. - 15 องศา
ง. - 25 องศา
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
๑๓. กระทรวงกลาโหม มีอาํ นาจหน้าทีเกียวกับเรื องใด
ก. ป้ องกันสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ข. รักษาความมันคงทังภายในและภายนอก
ค. ป้ องกันและรักษาความมันคงของอาณาจักร
ง. ถูกทุกข้อ
๑๔. ธงชัยเฉลิมพล ถือเป็ นธงของหน่วยทหารใด
ก. ทหารบก
ข. ทหารเรื อ
ค. ทหารอากาศ
ง. ตํารวจ
๑๕. ในทุก ๆ ปี ทหารจะมีสิ งสําคัญ คือพิธีสาบานธงต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ในวันใดของทุกปี
ก. วันที ๑๕ ม.ค. ของทุกปี
ข. วันที ๑๕ ธ.ค. ของทุกปี
ค. วันที ๒๕ ม.ค. ของทุกปี
ง. วันที ๒๕ ธ.ค. ของทุกปี
๑๖. ข้อใดกล่าวถึงเรื องธงชาติถกู ต้องทีสุด
ก. ธงชาติเป็ นเครื องหมายแห่งความเป็ นอิสระภาพของชาติ
ข. ธงชาติเป็ นสิ งเตือนใจให้ระลึกถึงคุณความดีของวีรชน
ค. ธงเป็ นศูนย์รวมจิตใจคนในชาติ
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา การกําลังสํารอง
๑๗. หน่วยทีรับผิดชอบในการฝึ ก นศท.ในยามปกติ คือหน่วยใด
ก. หน่วยกองร้อยหรื อกองพัน
ข. หน่วยฝึ ก จทบ.
ค. ศูนย์ฝึก มทบ.
ง. ข้อ ข .และ ข้อ ค .ถูก
๑๘. แผนแม่บทการพัฒนาระบบกําลังสํารองของกองทัพบก มีความมุ่งหมายเพืออะไร
ก. เพือให้สามารถทําการรบได้เท่ากับกําลังประจําการ
ข. เพือพัฒนาขีดความสามารถ นศท.ให้ปฏิบตั ิหน้าทีตาม ชกท.ได้เทียบเท่ากับกําลังประจําการ
ค. พัฒนากําลังพลสํารองให้สามารถทดแทนกําลังเป็ นบุคคล ,เป็ นหน่วย และ ขยายกําลังตาม
ขันตอนการใช้กาํ ลังยามสงครามได้
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๙. การพัฒนาการฝึ กศึกษา นศท .เพือให้มีความรู้ความสามารถในแต่ละชันปี ดังนี-.
ก. ผูส้ าํ เร็ จ รด.ปี ๑ – ๒ สามารถปฏิบตั ิหน้าทีในระดับผูบ้ งั คับหมู่ได้ตาม ชกท./เหล่า ทีกําหนด
ข. ผูส้ าํ เร็ จ รด.ปี ๓ สามารถปฏิบตั ิหน้าทีในระดับรองผูบ้ งั คับหมวดได้ตาม ชกท./เหล่า ทีกําหนด
ค. ผูส้ าํ เร็ จ รด.ปี ๔ สามารถปฏิบตั ิหน้าทีในระดับผูบ้ งั คับหมู่ หรื อ รองผูบ้ งั คับหมวดได้ ตาม
ชกท./เหล่า ทีกําหนด
ง. ผูส้ าํ เร็ จ รด.ปี ๕ สามารถปฏิบตั ิหน้าทีรองผูบ้ งั คับหมวด ได้ตาม ชกท./เหล่า ทีกําหนด

