
ธนาคารขอสอบ 
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  ช้ันปที่  3  ชาย 

ขอสอบชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อให นศท.ไดทดสอบความรูความสามารถทั้งกอนเรียนและหลังเรียน หากมีขอสงสัยใหติดตอไดท่ี 
กองการศึกษา โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลังสํารอง โทร.๐๒-๒๗๖-๒๑๔๔ , www.ruksadindan.com 
จงเลือกขอท่ีถูกท่ีสุดเพียง  1  ขอ 
วิชา  การอานแผนที่และการใชเข็มทิศ 
1.  อักษรประจําจัตุรัสแสนเมตรที่ใชกับพกิัด UTM เชน 
 ก.  Z – RTSD ข.  L  7017 
 ค.  47 P ง.  QP 
2.  เลขอักษรประจําเขตกริดโซนที่ใชกับพกิดักริด  UTM เชน 
 ก.  4837  II                  ข.  47 N ค.  L 7017      ง.  K – RTSD 
3.  เสนกริดบนแผนที่  มาตราสวน  1 : 50,000  เมื่อหมูเสนกริดตัดกนัจะเกดิเปนสี่เหล่ียม  เรียกวา 
 ก.  ส่ีเหล่ียมผืนผา ข.  ส่ีเหล่ียมดานเทา 
 ค.  ส่ีเหล่ียมจตัุรัสกริด ง.  ส่ีเหล่ียมมมุฉาก 
4.  การอานพกิัดกริด  UTM  ดวยเสนกริดตั้งและกริดนอนอานดังนี ้
 ก.  อานไปทางขวาแลวลงลาง ข.  อานไปทางขวาแลวข้ึนบน 
 ค.  อานไปทางซายแลวลงลาง ง.  อานไปทางซายแลวลงลาง 
5.  ระบบกริด  UTM ที่ใชทําแผนที่โลกจะใชระหวางละตจิูด 
 ก.  80  องศาใต – 84  องศาเหนือ ข.  80  องศาเหนือ – 84  องศาใต 
 ค.  80  องศาใต – 80  องศาเหนือ ง.  84  องศาเหนือ – 84  องศาใต 
6.  ระบบกริด  UTM  แบงตามลองติจูดระหวาง 
 ก.  180  องศาตะวนัออก – 180  องศาตะวนัตก 
 ข.  90  องศาตะวันออก – 90  องศาตะวนัตก 
 ค.  90  องศาตะวันออก – 180  องศาตะวันตก 
 ง.  180  องศาตะวนัออก – 90  องศาตะวันตก 
7.  ในแตละกริดโซนจะกําหนดแบงตามความกวางและความยาวไวดังนี ้
 ก.  กวาง  6  องศา  ยาว  8  องศา ข.  กวาง  8  องศา  ยาว  6  องศา 
 ค.  กวาง  10  องศา  ยาว  6  องศา ง.  กวาง  6  องศา  ยาว  10  องศา 
8.  หากอานพกิัดเปนตังเลข  6  ตัว  ใกลเคยีงระยะใด 
 ก.  10  เมตร             ข.  100  เมตร ค.  1,000  เมตร     ง.  10,000  เมตร 
9.  หากอานพกิัดอยูในระยะ  10  เมตร  จะอานตัวเลขดังนี้ 
 ก.  4  ตัว                        ข.  6  ตัว ค.  8  ตัว                     ง.  10  ตัว 
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10.  การอานพกิัดใหทราบถึงกริดโซนจัตุรัสแสนเมตรและพิกดั  4  ตัว  ดังนี ้
 ก.  Q 467984 ข.  QP  467984 
 ค.  47 P QP 467938 ง.  P  467984 
11.  เสนชั้นความสูง  แบงออกเปนกี่ประเภท 
 ก.  3  ประเภท ข.  4  ประเภท 
 ค.  5  ประเภท ง.  6  ประเภท 
12.  เสนชั้นความสูงที่มีสีน้ําตาลเขมและมีเลขบอกอยูหมายถึง 
 ก.  เสนหลัก ข.  เสนรอง 
 ค.  เสนแทรก ง. เสนดเีพรสชั่น 
13.  เสนชั้นความสูงในที่เล็กที่สุดและมกีากบาทกับตวัเลข  หมายถึง 
 ก.  สันเขา ข.  หุบเขา 
 ค.  ยอดเขา ง.  คอเขา 
14.  เสนชั้นความสูงจะมีชวงตางหางกันดงันี้ 
 ก.  10  เมตร ข.  15   เมตร 
 ค.  20  เมตร ง.  30  เมตร 
15.  พื้นเอียงซึง่ทํามุมกับพื้นระดับ  หมายถึง 
 ก.  หุบเขา ข.  รองเขา 
 ค.  สันเขา ง.  ลาด 
16.  ทิศทางหลักมีอยู  3  ทิศทาง  ดังนี ้
 ก.  ทิศเหนือจริง ข.  ทิศเหนือกริด 
 ค.  ทิศเหนือแมเหล็ก ง.  ถูกทุกขอ 
17.  ทิศเหนือที่อยูบนแผนทีด่วเสนกริดตั้งเรียกวา 
 ก.  ทิศเหนือจริง ข.  ทิศเหนือกริด 
 ค.  ทิศเหนือแมเหล็ก  ง.  ทิศเหนือ 
18.  การเดนิดวยเข็มทิศในเวลากลางวันเมือ่ผานเครื่องกีดขวางจะปฏิบัติดังนี ้
 ก.  หักขวา + 90  องศา , หักซาย  +  90  องศา   
 ข.  หักขวา + 90 องศา , หักซาย – 90 องศา 
 ค.  หักขวา + 180 องศา , หักซาย – 180 องศา   
 ง.  หักขวา – 180 องศา , หักซาย – 180 องศา 
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19.  มุมภาคทิศเหนือกลับหรือมุมตรงกันขามมีหลักเกณฑการตดิคาดังนี ้
 ก.  มุมเกิน  180  องศา  เอา  180  องศา ไปลบ                
      มุมไมเกิน  180  องศา  เอา  180  องศา  ไปบวก                

ข. มุมเกิน  180  องศา  เอา  90  องศา  ไปลบ  
มุมไมเกิน180  องศา  เอา  90  องศา ไปบวก 

 ค.  มุมเกิน  180  องศา  เอาไปลบออกจาก  360  องศา 
                    มุมไมเกิน  180  องศา  เอา  360  องศา ไปบวก 
 ง.  มุมเกิน  180  องศา  เอาไปลบออกจาก  270  องศา 
                   มุมไมเกิน  180  องศา  เอา  270  องศา  ไปบวก 
20.  การวางแผนที่ใหถูกทิศโดยใชเข็มทิศจะตองวางเขมทิศบน ผท.  ดังนี้ 
 ก.  เอาขอบดานตรงทับเสนกริดนอนบน  ผท. ข.  เอาขอบดานตรงทับเสนกริดตั้งบน  ผท. 
 ค.  เอาหัวลูกศรทับเสนกริดนอนบน ผท. ง.  เอาขีดพรายน้ําทับเสนกริดนอนบน ผท. 
21.  การใชแผนวัดมุม P 67  บริเวณสวนโคงจะบอกคาของมุมอยูดังนี้  คือ 
 ก.  วงนอก  0 – 180  องศา , วงใน 180  องศา – 360  องศา 
 ข.  วงนอก 0 – 90  องศา , วงใน  90 องศา – 180  องศา 
 ค.  วงใน  0 – 180  องศา , วงนอก 180  องศา – 360  องศา 
 ง.  วงใน  0 – 90  องศา , วงนอก  90  องศา – 180  องศา 
22.  การกําหนดจุดที่อยูตนเองลงบนแผนที่  โดยใชเข็มทิศดวยวิธีการเล็งสกัดกลับ  มีขอหนึ่งใหเลือกจุดเดน
เพื่อวัดมุมจะใชกี่จุด 
 ก.  1  จุด ข.  2  จุด   
 ค.  3  จุด ง.  4  จุด 
23.  การแปลงคาเปนมุมกลบัหรือตรงกันขาม  ถามุม  275  องศา  มุมกลับ คือ 
 ก.  375  องศา ข.  105  องศา   
 ค.  85  องศา ง.  95  องศา 
24.  การเล็งสกัดกลับประกอบแนวจะใชจดุเดนเพียงจุดเดียวแตตองอาศัยแนวอะไร 
 ก.  แนวลําน้ํา ข.  แนวถนน 
 ค.  แนวทางรถไฟ ง.  ถูกทุกขอ 

วิชา  แบบธรรมเนียมทหาร  
25.  ขอใดไมใชสิทธิของ  นศท.ช้ันปที่  ๓ 
 ก.  การขอยกเวนไมเรียกเขากองประจําการในยามปกต ิ
 ข.  การดําเนินการขึ้นทะเบยีนกองประจําการแลวนําปลดเปนกองหนุน 
 ค.  การไดหนงัสือรับรองวิทยะฐานะ 
 ง.  การเรียนฟรีตามเหลาตาง ๆในหนวยทหาร 
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26.  เหลาของทหารกองหนนุมีทั้งหมดกี่เหลา 
 ก.  ๑๕  เหลา ข.  ๑๖  เหลา   
 ค.  ๑๗  เหลา ง.  ๑๘  เหลา 
27.  กองทัพบก ( ทบ. ) แบงการปกครองพืน้ที่ทหารตรมระดับหนวยเปนกี่หนวย 
 ก.  ๑  หนวย ข.  ๒  หนวย   
 ค.  ๓  หนวย ง.  ๔  หนวย 
28.  กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , สมทุรสาคร , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี  สังกัดอยูหนวยงานใด 
 ก.  จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ข.  จังหวดัทหารบกสมุทรปราการ 
 ค.  จังหวดัทหารบกที่  ๑ ง.  จังหวดัทหารบกที่  ๑๑ 
29.  กองทัพภาคที่  ๑ อยู  ณ  จังหวดัใด 
 ก.  กรุงเทพมหานคร ข.  ฉะเชิงเทรา 
 ค.  สกลนคร ง.  ยโสธร 
30.  กองทัพภาคที่  ๒  ตั้งอยู  ณ  จงัหวัดใด 
 ก.  นครราชสีมา ข.  เพชรบุรี 
 ค.  กาญจนบุรี ง.  ชลบุรี 
31.  กองทัพภาคที่  ๓  ตั้งอยู  ณ  จังหวัดใด 
 ก.  ตรัง ข.  ยะลา 
 ค.  สมุทรสาคร ง.  พิษณุโลก 
32.  กองทัพภาคที่  ๔  ตั้งอยู  ณ  จังหวัดใด 
 ก.  เพชรบุรี ข.  แพร 
 ค.  นครศรีธรรมราช ง.  เชียงราย 
33.  เหตุใด  จทบ.ท.ส.  ( อ.ทุงสง )  ถึงตองแยกตวัออกมาจากจังหวดันครศรีธรรมราช 
 ก.  เปนสวนหนึ่งของจังหวัด ข.  จํานวนทหารกองเกินเยอะ 
 ค.  ตองการความเปนอิสระ ง.  ตองการความแตกตางจากที่อ่ืน 
34.  มณฑลทหารบก  เปนหนวายขึน้ตรงตอที่ใด 
 ก.  โรงเรียนรักษาดินแดน ข.  กองทัพภาค 
 ค.  สัสดีจังหวดั ง.  สัสดีอําเภอ  
35.  มณฑลทหารบกมีผูใดเปนผูบังคับบัญชา 
 ก.  แมทัพภาค ข.  ผูบังคับหมวด 
 ค.  ผูบังคับบัญชากองพัน ง.  ผูบังคับบัญชาหนวย 
36.  มณฑลทหารบกที่  ๑๑  ตั้งอยูที่จังหวดัใด 
 ก.  กรุงเทพมหานคร ข.  อยุธยา 
 ค.  ปทุมธานี ง.  นนทบุรี 
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37.  มณฑลทหารบกที่  ๒๒  ตั้งอยูที่จังหวัดใด 
 ก.  นครราชสีมา ข.  อุบลราชธานี 
 ค.  ขอนแกน ง.  ชัยภูม ิ
38.  มณฑลทหารบกที่  ๓๓  ตั้งอยูที่จังหวดัใด 
 ก.  ปตตาน ี ข.  ยะลา 
 ค.  เชียงใหม ง.  ลําปาง 
39.  “ คายกําแพงเพชรอัครโยธิน”  สังกัดอยูกองทัพภาคที่เทาไร 
 ก.  ๑ ข.  ๒    
 ค.  ๓ ง.  ๔ 
40.  “ คายพหลโยธิน”  ตั้งอยูจังหวัดใด 
 ก.  กรุงเทพฯ ข.  ลพบุรี 
 ค.  สิงหบุรี ง.  อยุธยา 
41.  คายสมเดจ็พระนั่งเกลา  ตั้งอยูในจังหวัดใด 
 ก.  ฉะเชิงเทรา ข.  กรุงเทพฯ 
 ค.  เพชรบุรี ง.  ลพบุรี 
42.  คายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  ตั้งอยูในจังหวัดใด 
 ก.  พิษณุโลก ข.  ตราด 
 ค.  ตาก ง.  เพชรบุรี 
43.  คายวภิาวดีรังสิต  ตั้งอยู  ณ  จังหวัดใด 
 ก.  กรุงเทพฯ ข.  สุราษฎรธานี 
 ค.  ปราจีนบุรี ง.  สิงหบุรี 
44.  คายสิรินธร  ตั้งอยู  ณ  จงัหวัดใด 
 ก.  กรุงเทพฯ ข.  ปทุมธานี 
 ค.  สมุทรสาคร ง.  ปตตานี 
45.  ในแบบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ  เมื่อตองมีการสละเรือใหญ  ผูใดจะเปนผูลงเรือคนสุดทาย 
 ก.  กะลาส ี ข.  สตรีและเดก็ 
 ค.  ผูบังคับการเรือ ง.  ลูกเรือทั้งหมด 
46.  ขอใดใหคาํจํากัดความ “ การแสดงการเคารพ”  ไดชัดเจนมากที่สุด 
 ก.  แบบธรรมเนียมที่แสดงใหรูวาเปนพวกเดียวกัน 
 ข.  เปนเครื่องบํารุงความสามัคคี 
 ค.  เปนเครื่องแสดงวินยัในหมูทหาร 
 ง.  ถูกทุกขอ 
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47.  เมื่อ  นศท.อยูในอาคารและผูบังคับบัญชา  การแสดงการเคารพจะทําไดในลักษณะใด  จึงจะถกูตองตาม
แบบธรรมเนียมทหาร 
 ก.  ยืนตรงพรอมกับกลาว  “สวัสดีครับ – คะ” ข.  ทําวันทยาหัตถ 
 ค.  ยกมือไหว กลาว “ สวัสดีครับ – คะ” ง.  เดินผานไปเฉย ๆ 
48.  เมื่อใดที่ทหารไมตองแสดงการเคารพ 
 ก.  เมื่อเจอผูบงัคับบัญชา ข.  เมื่อเห็นธงชยัเฉลมพลผาน 
 ค.  เมื่อไดยินเพลงชาติ ง.  เมื่อมีหนาที่ตองประจําขบวนหรือพิธีใด ๆ 

