ธนาคารข้อสอบ
หลักสู ตรการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร ช้ นปี ที 5 ชาย ( เหล่าทหารราบ )
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
วิชาเหล่าทหารราบ
วิชา การปรับการยิง ค. และ ป.
๕๗. เมือผูต้ รวจการณ์หน้าพบเป้ าหมายแล้ว จะต้องรี บวางแผนกระทําต่อเป้ าหมายทันที หน้าทีประการแรก
ของ ผตน. คืออะไร
ก. ร้องขอการยิง
ข. คํานวณการยิง
ค. ออกคําสังยิง
ง. กําหนดทีตังเป้ าหมาย
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๕๘. เครื องมือเครื องใช้ของผูต้ รวจการณ์หน้ามีหลายชนิด เครื องมือเครื องใช้ทีจําเป็ นและขาดไม่ได้สาํ หรับ
ผตน.ได้แก่อะไร
ก. กล้องส่อง
ข. แผนทีเข็มทิศ
ค. ภาพสังเขป
ง. การวัดมุมด้วยนิ วมือ
๕๙. คําขอยิงนันจะต้องส่งอย่างรวดเร็วทีสุด หัวข้อคําขอยิง ข้อที ๑ ได้แก่อะไร
ก. คําเตือน
ข. การกําหนดทีตังเป้ าหมาย
ค. การแสดงตน ฯ
ง. ลักษณะเป้ าหมาย
๖๐. ผตน.พูดร้องขอ “ลพบุรี ๑๘ จากลพบุรี ๒๔ ปรับการยิง” เป็ นวิธีร้องขอการยิง ด้วยวิธีอะไร
ก. วิธีโปล่าร์
ข. วิธีพิกดั
ค.วิธีหมายพิกดั
ง. วิธียา้ ยจากจุดทีทราบ
๖๑. คําพูดร้องขอต่อไปนี ผตน. ขาดหลักฐานอะไร “ ลพบุรี ๑๘ จากลพบุรี ๒๔, มุมภาค ๓,๒๐๐ ระยะ ๙๐๐
รถถังข้าศึก”
ก. คําเตือน
ข. การกําหนดทีตังเป้ าหมาย
ค. การแสดงตน ฯ
ง. ลักษณะเป้ าหมาย
๖๒. เมือ ค. หรื อ ป. ยิงสนับสนุนให้แล้ว ผตน. ตรวจตําบลกระสุนตกว่า “ระยะเป้ าหมาย” การแก้ไขการยิงแก้
อย่างไร
ก. เพิ มระยะ
ข. ลดระยะ
ค. ซําระยะเดิม
ง. ตรงทิศ
๖๓. เมือ ค. หรื อ ป. ยิงสนับสนุนให้แล้ว ผตน.ตรวจทางทิศได้ว่า “ขวา ๑๐๐” ผตน.อยูห่ ่างเป้ าหมาย ๒,๐๐๐
เมตร ต้องแก้ไขอย่างไร
ก. ขวา ๑๐๐
ข. ซ้าย ๑๐๐
ค. ขวา ๒๐๐
ง. ซ้าย ๒๐๐
๖๔. เมือ ค. หรื อ ป. ยิงสนับสนุนให้แล้ว ผตน. ตรวจตําบลกระสุนตกได้ว่า “หน้า, ตรงทิศ” แก้ไขอย่างไร
ก. ลด.....
ข. เพิ ม.......
ค. ซําระยะเดิม
ง. เป้ าหมาย, ยิงหาผล
๖๕. หัวข้อคําขอยิงทีส่งไปให้ ศอย.จะต้องบอกให้ ศอย.เข้าใจง่าย การคํานวณการยิงจะได้รวดเร็ว หัวข้อคํา
ขอยิงทีต้องบอกเสมอ คืออะไร
ก. ข้อ ๑,๓,๔,๕
ข. ข้อ ๑,๒,๔,๕
ค. ข้อ ๑,๒,๓,๕,๖
ง. ข้อ ๑,๒,๓,๔
๖๖. ในการแก้ไขการยิง ผตน. มีวิธีบอกหลักฐานทังทางระยะและทางทิศ ผตน. บอกหลักฐานการแก้ไขทาง
ระยะเป็ นตัวเลขจํานวนเต็ม เท่าไร
ก. ๑๐. ม.
ข. ๕ ม.
ค. ๑๐๐ ม.
ง. ๑,๐๐๐ ม.
วิชา เครืองยิงลูกระเบิดขนาด ๑๒๐ มม.
๖๗. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. เป็ นอาวุธประจําหน่วย ใช้ยงิ สนับสนุนให้กบั หน่วยในแนวหน้า มีอตั ราการจัดอยูใ่ น
หน่วยระดับใด
ก. กองร้อยอาวุธเบา
ข. กองพันทหารราบ
ค . กองพลทหารราบ
ง. กรมทหารราบ

