ธนาคารข้ อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ช้ นปี ที 5 ชาย ( เหล่าทหารม้า )
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 กิง
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
วิชาเหล่าทหารม้า
วิชาอาวุธ
๕๗. คุณลักษณะของปื นกล 93 ขนาด .50 นิ ว ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. การทํางานด้วยแรงถอย
ข. สามารถยิงได้ทีละนัด
ค. การทํางานด้วยแก๊ส
ง. สามารถยิงได้เป็ นอัตโนมัติ
๕๘. ปื นใหญ่รถถังขนาด 76 มม. บ.32 เป็ นอาวุธหลักประจํารถ ถังเอ็ม 41 เครื องปิ ดท้ายเป็ นแบบใด
ก. แบบลิ ม เลือน เปิ ด - ปิ ด ทางดิ ง
ข. แบบอัตโนมัติ
ค. แบบลิ มเลือน เปิ ด - ปิ ด ทางระดับ
ง. แบบกึงอัตโนมัติ
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๕๙. เครี องควบคุมการยิงเล็งตรงหลัก ถ.เอ็ม 41 กับกล้องตรวจการณ์ บ.20 ป.1 ของ ผบ.รถ และพลยิง มีระบบ
2 ระบบ คือ
ก. ระบบ 1 เท่า และ ระบบ 3 เท่า
ข. ระบบ 1 เท่า และระบบ 4 เท่า
ค. ระบบ 1 เท่า และระบบ 5 เท่า
ง. ระบบ 1 เท่า และระบบ 6 เท่า
๖๐. สีทีทากระสุนปื นใหญ่ขนาด 76 มม. ทาไว้เพือจุดประสงค์ใด
ก. เพือความสวยงาม
ข. ป้ องกันสนิม
ค. เป็ นรหัสแสดงชนิดกระสุน
ง. ข้อ ข และ ค ถูกต้อง
๖๑. ปื นกลร่ วมแกน ขนาด .๓๐ นิ ว เอ็ม.37 มีระยะยิงไกลสุดเท่าใด
ก. 3,400 หลา
ข. 3,500 หลา
ค. 3,600 หลา
ง. ไม่มขี อ้ ใดถูก
๖๒. ปื นใหญ่รถถัง ขนาด 76 มม.บ.32 มีส่วนประกอบ 4 ส่วน ๆ ข้อใดมิใช่ส่วนประกอบของ ปื นใหญ่รถถังขนาด 76 มม.
ก. ปลอกเบียงแรงระเบิด
ข. ห้องระบายแก๊สตกค้าง
ค. โครงเครื องปิ ดท้าย
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๖๓. กล้องเล็ง บ.97 มีกาํ ลังขยาย 8 เท่า มีกาํ ลังขยายมากหรื อน้อยกว่ากล้องตรวจการณ์ บ.20 ป.เท่าใด
ก. มากกว่า 2 เท่า
ข. มากกว่า 3 เท่า
ค. น้อยกว่า 2 เท่า
ง. น้อยกว่า 3 เท่า
๖๔. ข้อใดเป็ นคุณลักษณะของกระสุนระเบิด (เฮชอี)
ก. สีกากีแกมเขียว เครื องหมายสีเหลือง
ข. สีดาํ เครื องหมายสีเหลือง
ค. สีเทา เครื องหมายและแถบสีเหลือง
ง. สีดาํ เครื องหมายสีขาว
๖๕. กระสุนเจาะเกราะของปื นกล เอ็ม.85 ขนาด .50 นิ ว มีลกั ษณะอย่างไร
ก. หัวทาสีดาํ
ข. หัวทาสีเงิน
ค. หัวทาสีฟ้า
ง. ไม่ทาสี
๖๖. ปื นกล เอ็ม60 ดี ขนาด 7.62 มม. มีระยะยิงหวังผลไกลสุด 1,100 เมตร และมีระยะยิงไกลสุดเท่าไร
ก. 2,725 เมตร
ข. 1,725 เมตร
ค. 4,725 เมตร
ง. 3,725 เมตร
๖๗. รถถัง เอ็ม 60 เอ 1 ถ้าปื นใหญ่ไม่ได้ทาํ การยิงให้ออกกําลังปื นทุก ๆ กีเดือน
ก. 6 เดือน
ข. 8 เดือน
ค. 3 เดือน
ง. 10 เดือน
๖๘. รถถังเอ็ม 60 เอ 3 ถ้าปื นใหญ่ไม่ได้ทาํ การยิงให้ออกกําลังปื นทุก ๆ กีเดือน
ก. 6 เดือน
ข. 8 เดือน
ค. 3 เดือน
ง. 10 เดือน
๖๙. รถถังเบา 32 สติงเรย์ มีอาวุธหลักคือ ปื นใหญ่แรงถอยตํา ขนาด 105 มม. แบบ แอล 7 และมีอาวุธรองคือปื นอะไร
ก. ปื นกล เอ็ม 240 ที ขนาด 7.62 มม.