วิชา การกําลงัสํารอง    
49. นโยบายรฐับาลดานความมั่นคงดานการทหารคือสงเสริมสนับสนุนใหกองทัพปรับปรุงพัฒนาโครงสราง
ของกองทัพใหกะทดัรัด  แตทันสมัย  พัฒนากําลังพลสํารอง  ใหหวังผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
ในดานใดบาง ? 
 ก. การทดแทนกําลังพลประจําการ ข. การทดแทนการสูญเสีย 
 ค. การขยายกําลังยามสงคราม ง.  ถูกทุกขอ 
50.  นโยบาย ทบ.ดําเนินการดานระบบกําลังสํารองใหบรรลุเปาหมายอยางไร  ? 
 ก. ปฏิบัติหนาที่แทนกําลังประจําการได ข.พรอมรบใน ๗๒ ชม.เมื่อเรียกหรือระดมพล 
 ค.รวมรบกับกาํลังประจําการได ง. ไมมีขอใดถูก 
51. ในป พ.ศ.๒๕๓๔ ทบ.ไดนําระบบกําลังสํารองใดมาใช ? 
 ก. ระบบ   ๓ : ๓ : ๔  ข. ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารอง 
 ค. ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ง.  ระบบการเรียกพลและระดมพล 
52.  ทบ.ไดพฒันาระบบกําลังสํารองจากเดิมเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ มาเปนระบบใหมเร่ิมใชเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ 
คือกาํลังสํารองระบบใด ? 
 ก. ระบบ   ๓ : ๓ : ๔  ข. ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารอง 
 ค. ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ง.  ระบบการเรียกพลและระดมพล 
53.  โครงสรางกองทัพบกแบงสวนราชการออกเปน ๗ สวนราชการ และมีหนวยทหารที่เกี่ยวของกับระบบ
กําลังสํารองใหม ในการจัดเตรียม และการใชกําลังทางบก หนวยทหารที่เกี่ยวของมีหนวยใด  ? 
 ก.  หนวยกําลังประจําการ   
 ข.  หนวยในระบบกําลังสํารอง 
 ค.  หนวยที่ทําหนาที่สนับสนุนกําลังประจาํการเสริม  
 ง.  ถูกทุกขอ 
 
 
 



 ๗

54.  ประเภทกาํลังพลสํารองตามระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓  แบงเปน ๔ ประเภทตามตัวเลข หมายถึงจํานวนป 
ที่เขาสูระบบ อยากทราบวา เลข ๑ ตัวที่ ๓ ซ่ึงหมายถึงกําลังพลสํารองประเภทที่ ๓ เรียกวาอะไร.  ? 
 ก.  กําลังพลสํารองเตรียมพรอม ข.  กําลังพลสํารองขั้นตน 
 ค.  กําลังพลสํารองทั่วไป ง.   กําลังพลสํารองพรอมรบ 
55.  กําลังพลสํารองประเภททั่วไป ๓ รุนป (บัญชี ๔, ๕, และ ๖)  รุนที่ ๑ และ ๒ (บัญชี ๔ และ ๕) บรรจุ 
ใหกับ  พล.ร.หนุน และหนวยสนับสนนุการรบ  อยากทราบวา รุนที่ ๓ (บัญชี ๖) บรรจุใหกับหนวยใด  ? 
 ก.  หนวยพรอมรบระดับ ๑ ข.  ศฝ.กทท.ทภ. 
 ค.  หนวยพรอมรบระดับ ๒ ง.  หนวยที่ใชอัตราโครง 
56.  ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ประกอบดวยระบบยอย ๕ ระบบ อยากทราบวาระบบการผลิตกําลังพลสํารอง 
ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ไดมาจากทีใ่ด  ? 
 ก.  พ.ร.บ.รับราชการทหาร ข.  กําลังพลประจําการ 
 ค.  นักศึกษาวชิาทหาร ง.  ไมมีขอใดถูก 
57.  ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ประกอบดวยระบบยอย ๕ ระบบ อยากทราบวาระบบการผลิตกําลังพลสํารอง 
ประเภทนายทหารประทวนและ พลทหาร ไดมาจากทีใ่ด  ? 
 ก.  พ.ร.บ.รับราชการทหาร ข.  กําลังพลประจําการ 
 ค.  นักศกึษาวชิาทหาร ง.  ไมมีขอใดถูก 
58. ในระบบการฝกศึกษา  กาํลังพลสํารองขั้นตน จะเขารับการฝกอบรม เฉพาะหนาที่ (ฝก ชกท.) เฉพาะ 
วัน เสาร - อาทิตย  เปนเวลาเทาใด  ? 
 ก.  ๘๐  วัน ข.  ๘๐    ช.ม. 
 ค.  ๑๐  วัน ง.   ๒๐   ช.ม.  
59. การใชกําลังพลสํารอง ใชตามความมุงหมาย  อยากทราบวา  ใชเพื่อทดแทนการสูญเสีย  ใชกําลังพลสํารอง
ประเภทใด  ? 
 ก.  กําลังพลสํารองขั้นตน ข.  กําลังพลสํารองพรอมรบ 
 ค.  กําลังพลสํารองเตรียมพรอม ง.  กําลังพลสํารองทั่วไป  ๓  รุนป 
60. การใชกําลังพลสํารอง ใชตามความมุงหมาย  อยากทราบวา  ใชเพื่อขยายกําลังจดัตั้งหนวยใหม  ใชกําลังพล
สํารองประเภทใด  ? 
 ก.  กําลังพลสํารองขั้นตน ข.  กําลังพลสํารองพรอมรบ 
 ค.  กําลังพลสํารองเตรียมพรอม ง.  กําลังพลสํารองทั่วไป  ๓  รุนป 
61. การเตรียมพลเปนการเรียก ๔ ประเภทคอื  เรียกพลเพือ่ตรวจสอบ, เรียกพลเพื่อฝกศึกษาวิชาทหาร, เรียกพล
เพื่อทดลองความพรั่งพรอม และการระดมพล อยากทราบวา  ใครมีอํานาจในการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่ง
พรอม  ? 
 ก.  ผบ. จทบ. ข.  ผบ. มทบ. 
 ค.  ผบ. ทบ. ง.  พระราชกฤษฎีกาโดยมี รมว.กห.เปน 
     ผูดําเนินการ 
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62. การเตรียมพลเปนการเรียก ๔ ประเภทคอื  เรียกพลเพือ่ตรวจสอบ, เรียกพลเพื่อฝกศึกษาวิชาทหาร, เรียกพล
เพื่อทดลองความพรั่งพรอม และการระดมพล อยากทราบวา  ใครมีอํานาจในการระดมพล  ? 
 ก.  ผบ. จทบ. ข.  ผบ. มทบ. 
 ค.  ผบ. ทบ. ง.  พระราชกฤษฎีกาโดยมี รมว.กห.เปน 
     ผูดําเนินการ 
63. สิทธิกําลังพลสํารองในการเลื่อนยศ  กําลังพลสํารองมีสิทธิเล่ือนยศไดไมเกนิชั้นยศใด  ? 
 ก.  สิบเอก ข.  พันตรี 
 ค.  รอยเอก ง.   จาสิบเอก 
64. หนาที่กําลังพลสํารอง  นายทหารประทวนกองหนุนและพลทหารกองหนุน หากมกีารเปลี่ยนชื่อตัว, 
ช่ือสกุล หรือทั้งชื่อตัวและชื่อสกุล ใหนําหลักฐานไปแจงตอนายอําเภอทองที่ ภายในกี่วนัตั้งแตวนัไดรับ
อนุญาต 
 ก.  ๓๐  วัน ข.  ๑๕  วัน 
 ค.  ๔๕  วัน ง.  ๗  วัน 

วิชา  การขาวเบื้องตน 
65. วงรอบขาวกรองแบงออกเปนกี่ขัน้ตอน ? 
 ก.  ๓   ขั้นตอน ข.  ๔  ขั้นตอน 
 ค.  ๕   ขั้นตอน ง.  ๖   ขั้นตอน 
66. กรรมวิธีในการดําเนนิการเกี่ยวกับขาวสารใหเปนขาวกรองทางทหารเรียกวาอะไร ? 

ก.   ขาวทางทหาร ข.  ช้ันความลับ 
ก. วงรอบขาวสาร ง.  การขาวกรอง 

67.  การแสวหาผลประโยชน จากแหลงขาวของเจาหนาทีห่มายถึงขอใด ? 
ก. การรวบรวมขาวสาร ข. วงรอบขาวกรอง 
ค.   การดําเนนิกรรมวิธี ง.   การกระจายและการใช 

68.  การจัดระเบียบขาวสารทีไ่ดรับจากรายงานและเหตุการณเรียกวาอะไร ? 
ก. ประเมินผล ข.  การวิเคราะห 
ก. การตีความ ง.  การบันทึก 

69.   การการพจิารณาเหตุผลจากสมมติฐานหมายถึงขอใด ? 
ก.   ประเมินผล ข.  การอนุมาน 
ค.   การสนธิ  ง.  การตีความ 

70.  ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภยัแหงชาติเร่ิมใช  พ.ศ.ใด ?  
ก.   พ.ศ. ๒๕๒๐ ข. พ.ศ. ๒๕๑๙  
ค.   พ.ศ. ๒๕๑๘ ง. พ.ศ. ๒๕๑๗  
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71.  การารักษาความปลอดภยัฝายทหารขึ้นอยูกับสังกัดใด ? 
ก.   สํานักนายกรัฐมนตร ี ข. กระทรวงกลาโหม 
ค.   กองทัพบก ง. ถูกทุกขอ 

72.  สํานักขาวกรองแหงชาต ิสํานักนายกรฐัมนตรีเปนองคการรักษาความปลอดภัยฝายใด ? 
ก.   ฝายตํารวจ ข. ฝายพลเรือน 
ค.   ฝายทหาร ง. ถูกทุกขอ 

73.  หัวหนาสวนราชการที่ขึน้ตรงตอปลัดกระทรวง ผบ.สูงสุด ,ผบ.ทบ.และผบ.ทร.อยูในขั้นชั้นความลับใด  
ก.   ลับที่สุด ข. ลับมาก 
ค.   ลับ ง. ถูกทุกขอ 

74.  ขอใดไมใชประเภทของการรักษาความปลอดภัย ?  
ก.   การรักษาความปลอดภยัเกีย่วกับบุคคล ข. การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับเอกสาร 
ค.  การรักษาความปลอดภยัเกี่ยวกับสถานที่ ง. การรักษาความปลอดภยัฝายพลเรือน 

75. ขาวกรองเปนผลผลิตมาจากอะไร ? 
ก. เปนผลผลิตที่ไดมาจากประชาชน และพลเรือน 
ก. เปนผลผลิตที่ไดมาจากการรวบรวม การประเมินคา การวิเคราะห การตีความจากขาวสาร 
ก. เปนผลผลิตที่ไดมาจากประชาชน พลเรือน และนกัศึกษา 
ก. ที่กลาวมาไมมขีอใดถูก 

76. วงรอบขาวกรองแบงออกเปนกี่ขัน้ตอน ? 
 ก.  ๔ ขั้นตอน ข.  ๕ ขั้นตอน 
 ค.  ๖  ขั้นตอน ง.  ๗  ขั้นตอน 
77. ขั้นดําเนินกรรมวิธีในวงรอบขาวกรองประกอบดวยการดาํเนินการในเรื่องใด ? 