๘

๖๘. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ทําการยิงด้วยมุมสูง บรรจุลกู ระเบิดยิงทางปากลํากล้องทีละนัด ๑ หมู่ ค. หนัก
มีกาํ ลังพลเท่าไร
ก. ๘ นาย
ข. ๙ นาย
ค. ๑๐ นาย
ง. ๖ นาย
๖๙. ค. ขนาด ๑๒๐ มม. ทําการยิงด้วยวิธีเล็งจําลองเป็ นหลัก ทําการยิงเป้ าหมายโดยวิธีอะไร
ก. ลันไก
ข. หย่อน ลย.ทางปากลํากล้อง
ค. ถูกทังข้อ ก และ ข
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๗๐. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. เมือปรับระดับทางทิศและทางระยะไม่ได้แล้ว ต้องใช้วิธียา้ ยพืนยิงด้วยขาหยัง การย้าย
พืนยิงด้วยการย้ายขาหยังจะย้ายได้กีมิลเลียม
ก. ๓,๐๐๐ มิลเลียม
ข. ๔,๒๐๐ มิลเลียม
ค. ๖,๔๐๐ มิลเลียม
ง. ๔,๘๐๐ มิลเลียม
๗๑. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. มีระยะยิงขึนอยูก่ บั ลูกระเบิดยิง ลย.สังหารมี ระยะยิงใกล้สุดประมาณ ๔๐๐ เมตร
มีระยะยิงไกลสุด เท่าไร
ก. ๗,๕๐๐ เมตร
ข. ๖,๕๐๐ เมตร
ค. ๕,๕๐๐ เมตร
ง. ๔,๗๓๗ เมตร
๗๒. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. มีอตั ราการยิงสูงสุด ๑๐ นัด/นาที และมีอตั ราการยิงต่อเนือง เท่าไร
ก. ๒ นัด/นาที
ข. ๕ นัด/นาที
ค. ๖ นัด/นาที
ง. ๘ นัด/นาที
๗๓. การตังยิง ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ตังมาตรามุมสูง ทีกล้องเล็ง เอ็ม ๕๓ ทีมุมเท่าไร
ก. ๓,๒๐๐ มิลเลียม
ข. ๑,๑๐๐ มิลเลียม
ค. ๒,๕๐๐ มิลเลียม
ง. ๘๐๐ มิลเลียม
๗๔. การตังยิง ค.ขนาด ๑๒๐ มม. พลยิงใช้เส้นเล็งของกล้องเล็ง เล็งต่อหลักเล็ง อย่างไร
ก. ทาบทับกึงกลางหลักเล็ง
ข. ทาบขอบขวาหลักเล็ง
ค. ทาบขอบซ้ายหลักเล็ง
ง. ไม่มีขอ้ ถูก
๗๕. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ลูกระเบิดยิงสังหาร มีส่วนบรรจุเท่าไร
ก. ๘ ส่วน
ข. ๙ ส่วน
ค. ๖ ส่วน
ง. ๕ ส่วน
๗๖. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. มีสีของลูกระเบิดยิงควัน สีอะไร
ก. สีฟ้า
ข. สีกากีแกมเขียว
ค. สีเทา
ง. สีดาํ
วิชา หมวด อาวุธหนักในการถอนตัว , มว.ค.หนัก ในการร่ นถอย
๗๗. มว. อาวุธหนัก จัดอยูใ่ นอัตราของกองร้อยใด
ก. กองร้อยอาวุธเบา
ข. กองร้อยต่อสูร้ ถถัง
ค. กองร้อยสนับสนุนการรบ
ง. กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ
๗๘. มว. อาวุธหนัก ประกอบด้วยอาวุธอะไรบ้าง
ก. ค. ๖๐ และ ปรส. ๗๕
ข. ค. ๘๑ และ ปรส. ๗๕
ค. ค. ๘๑ และ ปรส. ๑๐๖