๓

๒๐. ในแผนแม่บท การจัดการฝึ กศึกษากําลังพลสํารองตามระบบ ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ดําเนินงานเกียวกับอะไร
ก. การจัดทําระเบียบและหลักสูตรของกําลังสํารองประเภทต่าง ๆ
ข. การฝึ กเบืองต้น
ค. การฝึ กเป็ นหน่วยทางยุทธวิธี
ง. การฝึ กทีมุ่งเน้นการปฏิบตั ิ
๒๑. การจัดห้วงการฝึ กนศท.ศูนย์ฝึก / หน่วยฝึ ก ประสานกับสถานศึกษาวิชาทหารทีอยูใ่ นความรับผิดชอบจัด
นศท. เข้ารับการฝึ กสัปดาห์ละกีครัง ๆ ละกีชัวโมง
ก. ๑ ครัง ครังละ ๘ ชัวโมง
ข. ๒ ครัง ครังละ ๔ ชัวโมง
ค. ๑ ครัง ครังละ ๔ ชัวโมง
ง. ๒ ครัง ครังละ ๘ ชัวโมง
๒๒. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๙ ว่าด้วยโอกาสในการแต่งเครื องแบบทหาร ข้อ ๖ นายทหารสัญญาบัตร นอก
ประจําการ แต่งเครื องแบบทหารได้ในโอกาสใด
ก. ทุกโอกาส
ข. ถูกเรี ยกระดมพล
ค. ปี ละครัง
ง. แต่งไม่ได้เลย
วิชา ครู ทหารผู้นํา
๒๓. วิธีการสอนในวิชาทหาร เช่น ในวิชาการฝึ กบุคคลท่ามือเปล่าใช้การสอนในลักษณะใด
ก. เชิงบรรยาย
ข. เชิงประชุม
ค. เชิงแสดง
ง. เชิงวิเคราะห์
๒๔. การสอนเชิงบรรยาย ไม่สมควรจะนํามาสอนนักเรี ยนทหารในระดับใด
ก. นักศึกษาวิชาทหาร
ข. พลทหาร
ค. นักเรี ยนนายสิบ
ง. นักเรี ยนนายร้อย
๒๕. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการสอนเชิงประชุม
ก. สามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของนักเรี ยนได้ทนั ที
ข. นักเรี ยนจะใช้ความคิดและสนใจต่อบทเรี ยนตลอดเวลา
ค. ครู จะทราบความรู้และความเข้าใจของนักเรี ยน
ง. ครู รับภาระในการสอนน้อยลงกว่าการสอนในลักษณะอืน ๆ
๒๖. จุดมุ่งหมายในการสอนทหาร มุ่งเน้นไปในจุดใดเป็ นหลัก
ก. ขีดความสามารถ
ข. กําลัง
ค. ความสามารถในด้านต่าง ๆ
ง. การปฏิบตั ิ
๒๗. สิ งทีสามารถข่มความประหม่าในการสอนได้เป็ นอย่างดี สิ งนันคืออะไร
ก. รอยยิม
ข. ความเป็ นระเบียบ
ค. วินยั
ง. การวางแผนการสอน
๒๘. การเตรี ยมตัวและวางแผนในการสอน จะต้องมีสิ งใดอีกทีจะใช้เมือเกิดความประหม่าในการสอน
ก. ความพร้อมในหลักสูตร
ข. การสร้างความเชือมัน
ค. แผนการสอน
ง. อารมณ์ขนั
๒๙. การยืนในลักษณะใดทีมีลกั ษณะยืนพิงผนังและยืนในลักษณะอาการทีไม่มีเรี ยวแรง
ก. ยืนกุมใต้เข็มขัด
ข. ยืนล้วงกระเป๋ า
ค. ยืนโดยใช้ไม้ชี
ง. ยืนลักษณะคนสิ นใจ
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๓๐. ข้อใดเป็ นพืนฐานของการใช้เสียงทีเหมาะสมอันดับแรก
ก. ระดับเสียง
ข. จังหวะการพูด
ค. เลือกใช้คาํ พูด
ง. คุณภาพของเสียง
๓๑. ขันตอนแรกในการเตรี ยมการสอน คืออะไร
ก. พิจารณาถึงความมุ่งหมายของบทเรี ยน
ข. สังเกตุพฤติกรรมของบทเรี ยน
ค. กําหนดแนวทางการศึกษาในห้องเรี ยน
ง. ตรวจสอบภูมิปัญญาและระดับความรู้ของผูเ้ รี ยน
๓๒. ขันตอนแรกในการพิจารณาวิธีดาํ เนินการสอน คืออะไร
ก. วิธีและเทคนิค
ข. แบ่งขันตอน
ค. จัดให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม
ง. จัดลําดับเรื องทีจะสอน
๓๓. สิ งใดเป็ นสิ งทีเป็ นเครื องมือทําลายความเชือมันและก่อให้เกิดความไม่แน่ใจในการรบนัน ๆ
ก. ความกลัว
ข. ความตืนตระหนกตกใจ
ค. ข่าวลือ
ง. ความมีนาํ ใจ
๓๔. “ ความคิดถึงบ้าน ครอบครัว ความเบือหน่าย ข่าวลือ ขาดความเชือมันและขาดการติดต่อ” ถือเป็ น
สภาวะการณ์ดา้ นใด
ก. วัตถุ
ข. จิตวิทยา
ค. ขวัญกําลังใจ
ง. ยุทธวิธี
วิชา ฝ่ ายอํานวยการ
๓๕. โดยปกติหน่วยทหารทุกระดับจะมีส่วนดําเนินงานใหญ่ ๆ 2 ส่วน คือส่วนใด
ก. ส่วนบังคับบัญชาและส่วนเตรี ยมการ
ข. ส่วนบังคับบัญชาและส่วนปฏิบตั ิการ
ค. ส่วนเข้าตีและส่วนตังรับ
ง. ถูกทุกข้อ
๓๖. หน่วยระดับกองพลขึนไป จะบรรจุฝ่ายอํานวยการ เรี ยกว่าอะไร
ก. ฝ่ ายอํานวยการ
ข. ฝ่ ายเสนาธิการ
ค. ฝ่ ายการข่าว
ง. ถูกทุกข้อ
๓๗. ฝ่ ายเสนาธิการ หรื อ สธ. ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่าอะไร
ก. “ G” ( GENERAL STAFF )
ข. “ B” ( BAT )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ถูกทุกข้อ
๓๘. ฝ่ ายเสนาธิการร่ วม “ ฝสธ. ” ตรงกับภาษาอังกฤษ ว่าอะไร
ก. “G” ( GENERAL )
ข. “ J” ( JOINT STAFF )
ค. “ D” ( DANG )
ง. ผิดทุกข้อ
๓๙. การจําแนกกิจการกําลังพล มีอยูก่ ีกิ งงาน
ก. 7 กิ ง
ข. 8 กิ ง
ค. 9 กิ ง
ง. 10 กิ ง
๔๐. ภารกิจทีเป็ นหัวใจของนายทหารยุทธการ ได้แก่ งานใด
ก. การประมาณสถานการณ์
ข. หนทางปฏิบตั ิ
ค. การฝึ ก
ง. การวิเคราะห์
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วิชา การสงครามพิเศษ
๔๑. สาเหตุของการก่อความไม่สงบ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ประชาชนทีล่อแหลม
ข. การชีนําและการชักนําจากภายนอก
ค. มาตรการควบคุมของรัฐทีเข้มแข็ง
ง. ปัจจัยข้างต้นผสมผสานกัน
๔๒. การใช้กาํ ลังใน ปปส. ประกอบด้วย
ก. กําลังทหาร
ข. กําลังกึงทหาร
ค. กําลังตํารวจ
ง. กําลังทหาร, กําลังกึงทหาร, กําลังตํารวจและกําลังอืนๆ
๔๓. การปฎิบตั ิการหลักของทหารในการ ปปส. ได้แก่
ก. การข่าวกรอง
ข. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. การปฏิบตั ิทางยุทธวิธี
ง. ถูกทังหมด
๔๔. ในการป้ องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ แบ่งออกเป็ นกําหนดการหลัก ๓ ประการ และ