ก. การบันทึก ข.  การประเมนิคา 
ค.   การตีความ ง.  ถูกทุกขอ 

78. ขาวกรองเปนผลผลิตมาจากอะไร ? 
ก เปนผลผลิตที่ไดมาจากประชาชน และพลเรือน 
ข เปนผลผลิตที่ไดมาจากการรวบรวม การประเมินคา การวิเคราะห การตีความจากขาวสาร 
ค เปนผลผลิตที่ไดมาจากประชาชน พลเรือน และนกัศึกษา 
ง ที่กลาวมาไมมขีอใดถูก 

79. กรรมวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับขาวสารใหเปนขาวกรองทางทหารเรียกวาอะไร ? 
ก. การรวบรวมขาวสาร ข.  การดําเนินกรรมวิธีขาวสาร 
ค.   การวางแผนรวบรวมขาวสาร ง.  วงรอบขาวกรอง 

80. วงรอบขาวกรองแบงออกเปนกี่ขัน้ตอน ? 
 ก.  ๔ ขั้นตอน ข.  ๕ ขั้นตอน 
 ค.  ๖  ขั้นตอน ง.  ๗  ขั้นตอน 



 ๑๐

81. พื้นที่อิทธิพล คือ ? 
ก. พื้นที่ปฎิบัติการขาวกรองที่หนวยไดรับมอบ 
ข. พื้นที่ที่มีอันตราย และมีขาศกึยึดครองอยู 
ค. พื้นที่ที่ ขศ.ยึดครองอยู และมีการรักษาความปลอดภัยเปนอยางด ี
ง.    พื้นที่สวนหนึ่งของเขตปฎิบัติที่ไดรับมอบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝายตรงขาม 

82. วงรอบขาวกรองมีกี่ขั้น ? 
 ก.   ๑    ขั้น ข.   ๒   ขั้น 
 ค.   ๓    ขั้น ง.    ๔    ขั้น 
83. ขั้นดําเนินกรรมวิธีในวงรอบขาวกรองประกอบดวยการดําเนินการในเรื่องใด ? 

ก. การบันทึก ข.  การประเมนิคา 
ค.   การตีความ ง.  ถูกทุกขอ 

84. การตีความประกอบดวยงาน ๓ สวน ยกเวนขอใด ? 
ก. การวิเคราะห ข.  การสังเคราะห 
ค.   การสนธิ ง.   การอนุมาน 

วิชา  ครูทหาร  
85.ในกรรมวิธีของการศึกษานั้น  การเรียนจะใหไดผลดีตองเรียนผานประสาทหลายๆ ทาง  ประสาทที่ตอง
เรียนผานนัน้คอืประสาททางใดบาง ? 

 ก. จักษุประสาท,โสตประสาท,มโนประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท 
 ข. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท,กายประสาท  
 ค. จักษุประสาท,จิตรประสาท,นาสิกประสาท,กายประสาท 
 ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,สัมผัสประสาท,กายประสาท 

86. การใชระบบการสอนนัน้  ในการสอนหมายถึงวิธีดาํเนินการสอนในแบบตางๆ ซ่ึงมีอยูหลายวธีิ อยากทราบ
วาวิธีการสอนแบบตางๆ ที่กลาวนั้นมีแบบใดบาง ? 

 ก.  แบงเปนกลุม,ใหนักเรยีนมีสวนรวม,ครูบรรยาย 
 ข. อธิบายใหฟง,บทบาทสมมุติ,นําเสนอหนาชั้นเรียน 

        ค. สอนโดยวิธีบรรยาย,สอนเชิงประชมุ,สอนโดยการแสดงใหดู / 
        ง. สอนหนาชั้นเรียน,มอบหมายงานเดี่ยว,มอบงานเปนกลุม 



 ๑๑

87. การใชระบบการสอน ในขั้นการตรวจสอบ เปนการปฏิบัติการทดสอบผลการเรียนของผูรับการสอน  ใน
การตรวจสอบนั้นมีวิธีการตรวจสอบไดดังนี้ ? 
 ก. ทดสอบดวยปากเปลา,ทดสอบการปฏิบัติ,ทดสอบดวยขอเขียน  
 ข.  การสัมภาษณ,ดูลักษณะทาทาง,ดูการปฏิบัติ 
 ค. ทดสอบดวยปากเปลา,ทดสอบการปฏิบัติ,ทดสอบดวยขอเขียนและการแสดง 
 ง.ถูกทุกขอ 
88.ในหลักเบือ้งตนของการสอนนั้นจะเปนเครื่องนําทางใหครูเลือกใชวิธีการสอน,อุบายและเทคนิคในการสอน 
มีหลักดังนี้ ? 
 ก.  เราความสนใจ,บอกความมุงหมาย,เรียนดวยการปฏบิัติ  
 ข.  อารมณ,ไหวพริบ,ประสบการณ,ความตองการเรียน 
 ค.  เรียนดวยความสมจริง,เชือ่มพื้นความรูเดิม,รูจักใชคณุคานําไปใชไดถูกตอง 
 ง.ขอ ก.และขอ ค.ถูก / 
89.  ลักษณะของครูที่ดีมีลักษณะอยางไร ? 
 ก.  มีความรูด,ีรูเทคนิคการสอน,มีบุคลิกด,ีมีความเปนผูนาํ,มีจิตใจเปนครู / 
 ข. สนใจนักเรียน,สนใจบทเรียน,สนใจปญหา,มีความเปนธรรม,เปนตัวอยางทีด่ ี
 ค.  รูเกินกวาเรือ่งที่จะสอน,รูกรรมวิธีการสอน,เปนผูนํา,รูเร่ืองที่จะสอนอยางกวางขวาง 
 ง.  ขอ ข.และ ค.ถูก 
90.  การที่จะเปนครูที่ดีไดครูจะตองปรับปรุงตัวอยูตลอดเวลา  วิธีการที่จะปรับปรุงตัวเองใหเปนครูที่ดีไดนั้นมี
วิธีการปรับปรุงตัวดังนี้ ? 
 ก.  รูจักเทคนคิวิธีการสอนดวยการคนควา และสังเกตการสอนของครูคนอื่น 
 ข.  วิเคราะหตนเองและเพงเล็งปจจัย เพื่อหาขอแกไขขอบกพรองและเสริมขอดีที่มีอยู 
 ค.  ขอใหครูคนอื่นติชมหรือวิจารณคนหาขอบกพรองเพือ่แกไขและปรับปรุงตลอดเวลา 
 ง.  ถูกทุกขอ  
91.  ครูที่ดีจะตองมีลักษณะดีมีการปรับปรุงตนเองเสมอซึ่งจะมีขอแนะนําสําหรับครไูวดังนี้ ? 
 ก.  ตองมีความรูในบทเรียนตลอดทั้งบทเรียน 
 ข.  อยาใชวาจาสามหาวหรือหยาบโลนอยาพูดกระทบกระเทียบเยาะเยย 
 ค.  อยาพูดยกตนขมทานและตองมีความอดทนทั้งรางกายและจิตรใจ 
 ง.  ถูกทุกกขอ / 
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92. ในการเตรยีมแผนบทเรียนหลังจากประมาณสถานการณสอน และตกลงใจวาจะสอนเรื่องอะไรแลวครู
จะตองปฏิบัตอิยางไรตอไป ? 
 ก.  วางความมุงหมายไวในใจ,รวบรวมสิ่งอุปกรณที่จําเปน,ทําแผนบทเรียน 
 ข.  วางความมุงหมายใหแนนอน,สอบตารางการฝก,ทําแผนบทเรียน 
 ค.  ซอมสอนและแกไขแผนบทเรียน,สํารวจการเตรียมงานหรือสอนครั้งสุดทาย 
 ง.  ขอ ก.และ ค. ถูก / 
93.  ในการเตรียมตัวของครนูั้นการทําบทเรยีนเปนเรื่องสําคัญ บทเรียนที่ดีในหวัขอเร่ืองนั้นควรทาํอยางไร ? 
 ก.  บทเรียนหนึ่งเปนสวนของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 ข.  บทเรียนหนึ่งเปนหนวยสอนหนวยหนึ่ง 
 ค.  เร่ืองที่จะสอนทุกเรื่องบทเรียนตองแยกเปนหลายบทบทเรียน 
 ง.  ถูกทุกขอ / 
94 .ในเรื่องการเตรียมตัวของครูนั้นกอนจะเริ่มทําการเรยีนการสอนนัน้ครูจะตองทราบความรูพื้นฐานเดิมของ
ผูรับการสอนดวยการทดสอบกอนการเรียนดวยการทําแบบทดสอบ  ในสวนของครูทหารนั้น ครูจะทราบ
ความรูพื้นเดิมของทหารไดจากสิ่งได ? 
   ก. ครอบครัว,ปญหารสวนตวั,การเขารวมกิจกรรม,การแสดงความคิดเหน็ 
   ข. ลักษณะทาทาง,ภูมิลําเนา,รายงานประจําตวั,ผลการปฏิบัติงาน,ประวัตสิวนตัว 
   ค. รายการประจําตัว,ผลการศึกษาในโรงเรียน,เวลารับราชการ,ตําแหนงปจจุบัน / 
   ง. ขอ ก. และ ข. ถูก 