ง. ค. ๖๐ และ ปรส. ๑๐๖
๗๙. ในการถอนตัวเมือข้าศึกไม่กดดัน หน่วยใดเป็ นส่วนระวังป้ องกันให้กบั กําลังส่วนใหญ่
ก. ส่วนทีเหลือไว้ปะทะ
ข. กองร้อยหนุน
ค. มว.หนุน
ง. มว.ในแนวหน้า
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๘๐. หมวด ค.หนัก จัดอยูใ่ นอัตราของกองร้อยใด
ก. กองร้อยอาวุธเบา
ข. กองร้อยเครื องยิงหนัก
ค. กองร้อยสนับสนุนการรบ
ง. กองร้อยต่อสูร้ ถถัง
๘๑. การจัดกองร้อย ค.หนัก ประกอบด้วย
ก. บก.ร้อย , มว.ปรส. ๑๐๖ , ๓ หมวด ค.หนัก ข. บก.ร้อย , ๓ มว.ปรส. ๑๐๖ , หมวด ค.หนัก
ค. บก.ร้อย , ๓ มว.ปรส. ๑๐๖
ง. บก.ร้อย , ๓ หมวด ค.หนัก
๘๒. ผบ.ร้อย ค.หนัก ควบคุมการยิง และการเปลียนย้ายทีตังยิงตามคําสัง ผบ.กรม ร. เป็ นการใช้ ค.หนัก
ทางยุทธวิธีลกั ษณะใด
ก. การช่วยส่วนรวม
ข. การช่วยโดยตรง
ค. การขึนสมทบ
ง. การเพิ มเติมกําลังยิง
๘๓. ใครเป็ นผูบ้ งั คับหมวด ค.หนัก
ก. พ.ต.ซือสัตย์
ข. ร.อ.กล้าหาญ
ค. ร.ท.รักชาติ
ง. จ.ส.อ.ใจดี
วิชา กองร้ อยอาวุธเบาในการร่ นถอย และกองร้ อยอาวุธเบาในการรบหน่ วงเวลา
๘๔. กองร้อยอาวุธเบาจะปฏิบตั ิการร่ นถอย โดยเป็ นกําลังของส่วนใด
ก. โดยเป็ นส่วนหนึ งของกําลังส่วนใหญ่
ข. โดยเป็ นกําลังส่วนน้อย
ค. โดยไม่เป็ นกําลังของใคร
ง. โดยเป็ นกําลังส่วนไหนก็ได้
๘๕. การร่ นถอยจะดําเนินการเพือความมุ่งหมาย เพืออย่างใดอย่างหนึ ง หรื อมากกว่าหนึ งเพราะอะไร
ก. เพือยังความรบกวน , ความอ่อนเพลีย
ข. เพือนํากําลังไปใช้ทีอืน
ค. เพือผละออกจากการรบ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๖. แผนการถอนตัวจะต้องทําอย่างสมบูรณ์ และละเอียดละออซึงได้แก่อะไรบ้าง
ก. เวลา และลําดับความเร่ งด่วนในการถอนตัว ข. มาตราการในการควบคุม
ค. อาวุธสมทบ
ง. ถูกทุกข้อ
๘๗. การถอยได้กระทําต่อจากการถอนตัวจากการรบ การถอยจะเริ มต้นขึนเมือใด
ก. ภายหลังทีกําลังส่วนใหญ่ได้ผละออกจากการปะทะ และจัดรู ปขบวนเดินแล้ว
ข. ภายหลังการรบหน่วงเวลา
ค. ภายในพระอาทิตย์ขึน
ง. ภายในพระอาทิตย์ตก
๘๘. กําลังส่วนทีเหลือไว้ปะทะ มีหน้าทีอะไร
ก. ป้ องกันกําลังส่วนน้อยให้ถอนตัว
ข. ป้ องกัน และกําบังการถอนตัวให้กาํ ลังส่วนใหญ่
ค. ป้ องกันเฉพาะตนเอง
ง. ป้ องกันเฉพาะผูบ้ งั คับบัญชา
๘๙. การถอนตัวในเวลากลางวันนันส่วนใหญ่ จะต้องถูกอะไรบังคับ ถึงจะถอนตัว
ก. ผูบ้ งั คับบัญชาบังคับ
ข. ข้าศึกบีบบังคับ
ค. ไม่มีใครบังคับ
ง. สมัครใจเอง