ข. ปื นกล เอ็มซีซื 3
ค. ปื นกล เอ็มเอซีซี 58
ง. ปื นกล เอ็ม 60
๗๐. รถถังเอ็ม 41 เอ 2 และรถถัง เอ็ม 41 เอ 3 มีพลประจํารถ 4 นาย คือ 1 ผบ.รถ 2 พลยิง 3 พลขับ และคนที 4 คือใคร
ก. พลยิงผูช้ ่วย
ข. พลกระสุน
ค. พลบรรจุ
ง. พลนําสาร
๗๑. กระสุนระเบิดต่อสูร้ ถถัง (เฮชอีเอที-ที) ตัวลูกระเบิดจะเป็ นสีดาํ และมีเครื องหมายเป็ นสีอะไร
ก. ขาว
ข. เหลือง
ค. ฟ้ า
ง. แดง
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ยุทธวิธี
๗๒. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการรบด้วยวิธีรุก
ก. เอาชนะกําลังฝ่ ายข้าศึก
ข. ยึดรักษาภูมิประเทศสําคัญ
ค . ขัดขวางมิให้ขา้ ศึกใช้ทรัพยากร
ง. เอาใจ ผบ หน่วย
๗๓. ข้อใดมิใช่ลกั ษณะของการปฏิบตั ิการรบด้วยวิธีรุก
ก. การจู่โจม
ข. การรวมกําลัง
ค. การแทรกซึม
ง. ความรวดเร็ว
๗๔. การปฏิบตั ิเมือปะทะกับรถถังข้าศึกข้อใดกล่าวถูกทีสุด
ก. ยิงตอบโต้ , คลีคลายสถานการณ์ , รายงานผลการปฏิบตั ิไปยัง ผบ.ร้อย
ข. ยิงตอบโต้ , แจ้งเตือนส่วนทีเหลือ , ผบ.หมวดสังเข้าปะทะ , รายงานการปะทะไปยัง ผบ.ร้อย , คลีคลาย
สถานการณ์ ,รายงานผลการปฏิบตั ิไปยัง ผบ.ร้อย
ค. แจ้งเตือนกําลังพล,หาทีกําบังซ่อนพราง,รายงานการปะทะ,เตรี ยมการยิงโต้ตอบ
ง. ถูกทุกข้อ
๗๕. ข้อใดไม่ใช่แบบของการรบด้วยวิธีร่นถอย
ก. การรบหน่วงเวลา
ข. การถอนตัว
ค. การถอย
ง. การผละออกจากข้าศึก
๗๖. การจัดกําลังในพืนทีเข้าปะทะมีการจัดกําลังกีส่วน
ก. ส่วนกําบัง
ข. กองระวังหลัง
ค. กําลังส่วนใหญ่
ง. ถูกทุกข้อ
๗๗. ข้อใดมิใช่หลักการเสริ มความมันคง และการจัดระเบียบใหม่
ก. การระวังป้ องกัน
ข. การลาดตระเวน
ค. การวางกําลัง
ง. การส่งกลับ
๗๘. จุดประสงค์ของการรบหน่วงเวลาคือ
ก. การลีกเลียงการรบแตกหัก
ข. การลวงข้าศึก
ค. การผละออกจากข้าศึก
ง. การปฏิบตั ิการร่ นถอยทีทําในพืนทีเฉพาะเจาะจงสําหรับเวลาทีเฉพาะเจาะจง
๗๙. รู ปขบวนต่อเนืองใช้กบั สถานการณ์ใด
ก. การปะทะกับข้าศึกไม่หน้าจะเกิดขึน
ข. คาดว่าอาจจะปะทะกับข้าศึก
ค. จะมีการปะทะกับข้าศึกแล้ว
ง. ไม่มขี อ้ ใดถูก
๘๐. รู ปขบวนพืนฐานของหมวด ถ. มีกีรูปขบวน
ก. 4 รู ปขบวน
ข. 5 รู ปขบวน
ค. 6 รู ปขบวน
ง. 7 รู ปขบวน
๘๑. การตังรับแบบคล่องตัว แบ่งกําลังเป็ น 3 ส่วน อะไรบ้าง
ก. ส่วนระวังป้ องกัน , ส่วนตังรับหน้า , ส่วนกองหนุน
ข. ส่วนระวังป้ องกัน , ส่วนตรึ ง , ส่วนกองหนุน
ค. ส่วนลาดตระเวน , ส่วนตังรับหน้า , ส่วนกองหนุน