วิชา ปรับการยงิ  ค. และ ป. 
95.อาวุธ ค. และ ป.  เปนอาวุธที่มีระยะยิงไกล ใชสนับสนุนการยิงเปาตางๆ ที่เกิดขึน้ในสนามรบ      ใชยิง
เปาหมายที่เหมาะสมที่สุด คืออะไร 
 ก.  ขาศึก ๒-๓ คน ข.  ขาศึกในหลุมบุคคล ๒ – ๓ คน     
 ค. ที่พักขาศึก ๑ หลัง   ง.  ที่ตั้งอาวุธหลังเนนิ 
96. การยิงสนบัสนุนของ ค. และ ป. นั้น    จําเปนตองมีเจาหนาที่ที่จะตองประสานการยิงสนับสนุนและ
ติดตอส่ือสารถึงกัน  ในชดุการยิงของ ค.และ ป.  แบงออกเปนกี่สวน 
 ก.  ๓ สวน ข. ๔ สวน  
 ค.  ๕  สวน ง.  ๖ สวน 
97. ผูตรวจการณ  (ผต.) เปนพลรบในแนวหนา      สวน ผูตรวจการณหนา  (ผตน.) เปนเจาหนาที่ของ ค. ทํา
หนาที่อยางเดยีวกันอยากทราบวาหนาที่ของ  ผตน.  มีกี่ประการ 
 ก. ๓ ประการ ข. ๔ ประการ    
 ค.  ๕  ประการ ง.  ๖  ประการ 
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98. เมื่อผูตรวจการณหนาพบเปาหมายแลว จําเปนตองหาหลักฐานเปาหมาย  หนาที่ประการที่  ๒  ของ ผตน.  
คืออะไร 
 ก.  รองขอการยิง    ข.  ส่ังใหปนยงิ    
 ค.  คํานวณการยิง ง.  รายงานผลการยิง 
99. เมื่อผูตรวจการณหนาพบเปาหมายแลว          จะตองรีบวางแผนกระทําตอเปาหมายทันที     หนาที่ประการ
แรกของ ผตน. คืออะไร 
 ก.  รองขอการยิง ข.  คํานวณการยิง    
 ค.  ออกคําสั่งยิง ง.  กําหนดที่ตัง้เปาหมาย 
100.  เครื่องมือเครื่องใชของผูตรวจการณหนามีหลายชนิด   เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนและขาดไมไดสําหรับ 
ผตน.ไดแกอะไร 
 ก.  กลองสอง ข.  แผนที่เข็มทิศ    
 ค.  ภาพสังเขป ง.  การวัดมุมดวยนิว้มือ 
101.  คําขอยิง ไดแก ขาวสารที่จําเปนที่ศูนยอํานวยการยิงพึงทราบเพื่อพจิารณาวธีิโจมตีเปาหมายใหไดผล  คํา
ขอยิงมีกี่หวัขอ 
 ก.  ๔  ขอ ข.  ๕  ขอ  
 ค.  ๖  ขอ ง.  ๗  ขอ 
102.  คําขอยิงนั้นจะตองสงอยางรวดเรว็ทีสุ่ด   หัวขอ คําขอยิงขอที่ ๑ ไดแกอะไร 
 ก.  คําเตือน ข.  การกําหนดที่ตั้งเปาหมาย  
 ค.  การแสดงตนฯ ง.  ลักษณะเปาหมาย 
103.  เมื่อ ผตน.บอกที่ตั้งเปาหมายแลว  ซ่ึงเปนหวัขอคําขอยิงขอที่ ๓    ตอไปจะตองบอก หัวขอ  คาํขอยิงขอที่ 
๔   คืออะไร 
 ก.  การแสดงตน ฯ ข.  ลักษณะเปาหมาย  
 ค.  ที่ตั้งเปาหมาย ง.  วิธีโจมตี 
104. ผตน.พูดรองขอ  “ลพบุรี ๑๘ จากลพบุรี ๒๔  ปรับการยิง”   เปนวิธีรองขอการยิง    ดวยวิธีอะไร 
 ก.  วิธีโปลาร ข.  วิธีพิกัด    
 ค.วิธีหมายพกิดั ง.  วิธียายจากจุดที่ทราบ 
105. ผตน.พูดรองขอ  “มุมภาค  ๑,๑๐๐   ระยะ  ๑,๐๐๐”   เปนวิธีการรองขอการยิง    ดวยวิธีอะไร 
 ก.  วิธีโปลาร ข.  วิธีพิกัด    
 ค.วิธีหมายพกิดั ง.  วิธียายจากจุดที่ทราบ 
106.  ผตน.พูดรองขอ  “ลพบุรี ๑๘  จาก ลพบุรี ๒๔,  ปรับการยิงจาก เนนิ ๔๓๒,  มุมภาค ๘๐๐,   เพิ่ม  ๒๐๐,
รถถังขาศึก”  เปนวิธีการรองขอการยิงดวยวิธีอะไร   
 ก.  วิธีโปลาร ข.  วิธีพิกัด    
 ค.วิธีหมายพกิดั ง.  วิธียายจากจดุที่ทราบ 
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107.  คําพูดรองขอตอไปนี้ตอไปนี้  ผตน.ขาดหลักฐานอะไร      “ลพบุรี ๑๘  จากลพบรีุ ๒๔,  มุมภาค ๓,๒๐๐,   
ระยะ ๙๐๐  รถถังขาศึก” 
 ก.  คําเตือน ข.  การกําหนดที่ตั้งเปาหมาย  
 ค.  การแสดงตนฯ ง.  ลักษณะเปาหมาย 
108.  หลักฐานในการคํานวณการยิงที่ ศอย.ตองทราบคือ ที่ตั้งเปาหมาย  หลักฐานในการรองขอการยิงที่ขาด
ไมไดและทุกวธีิที่รองขอการยิงตองมีเหมือนกัน  คือหลักฐานอะไร 
 ก.  พิกัด ข.  ระยะ  
 ค.  มุมภาค ง.  จุดอาง 
109.  ผตน.ตรวจตําบลกระสนุตกวา  “ระยะเปาหมาย”  การแกไขการยิง แกอยางไร 
 ก.  เพิ่มระยะ ข.  ลดระยะ  
 ค.  ซํ้าระยะเดมิ ง.  ตรงทิศ 
110.  ผตน.ตรวจทางทิศไดวา  “ขวา ๑๐๐”   ผตน.อยูหางเปาหมาย ๒,๐๐๐  เมตร   ตองแกไขอยางไร 
 ก.   ขวา ๑๐๐ ข.  ซาย ๑๐๐  
 ค.  ขวา  ๒๐๐ ง.  ซาย ๒๐๐ 
111.  ผตน.ตรวจตําบลกระสนุตกไดวา   “หนา, ตรงทิศ”   แกไขอยางไร 
 ก.  ลด..... ข.  เพิ่ม.......    
 ค.  ซํ้าระยะเดมิ ง.  เปาหมาย,ยงิหาผล   
112.  หนาที่ของผูตรวจการณหนา ประการหนึ่ง ไดแก  อะไร 
 ก.  ส่ังใหปนยงิ ข.  รองขอการยิง    
 ค. คํานวณการยิง ง.  ประเมินคาเปาหมาย 
113.  หลักฐานที่ขาดไมไดในการกําหนดที่ตั้งเปาหมาย ไดแกหลักฐานอะไร 
 ก.  ความสูงตาง ข.  เพิ่มหรือลดระยะ    
 ค.  มุมภาคของทิศ ง.  จุดอางอิง 
114.  “...................................................................”  ปรับการยิงพิกัด,  พกิัด ๔๒๕๐   ๖๒๕๐  มุมภาค  ๒,๐๐๐   
ปนกลขาศึก ๒ กระบอก”    คําพูดที่ขาดไป ไดแกหวัขอคําขอยิง  อะไร 
 ก.  คําเตือน ข. วิธีโจมตี    
 ค.  วิธียิง ง.  การแสดงตนของ ผตน. 
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วิชา ปนกล  เอ็ม.๖๐ 
115. ปก.เอ็ม.๖๐ มีอัตราการยิงอยู ๓ แบบ    อยากทราบวา    อัตราการยิงสูงสุด  ยงิกี่นัด/นาท ี
         ก.  ๑๐๐  นัด/นาที ข.  ๒๐๐ นัด/นาที 
         ค. ๕๕๐   นัด/นาที  ง.  ๑,๐๐๐ นัด/นาที 
116.  ปก.เอ็ม.๖๐   เปนอาวุธยิงอัตโนมตัิบรรจุในหนวยระดับหมวดปนเล็ก ระยะยิงไกลสุด  ๒,๗๒๕ ม. ยิง
หวังผลตั้งแตระยะใดลงมา 
           ก. ๓,๗๒๕    ม. ข.   ๒,๕๐๐   ม. 
          ค. ๑,๑๐๐    ม.     ง.    ๕๐๐      ม. 
117. ปก.เอ็ม. ๖๐    มีอัตราการยิงอยู  ๓  แบบ   คือ   การยิงตอเนื่อง,  การยิงเร็ว    และการยิงอัตราสูงสุด  อัตรา 
การยิงเร็ว พลยิง ปก.เอ็ม.๖๐ จะยิงกี่นดัตอนาที     
          ก.  ๑๐๐  นัด/นาที  ข.  ๒๐๐ นัด/นาที 
         ค. ๑,๐๐๐ นัด/นาที ง.  ๕๕๐ นัด/นาที 
118. ปก.เอ็ม. ๖๐ ทํางานดวยแกส ระบายความรอนดวยอากาศ ปอนกระสุนดวยอะไร 
        ก. ซองกระสุน  ข. สายกระสุน 
        ค. มือ  ง. ถูกทกุขอ 
119. ปก. เอ็ม ๖๐ จัดเปนอาวุธประจําหนวย   มีขนาดกวางปากลํากลองเทาใด 
        ก.  .๒๒  มม.  ข.  ๕.๕๖  มม. 
        ค.  .๔๕   ง. ๗.๖๒  มม. 
120.  ศูนยหลังของ  ปก.เอ็ม.๖๐ จะประกอบดวยควงมุมสูงและควงมุมทิศถาหมุนควงมุมทิศ ๑ คล๊ิก  ระยะยิง  
๓๐๐  เมตร  ตําบลกระสุนถูกเปาหมายจะเปลี่ยนไปกี่   ซม. 
      ก. ๓๐  ซม.  ข.  ๑๐ ซม. 
      ค.  ๑ ซม. ง. ๑๐๐ ซม. 
121. กระสุนทีใ่ชกับ  ปก.เอ็ม.๖๐  มีอยู  ๖ ชนิด คือ  กระสุนธรรมดา,เจาะเกราะ,เจาะเกราะเพลิง,ฝกหัดบรรจุ   
อีก ๒ ชนดิ คือกระสุนอะไร 
     ก.  ระเบิด,เคมี ข. ซอมยิง.สองสวาง 
     ค. ซอมรบ,สองวิถี ง. ซอมยิง,สองวิถี 
122. การยิงกวาดของ  ปก.เอ็ม.๖๐  เปนการยิงที่กึ่งกลางกรวยกระสุนสูงจากพื้นไมเกิน ๑  เมตร  ในพื้นที่ราบ
หรือลาดเสมอ พลยิงจะทําการยิงในระยะไมเกินกีเ่มตร 
     ก. ๕๐๐ เมตร  ข. ๑,๕๐๐ เมตร 
     ค. ๒,๕๐๐ เมตร ง. ๖๐๐ เมตร 
123. ปก.เอ็ม.๖๐ เปนอาวุธยงิสนับสนุนใหกับพลปนเล็กหรือหมู  ปล.ในปนแตละกระบอกมีพลประจําปนกี่คน 
    ก. ๑ คน  ข. ๒  คน 
    ค. ๔ คน ง. ๙ คน 
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124. การถอดประกอบ  ปก.เอ็ม.๖๐ มีความมุงหมายเพื่อศึกษา,ปรนนิบัตรบํารุงและแกไขเหตุติดขดักระทําได๒ 
วิธีคือ การถอดปกติและการถอดพิเศษ การถอดปกติเปนหนาที่ของใครที่กระทําได 
    ก.  พลยิง ข. พลยิงผูชวย 
    ค. พลกระสุน ง. ถูกทุกขอ 
125. การถอดปกติอนุญาตใหถอดได ๖ ช้ินสวน ไดแกชุดพานทายปน,เครื่องรับแรงถอย,สวนเคลื่อนที่,เครื่อง
ล่ันไก    อีก ๒ ช้ินสวน คือช้ินสวนอะไร 
    ก. ลํากลองปน,ฝาปดหองลูกเลื่อน ข. ชุดโครงลูกเลื่อน,ฝาปดหองลูกเลื่อน 
    ค. ลํากลองปน,ชุดโครงลูกเลื่อน ง. แหนบและแกนแหนบ 
126. ชุดเครื่องเล็งของ  ปก.เอ็ม.๖๐  ประกอบดวย ศนูยหนาและศูนยหลัง ศูนยหลังสามารถปรับระยะยิงได
ตั้งแตระยะเทา ไร ถึง  ระยะเทาไร 
    ก. ๓๐๐-๑,๑๐๐ ม. ข. ๐-๓,๗๒๕ ม. 
    ค. ๐-๑,๑๐๐ ม. ง. ๓๐๐-๒,๗๒๕ 
127. การยิง  ปก.เอ็ม.๖๐  ถาพลยิงใชอัตราการยิง ๑๐๐ นดั  โดยยิงเปนชุด ๆ ละ ๖-๙ นัด จะยิงในเวลาเทาไร 
    ก.ไมจํากดัเวลา ข.  ๑ นาที 
    ค. ๒ นาท ี ง.  ๑๐ นาที 
128. การลุกไหมของกระสนุสองวิถี เพื่อใหทราบวิถีของกระสุนเวลายิง  สามารถมองเห็นไดถึงระยะเทาไร 
    ก. ๙๐๐  ม.  ข. ๑,๑๐๐ ม. 
    ค. ๒.๕๐๐  ม. ง. ๓,๗๒๕ ม. 
129. การยิงสนับสนุนการตัง้รับเพื่อทําลายการเขาตีของขาศึกกอนที่ขาศึกจะเขาตลมุบอนตอฝายเรา เรียกวาการ
ยิงปองกันขั้นสุดทาย การยิงชนิดนี้จะทําการยิงเมื่อขาศึกอยูหางจากแนวที่มั่นฝายเราระยะประมาณกี่เมตร 
    ก. ๑๐๐  ม. ข. ๒๐๐   ม. 
    ค. ๕๐๐ ม. ง. ๑,๑๐๐  ม. 
130. กระสุน  ปก.เอ็ม.๖๐  เมื่อทําการยิง จะเกิดการเผาไหมของดินปนมีแรงดันในรังเพลิงกี่ปอนด/ตารางนิ้ว 
    ก. ๕๐๐  ปอนด/ตารางนิ้ว ข. ๕๐,๐๐๐ ปอนด 
    ค. ๕๒,๐๐๐ ปอนด ง. ๓,๐๐๐ ปอนด 
131. ปก.เอ็ม.๖๐  เมื่อจะทําการยิงลูกเลื่อนจะอยูในลักษณะใด 
   ก. หนาลูกเลื่อนเปด ข. หนาลูกเลื่อนปด 
   ค. หนาลูกเลื่อนลอยตัว ง. ไมมีขอใดถูก 
132. การถอดประกอบพิเศษเปนหนาที่ของใคร 
    ก. พลยิง ข. พลประจําปน 
    ค. ผบ.หมวดปนเล็ก ง. ชางอาวุธ 
 