กําหนดการเสริ ม ๒ ประการ อยากทราบว่ากําหนดการเสริ ม คือข้อใด
ก. การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน
ข. การพิทกั ษ์ประชาชนและทรัพยากร
ค. การปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ
ง. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
๔๕. ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จของการ ปปส. คือ
ก. ใช้กาํ ลังทหาร และ จนท.พิเศษ อืนๆ ให้มากเท่าทีทําได้
ข. ใช้ความรุ นแรงและเด็ดขาด
ค. การทีได้รับข่าวกรองทีละเอียด ถูกต้อง ทันเวลา
ง. ให้เสรี ในการปฏิบตั ิให้กบั ระดับ ผบ.หน่วย อยูใ่ นพืนที
๔๖. การพิทกั ษ์ประชาชนและทรัพยากร มีวตั ถุประสงค์ทีสําคัญ ๓ ประการ ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. การตัดการสนับสนุน
ข. การค้นหาและตัดรอนองค์กรการก่อความไม่สงบ
ค. สนับสนุนการเคลือนไหวเพือก่อความไม่สงบ
ง. การสร้างสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย
๔๗. ความหมายของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา คือ
ก. กําหนดเป้ าหมายหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
ข. เป้ าหมายเปลียนแปลงท่าทีและพฤติกรรม
ค. กระทําเพือสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติหรื อหน่วยทหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๔๘. การปฏิบตั ิการจิตวิทยาเป็ นส่วนหนึ งของงานใด
ก. การรักษาความมันคงภายใน
ข. การพิทกั ษ์พืนทีส่วนหลัง
ค. ด้านกิจการพลเรื อนทางทหาร
ง. การปฏิบตั ิการยุทธ
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๔๙. การใช้การโฆษณาชวนเชือและกิจกรรมต่างๆ เข้าดําเนินการจัดอยูใ่ นข้อใด
ก. วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ข. ความสําคัญของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. คุณลักษณะของการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ง. หัวใจของความสําเร็ จในการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
๕๐. ข้อใดคือหัวใจของความสําเร็ จในการปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ก. การข่าวกรองทีมีรายละเอียดและทันสมัย
ข. การใช้ขอ้ มูลของทุกระดับหน่วย
ค. การวางแผนทีเหมาะสมกับเวลา
ง. ถูกทุกข้อ
๕๑. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีศนู ย์สงครามพิเศษเป็ นหน่วยส่วนการศึกษาเกียวกับสงครามพิเศษ
มีหน่วยใดเป็ นหน่วยปฏิบตั ิ
ก. กองร้อยปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ข. กองพันปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ค. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา
ง. กองสงครามพิเศษ
๕๒. การปฏิบตั ิการจิตวิทยา สงครามนอกแบบ การปฏิบตั ิมุ่งไปสู่ประชาชนในพืนที เพือชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้
มาเป็ นฝ่ ายเราหรื อให้เข้าร่ วมขบวนการต่อต้านฝ่ ายตรงข้ามกระทําในลักษณะปกปิ ดผูป้ ฏิบตั ิหลักได้แก่
ก. เจ้าหน้าทีฝ่ ายปกครอง
ข. เจ้าหน้าทีของหน่วยรบพิเศษ
ค. ขบวนการต่อต้านในท้องถิ น
ง. ถูกทังข้อ ข. และ ค.
วิชา ปื นพก ๘๖
๕๓. ปื นพก ๘๖ จัดเป็ นอาวุธประจํากาย ทีมีนาํ หนักเบา ใช้ง่าย คล่องตัว มีความกว้างปากลํากล้องเท่าไร
ก. ๑๑ มม.
ข. ๙ มม.
ค. ๖ มม.
ง. ๔๕ นิ ว
๕๔. ซองกระสุนปื นพก ๘๖ บรรจุกระสุนได้ทงหมดกี
ั
นัด
ก. ๑๐ นัด
ข. ๙ นัด
ค. ๗ นัด
ง. ๑๕
๕๕. ปื นพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลเท่าไร
ก. ๑๐๐ เมตร
ข. ๘๐ เมตร
ค. ๕๐ เมตร
ง. ๑๕ เมตร
๕๖. ปื นพก ๘๖ เป็ นเป็ นอาวุธทีมีขนาดนําหนักเบา สําหรับป้ องกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหน่วยต่าง ๆ
อยากทราบว่า เป็ นอาวุธประจํากายของตําแหน่งอะไร
ก. พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓
ข. พลยิงผูช้ ่วย ค.๘๑
ค. พลยิงผูช้ ่วย ปก.เอ็ม ๖๐
ง. พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐
วิชาเหล่าทหารปื นใหญ่
ปื นใหญ่ ต่อสู่ อากาศยาน
๕๗.ในการยิงเป้ าหมายเคลือนทีเราจะต้องยิงดักเป้ าหมายก็เพราะว่าตัวกระสุนต้องใช้เวลาในการวิ งจากปาก
กระบอกปื นสู่เป้ าหมายขณะเดียวกันเป้ าหมายกําลังเคลือนทีเช่นกันถ้าเป้ าหมายมีความเร็ ว ๒๕๐ หลา/วินาที
ลูกกระสุนมีความเร็วต้น วิ งถึงระยะดักเป้ าหมายใช้เวลา ๒ วินาที อยากทราบว่าเราจะต้องเล็งปื นดัก
เผือหน้าเป้ าหมายในระยะเท่าใด
ก. ๒๕๐ หลา
ข. ๕๐๐ หลา
ค. ๗๕๐ หลา
ค. ๑๔๐ เมตร
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๕๘.ในวิชาหลักยิง ปตอ.ความหมายของเส้นต่างๆ ในแนวบิน คําว่า เส้นแนวบินหมายถึง เส้นอะไร
ก. เส้นตรงทีต่อออกจากแกนลําตัวเป้ าหมายออกไปโดยไม่มีทีสิ นสุด
ข. เส้นตรงทีเครื องบิน ๆ ตามแสงอาทิตย์
ค. ระยะเป้ าหมายแล่น
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๕๙. แนวบินพิเศษในเมือเป้ าหมายบินเข้าสู่จุดดุมหมุนของปื น เรี ยกว่าแนวบินตรงปื น แต่เมือรวมกันทัง
หมดแล้วจะได้แนวบินต่างๆ จํานวน ๑๐ แนวบิน เช่น แนวบินเข้าระดับ แนวบินเข้าไต่ขึน ฯลฯ