ง. ส่วนลาดตระเวน , ส่วนตรึ ง , ส่วนกองหนุน
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๘๒. ลักษณะพึงประสงค์ของทีรวมพลคืออะไร
ก. ซ่อนพรางการตรวจการณ์ทงทางพื
ั
นดิน - และทางอากาศ
ข. มีเส้นทางเข้าออกอย่างน้อย 1 เส้นทาง
ค. พืนดินแข็งเป็ นทีดอน และกว้างขวางกระจายกําลัง
ง. ถูกทุกข้อ
๘๓. ข้อใดอยูใ่ นหัวข้อ "การจัดระเบียบใหม่"
ก. การรายงาน
ข. การทดแทน
ค. การส่งกลับ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๔. ข้อใดไม่ใช่คาํ สังยุทธการ
ก. สถานการณ์
ข. ภารกิจ
ค. การปฏิบตั ิ
ง. การรายงาน
๘๕. ระดับของการปฏิบตั ิในการตังรับมี 3 ระดับคือ
ก. ป้ องกัน,รังหน่วง,ฉากกําบัง
ข. ป้ องกัน,ถอนตัว,ฉากกําบัง
ค. ลาดตระเวน,รังหน่วง,ฉากกําบัง
ง. ป้ องกัน,รังหน่วง,ถอนตัว
๘๖. เมือได้รับคําสังให้เป็ นกองระวังหน้า ผบ.หมวด จะต้องทราบถึงสิ งใดบ้าง
ก. เส้นหลักการเคลือนที
ข. กว้างด้านหน้าทีได้รับมอบ
ค. การยิงสนับสนุนทีจะได้จากหน่วยเหนือ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๗. ภารกิจของกําลังในพืนทีตังรับหน้าในการตังรับแบบยึดพืนทีคืออะไร
ก. ใช้อาํ นาจในการยิง
ข. ใช้อาํ นาจการทําลาย , ข่มขวัญ
ค. ปฏิบตั ิการรบร่ วมกับทหารเหล่าอืน
ง. ถูกทุกข้อ
๘๘. หมู่บงั คับการ (หมู่ บก.) กองบังคับการกองร้อยรถถังเป็ นศูนย์รวมของการปฏิบตั ิการทางทหารต่าง ๆ รวมทัง
การดําเนินการทางยุทธการให้กบั กองร้อย ตามธรรมดาจะอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของใคร
ก. ผูบ้ งั คับกองร้อย
ข. รองผูบ้ งั คับกองร้อย
ค. ผูบ้ งั คับหมวด
ง. นายทหารยานยนต์
๘๙. การปฏิบตั ิการรบด้วยวิธีรุกเพือทําลายกําลังข้าศึก มีจุดประสงค์เพืออะไร
ก. ยึดรักษาภูมิประเทศสําคัญ
ข. ขัดขวางข้าศึกมิให้ใช้แหล่งทรัพยากร
ค. ตรึ งข้าศึกไว้ในทีมัน
ง. ถูกทุกข้อ
๙๐. การเข้าตีประณีตจะแตกต่างจากการเข้าตีเร่ งด่วนตรงที
ก. มีข่าวสารเกียวกับข้าศึกมากกว่า
ข. มีเวลาในการวางแผนมากกว่า
ค. มีการประสานการปฏิบตั ิและเตรี ยมการมากกว่า ง. ถูกทุกข้อ
๙๑. การปฏิบตั ิเมือปะทะกับหมวดรถถังผสมกับการยิงต่อสูร้ ถถังของข้าศึก ผูบ้ งั คับหมวดจะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. ยิงตอบโต้และการแจ้งเตือนส่วนทีเหลือของหมวด
ข. ผูบ้ งั คับหมวดสังการให้เข้าปะทะ
ค. คลีคลายสถานการณ์โดยใช้การยิงและการเคลือนที
ง. ถูกทุกข้อ

๑๐

วิชาหลักยิง