 



 ๑๗

133. ปก.เอ็ม.๖๐ มีการติดตัง้ได ๒ แบบ คอื ติดตั้งดวยขาทราย และ ตดิตั้งดวยขาหยัง่ เอ็ม ๑๒๒   เมื่อทําการตั้ง
ยิงบนขาหยั่ง  เอ็ม  ๑๒๒ จะมีน้ําหนกั  เทาไร 
    ก.  ๒๓ ปอนด ข. ๔๒.๕  ปอนด 
    ค. ๑๙.๕ ปอนด ง. ไมมีขอใดถูก 
134. วงรอบการทาํงานของ  ปก.เอ็ม.๖๐  มี ๘ ขั้นตอน ตั้งแตการปอนกระสุน การเขาสูรังเพลิง การขัดกลอน 
 การยิง การปลดกลอน การรั้งปลอกกระสุน การคัดปลอกกระสุน ขั้นตอนสุดทายของการทํางานคือขั้นตอนใด 
     ก. การขึ้นนก ข. การบรรจุ 
     ค. การดังคันร้ังลูกเลื่อน ง. การหามไก 
135. ปก.เอ็ม.๖๐มีการติดตั้ง ๒ แบบ คือ ตดิตั้งดวยขาทราย และ ตดิตั้งบนขาหยั่ง เอม็ ๑๒๒ เมื่อทาํการตั้งยิง
ดวยขาทราย มนี้ําหนกั  เทาไร 
    ก.  ๒๓ ปอนด ข. ๔๒.๕  ปอนด 
    ค. ๑๙.๕ ปอนด ง. ไมมีขอใดถูก                        

วิชา ค.ขนาด ๖๐ มม. 
136.ค.๖๐ มม. จัดเปนอาวุธประจําหนวย ใชยิงสนับสนนุในการเขาตีตั้งรับใหกับหมวดปนเลก็ในแนวหนา  ทํา
การยิงอยางไร 
 ก.  อัตโนมัต ิ ข.  เปนชุด    
 ค.  ทีละนัด ง.  กึ่งอัตโนมตัิ 
137. ค.๖๐ มม. เปนอาวุธกระสุนวิถีโคง  ทําการยิงทีละนัด โดยบรรจลูุกระเบิดยิง(กระสุน)ทางปากลํากลอง    
ทําการยิงดวยวิธีอะไร 
 ก.  เล็งจําลอง ข.  เล็งตรง    
 ค.  เล็งจําลองและเล็งตรง ง.  เล็งทับเปาหมาย 
138. ค.๖๐ มม.  มี ๓ ช้ินสวนใหญ ไดแก  ขาหยั่ง,ลํากลอง และแผนฐาน    เวลาใชยิงสนับสนุนหรือเคลื่อนยาย
จะตองประกอบติดกัน   มนี้ําหนักพรอมยิงเทาไร 
 ก.  ๔๒ ปอนด ข.  ๔๒.๕ ปอนด     
 ค.  ๓๐ ปอนด ง.  ๑๕ กก. 
139. ค.๖๐มม. ในการเล็งยิงเปาหมายตองใชกลองเล็งเปนอุปกรณสําหรับตั้งเครื่องยิงใหตรงทิศ และตั้งมุมสูง
ใหกับเครื่องยงิไดตามระยะที่ตองการ กลองเล็งที่ใชกับ ค.๖๐ มม.เปนกลองเล็งอะไร 
 ก.  เอ็ม ๕ ข.  เอ็ม ๑    
 ค.  เอ็ม ๔ ง.  เอ็ม ๓๔ 
140. ค.๖๐ มม. ทําการยิงสนบัสนุนใหกับหนวยในแนวหนาในทางยทุธวิธี    มีอัตราการยิงตอเนื่องเทาไร 
 ก.  ๑๘ นัด/นาที ข.  ๓๐ นัด/นาที    
 ค.  ๑๐ นัด/นาที ง.  ๕-๑๐ นัด/นาที 
 



 ๑๘

141. ช่ือลูกระเบิดยิง ค.๖๐  มม.มี ๕ ชนิดไดแก ลย.ฝกยิง, ลย.ซอมยิง ฯลฯ     ลูกระเบดิยิงชนดิหนึ่ง  คืออะไร 
 ก. ลย. ธรรมดา ข.  ลย.ระเบิดเจาะเกราะ    
 ค.  ลย.สองวิถี ง.  ลย.สองแสง 
142.   ลูกระเบดิยิงควนัฟอสฟอรัสขาว ของ ค.๖๐ มม. ประโยชนในการใชงานเพื่อ สองสวางในสนามรบใน
เวลากลางคืน  มีระยะยิงไกลสุดเทาไร 
 ก.  ๒,๐๐๐ เมตร ข.  ๑,๔๕๐ เมตร    
 ค.  ๑,๗๕๐ เมตร ง. ๑,๕๙๐ เมตร 
143. สาเหตุติดขัดของ ค.๖๐ มม.คือ ลูกระเบิดยิงดาน      ลูกระเบิดยิงดานที่เปนอนัตราย ของ ค.๖๐ มม. คือ
อะไร 
 ก.  ดานรวม ข.  ดานในลํากลอง    
 ค.  ดานนอกลาํกลอง ง.  ดานยิงเสยีงไมดัง 
144.  ค.๖๐ มม.เปนอาวุธประจําหนวย รอย อวบ. ๑ หมู ค.๖๐ มีกี่คน 
 ก.   ๑๑  คน ข.  ๙  คน    
 ค.  ๕  คน ง.  ๔ คน 
145. ค.๖๐ มม.มีลูกระเบิดยิงที่ใชทําการยิงมากที่สุดในการรบ ไดแก ลูกระเบิดยิงสังหาร   มีรัศมีระเบิด  เทาไร 
 ก.  ๑๐ ม. ข.  ๘  คูณ ๑๐  ม.    
 ค.  ๑๘ คูณ ๙ ม. ง.  ๑๘ ม. 
146.  ค.ขนาด ๖๐ มม. มีกระสุน เรียกวา ลูกระเบิดยิง เพราะภายในกระสุนบรรจุวัตถุระเบิดหรือสารเคมี เหมือน
ลูกระเบิดขวาง ชนิดของลูกระเบิดแบบสังหาร   จะมีสัญลักษณอะไร 
 ก. สีขาวคาดเหลือง ข. สีกากีแกมเขียวคาดเหลือง  
 ค. สีเทาคาดเหลือง ง. สีฟาคาดขาว 
147. ลูกระเบิดยิงของ ค.๖๐ มม.มีอยู ๕ ชนิด ซ่ึงมีความมุงหมายใชงานตางกัน  การฝกพลประจําปนเริ่มแรกใช
ลูกระเบิดยิงชนิดอะไร 
 ก. ลูกระเบิดยงิซอมยิง ข. ลูกระเบิดยงิสังหาร    
 ค. ลูกระเบิดยงิฝกหัดบรรจ ุ ง. ลูกระเบิดยงิฝกยิง   

วิชา  หมูปนเล็กในการเขาต ี
148. การรบที่ตองเคลื่อนที่เขาไปใหถึงตัวขาศึกเพื่อยดึแยงดินแดน  เรียกวา 
 ก.   การรบดวยวิธีรุก ข.   การเขาตี 
 ค.   การรบดวยวิธีรับ ง.   ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
149. การปฏิบัติเพื่อทําลายกาํลังรบของขาศึก  เปนความมุงหมายของการรบดวยวิธีใด 
 ก.   การรบดวยวิธีรับ ข.   การเขาตี 
 ค.   การถอนตัว ง.   การลาดตระเวน 
150. การปฏิบัติเพื่อแยงยึดภมูิประเทศ  หรือดินแดนที่ขาศึกยึดครอง  เปนความมุงหมายของการรบดวยวิธีใด 



 ๑๙

 ก.   การรบดวยวิธีรับ ข.   การเขาตี 
 ค.   การถอนตัว ง.   การลาดตระเวน 
151. การปฏิบัติเพื่อคล่ีคลายรูปการวางกําลังของขาศึก  เปนความมุงหมายของการรบดวยวิธีใด 
 ก.   การรบดวยวิธีรับ ข.   การเขาตี 
 ค.   การถอนตัว ง.   การลาดตระเวน 
152. การปฏิบัติเพื่อขัดขวางการใชแหลงทรัพยากรที่ตองการ  เปนความมุงหมายของการรบดวยวิธีใด 
 ก.   การรบดวยวิธีรับ ข.   การเขาตี 
 ค.   การถอนตัว ง.   การลาดตระเวน 
153. การปฏิบัติเพื่อหันเหความสนใจของขาศึกจากพืน้ทีอ่ื่น   เปนความมุงหมายของการรบดวยวิธีใด 
 ก.   การรบดวยวิธีรับ ข.   การเขาตี 
 ค.   การถอนตัว ง.   การลาดตระเวน 
154. ขั้นตอนการรบดวยวิธีรุก  แบงออกเปน  ๒  ขั้นตอน  คือ 

ก. การเคลื่อนที่เขาปะทะ , การเคลื่อนที่ผานแนวออกต ี
ข. การเคลื่อนที่เขาปะทะ , การเคลื่อนที่ผานฐานออกต ี
ค. การเคลื่อนที่เขาปะทะ , การเขาตี 
ง. การเคลื่อนที่ผานแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย , การเขาตี 

155. การเคลื่อนยายหนวยทางยุทธวิธีจากตาํบลหนึ่งที่อยูหางไกลกับขาศึก  ไปยังอกีตาํบลหนึ่งที่อยูใกลขาศึก  
ซ่ึงการเคลื่อนยายอาจจะเปนอันตรายจากขาศึก  เรียกวาการเคลื่อนที่ 
 ก.   ผานแนวออกตี ข.   ผานฐานออกตี 
 ค.   เขาปะทะ ง.   การเขาตี 
156. ขั้นการเริ่มปฏิบัติการรบปะทะเพื่อยึดที่หมายที่ขาศกึครองอยู  เรียกวา 
 ก.   ขั้นการเขาตี ข.   ขั้นการเคลื่อนที่เขาปะทะ 
 ค.   ขั้นการผานแนวออกต ี ง.   ขั้นการผานฐานออกต ี
157. การเคลื่อนยายทีก่ระทําภายใตสภาพการรบในยุทธบริเวณ  เรียกวา 
 ก.   การเคลื่อนที่เขาปะทะ ข.   การเคลื่อนยายทางยุทธวิธี 
 ค.   การเคลื่อนยายทางธุรการ ง.   การเคลื่อนยายในการเขาตี 
158. การเคลื่อนที่เขาปะทะทางพื้นดินมี  ๒  ประเภท  คือ 

ก. เขาปะทะในความกําบัง , เขาปะทะนอกความกําบัง 
ข. เขาปะทะในเวลากลาวงวัน , เขาปะทะในเวลากลางคืน 
ค. เขาปะทะในความกําบัง , เขาปะทะในเวลากลางคืน 
ง. เขาปะทะในเวลากลางวัน , เขาปะทะนอกความกําบัง 

 
159. การเคลื่อนที่ขางหลังสวนกําบังไปยังที่ที่กําหนดให  เพื่อลดเปลี่ยนหรือเพิ่มกําลังใหพรอมที่จะปะทะกับ
ขาศึกสิ้นสุดลงเมื่อเขาที่ตั้งเรียบรอยแลว  คือการเคลื่อนที่ 



 ๒๐

 ก.   เขาปะทะในเวลากลางวนั ข.   เขาปะทะในเวลากลางคนื 
 ค.   เขาปะทะนอกความกําบงั ง.   เขาปะทะในความกําบัง 
160. การเคลื่อนที่เขาปะทะโดยมีการกําบังจากหนวยทหารฝายเดียวกนัเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย  การเคลื่อนที่
ส้ินสุดลงเมื่อปะทะกบัขาศึกทางพื้นดนิโดยตรง  คือการเคลื่อนที่ 
 ก.   เขาปะทะในเวลากลางวนั ข.   เขาปะทะในเวลากลางคนื 
 ค.   เขาปะทะนอกความกําบงั ง.   เขาปะทะในความกําบัง 
161. การปฏิบัติการของขาศึกทางพื้นดนิยงัอยูหางไกล  เปนการเคลื่อนที่ขั้นที่ 
 ก.   ขั้นที่   ๑ ข.   ขั้นที่  ๒ 
 ค.   ขั้นที่   ๓ ง.   ขั้นที่   ๔ 
162. การปฏิบัติการทางพื้นดนิของขาศึกยังไมนาจะเกิดขึน้เปนการเคลือ่นที่ขั้นที ่
 ก.   ขั้นที่   ๑ ข.   ขั้นที่  ๒ 
 ค.   ขั้นที่   ๓ ง.   ขั้นที่   ๔ 
163. การปะทะไมนาจะเปนไปได  เรียกวาการเคลื่อนที่ขั้นที่ 
 ก.   ขั้นที่   ๑ ข.   ขั้นที่  ๒ 
 ค.   ขั้นที่   ๓ ง.   ขั้นที่   ๔ 
164.  การปะทะที่ยังอยูหางไกล  เรียกวาการเคลื่อนที่ขั้นที่ 