อยากทราบว่าแนวบินเข้าระดับ หมายความว่าอย่างไร
ก. เป้ าหมายบินเข้าหาจุดทีตังปื นตรงดิ งและความสูงคงที
ข. เป้ าหมายบินเข้าหาจุดทีตังปื นตรงดิ งและความสูงเพิ มขึน
ค. เป้ าหมายบินเข้าหาจุดทีตังปื นตรงดิ งและความสูงดิ งลง
ง. เป้ าหมายบินออกจากจุดทีตังปื นตรงดิ งและความสูงคงที
๖๐. การสงครามทางอากาศนันฝ่ ายคุกคามจะแบ่งขันตอนการดําเนินการสงครามออกเป็ น ๒ ขันตอน ข้อใด
กล่าวถึงการดําเนินการในขันแรกของสงครามทางอากาศ
ก. ใช้มาตราการต่อต้านทางอีเลคโทรนิคส์อย่างกว้างขวาง
ข. โจมตีหน่วย ปตอ.และระบบการควบคุมบังคับบัญชา
ค. การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด
ง. ข้อ ก และ ข.ถูก
๖๑. การใช้เครื องบินสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิดนันนอกจากเป็ นการ ตัดรอนกําลัง และทําลายข้าศึกโดยตรง
แล้วข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. เพือขยายขีดความสามารถทางระยะยิงของทหารปื นใหญ่ฝ่ายตน
ข. เพือป้ องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธ ปตอ.
ค. เพือป้ องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามเพิ มเติมกําลัง
ง. ทีกล่าวมาแล้วถูกทุกข้อ
๖๒. เครื องบินขับไล่ทิ งระเบิดเป็ นเครื องบินสมรรถภาพสูงอาศัยความเร็ วเพือผลการจู่โจมและความอยูร่ อดเป็ น
สําคัญเหมาะทีจะโจมตีตามแกนยาวของเป้ าหมายสอดคล้องกับรู ปแบบอาการกระจายของระบบอาวุธที
ติดตังการปล่อยอาวุธสู่เป้ าหมายภาคพืนมีดว้ ยกันหลายวิธีเช่น การทิ งระเบิดระดับสูง ,การดําทิ งระเบิด
ฯลฯ ข้อใดกล่าวถึงข้อเสียของการดําทิ งระเบิด
ก. ถูกตรวจพบง่าย
ข. ต้องโจมตีขณะทัศนวิสยั ดีเพือเกือกูลต่อการค้นหาเป้ าหมาย
ค. การปล่อยอาวุธมีความแม่นยํา
ง. ข้อ ก.และ ข.ถูก
๖๓. อากาศยานของประเทศโซเวียตมีการเรี ยกชือทัวไปเป็ นทีรู้จกั กันในกลุ่มประเทศนาโต้ เครื องบิน ตระกูลมิค
เช่น มิค – ๒๑ ,มิค – ๒๓ เป็ นเครื องบินประเภทอะไร
ก. เครื องบินขับไล่
ข. เครื องบินทิ งระเบิด
ค. เฮลิคอปเตอร์โจมตี
ง. เครื องบินเติมนํามัน
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๖๔. เทคนิคในการปล่อยอาวุธของเครื องบินขับไล่ทิ งระเบิดมีดว้ ยกันหลายวิธีได้แก่ การทิ งระเบิดระดับสูง,
การดําทิ งระเบิด,การทิ งระเบิดระดับตํา,การโจมตีระยะไกล,เทคนิคการบินไต่ขนสู
ั ง,การทิ งระเบิดแบบ
ปล่อยลงข้อใดเป็ นการโจมตีระยะไกล
ก. การปล่อยอาวุธนําวิถีเข้าทําลายทีตัง ปตอ.โดยการปล่อยอาวุธโจมตีนนอยู
ั น่ อกระยะยิงของ ปตอ.
ข. ใช้เทคนิคการบินไต่ขึนสูงใช้วิธีการบินเข้าสู่เป้ าหมายในระดับตํา
ค. จะบินเข้าสู่เป้ าหมายในระดับความสูง ๙๐๐ – ๘๐๐๐ ฟุต
ง. ถูกทุกข้อ
๖๕.ยุทธวิธีมลู ฐานของเครื องบินขับไล่ทิ งระเบิดจะใช้วิธีใช้ความเร็ วสูงสุดและใช้ความสูงตําสุดทังนีเพืออะไร
ก. เพือความอยูร่ อดของเครื องบิน
ข. เพือจํากัดเวลาในการค้นหา พิสูจน์ฝ่าย
ค. เพือให้เกิดการปรากฏตัวของเครื องบินน้อยทีสุด
ง. ถูกทุกข้อ
๖๖. ปัญหาหลักยิงเบืองต้นของ ปตอ.คือการกําหนดจุดในอากาศ เบืองหน้าเป้ าหมายอันเป็ นจุดทีคาดว่า ลูก
กระสุนทีทําการยิงออกไปจะถูกเป้ าหมาย ณ จุดนัน นศท.มีความเข้าใจเกียวกับเป้ าหมาย ปตอ.อย่างไร
ก. หลับตาซ้ายเล็งด้วยสายตาขวาแล้วทําการยิงก็ถกู เป้ าหมาย
ข. เป้ าหมายขนาดใหญ่ส่วนมากแล้วง่ายในการเล็งตรง
ค. เป็ นเป้ าหมายเคลือนทีด้วยความเร็วสูง
ง. เป้ าหมายเป็ นจุดหยุดอยูก่ บั ที
๖๗. การเรี ยกชือแนวบิน การทีจะอธิบายลักษณะของแนวบินใดๆให้ชดั เจนได้นนจะต้
ั
องแยกออกสองลักษณะ
คือระดับสูงและทิศทาง ระดับสูงหมายถึงระดับสูงของเป้ าหมายจากพืนระดับแบ่งออกเป็ น ๓ แนวบิน คือ
ก. แนวบินระดับ,แนวบินไต่ขึน,แนวบินดําลง ข. แนวบินระดับ,แนวบินดําขึน,แนวบินไต่ลง
ค. แนวบินระดับ,แนวบินเฉียง,แนวบินวงกลม ง. แนวบินระดับ,แนวบินทางสูง,แนวบินทางดิ ง
๖๘. การปฏิบตั ิการของฝ่ ายคุกคามโดยเน้นเป็ นอย่างมากในเรื องการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีให้กบั การปฏิบตั ิ
ทางพืนดินการโจมตีส่วนใหญ่จะกระทําต่อเป้ าหมายตามแผนเพือตัดรอนกําลังกองหนุนในพืนที ปฏิบตั ิการ
ทางยุทธวิธี การปฏิบตั ิเหล่านีเรี ยกว่า
ก. การลาดตระเวนทางอากาศ
ข. การเคลือนย้ายทางอากาศยุทธวิธี
ค. การโจมตีทางอากาศ
ง. การข่มขวัญและปฏิบตั ิการทางด้านจิตวิทยา
๖๙. ทิศทางหมายถึงทิศทางบินสัมพันธ์กบั ทีตังปื น ข้อใดคือความหมายของแนวบินออก
ก. บินเข้าหาจุดทีตังปื นตรงศรี ษะพอดี
ข. บินออกจากจุดทีตังปื นตรงศรี ษะพอดี
ค. บินเข้าหาจุดทีตังปื นไปทางซ้าย – ขวา
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๗๐.การปฏิบตั ิการของฝ่ ายคุกคามโดยเน้นเป็ นอย่างมากในเรื องการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีให้กบั การปฏิบตั ิ
ทางพืนดิน การรวบรวมข่าวกรองเกียวกับข้าศึกโดยใช้อุปกรณ์รวบรวมข่าวกรองทางอากาศ
ตังแต่สายตาของนักบินจนถึงอุปกรณ์ตรวจจับอีเลคทรอนิคส์ทีทันสมัย การปฏิบตั ิเหล่านนีเรี ยกว่า
ก. การลาดตระเวนทางอากาศ
ข. การเคลือนย้ายทางอากาศยุทธวิธี
ค. การโจมตีทางอากาศ
ง. การข่มขวัญและปฏิบตั ิการทางด้านจิตวิทยา