๑๐

วิชา การรบด้ วยวิธีรุก / กองร้ อยอาวุธเบาเข้ าตีเวลากลางคืน
๙๐. ผูบ้ งั คับ มว.ปล. ไปรับคําสังการเข้าตีจากกองร้อยมีใครร่ วมไปรับคําสังบ้าง
ก. ผบ.มว.ปล. , รอง ผบ.มว.ปล. , ผบ.หมู่ ปก. , พลวิทยุ
ข. ผบ.มว.ปล. , ผบ.หมู ปก. , พลนําสาร
ค. ผบ.มว.ปล. , ผบ.หมู่ ปก. , พลวิทยุ
ง. ถูกทุกข้อ
๙๑. แผนการเข้าตีประกอบด้วยอะไร
ก. แผนการดําเนินกลยุทธ
ข. แผนการยิงสนับสนุน
ค. แผนการตังรับ
ง. ถูกทังข้อ ก. และข.
๙๒. ลักษณะภูมิประเทศทีเป็ นทีหมายของหมวด ควรมีลกั ษณะอย่างไร
ก. สังเกตได้ง่ายจากทางพืนดิน
ข. ทีหมายควรให้ราบพยายามเข้าสู่จุดเดียวกัน
ค. อยูใ่ นระยะยิงหวังผลของ ค.๖๐ และต้องไม่กว้างและไม่ลึกจนเกินไป
ง. ถูกทุกข้อ
๙๓. จุดแยกหมวดไปจนถึงจุดแยกหมู่ ใครเป็ นผูก้ าํ หนด
ก. ผูบ้ งั คับกองร้อย
ข. ผูบ้ งั คับหมวด
ค. ผูบ้ งั คับหมู่
ง. ถูกทุกข้อ
๙๔. ทันทีทียึดทีหมายได้แล้ว หน่วยจะปฏิบตั ิอย่างไร
ก. เคลือนทีไปยังทีหมายทีได้รับมอบ
ข. วางกําลังตามลักษณะภูมิประเทศ
ค. สํารวจผูบ้ าดเจ็บเพือเตรี ยมการส่งกลับ , สํารวจอาวุธยุทโธปกรณ์ ,เครื องกระสุน
ง. ถูกทุกข้อ
วิชา กองร้ อยอาวุธเบาตังรับ / มว.ค.หนัก สนับสนุนการตังรับ
๙๕. การทีทําให้ขา้ ศึกเสียระเบียบ และทําลายข้าศึก เป็ นภารกิจอะไร
ก. เข้าตี
ข. ตะลุมบอน
ค. ตังรับ
ง. ถอนตัว
๙๖. หลักการตังรับในการใช้ภูมิประเทศอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด จะต้องคํานึงถึงอะไร
ก. กําลังคน
ข. กําลังอาวุธยุทโธปกรณ์
ค. การตรวจการณ์ดี
ง. ความกว้างของพืนที
๙๗. หลักการตังรับทีว่าให้การสนับสนุนซึงกัน และกัน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สนับสนุนกับหน่วยข้างเคียง
ข. สนับสนุนกับหน่วยเหนือ
ค. สนับสนุนกับหน่วยสมทบ
ง. การประสานการยิง
๙๘. บริ เวณใดทีจะต้องให้ขา้ ศึกหยุดเมือข้าศึกตะลุมบอนเข้ามา
ก. แนวหน้าตังรับ
ข. แนวกองรักษาด่านรบ
ค. แนวกองรักษาด่านทัวไป
ง. แนวส่วนระวังป้ องกันเฉพาะบริ เวณ
๙๙. กองร้อยนอกจากจะต้องจัดส่วนระวังป้ องกันเฉพาะตําบลแล้ว ยังอาจจะต้องทําหน้าทีอะไรด้วย
ก. บํารุ งขวัญ
ข. จัดเลียงดู
ค. ควบคุมประชาชน
ง. จัดตังเครื องปิ ดกันถนน