ก.   ขั้นที่   ๑ ข.   ขั้นที่  ๒ 
 ค.   ขั้นที่   ๓ ง.   ขั้นที่   ๔ 
165. การปฏิบัติทางพื้นดินของขาศึกใกลจะเกิดขึน้  เรียกวาการเคลื่อนที่ขั้นที่ 

ก.   ขั้นที่   ๑ ข.   ขั้นที่  ๒ 
 ค.   ขั้นที่   ๓ ง.   ขั้นที่   ๔ 
166. การปะทะใกลจะเกิดขึน้  เรียกวาการเคลื่อนที่ขั้นที่ 

ก.   ขั้นที่   ๑ ข.   ขั้นที่  ๒ 
 ค.   ขั้นที่   ๓ ง.   ขั้นที่   ๔ 
167.   ในการเขาตีของหมวดปนเล็ก  หนวยใดเปนหนวยหลักในการยิง 
 ก.   บก.มว. ข.   หมู ปก.เอ็ม ๖๐ 
 ค.   หมู ปล. ง.   ไมมีขอใดถูก 
168. พื้นที่ซ่ึงหนวยทหารจะเขาตีไดมารวมกันอยูกอนทีจ่ะปฏิบัติการทางยุทธวิธีตอไป  และเปนที่
ผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดเรยีกวา 
 ก.   ฐานออกต ี ข.   แนวออกต ี
 ค.   ที่หมาย ง.   ที่รวมพล 
169.   เวลาที่หนวยเขาตีผานแนวออกตไีปตามกําหนดเวลาโดยพรอมเพียงกนั  เมื่อไดรับคําสั่ง  หรือสัญญาณ  
เรียกวา 
 ก.   เวลาออกตี ข.   เวลาผานแนวออกต ี
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 ค.   เวลาที่อยูในที่รวมพล ง.   เวลาใหคําสั่ง 
170.   ตําบลที่ตั้งสุดทายที่ใหการปกปดกาํบัง  และซอนพรางเปนตําบลที่อยูใกล ๆ กบัแนวออกตี  เรียกวา 
 ก.   ฐานออกต ี ข.   แนวออกต ี
 ค.   ที่หมาย ง.   ที่รวมพล 
171.   ผบ.รอย  เปนผูกําหนดขึ้น  เพื่อประสานการเริ่มตนการเขาตี  เรียกวา 
 ก.   ฐานออกต ี ข.   แนวออกต ี
 ค.   ที่หมาย ง.   ที่รวมพล 
172.   ผบ.รอยเปนผูมอบขอบเขตในการปฏิบัติของหมวด  เปนพืน้ที่ซ่ึงถูกกันไวดวย  แนวออกตี  เสนแบงเขต  
และที่หมายขัน้สุดทาย  เรียกวา 
 ก.   แนวออกต ี ข.   เสนแบงเขต 
 ค.   เขตปฏิบัติการ ง.   ทิศทางเขาตี 
173.   เสนทางกวาง ๆ  ที่หมวดจะตองเคลือ่นที่เขาตี  หมวดอาจเคลื่อนที่ออมผานขาศึกที่ไมขัดขวางการ
เคลื่อนที่  เสนนี้สวนมากใชกับหนวยยานเกราะ  เรียกวา 
 ก.   เสนทางตรง ข.   เสนทางออมผาน 
 ค.   เสนทางในการเขาต ี ง.   เสนหลักการรุก 
174.   ทิศทาง หรือเสนทางซึ่งศูนยกลางรูปขบวนของหมวดที่เขาตีเคลื่อนที่ไปตามนั้น  และเสนทางที่ผานนั้น
จะตองทําการกวาดลางใหหมดสิ้น  เรียกวา 
 ก.   ทิศทางการเขาตี ข.   ทิศทางตรง 
 ค.   ทิศทางออมผาน ง.   ทิศทางหลัก 
175.   ตําบลตาง ๆ  ในภูมิประเทศซึ่งงายตอการสังเกตเหน็  เชน  ถนนตัดกัน  ใชเพื่อเปนตําบลควบคุมการ
เคลื่อนที่เปนจดุอางในการรายงานที่ตั้งของฝายเรา  และปรับการยิง  เรียกวา 
 ก.   จุดติดตอ ข.   จุดประสาน 
 ค.   จุดนัดพบ ง.   จุดตรวจสอบ 
176.   แนวที่อยูหางจากที่หมายประมาณ  ๑๐๐ – ๑๕๐  เมตร  เรียกวาแนว 
 ก.   แนวออกต ี ข.   แนวปรับรูปขบวน 
 ค.   แนวทางการเคลื่อนที่ ง.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
177.   แนวทีใ่ชเพื่อประสานการเคลื่อนที่  และยายการยิงสนับสนุน  และเพื่อปรับปรุงกําลังขั้นสุดทายของ
หนวยเขาตี  เพือ่เขาตะลุมบอนตอที่มั่นขาศกึ  เรียกวาแนว 
 ก.   แนวออกต ี ข.   แนวปรับรูปขบวน 
 ค.   แนวทางการเคลื่อนที่ ง.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
 
178.   การยิงตะลุมบอนในเวลากลางวัน  ทหารจะตองปฏบิัติอยางไร 
 ก.   ตะโกน  และสงเสียงดัง ข.   เคลื่อนที่ใหเงียบ 
 ค.   ยิงตามเหตุการณ ง.   ยิงเฉพาะทีห่มาย 
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179.   การจัดระเบียบใหม  ผบ.หมู  จะตองปฏิบัติอยางไร 
 ก.   มอบหมายเขตการยิง ข.   สํารวจความเสียหายตาง ๆ  
 ค.   ดัดแปลงภมูิประเทศ ง.   หยุดการเคลื่อนที่ 

วิชา  หมูปนเล็ก , หมู ปก.  ในแนวหนาตั้งรับ - ถอนตัว 
180.   จากคํากลาวที่วา  การรบที่ไมเปนสิ่งที่ทําใหฝายเราไดรับชัยชนะขาศึกโดยเด็ดขาดได  คือการรบแบบใด 

 ก.   การรบดวยวิธีรุก ข.   การรบดวนวิธีรับ 
 ค.   การรบดวยวิธีประชดิ ง.   การรบดวยวิธีการรั้งหนวง 

181.   การรบดวยวิธีรับนั้นทานคิดวาอยูในหมวดวิชาใด 
 ก.   การรบเบือ้งตน ข.   การรบขั้นสูง 
 ค.   ยุทธวิธี ง.   หลักนิยมในการรบ 

182.   ขอใดกลาวไมถูกตอง  ในเรื่องความมุงหมายของการรบดวยวิธีรับ 
ก. เพื่อลดขีดความสามารถในการรบดวยวิธีรุกของขาศึก 
ข. เพื่อทําลาย  หรือลอใหขาศึกเขามาในพื้นทีท่ี่เราไมตองการ 
ค. เพื่อขัดขวางขาศึกที่จะเขามาสูพื้นที่สําคัญ 
ง. เพื่อรกโอกาสที่จะกลับมาเปนฝายรุก 

183.   การรบดวยวิธีรับ  คือ  การใชเครื่องมือ  และวิธีการทั้งมวลที่มีอยูเพื่อ 
 ก.  ปองกัน ข.   ตานทาน 
 ค.  ทําลาย ง.   ถูกทุกขอ 

184.   แบบของการตั้งรับ  มีดวยกันกี่แบบ 
 ก.   ๑   แบบ ข.   ๒  แบบ 
 ค.   ๓   แบบ ง.   ๔   แบบ 

185.   การตั้งรับแบบพื้นที่นัน้  จะวางกําลังในพื้นทีก่ารรบสวนหนาอยางไร 
ก. วางกําลังทั้งหมดในพืน้ที่การรบทั้งสวนหนา  และสวนหลัง 
ข. วางกําลังสวนนอยไวในพื้นที่การรบสวนหลัง 
ค. วางกําลังสวนนอยไวในพื้นที่การรบสวนหนา 
ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ค. 

186.   การวางกําลังสวนนอยไวในพืน้ที่การรบนั้น  กําลังสวนนั้นทําหนาที่เปน 
 ก.   กองระวังหนา ข.   กองระวังหลัง 
 ค.   กองหนุน ง.   กองกระหนาบ 

 
187.   การตั้งรับแบบเคลื่อนที่นั้นหนวยระดับใดเปนผูจัด 

 ก.   ระดับกองรอย ข.   ระดับกองพัน 
 ค.   ระดับกรม ง.   ระดับกองพล 



 ๒๓

188.   ตามปกติแลวเราจะแบงพื้นที่ในการตั้งรับออกเปน  กี่สวน 
 ก.   ๑   สวน ข.   ๒   สวน 
 ค.   ๓   สวน ง.   ๔   สวน 

189.   แนวกองรักษาดานทัว่ไป ( กทป. )  จะอยูหางจากแนว  ( ขนพร. )  ประมาณกีก่ิโลเมตร 
 ก.   ๕ - ๑๐   กิโลเมตร ข.   ๑๐ - ๑๒   กิโลเมตร 
 ค.   ๘ - ๑๖   กโิลเมตร ง.   ๑๖ - ๒๑   กิโลเมตร 

190.   แนวกองรักษาดานรบ  ( กดร. ) จะอยูหางจากแนว  ( ขนพร. )  ประมาณกีก่ิโลเมตร 
 ก.   ๙๐๐ - ๑๒๐๐   เมตร ข.   ๑,๐๐๐ - ๒,๔๐๐   เมตร 
 ค.   ๑,๒๐๐ - ๒๔๐๐   เมตร ง.   ๑,๔๐๐ - ๒,๖๐๐   เมตร 

191.   สวนระวังปองกันเฉพาะตําบลนั้นวางหางจากแนว ( ขนพร. )  ออกไปไมเกินกีเ่มตร 
 ก.   ๔๐๐   เมตร ข.   ๕๐๐   เมตร 
 ค.   ๖๐๐   เมตร ง.   ๗๐๐   เมตร 

 
192.   ในการตั้งรับของ หมู ปล.นั้น  มีภารกิจสําคัญที่จะตองยึดถือเปนหนทางปฏิบัตอิยูกี่ประการ 

 ก.   ๑   ประการ ข.   ๒   ประการ 
 ค.   ๓   ประการ ง.   ๔   ประการ 

193.   ขอใดไปอยูในขั้นของการตั้งรับ 
ก.  การปฏิบัติการในที่รวมพล ข.  การเคลื่อนยายไปประจําแนวตั้งรับ 
ค.  การทําแผนการยิงของ หมู ง.  การดัดแปลงภูมิประเทศ  และการเตรยีมการอื่นๆ 

194.   ลําดับแรกที่  ผบ.หมู  จะตองปฏิบัติ  เมื่อนําทหารเขาที่รวมพลแลว  คือ 
 ก.   ดัดแปลงภมูิประเทศ ข.   กําหนดทีว่างตัว 
 ค.   มอบเขตการยิง ง.   ถูกทั้งขอ ข. และ ค. 