๙

๗๑. เครื องบินทีเป็ นเป้ าหมายของ ปตอ.จะบินในลักษณะดังนี บินเป็ นเส้นตรง ,บินด้วยความเร็วคงที,ระยะใกล้สุด
ของเป้ าหมายกับปื น(ระยะลาด ณ จุดกึงคงที) ปตอ.และเครื องเล็งทีต้องใช้แก้ปัญหาได้นาํ หลักการเรขาคณิ ต
มาใช้โดยการสร้างพืนเอียงทางเรขาขึน เป้ าหมายและอาวุธถูกกําหนดให้อยูใ่ นพืนลาดนี เรี ยกว่า แนวความคิด
ในการใช้พืนลาด ข้อใดคือ แนวความคิดในการใช้พนลาด
ื
ก. การลดปัญหาในการเล็งของพลเล็ง ปตอ.ให้เหลือเพียงมุมดักเพียงมุมเดียว
ข. การลดปัญหาในการเข้าทีตังยิงหมู่ ปตอ. ในการเลือกทีตังยิง
ค. การลดปัญหาในการพิจารณามอบภารกิจให้หมู่ ปตอ.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
แผนที ทหารปื นใหญ่
๗๒. มุมแบริ ง คือ
ก. ง่ามมุมทีทํากับแกน เหนือ – ใต้ มีค่าไม่เกิน ๑,๖๐๐ มิลเลียม
ข. ง่ามมุมทีทํากับแกน เหนือ – ใต้ มีค่าไม่เกิน ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ค. ง่ามมุมทีทํากับแกน เหนือ – ใต้ มีค่าไม่เกิน ๔,๘๐๐ มิลเลียม
ง. ง่ามมุมทีทํากับแกน เหนือ – ใต้ มีค่าไม่เกิน ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๗๓. การวัดระยะในการทํางานแผนทีทหารปื นใหญ่หลักฐานทีนํามาใช้เป็ นระยะคํานวณหาส่วนสัมพันธ์อืนๆ คือ
ก. ระยะทางลาด
ข. ระยะทางดิง
ค. ระยะทางราบ
ง. ระยะทางสูง
๗๔. ความต้องการมูลฐานของการลอดลัด เพือใช้ในการคํานวนหาค่าพิกดั และความสูง
ก. ระยะ มุมสูง มุมดิ ง
ข. ระยะ มุมทางระดับ มุมดิ ง
ค. ระยะ มุมภาค มุมสูง
ง. พิกดั มุมภาค มุมดิ ง
๗๕. ลวดลานวันระยะทีชุดแผนที ป. ของร้อย ป.สนาม ได้รับเป็ นชนิด 30 เมตร หน้าเดียว ซึงสามารถอ่านได้
ละเอียดถึงเท่าใด
ก. ละเอียดถึง 0.0005 เมตร
ข. ละเอียดถึง 0.01 เมตร
ค. ละเอียดถึง 0.001 เมตร
ง. ละเอียดถึง 0.005 เมตร
๗๖. ทีตังสถานีตรวจอากาศ ปกติไม่จาํ เป◌็นต้องจัดหาข่ายควบคุมทางแผนทีหลักฐานงานแผนทีของทีตัง
สถานีตรวจอากาศทีจําเป็ นต้องใช้คือ
ก. แนวแสดงมุมภาค
ข. พิกดั ความสูง
ค. มุมภาคทิศทางยิง
ง. ไม่จาํ เป็ นต้องใช้
๗๗. มุมทีวัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจากแนวแสดงมุมภาค ไปยังแนวพืนยิง คือ
ก. มุมภาคตาราง
ข. มุมภาคแนวแสดงมุมภาค
ค. มุมตรงทิศ
ง. มุมทางระดับ
๗๘. ข้อเสียของการทํางานแผนทีวิธีการสามเหลียมข้อหนึงก็คือ เสียเวลาในการลาดตระเวน และวางแผนมาก แต่
ข้อดีในการปฏิบตั ิงานในสนามก็คือ
ก. ใช้เวลาในการคํานวณน้อยทีสุด และขยายข่ายงานได้ไกล
ข. ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการถากถางเส้นเล็งมาก
ค. ใช้เวลาในการทํางานในสนามน้อย
ง. จุดทุกจุด (A - B - C) จะต้องมองเห็นกัน

๑๐

๗๙. การแปลงให้เป็ นพิกดั ตารางร่ วมนันจะกระทําเมือหมุดหลักฐานของหน่วยรองแตกต่างจากหมุด
หลักฐาน ของหน่วยเหนืออย่างไร
ก. มุมภาคผิดไป ๒ มิลหรื อมากกว่า
ข. รัศมีความผิดพลาดของหลักฐานเริ มต้น ๑๐ เมตรหรื อมากกว่า
ค. ความสูงผิดพลาด ๒ เมตรหรื อมากกว่า
ง. ถูกทุกข้อ
๘๐. ข่ายควบคุมหลักฐานทางแผนทีอาจจะหาได้จากสารบบหมุดหลักฐานของหน่วยผลิตแผนทีแห่งชาติ
หรื ออาจได้รับหลักฐานงานแผนทีจากหน่วยเหนือมุมภาคเริ มต้นทีถูกต้องนันหามาได้อย่างไร
ก. เครื องวัดมุมภาคแบบไยโร
ข. โดยการตรวจการณ์ทางดาราศาสตร์
ค. โดยการคํานวนจากพิกดั ทีทราบ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๑. หลักฐานเริ มต้นเมือจะทํางานแผนที จะต้องทราบ
ก. พิกดั จุดเริ มต้น , มุมทิศของจุดเริ มต้น
ข. พิกดั จุดเริ มต้น , มุมข้างของจุดเริ มต้น
ค. พิกดั จุดเริ มต้น , มุมภาคของจุดเริ มต้น
ง. พิกดั จุดเริ มต้น , มุมตรงทิศของจุดเริ มต้น
๘๒. มุมภายในของรู ปสามเหลียมเมือรวมกันแล้วจะมีค่า
ก. ๑,๖๐๐ มิลเลียม
ข. ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ค. ๔,๘๐๐ มิลเลียม
ง. ๖,๔๐๐ มิลเลียม
๘๓. “ แนวหรื อเส้นทีทราบค่าทิศทาง ทีสร้างบนพืนดินใกล้กบั ทีตัง ใช้เป็ นแนวอ้างในการ ตังกล้องเรี ยกว่า ”
ก. แนวเส้นยิง
ข. แนวเส้นเล็ง
ค. แนวแสดงมุมภาค
ง. แนวสมมุติ
๘๔. กรณี ทีข่ายควบคุมหลักฐานทางแผนทีไม่สามารถกําหนดได้ในทันทีทนั ใดความรับผิดชอบในการวางแผน
งานแผนทีจะต้องริ เริ มในการขยายข่ายควบคุมข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. ทําการวัดพร้อมกัน(การส่งทิศทาง)
ข. การลอดลัดเฉพาะทิศทาง
ค. ขยายข่ายงานสามเหลียม
ง. ข้อ ก.และ ข.ถูกต้อง
๘๕. ข้อใดเป็ นงานแผนทีบริ เวณทีตังยิง
ก. ทีตังทีตรวจการณ์
ข. การสกัดตรงเพือสร้างหมุดหลักฐานทีหมาย
ค. การทําทีตังยิงให้กบั ทีตังเรดาร์และทีตังยิงสํารองของ ร้อย ป.
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๘๖. ณ จุดเริ มต้น มุมภาคไปสถานีหลังเท่ากับ ๑๒๐ มิลเลียม วัดมุมทางระดับได้ ๒,๓๐๐ มิลเลียม อยากทราบว่า
มุมแบริ งไปสถานีหน้ามีค่าเท่าใด
ก. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เท่ากับ ๒๔๒๐ ลบ ๓๒๐๐ เท่ากับ S ๗๘๐ W
ข. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เท่ากับ ๒๔๒๐ ลบ ๖๔๐๐ เท่ากับ S ๗๘๐ W
ค. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เท่ากับ ๒๔๒๐ บวก ๓๒๐๐ เท่ากับ N ๖๒๐ W
ง. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เท่ากับ ๒๔๒๐ บวก ๖๔๐๐ เท่ากับ N ๖๒๐ W
ศูนย์อาํ นวยการยิง
๘๗. ดินสอดํา ๖H (ใส้แข็ง) ใช้สาํ หรับ
ก. เขียนตัวอักษร
ค. ขีดเส้นตรงทีเป็ นหลักในการวัด