๑๑

๑๐๐. ระยะห่างจากขอบหน้าพืนทีการรบถึงกองรักษาด่านรบ ( กดร. ) มีระยะห่างเท่าใด
ก. ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ เมตร
ข. ๑,๐๐๐ - ๒,๔๐๐ เมตร
ค. ๒,๔๐๐ - ๓,๐๐๐ เมตร
ง. ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ เมตร
๑๐๑. ถ้าหากการติดต่อสือสาร จําเป็ นจะต้องใช้การนําสาร อยากทราบว่าใครจะเป็ นผูน้ าํ สาร
ก. พลขับ
ข. พลยิง
ค. ผูช้ ่วยพลยิง
ง. ผูบ้ งั คับหมู่
วิชา หมวด ค.หนัก ในการเข้ าตี
๑๐๒. ขีดความสามารถของกองร้อย ค.หนัก ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. สามารถเคลือนย้ายบนเส้นทางถนนได้รวดเร็ ว
ข. สามารถเข้าทีตังยิง และเปลียนย้ายทีตังยิงได้รวดเร็ ว
ค. การระวังป้ องกันทีตังยิงของตนเองได้เป็ นอย่างดี
ง. สามารถทําการยิงสนับสนุนอย่างรุ นแรงได้ระยะสัน
๑๐๓. หน้าทีของ ผบ.ร้อย ค.หนัก ข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ก. เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากองร้อย
ข. จัดการปกครองดูแลการรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชา
ค. อํานวยการจัดหาบํารุ งรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย
ง. ควบคุม และตรวจตราการฝึ กของหน่วยต่าง ๆ ของ กรม ร.
๑๐๔. การใช้ ค.หนักทางยุทธวิธี ใช้ได้กีลักษณะ
ก. ๒ ลักษณะ
ข. ๓ ลักษณะ
ค. ๔ ลักษณะ
ง. ๕ ลักษณะ
๑๐๕. ผบ.มว.อาวุธ หนัก รับคําสังการเข้าตีจาก ผบ.พัน. ในขณะทีกองพันอยูท่ ีใด
ก. ทีตัง
ข. ทีรวมพล
ค. ฐ่านออกตี
ง. แนวออกตี
๑๐๖. การสร้างทีตังยิง ค.๘๑ จะต้องอยูห่ ลังแนวออกตีอย่างน้อยทีสุดกีเมตร
ก. ๓๐๐ เมตร
ข. ๕๐๐ เมตร
ค. ๘๐๐ เมตร
ง. ๑,๐๐๐ เมตร
วิชา การติดต่อสือสารทางยุทธวิธี
๑๐๗. ในพืนทีรวมพลห้ามใช้การสือสารประเภทใด
ก. วิทยุ
ข. นําสาร
ค. ทางสาย
ง. ทัศนะสัญญาณ , เสียงสัญญาณ
๑๐๘. เมือมีหน่วยสมทบ และสนับสนุน ประการแรกทีควรปฏิบตั ิ คือ
ก. สอบถามความถี และนามเรี ยกขาน
ข. จ่ายคําแนะนําการสือสารพิเศษ
ค. ดําเนินการฝึ กอย่างต่อเนือง
ง. ตรวจสอบสถานภาพของเครื องมือสือสาร และเจ้าหน้าทีสื อสาร
๑๐๙. การสือสารระหว่างการเดินทาง หรื อพัก ผูบ้ งั คับหน่วยทหารสือสารควรจะทําอย่างไร
ก. วางแผนการวางสาย
ข. ลาดตระเวนเส้นทางทีจะเดิน
ค. จัดตังศูนย์การสือสาร
ง. แจกจ่าย นปส.