195.   สําหรับหนาที่ของทุกคนภายในหมู  จะตองถือปฏิบัติในระหวางการเคลื่อนที่ไปประจําแนวตัง้รับ 
ขอใดกลาวไมถูกตอง 
ก. จะตองเคลื่อนที่ประจําอยูในรูปขบวนเดิม  ตามที่ ผบ.หมู กําหนด  ตามตําแหนงในรปูขบวน 
ข. ใหถืออาวุธในสภาพที่จะใชยงิไดทันท ี
ค. ไมสงเสียงดัง  หรือพูดคุยกันในระหวางเคลื่อนที่ 
ง. ถูกทุกขอ 

196.   คําสั่งการตั้งรับของ  ผบ.หมู  มีทั้งหมดกี่ขอ 
 ก.   ๔   ขอ ข.   ๕   ขอ 
 ค.   ๖   ขอ ง.   ๗   ขอ 

197.   ลําดับความเรงดวนในการดัดแปลงภูมิประเทศนัน้  ส่ิงที่ตองปฏิบัติเปนลําดับแรก  คือ 
 ก.   การขุดหลุมบุคคล  และที่ตั้งยิง ข.   การดัดแปลงที่มั่นจริง 
 ค.   การถากถางพื้นการยิง ง.   การพราง 
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198.   การถากถางพื้นการยิงนั้นจะตองกําจดัสิ่งที่มาบังทิศทางการยิง  และตรวจการณ  ใหสามารถยงิ  และ
ตรวจการณไปขางหนาไดในระยะเทาใด 

 ก.   ไมนอยกวา   ๕๐   เมตร ข.   ไมนอยกวา   ๑๐๐   เมตร 
 ค.   ไมนอยกวา   ๒๐๐   เมตร ง.   ไมมีขอใดถูก 

199.   แผนจดระยะ  มีส่ิงสําคัญที่ตองจดจาํหลักในการทาํ  ทําเปนเสนโคงครึ่งวงกลมแสดงลายเสนหางกันเสน
ละกี่เมตร 

 ก.   ๑๐๐   เมตร ข.   ๒๐๐   เมตร 
 ค.   ๓๐๐   เมตร ง.   ๔๐๐   เมตร 

200.   การเตรียมการยิงสําหรับปนเล็กมีกี่วธีิ 
 ก.   ๑   วิธี ข.   ๒   วิธี 
 ค.   ๓   วิธี ง.   ๔   วิธี 

201.   ถาขาศึกเคลื่อนที่เขามาจนถึงระยะที่ฝายตั้งรับจะตองทําการยิงฉากเปนขั้นสุดทาย  ถามวาระยะนี้จะหาง
จากขอบหนาพื้นที่การรบ  ประมาณกี่รอยเมตร 

 ก.   ๒๐๐   เมตร ข.   ๓๐๐   เมตร 
 ค.   ๔๐๐   เมตร ง.   ๕๐๐   เมตร 

202.   การปฏิบัติการรนถอย  ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก.   การถอนตวั ข.   การรบหนวงเวลา 
 ค.   การออมกําลัง ง.   การถอย 

203.   การใชยานพาหนะในการเคลื่อนยายระหวางการรนถอยนั้น  ถาเลือกไดเรามักใชยานพาหนะชนิดใด 
 ก.   รถถัง ข.   รถบรรทุก 
 ค.   รถสายพาน ง.   รถหุมเกราะ 

204.   การถอนตัวในเวลากลางคืนนั้น  ผบ. ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศที่ตั้งใหมขางหลัง  คือ 
 ก.   ผบ.รอย ข.   ผบ.มว. 
 ค.   ผบ.มว. ค. ๖๐ ง.    ผบ. หมู 

205.   ตามปกติแลวกําลังสวนที่เหลือทิ้งไวปะทะของหมวดจะประกอบดวย  กําลังเทาใด 
 ก.   ๑   หมู ปล. ข.   ๒   หมู ปล. 
 ค.   ๓   หมู ปล. ง.   ๔   หมู ปล. 

206.   ใครคือผูที่ไดรับมอบใหบังคับบัญชากําลังสวนที่เหลือไวปะทะของกองรอย 
 ก.   ผบ.มว. ข.   ผบ.มว.ค.  ๖๐ 
 ค.   รอง ผบ.รอย ง.   นายสิบประจําหมวด 

 
207.   ๑  มว.ปล.  มีปนกล เอ็ม  ๖๐  สนับสนุนอยูกี่กระบอก 

 ก.   ๑   กระบอก ข.   ๒   กระบอก 
 ค.   ๓   กระบอก ง.   ๔   กระบอก 
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208.   ปนกลของหมวดปนเลก็มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการตั้งรับ  ที่กลาวมานี้ขอใดไมถูก 
ก. ใหการยิงดวยวิธีเล็งตรง  ไดอยางหนาแนน 
ข. ทําการยิงกวาดไดจนถึงระยะ  ๔๐๐  เมตร 
ค. ใหอํานาจการยิงอยางตอเนื่องในหวงเวลายาวนาน 
ง. สามารถยิงเปาหมายอยางไดผลในระยะยิงถึง  ๑,๑๐๐  เมตร 

209.   การกําหนดที่ตั้งยิงของปนกล เอ็ม  ๖๐  นั้น  ใครเปนผูกําหนด 
 ก.   ผบ.พัน ข.   ผบ.รอย 
 ค.   ผบ.มว. ง.   ผบ. หมู ปก. 

210.   ถาสถานการณ  และพื้นที่ตั้งรับอํานวย  จะใชปนกลตั้งยิงเปนคูซ่ึงจะมีระยะเคียง  ระหวางที่ตั้งปนแตละ
กระบอก  ประมาณกี่เมตร 

 ก.   ๑๐   เมตร ข.   ๒๐   เมตร 
 ค.   ๓๐   เมตร ง.   ๔๐   เมตร 

211.   ปนกล เอ็ม ๖๐  ยอมมีความแมนยําเมื่อตั้งยิงบนขาหยั่ง  ขาหยั่งของปนสามารถทําการยิงสายไดประมาณ
กี่มิลเลียม 

 ก.   ๘๕๗   มลิเลียม ข.   ๘๗๕   มิลเลียม 
 ค.   ๕๗๘   มิลเลียม ง.   ๕๘๗   มิลเลียม 

212.   ขอใดกลาวไมถูกตอง  ในการเลือกที่ตั้งยิงปนกล เอ็ม  ๖๐ 
ก. มีพื้นการยิง  และการตรวจการณด ี
ข. สามารถยงิกวาดไปยังแนวยงิฉากปองกันขัน้สุดทายได 
ค. มีการกําบัง  และการซอนพรางดี 
ง. ไดรับการคุมตรองปองกันจากกองรอย 

วิชาการสงครามพิเศษ   
213. ปจจัยผลสําเร็จในการซุมโจมตี ? 

ก. การจูโจม, รวดเร็ว, อดทน  ข.  การจูโจม,การประสานการยิง,การบังคับบัญชา 
ค.   การปฏิบัติอยางรุนแรง ง.  ถูกทุกขอ 

214. การตีโฉบฉวยเปนภารกิจอะไรในการ ลว. ? 
ก. การ ลว.หาขาว ข.  การ ลว.ออมกําลัง 
ค.   กรร ลว.รบ ง.  ภารกิจพเิศษ 

 
 
215. ปจจัยสําคัญในการดํารงชีพที่สําคัญมีอะไรบาง ? 

ก. อาหาร,น้ํา,ที่พัก ข. น้ํา,ยารักษาโรค,อาวุธประจํากาย 
ข. อาหาร,ยานพาหนะ,เข็มทิศ ง.  อาหาร,น้ํา,ยานพาหนะ 
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216. สถานการณที่จะตองหลีกเลี่ยงการปะทะแสดงวาหนวย ลว.มีภารกิจอะไร ? 
ก. ภารกิจ  ลว. หาขาว ข.  ภารกิจ ลว.รบ  
ข. ภารกิจตีโฉบฉวย ง.  ภารกิจซุมโจมตี 

217. ส่ิงที่สําคัญในการดํารงชีพไดแกอะไร ? 
ก. กําลังใจและความตั้งใจ ข.  ความคิดเอาชีวิตรอด 
ค.   ระงับความหวาดกลัว ง.  ความรูความเขาใจในการดํารงชีพ 

218. การสะกดรอยเราสามารถแบงเปนประเภทการสะกดรอยไดกี่ประเภท ? 
 ก.   ๒      ประเภท ข.    ๓     ประเภท 
 ค.    ๔     ประเภท ง.     ๕     ประเภท 
219. ประเภทของรอยเทาหาไดตามลักษณะมี  ๒  ประเภท  อะไรบาง ? 

ก. บนพื้นดนิ, ระดับสูง ข.  บนพื้นดิน, ในน้ํา 
ค.    บนดิน, บนตนไม ง.  บนตนหญา, กิ่งไม 

220. การแสวงหาอาหารในปาแบงเปนชนดิใหม ๆ ไดกี่ชนิด ? 
 ก.   ๒      ประเภท ข.    ๓     ประเภท 
 ค.    ๔     ประเภท ง.     ๕     ประเภท 
221. วิธีการสงทางอากาศแบงออกไดกีว่ิธี ? 
 ก.   ๒      วิธี ข.    ๓     วิธี 
 ค.    ๔     วิธี ง. ไมมีขอใดถูก 
222. วิธีการสงทางอากาศวิธีใดประหยัดทีสุ่ด ? 

ก. การทิ้งของโดยการใชรม ข.  การทิ้งของโดยไมใชรม 
ค.    การใชเครื่องบินลงสูพื้น ง.  ถูกทุกขอ 

223. สถานการณที่จะตองหลีกเลี่ยงการปะทะแสดงวาหนวย ลว. มีภารกิจอะไร?  
ก. ภารกิจ ลว. หาขาว ข.  ภารกิจ ลว. รบ  
ค.    ภารกิจ  ตโีฉบฉวย ง.  ภารกิจ ซุมโจมตี 

224. การปฎิบัติอยางใดอยางหนึ่งเมื่อปะทะ ขศ.ไดเกิดขึน้อยางทันทีทนัใดคืออะไร ? 
ก. การซุมโจมตี ข.  การโจมตีเรงดวน 
ค.   การปฎบิัติฉับพลัน ง.  ถูกทุกขอ 

225. การซุมโจมตี มี ๒ แบบ อะไรบาง ? 
ก. เปนหมู และหมวด ข.  เปนจุด และเปนพืน้ที ่
ค.   เปนกองรอย และกองพนั ง.  แถวตอน และหนากระดาน 

 
226. ภารกิจกําหนดใหเขาตีทีต่ั้งหรือพื้นทีว่างกําลัง ขศ.คือการรบแบบใด ? 

ก. การปฎิบัติฉับพลัน ข.  การซุมโจมต ี
ค.   การเขาตีที่มั่นขาศึก ง.  การตีโฉบฉวย 
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227. ปจจัยสําคัญของการตีโฉบฉวยคืออะไร ? 
ก. จูโจม ข.  อํานาจการยิง 
ค.    ปฎิบัติการอยางรุนแรง ง.  ถูกทุกขอ 

228. การจัดกําลังในการตีโฉบฉวยแบงออกเปนกี่สวน? 
 ก.  ๓  สวน ข.  ๔  สวน 
 ค.  ๕  สวน ง.  ๒  สวน 
229. การแบงปาตามลักษณะตนไมแบงออกไดเปน  ๒  แบบคือ ? 

ก. ปาดงดิบ,ปาเบญจพรรณ ข.  ปาผลัดใบ,ปาโปรง 
ค.   ปาดงดิบ,ปาโปรง ง.  ปาดงดิบ,ปาผลัดใบ 

230. คนเราตองการน้ําวนัละประมาณกี่ลิตร ? 
 ก.  ๕ - ๗  ลิตร ข.  ๒ - ๕  ลิตร 
 ค.  ๓ – ๖  ลิตร ง.  ๕ - ๗  ลิตร 
231. ลําดับขั้นการตีโฉบฉวยมีกี่ขั้น ? 
 ก.   ๓   ขั้น ข.   ๔   ขั้น 
 ค.    ๕   ขั้น ง.      ๖   ขั้น 
232. การปฏิบัติโดยฉับพลันคือ การกระทําที่เกิดขึ้นทนัททีันใดซึ่งเปนการการะทําอยางไร 

ก.   กระทําอยางจูโจม 
ข.  ปฏิบัติดวยความรวดเรว็และรุนแรง 
ค.  การกระทําอยางมีหลักเกณฑและกําหนดไวอยางแนนอน   
ง.  ถูกทุกขอ 

233. สถานการณที่ตองหลีกเลี่ยงการปะทะแสดงวาหนวยลาดตระเวนมีภารกิจใด 
ก.  ภารกจิการลาดตระเวนหาขาว ข.  มีภารกิจหลัก 
ค.  มีภารกิจตรวจคนและการซุมโจมตี ง.  ถูกทั้งขอ  ๒  และ  ขอ ๓ 

234. ทาสัญญาณในการปฏิบัติโดยฉับพลันที่เปนแบบมาตรฐานมีการกาํหนดไวแบบใด 
ก.  ผบ.หนวยกําหนดขึ้นใชเอง ข.  กําหนดไวแบบตายตวั 
ค.   กําหนดขึน้ตามแบบฝก ง.  ไมมีขอถูก 

235. ลักษณะของการปฏิบัติโดยฉับพลันมีกี่ลักษณะ 
 ก.  ๕  ลักษณะ ข.  ๖   ลักษณะ 

ค.  ๗  ลักษณะ ง.  ๘   ลักษณะ 
 
 
236. แบบของการซุมโจมตี มี  ๒  แบบ คอื 
 ก.  ๕  ลักษณะ ข.  ๖   ลักษณะ 

ค.  ๗  ลักษณะ ง.  ๘   ลักษณะ 
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237. ประเภทของการซุมการซุมโจมตี แบงออกเปน  ๒  ประเภท คือ 
ก.  การซุมโจมตีเปนจุด และเปนพื้นที ่ ข.  การซุมโจมตีเรงดวน และปราณีต 
ค.   การซุมโจมตีเปนพื้นทีแ่ละเปนเขต ง.  การซุมโจมตีเปนแนวและเปนเขต 