ข. เครื องหมายแสดงทีตัง
ง. ถูกทุกข้อ

๑๑

๘๘. แผ่นตารางทับเป้ าหมาย เป็ นเครื องมือทีใช้สาํ หรับกําหนดทีตังเป้ าหมายลง บนแผ่นเรขาด้วยวิธีอะไร
ก. พิกดั ตาราง
ข. โปล่าร์
ค. ย้ายจากจุดทีทราบ
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
๘๙. การกําหนดทีตังของจุดใดจุดหนึ ง (เป้ าหมาย) ลงไว้บนแผ่นเรขายิง โดยระบุเป็ นง่ามมุมจากทิศทางใดทิศทาง
หนึ งซึงเป็ นแนวอ้างกับระยะห่างทางข้างจากจุดทีทราบแล้ว เรี ยกว่าการกรุ ยแบบ
ก. การกรุ ยแบบพิกดั ตาราง
ข. การกรุ ยแบบย้ายจากจุดทีทราบ
ค. การกรุ ยแบบโปล่าร์
ง. ถูกทุกข้อ
๙๐.ในสมุดตารางยิงมุมยิงเล็กท่านจะหาค่ามุมสูงได้จากตารางอะไร
ก. ตาราง G
ข. ตาราง I
ค. ตาราง F
ง. ตาราง K
๙๑. แผ่นเรขายิงทีมีใช้อยูใ่ นศูนย์อาํ นวยการยิงนัน มีอยูด่ ว้ ยกัน ๒ ชนิด คือ
ก. แผ่นเรขาจากการยิง
ข. แผ่นเรขาจากงานแผนที
ค. แผ่นเรขายิงจากหน่วยเหนือ
ง. ขัอ ก และ ข ถูก
๙๒. เครื องหมายแสดงทีตัง เป็ นสัญญาลักษณ์ทีใช้เพือหมายทีตังของจุดต่าง ๆ ทีกรุ ยลงบนแผ่นเรขายิง มีลกั ษณะ
เป็ นรู ปกากบาท โดยเริ มต้นขีดเส้นให้ห่างรอยหมุดกรุ ยออกไป ประมาณ ๔๐ เมตร แต่ละเส้นยาวประมาณ
กีเมตร (มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐)
ก. ๑๔๐ เมตร
ข. ๑๕๐ เมตร
ค. ๑๖๐ เมตร
ง. ๒๐๐ เมตร
๙๓. เส้นตรงทีลากไว้บนแผ่นเรขายิงสําหรับใช้เป็ นเครื องชีมาตรามุมทิศบนโค้งมาตรามุมของแผ่นวัดระยะทิศ คือ
ก. ขีดหลักมุมภาค
ข. ศรทิศ
ค. ขีดหลักทิศเหนือ
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๙๔. การหาหลักฐานยิงเมือไม่มีการตัง บย.โดยใช้บรรทัดตารางยิงการหาค่ามุมสูงและค่าเวลาชนวน
ดําเนินการอย่างไร
ก. เลือนเส้นหางม้าไปทับระยะแผ่นเรขา
ข. อ่านมุมสูงใต้เส้นหางม้าบนมาตรามุมสูง
ค. อ่านค่าเวลาชนวน เอ็ม ๕๖๔ และค่าเวลาชนวนเอ็ม ๕๘๒ ใต้เส้นหางม้าจากมาตราเวลาชนวน
ง. ถูกทุกข้อ
๙๕. การตรวจสอบความถูกต้องหลักฐานต่าง ๆ ทีหาได้จากอุปกรณ์ชินหนึ งย่อมแตกต่างจากหลักฐานทีหาได้
จากอุปกรณ์อีกชิ นหนึ งโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางกราฟฟิ คเนืองจากความแตกต่างดังกล่าว จึงยอมให้ผดิ พลาด
ได้ภายในห้วงความคลาดเคลือนในข้อใด
ก. ระยะแตกต่างกันไม่เกิน บวก หรื อลบ ๓๐ เมตร
ข. ระยะแตกต่างกันไม่เกิน บวก หรื อลบ ๕๐ เมตร
ค. ระยะแตกต่างกันไม่เกิน บวก หรื อลบ ๑๐ เมตร
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๙๖. มุมพืนทียิงคือผลรวมทางพีชคณิตระหว่างมุมพืนทีกับมุมพืนทีเพิ มเติมมุมพืนทียิงจะต้องมีเครื องหมาย
แสดงค่าไว้เสมอใช้ค่าใกล้เคียง ๑ มิลเลียม ข้อใดเป็ นสูตรในการหามุมพืนที
ก. มุมพืนที เท่ากับ แตกต่างสูงหารด้วยระยะ ใน ๑,๐๐๐
ข. มุมพืนที เท่ากับ ระยะหารด้วยแตกต่างสูง
ค. มุมพืนที เท่ากับ ด้านประชิดมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุม
ง. ไม่มีขอ้ ถูก