๙๒. การยิงส่ายทางกว้างคือการยิงอย่างไร
ก. การยิงแจกจ่ายกระสุนไปทางลึกโดยการเปลียนระยะยิง
ข. การยิงแจกจ่ายกระสุนไปทางกว้างโดยการเปลียนมุมทิศ
ค. การยิงแจกจ่ายกระสุนไปทางกว้างโดยการเปลียนระยะยิง
ง. การยิงแจกจ่ายกระสุนไปทางลึกโดยการเปลียนมุมยิง
๙๓. แผ่นจดระยะทีใช้อยูม่ ี 2 แบบคือ
ก. แบบวงกลม และแบบสามเหลียม
ข. แบบวงกลม และแบบภาพสังเขป
ค. แบบหลัก และแบบรอง
ง. แบบหลัก และ แบบเพิ มเติม
๙๔. แผนการยิงของ ผบ.ร้อย นันลักษณะเป้ าหมายของกองร้อยจะกําหนดเป็ น
ก. ตัวอักษร เช่น ก – ข - ค
ข. รู ปสามเหลียม
ค. ตัวเลขเช่น 1 – 2 - 3
ง. รูปดาว
๙๕. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบคําขอยิง
ก. สวัสดีครับ
ข. การแสดงตนของผูต้ รวจการณ์
ค. คําสังเตือน
ง. การกําหนดทีตังเป้ าหมาย
๙๖. เครื องควบคุมการยิงเพิมเติมอันได้แก่ เครื องกําหนดมุมภาคทิศ บ.31 มีค่าความคลาดเคลือนเท่าไร
ก. ไม่มคี ่าความคลาดเคลือนถ้ามีตอ้ งส่งซ่อม
ข. มีค่าความคลาดเคลือน 100 มิลเลียม
ค. มีค่าความคลาดเคลือน 200 มิลเลียม
ง. มีค่าความคลาดเคลือน 400 มิลเลียม
๙๗. กระสุนลูกปรายใช้ยงิ เป้ าหมายในลักษณะใด
ก. รถถัง
ข. รถบรรทุก
ค. เครื องบิน
ง. หน่วยทหาร
๙๘. กล้อง บ.97 มีกาํ ลังขยายกีเท่า
ก. 6 เท่า
ข. 7 เท่า
ค. 8 เท่า
ง. 9 เท่า
๙๙. การออกกําลังปื นใหญ่ ถ้าปื นไม่ได้ทาํ การยิงจะออกกําลังทุกกีเดือน
ก. 4 เดือน
ข. 6 เดือน
ค. 8 เดือน
ง. 12 เดือน
๑๐๐. ข้อใดคือลักษณะของจุดอ้าง
ก. ตําบลทีเห็นเด่นชัด
ข. ภูมิประเทศทีอุดมสมบูรณ์
ค. หุบเขา
ง. ลําธาร
๑๐๑. การนํากระสุนเข้าเก็บในรถถังให้หนั ทางด้านท้ายปลอกกระสุนขึนข้างบน อยากทราบว่าทีเก็บกระสุนปื นใหญ่
ทีตัวรถจะเก็บกระสุนปื นใหญ่ได้กีนัด
ก. 30 นัด
ข. 33 นัด
ค. 35 นัด
ง. 37 นัด
๑๐๒. การทําลายยุทโธปกรณ์ เป็ นการตกลงใจของผูบ้ งั คับบัญชาทีจะกระทําต่อเมือได้รับมอบอํานาจจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาชันไหนขึนไป
ก. ชัน ผบ. พัน. ขึนไป
ข. ชัน ผบ.กรม ขึนไป
ค. ชัน ผบ.พล. หรื อเหนือกว่าเท่านัน
ง. พลประจํารถทําได้เลย

๑๑

๑๐๓. รถถังในบทบาทการยิงแบบปื นใหญ่สนาม การเลือกและการนําหมวดรถถังเข้าทีตังยิง การเลือกทีตังยิงทีดีควร
มีลกั ษณะอย่างไร
ก. ทําการยิงได้ทุกเป้ าหมายในเขตรับผิดชอบ
ข. พืนดินแข็งได้ระดับ
ค. หมุนป้ อมปื นได้รอบตัว