๑๒

๑๑๐. ถ้ามีอากาศยานสําหรับควบคุมขบวน การติดต่อสือสารทีให้ใช้โดยทีมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า คือ
ก. วิทยุ
ข. ทางสาย
ค. นําสาร
ง. ทัศนะสัญญาณ
๑๑๑. การสือสารทีใช้เป็ นหลักในการเคลือนทีทางธุรการ คือ
ก. ทัศนะสัญญาณ
ข. ทางสาย
ค. แผ่นผ้าสัญญาณ
ง. วิทยุ และเจ้าหน้าทีนําสาร
๑๑๒. การสือสารระหว่างการผ่านแนวออกตี อุปกรณ์ทีใช้ไม่ควรใช้จนกว่าจะผ่านแนวออกตี คือ
ก. ทัศนะสัญญาณ
ข. ทางสาย
ค. แผ่นผ้าสัญญาณ
ง. วิทยุถ่ายทอด
๑๑๓. การรบในป่ า การติดติดสือสารทีไม่มีโอกาสใช้ คือ
ก. ทางสาย
ข. นําสาร
ค. ทัศนะสัญญาณ
ง. วิทยุถ่ายทอด
๑๑๔. การสือสารในการตังรับ พลนําสารพิเศษหลังจากการจัดทีมันเสร็ จแล้ว เปลียนเป็ นประเภทใด
ก. พลนําสารตามกําหนดเวลา
ข. พลนําสารธรรมดา
ค. เจ้าหน้าทีวิทยุ
ง. เจ้าหน้าทีทางสาย
๑๑๕. การนําสารระหว่างการร่ นถอยจะเพิ มการใช้ การสือสารชนิดใดเพือสนับสนุนความต้องการพิเศษของ
ผูบ้ งั คับหน่วย
ก. พลนําสารตามกําหนดเวลา
ข. พลนําสาร
ค. พลนําสารพิเศษ
ง. พลวิทยุ
๑๑๖. เครื องมือสือสารในการต่อต้าน และปราบปรามผูก้ ่อการร้ายทีไม่มีโอกาสใช้ คือ
ก. วิทยุ
ข. ทัศนะสัญญาณ
ค. ทางสาย
ง. แผ่นผ้าสัญญาณ
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
ั

๑๓

๑๒๐. วัฒนธรรม หมายถึงสิ งใด
ก. ลักษณะแสดงความนิยมชมชอบในสังคม
ข. ลักษณะถึงความเจริ ญงอกงาม ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ค. สิ งทีสืบเนืองมาจากบรรพกาลนับถือสอบต่อกันมา
ง. ผลงานสร้างสรรค์อนั เป็ นมรดกตกทอดกันมาในสังคม

…………………………