๑๒

๙๗. ถ้าท่านต้องการทราบค่าแฟคเตอร์มุมพืนทีเพิ มเติมเป็ นตัวแก้ทีใช้สาํ หรับชดเชยความไม่แข็งของวิถี
กระสุนท่านจะเปิ ดสมุดตารางยิงได้ในตารางใด ช่องอะไร
ก. ตาราง H ช่อง ๑๒ และ ๑๓
ข. ตาราง H ช่อง ๓ และ ๔
ค. ตาราง G ช่อง ๑๒ และ ๑๓
ง. ตาราง G ช่อง ๓ และ ๔
๙๘. ในบรรทัดตารางยิงมุมยิงเล็กนันมาตรา ๑๐๐/ร.แสดงค่าเป็ นจํานวนมิลเลียมมาตรานีมาจาสูตรสัมพันธ์
มิลเลียม (ก เท่ากับ ผ/ร)และค่า ๑๐๐/ร สัมพันธ์กบั ระยะยิง อยากทราบว่าค่านีจะนํามาใช้ในกรณี ใด
ก. ค่าตัวแก้อาการเยืองของกระสุน
ข. ค่าตัวแก้ทิศทางลมส่งและลมต้าน
ค. เมือจําเป็ นต้องใช้ตาํ บลระเบิดไปทางข้างหรื อทางสูง
ง. ข้อ ก.และ ข.ถูก
๙๙. ในบรรทัดตารางยิงมุมเล็กมาตราทีใช้สาํ หรับหาค่าเวลาชนวน เอ็ม ๕๖๔ อ่านค่าละเอียดได้เท่าใด
ก. ๑ วินาที
ข. ๐.๑ วินาที
ค. ๐.๐๑ วินาที
ง. ๐.๐๐๑ วินาที
๑๐๐. ข้อใดเป็ นสูตรการหาแตกต่างสูงโดยไม่ใช้บรรทัดมุมพืนทียิง
ก. ตส.(ผ) เท่ากับ ก คูณ ร
ข. ตส.(ผ) เท่ากับ ก หาร ร
ค. ตส.(ผ) เท่ากับ ก บวก ร
ง. ตส.(ผ) เท่ากับ ก ลบ ร
๑๐๑.ส่วนบรรจุคือปริ มาณของดินส่งกระสุนทีใช้ในการยิงสําหรับกระสุนกึงรวมและกระสุนแยกบรรจุ อยาก
ทราบว่าในการพิจารณาว่าจะใช้ส่วนบรรจุใดนัน พิจารณาจากอะไร
ก. เวลาชนวนทีจะใช้ยงิ
ข. ชนิดของกระสุน
ค. มุมทิศ
ง. ระยะยิง
๑๐๒. ปัจจัยในการตัดสินใจโจมตีเป้ าหมายของ นอย. มีหลายประการ อยากทราบว่าปัจจัยเหล่านี ได้แก่อะไรบ้าง
ก. ทีตังเป้ าหมาย ,ลักษณะเป้ าหมาย
ข. กระสุนทีใช้, หน่วยยิงทีใช้
ค. คําแนะนําของ ผบ.ชา ,คําขอให้ทาํ การยิง, สถานการณ์ทางยุทธวิธี
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๓. ลําดับความเร่ งด่วนในการโจมตีเป้ าหมาย เป็ นสิ งสําคัญที นอย. จะใช้ในการตัดสินใจโจมตีเป้ าหมายก่อน
หรื อหลัง อยากทราบว่า นอย. เลือกลําดับความเร่ งด่วนโดยพิจารณาจากสิ งใด
ก. ลักษณะเป้ าหมาย, ทีตังของเป้ าหมาย, ภูมิประเทศ ,สภาพลมฟ้ าอากาศ, นโยบาย ของ ผบ.ชา
ข. สภาพลมฟ้ าอากาศ, ภูมิประเทศ, ทีตังของเป้ าหมาย
ค. ระบบค้นหาเป้ าหมาย , ระบบอํานวยการยิง, ระบบอาวุธกระสุน, ระบบการบังคับบัญชา
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
๑๐๔. ข่าวถึงผูต้ รวจการณ์ ที ศอย. ส่งไปให้กบั ผตน. ทีเป็ นสาระสําคัญประกอบด้วยกีส่วน อะไรบ้าง
ก. หน่วยทีจะยิง ,การเปลียนแปลงหรื อเพิ มเติมคําจากคําขอยิง
ข. จํานวนนัด,หมายเลขเป้ าหมาย
ค. คําสังเตือน, การกําหนดทีตังเป้ าหมาย
ง. ข้อ ก.และ ข.ถูกต้อง

๑๓

๑๐๕. ตามปกติปืนใหญ่สนามมักจะตังยิงในทีกําบังเพือซ่อนพรางตนเองจากข้าศึกการตังปื นใหญ่ไว้ในทีกําบังย่อม
อาจทําให้ไม่สามารถทําการยิงด้วยวิธีเล็งตรงจึงต้องใช้การยิงด้วยวิธีเล็งจําลองต่อเป้ าหมายเป็ นส่วนใหญ่
ปัญหาการยิงด้วยวิธีการเล็งจําลองของ ป.สนามนันเรี ยกว่าปัญหาหลักยิง ป.สนาม ต่อไปนีข้อใดเป็ น
ขันตอนในการแก้ปัญหา หลักยิง ป.สนาม
ก. ทํางานแผนทีเพือหาทีตังยิงและทีตังเป้ าหมาย
ข. หาหลักฐานแผ่นเรขาเพือให้ทราบ ระยะยิงและทิศทาง
ค. หาแตกต่างสูงและมุมพืนทียิง
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๖. การอํานวยการยิงทางเทคนิค คือ
ก. การแปลงคําขอยิงให้เป็ นหลักฐานยิง และส่งคําสังยิงทีเหมาะสมไปยังหมู่ปืน
ข. การวิเคราะห์คาํ ขอยิง และหาวิธียงิ ,การใช้กระสุน และเลือกหน่วยยิงทีเหมาะสม
ค. การควบคุมบังคับบัญชาหน่วยยิง ให้สนับสนุนการยิงอย่างเหมาะสม
ง. การรวบรวมภารกิจยิง และจัดแบ่งหน่วยยิง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางยุทธวิธี
๑๐๗. ตามปกติ อาวุธปื นใหญ่ เป็ นอาวุธทีใช้ยงิ ในระบบการเล็งจําลอง คือไม่เห็นเป้ าหมายจากทีตังยิง
เพือทีจะให้ลกู กระสุนไประเบิดยัง ณ เป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง จึงจําเป็ นต้องมีอะไร
ก. การแก้ปัญหายุทธวิธี ป.สนาม
ข. การแก้ปัญหาหลักยิง ป.สนาม
ค. การแก้ปัญหาการแบ่งมอบ ป.สนาม
ง. การแก้ปัญหาการควบคุม ป.สนาม
๑๐๘. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีโดยทัวไปของ ศอย.ร้อย
ก. ควบคุมการรวมอํานาจการยิง
ข. คํานวณหาหลักฐานยิง
ค. โจมตีเป้ าหมายตามเหตุการณ์
ง. โจมตีเป้ าหมายอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
๑๐๙.ในกองพัน ป.ชต. ได้กาํ หนดให้มีข่ายวิทยุ ระบบ FM ทีเกียวข้องกับการยิงอยู่ ๔ ข่าย ข้อใดกล่าวได้ถกู ต้อง
ก. ๔ ข่าย ได้แก่ บังคับบัญชา , อํานวยการยิง , แผนที , แจ้งเตือนภัยเนิ น
ข. ๔ ข่าย ได้แก่ บังคับบัญชา/ อํานวยการยิงกองพัน , แผนที , แจ้งเตือนภัยเนิ น
ค. ๔ ข่าย ได้แก่ บังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน , อํานวยการยิง กองร้อย ๑ - ๓
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๑๑๐.ในการร้องขอการยิงจากผูต้ รวจการณ์หน้าถึงศูนย์อาํ นวยการยิงในโอกาสแรกของการเปิ ดข่ายการติดต่อ
นันจําเป็ นต้องใช้ระบบรับรองฝ่ ายอยากทราบว่าเพือความมุ่งหมายใด
ก. ระบบรับรองฝ่ ายเป็ นส่วนหนึ งขององค์ประกอบคําขอยิง
ข. ป้ องกันข้าศึกลวงเลียนร้องขอการยิงปื นใหญ่ยงิ ทหารฝ่ ายเดียวกัน
ค. แจ้งเตือนให้ ศอย.ระมัดระวังในการระงับใช้วิทยุ
ง. ทีกล่าวมาถูกทุกข้อ
๑๑๑. แผ่นวัดระยะทิศใช้สาํ หรับวัดมุมเป็ นมิลเลียม,วัดระยะเป็ นเมตร และวัดมุมทิศจากหน่วยยิงไปยังทีหมาย
สําหรับการวัดมุมภาคและจากทีตรวจการณ์ไปยังทีหมาย อยากทราบว่าถ้า ป.จําลองทิศไว้ ๒,๘๐๐ มิลเลียม
วัดมุมทิศไปทางขวาของเส้นเล็งเท่ากับ ๑๐๐ มิลเลียม อยากทราบว่ามุมทิศสังปื นจะมีค่าเท่าใด
ก. ๒,๗๐๐ มิลเลียม
ข. ๒,๙๐๐ มิลเลียม
ค. ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ง. ๔,๘๐๐ มิเลียม
๑๑๒. มุม ต.เป็ นง่ามเล็ก ณ เป้ าหมายทีเกิดจากการตัดกันของแนวปื นเป้ าหมายและแนวตรวจการณ์เป้ าหมาย
ดังนัน มุม ต.มีค่าไม่เกิน ๓,๒๐๐ มิลเลียม อยากทราบว่าถ้ามุมภาค แนวปื น – เป้ าหมาย มีค่า ๓,๑๐๐ มิลเลียม
มุมภาค แนวผูต้ รวจการณ์หน้า – เป้ าหมาย มีค่าเท่ากับ ๓,๔๐๐ มิลเลียม มุม ต. มีค่าเท่าาใด.
ก. ๓๐๐ มิลเลียม
ข. ๕๐๐ มิลเลียม
ค. ๒,๙๐๐ มิลเลียม
ง. ๓,๒๐๐ มิลเลียม