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๔. คําสังยิงของหมวดรถถังในภารกิจการยิงเล็งจําลอง มีคาํ สังยิงขันแรก 6 ประการ อยากทราบว่าลักษณะ
เป้ าหมายเป็ นคําสังยิงข้อทีเท่าไร
ก. ข้อ 2
ข. ข้อ 3
ค. ข้อ 4
ง. ข้อ 5
๑๐๕. แผนการยิงของหมวดในการรบด้วยวิธีรุก จะต้องมีการวางแผนการใช้อาํ นาจการยิงของหมวดรถถังไว้
ล่วงหน้าโดยจะกําหนดเป้ าหมายลงในแผนการยิงของหมวดไว้อย่างไรบ้าง
ก. เป้ าหมายจู่โจม
ข. เป้ าหมายทีทราบล่วงหน้า
ค. เป้ าหมายทีคาดไว้ลว่ งหน้า
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐๖. ระเบียบการนําหน่วยมี 8 ขันตอน อยากทราบว่า ขันตอนที 4 คืออะไร
ก. วางแผนขันต้น
ข. ลาดตระเวน
ค. เริ มการเคลือนย้ายทีจําเป็ น
ง. ออกคําสังยุทธการ
วิชา สือสาร
๑๐๗. ชุดวิทยุ AN / VRC-12 ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. RT- 524
ข. RT- 524 + R- 442/VRC
ค. RT- 246
ง. RT- 246+R-442/VRC
๑๐๘. การจัดลําดับชันความลับเพือรักษาความปลอดภัยของข่าว มีอย่างไร
ก. 3 ชัน ลับทีสุด, ลับ, ปกปิ ด
ข. 2 ชัน ลับทีสุด, ลับมาก
ค. 4 ชัน ลับทีสุด, ลับมาก, ลับ, ปกปิ ด
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก
๑๐๙. โทรศัพท์ TA-312/PT เมือใช้สาย WD-1 /TT จะติดต่อได้ไกลเท่าไร
ก. 4 - 12 ไมล์
ข. 24 - 32 ไมล์
ค. 14 - 32 ไมล์
ง. 14 - 22 ไมล์
๑๑๐. การอ่านออกเสียงตัวเลข 3 อ่านว่าอย่างไร
ก. สาม
ข. สา - อําม
ค. สะ - อําม
ง. เลขสาม
๑๑๑. การทวนข่าว ใครเป็ นผูท้ วน
ก. สถานีรับ
ข. สถานีส่ง
ค. สถานีใดก็ได้ทีมีความพร้อม
ง. สถานีกลาง
๑๑๒. การปรนนิบตั ิบาํ รุ งเครื องมือสือสาร ควรจะปฏิบตั ิเมือใด
ก. มีเวลาว่างก็ทาํ
ข. หลังการใช้งาน
ค. ก่อนการใช้งาน
ง. ปรนนิบตั ิบาํ รุ งประจําสัปดาห์พร้อมยานพาหนะ
๑๑๓. กลุ่มชุดวิทยุ CNR - 900 มีกีชุด
ก. 6 ชุด
ข. 7 ชุด
ค. 8 ชุด
ง. 9 ชุด

๑๒

๑๑๔. วิทยุ GRC-1600 ใช้ยา่ นความถีและการปรุ งคลืนแบบใด
ก. VRC/FM-AM
ข. VRC/AM
ค. VHF/FM-AM
ง. VHF/FM
๑๑๕. ส่วนประกอบลําโพงใดใช้กบั กลุ่มชุดวิทยุ CNR-900 บนยานยนต์
ก. ลําโพง LSA-108/M
ข. ลําโพง LS-454
ค. ลําโพง LAS-100 M
ง. ใช้ได้ทุกข้อ
๑๑๖. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบชุด ของชุดวิทยุ GRC-1600
ก. เครื องรับ-ส่ง RT 7330 B
ข. Mold Tcu-80
ค. ลําโพง LS-454
ง. ถูกทุกข้อ
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
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