๑๔

๑๑๓. ค่าของเวลาชนวน ทีแสดงไว้บนบรรทัดตารางยิง เป็ นค่าทีสัมพันธ์กบั อะไร
ก. ระยะยิง
ข. ส่วนบรรจุ และอุณหภูมิ
ค. มุมสูงและมุมพืนทีเพิ มเติม
ง. มุมทิศและมุมยิง
๑๑๔.ในการยิงกระสุนปื นใหญ่ชนวนเวลาสูงตําบลระเบิดทีเหมาะคือ
ก. ๑๕ เมตร
ข. ๒๐ เมตร
ค. ๓๐ เมตร
ง. ๕๐ เมตร
๑๑๕. มาตรามุมเยืองบนบรรทัดตารางยิงแสดงค่ามุมเยืองของกระสุนมีค่าเป็ นมิลเลียมเนืองจากลํากล้องปื นมีเกลียว
เวียนขวาดังนันเวลากระสุนตกก็จะเยืองไปทางขวาตัวแก้มุมเยืองจึงเป็ นซ้ายเสมออยากทราบว่าตัวแก้มุมเยือง
ดังกล่าวนําไปใช้กบั มุมอะไรของหลักฐานยิง
ก. มุมสูง
ข. มุมยิง
ค. มุมทิศ
ง. มุมยิงใหญ่
๑๑๖. การรวมอํานาจการยิงโดยใช้ปืนมากกว่า ๑ กองร้อย อาจจะเป็ นภารกิจยิงหาผลหรื อปรับการยิง อาจจะยิง
พร้อมกัน ณ เป้ าหมาย ,ตามคําสังข้าพเจ้า หรื อ พร้อมแล้วยิงได้ แต่วิธีการทีได้ผลมากทีสุด คือ.ก. ยิงหาผลพร้อมกัน ณ เป้ าหมาย
ข. ยิงทําลายใกล้ชิด
ค. ตามคําสังข้าพเจ้า
ง. ปรับการยิง
วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ
๑๑๗. “ ชาติไทย” ให้อะไรกับเหล่าคนไทยบ้าง
ก. ชีวิตและความภาคภูมิใจ
ข. ชีวิตและเงินทอง
ค. แผ่นดินและทีทํากิน
ง. แผ่นดิน ชีวิตและศาสนา
๑๑๘. ข้อใดแสดงออกถึงความผูกพันทางใจทีคนไทยมีต่อบ้านเกิดเมืองนอนของคนได้ชดั เจนมากทีสุด
ก. รักและหวงแหนถิ นฐานบ้านเมืองและป้ องกันรักษาประเทศ
ข. รักและดําเนินธุรกิจกับต่างชาติเพือสนับสนุนการค้าของไทย
ค. เสียภาษีเยอะ ๆ เพือจะได้ใช้เป็ นงบประมาณประเทศได้
ง. บํารุ งให้บา้ นเมืองมีความเจริ ญก้าวหน้า
๑๑๙. ข้อใดให้คาํ จํากัดความของคําว่า “ ศาสนา” ได้อย่างชัดเจนทีสุด
ก. เครื องยึดเหนียวจิตใจของเหล่าประชาชน
ข. สิ งทีมุ่งเน้นให้กระทําความดี ละเว้นความชัว
ค. คําสังสอนในทางทีดีทีผูเ้ ป็ นศาสดาแสดงสังสอนบัญญัติไว้ให้ทาํ ดีละความชัว
ง. ทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงมวล
ั
๑๒๐. วัฒนธรรม หมายถึงสิ งใด
ก. ลักษณะแสดงความนิยมชมชอบในสังคม
ข. ลักษณะถึงความเจริ ญงอกงาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. สิ งทีสืบเนืองมาจากบรรพกาลนับถือสอบต่อกันมา
ง. ผลงานสร้างสรรค์อนั เป็ นมรดกตกทอดกันมาในสังคม
…………………………