238. หลักพื้นฐานของความสําเร็จในการซุมโจมตีมี  ๓  ประการ คือ  การจูโจม, การประสานการยิงและ 
ก.  การประสานการยิง  ข.  การควบคุม 
ค.   การจูโจม ง.  การปฏิบัติอยางรุนแรง 

239. ความมุงหมายประการหนึ่งของการตโีฉบฉวย  กระทําเพื่อ 
ก.   ปลดปลอยผูตกเปนเชลย ข.  หันเหความสนใจ 
ค.  รบกวนขาศึก ง.  เฝาตรวจ 

240. การเคลื่อนที่เขาสูที่หมาย อยูในขั้นที่เทาไรของการตีโฉบฉวย 
ก.    ขั้นที่  ๑ ข.  ขั้นที่  ๒ 

 ค.  ขั้นที่  ๓ ง.  ขั้นที่  ๔ 
241. การแจงการเขามาของขาศึกใหฝายเราทราบเปนหนาที่ของ 

ก.  บก.หนวยลาดตระเวน  ข.  สวนระวังปองกัน 
 ค.    สวนโจมตี ง.  สวนสนับสนุน 
242. ปญหาตางๆ อันเกี่ยวกบัการการดํารงชีพในปาแบงออกเปนประเภทใหญ ๆ ได  ๓  ประเภท คอื 

ก.  อาหาร,น้ํา,ที่พัก ข.  น้ํา,ยารักรักษาโรค,อาวุธประจํากาย 
 ค.   อาหาร,ยานพาหนะ,เข็มทิศ ง.  อาหาร,น้ํา,ยานพาหนะ 
243.  การดื่มน้าํในลําธาร  หวยหนอง  คลองบึง  อาจมีอันตรนายจากเชื้อโรค เราควรปฏิบัติ ดังนี้ 

ก.  ใชผากรองน้ํากอนดื่ม      
ข.  ตมน้ําพออุนแลวดื่ม 

 ค.   ใชยาฮาราโซน  ๒  เม็ดตอน้ํา  ๑  กระติกทิ้งไว  ๓๐  นาที  
ง.  ดื่มน้ําบริเวณตนทางน้ําไหล 

244.  สําหรับงูในประเทศไทยจะมีอยูประมาณ   กี่ชนดิ 
 ก.   ๑๕๘    ชนิด ข.  ๑๖๑    ชนดิ 
 ค.   ๑๖๐     ชนิด ง.  ๑๕๙     ชนิด 
245.  ศิลปะในการติดตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมคนโดยใชเครื่องหมายรองรอยเรียกวาอะไร 

ก.  การลาดตระเวน ข.  การสะกดรอย 
 ค.  การซุมโจมตี ง.  การหาขาว. 
 
 
246.  ประเภทของรอยแบงออกเปน  ๒  ประเภท คืออะไร 

ก.   รอยบนดนิ – รอยเทา ข.  รอยระดับสูง - รอยตํ่า 
 ค.   รอยบนดนิ - รอยระดับสูง ง.   ถูกทุกขอ 
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247.  ขอใดไมใชปจจยัที่ผลทราบตอการสะกดรอย 
ก.   แสงแดด ข.  ฝน 

 ค.   ลม ง.  สัตว 
248.  การสงกําลังแบงประเภทการขนสงออกเปนกี่ประเภท 
 ก.    ๔    ประเภท ข.    ๕    ประเภท 
 ค.    ๖     ประเภท ง.    ๗     ประเภท 
249.  เหตุที่มีการทําใหมีการสนับสนุนในการสงกําลังทางอากาศเพราะอะไร 

ก.  ภูมิประเทศขดัขวาง ข.  ขาศึกขัดขวาง 
 ค.    ระยะทางขัดขวาง ง.   ถูกทุกขอ 
250.  ขอใดไมใชสวนของการจัดกําลังในการสงของทางอากาศ 

ก. สวนบังคับบญัชา ข.  สวนระวังปองกัน 
 ค.    สวนโจมตี ง.  สวนทําสนาม 
251. การปฏิบัติโดยฉับพลันคือ การกระทําที่เกิดขึ้นทนัททีันใดซึ่งเปนการการะทําอยางไร 
 ก.  กระทําอยางจูโจม  
 ข.  ปฏิบัติดวยความรวดเรว็และรุนแรง 
 ค.  การกระทําอยางมีหลักเกณฑและกําหนดไวอยางแนนอน         
 ง.  ถูกทุกขอ  

วิชา  เหลาทหารราบ 
252.   กองทัพบกถือวาทหารราบเปนทหารเหลาอะไรในการปฏิบัติการรบ 
 ก.   เหลารองในการรบ ข.   เหลาหลักในการรบ 
 ค.   เหลาชวยรบ ง.    เหลาสนับสนุนการรบ 
253.   การรบของเหลาทหารราบที่มีความตองการชัยชนะขั้นเดด็ขาดในการยึดทีห่มาย  ทหารราบจําเปนตอง
ไดรับการสนบัสนุนจากเหลาอื่น ๆ หรือไม 
 ก.   จําเปนอยางมาก ข.  ไมจําเปนรบเหลาเดียว 
 ค.   ตามแตผูบังคับบัญชาสั่ง ง.   ไมมีขอใดถูก 
254.   ทหารราบมีขีดความสามารถในการรบแบบใดบาง 
 ก.   รบไดเฉพาะบนบก ข.  รบไดเฉพาะในน้ํา 
 ค.   รบไดทุกสภาพดินฟาอากาศ ง.   รบไดเฉพาะหนาหนาว 
 
255.   ทหารราราบเปนทหารเหลาเดียวเทานั้นที่มีบทบาทในการยึดครองภูมิประเทศ  ซ่ึงทหารเหลาอื่น ๆ ไม
สามารถกระทําไดถูกตองหรือไม 
 ก.   ถูกตอง ข.   ไมถูกตอง 
 ค.   ไมจําเปน ง.   ผิดทุกขอ 
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256.   กองทัพบกกําหนดใหทหารราบเปนเหลาหลักในการรบ  จึงจําเปนที่จะตองจัดใหทหารราบมกีําลังพล
มากกวาทหารเหลาอื่น  ถูกตองหรือไม 
 ก.   ไมถูกตอง ข.   ถูกตอง 
 ค.   ไมจําเปน ง.   ไมมีขอใดถูก 
257.   ทหารราบสามารถทําการเดิน  ๑  ช่ัวโมง  จะไดระยะทางประมาณ  เทาใด 
 ก.   ๒ – ๓   กม. ข.   ๓ – ๔   กม. 
 ค.   ๕          กม. ง.    ๑๐        กม. 
258.   ทหารราบในการปฏิบตัิการรบ  ซ่ึงเปนเหลาหลักในการรบจะมสีถิติการสูญเสียมากที่สุด  กวาทหารเหลา
อ่ืนจริงหรือไม 
 ก.   ไมจริง ข.   จริง 
 ค.   ไมนาใช ง.   ไมมีขอใดถูก 
259.   ลักษณะของทหารราบเปนบุคคล  จะตองมีลักษณะพิเศษ  หาคนงาย  ฝกทําหนาที่ไดเร็ว  คาใชจายคา
บํารุงไมแพง  จริงหรือไม 
 ก.   จริง ข.   ไมจริง 
 ค.   ถูกทั้งขอ ก. และ ข. ง.   ไมมีขอใดถูก 
260.   ลักษณะของทหารราบเปนหนวย  จะตองมีลักษณะพิเศษ  ดังนี ้
 ก.   รวมกนัเปนหนวยไดงาย ข.   เปนเหลาหลักของกองทัพ 
 ค.   ถูกทั้งขอ ก. และ ข. ง.   ไมมขีอใดถูก  
261.   ขีดความสามารถของทหารราบในการปฏิบัติการรบ  ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด 
 ก.   ปฏิบัติการรบไดอยางตอเนื่องเปนเวลานาน ข.   ปฏิบัติการรบไดทุกรูปแบบ 
 ค.   สามารถควบคุมพื้นที่  และประชากร ง.   ถูกทุกขอ 
262.   ขีดจํากดัของทหารราบในการปฏิบตัิการรบ  ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุด 
 ก.  ความเรว็ในการเคลื่อนทีจ่ํากัด ข.  การปฏิบัติการบริเวณลุมน้ํา – พื้นน้ําจํากัด 
 ค.  การเคลื่อนที่ทางน้ํา – ทางอากาศมีจํากดั ง.  ถูกทุกขอ 
263.   ในการเขาตี  เขาประชิดขาศึก  ทําลาย หรือจับเปนเชลย  และเขายดึภูมิประเทศสําคัญ  เปนภารกิจของ
ทหารเหลาใด 
 ก.   ทหารมา ข.   ทหารราบ 
 ค.   ทหารปนใหญ ง.   ทหารชาง 
 
 
264.   ในการปฏิบัติการรบทหารราบตองไดรับการสนบัสนุนทางการชวยรบจากทหารเลาใด 
 ก.   เหลาทหารมายานเกราะ ข.   เหลาทหารปนใหญ 
 ค.   เหลาทหารชาง ง.   ถูกทุกขอ 
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265.   ในการปฏิบัติการรบทหารราบตองอาศัยเหลาทหารการสนับสนุนทางการชวยรบ  เพื่ออํานวยความ
สะดวกทางการสงกําลังบํารุง  อยากทราบวาไดแกทหารเหลาใด 

ก.   เหลาทหารชาง ข.   เหลาทหารขนสง 
ค.   เหลาทหารสรรพาวุธ ง.   ถูกทุกขอ 

266.   กรมทหารราบ  ๑  กรมทหารราบจะไดรับแบงมอบทหารราบกีก่องพัน 
ก.  ๑   กองพนั ข.   ๒   กองพนั 
ค.   ๓   กองพนั ง.   ๔    กองพนั  

267.   ขีดความสามารถของกองพันทหารราบ  ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 
ก. สามารถจัดใหมีฐานยิง  และดําเนินกลยุทธได 
ข. สามารถใชการเคลื่อนที่เขาประชิดขาศึก 
ค. สามารถยึดรักษาภูมิประเทศได 
ง. ถูกทุกขอ 

268.   อยากทราบวา  ๑  กองพันทหารราบมีกองรอยอาวุธเบา  กี่กองรอย 
 ก.   ๑   กองรอยอาวุธเบา ข.   ๒   กองรอยอาวุธเบา 
 ค.   ๓   กองรอยอาวธุเบา ง.    ๔   กองรอยอาวุธเบา 
269.   อยากทราบวา  ๑  กองพันทหารราบมีกองรอยสนับสนุนการรบ  กี่กองรอย 
 ก.   ๑   กองรอยสนับสนุนการรบ ข.   ๒   กองรอยสนับสนุนการรบ 
 ค.   ๓   กองรอยสนับสนุนการรบ ง.   ๔   กองรอยสนับสนุนการรบ 
270.  อยากทราบวา  ๑  กองพันทหารราบมีกองรอยสนบัสนุนทางการชวยรบ  กีก่องรอย 
 ก.   ๑   กองรอยสนับสนุนทางการชวยรบ ข.   ๒   กองรอยสนับสนุนทางการชวยรบ 
 ค.   ๓   กองรอยสนับสนุนทางการชวยรบ ง.   ๔   กองรอยสนับสนุนทางการชวยรบ 
271.   กองบังคับการ  และกองรอยสนับสนุนการรบ  ขอใดกลาวถึงภารกิจไดถูกตองที่สุด 

ก. บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแล    
ข. กํา กับดแูลการปฏิบัติของกองพันทหารราบ 
ค. ใหการยิงสนับสนุนอยางตอเนื่องแกกองพนัทหารราบ 
ง. ถูกทุกขอ 

272.   หมูลาดตระเวนทางพืน้ดินซึ่งมีอยูในกองพันทหารราบ  อยากทราบวาหมูลาดตระเวนจัดอยูในกองรอย
อะไรของกองพันทหารราบ 
 ก.   กองรอนอาวุธเบา ข.   กองรอยสนับสนุนการรบ 
 ค.   กองรอยสนับสนุนทางการชวยรบ ง.   ไมมีขอใดถูก 
273.   อยากทราบวาหมวดอาวุธหนกัที่จัดอยูในกองรอยสนับสนุนการรบ  มีตอนอาวธุหนักอยู  ๒  ตอนดวยกนั 
คือ 
 ก.   ตอน ปรส. ข.   ตอน ค. 
 ค.   ตอนทางสาย ง.   ขอ ก. และ ข. ถูก 
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274.   อยากทราบวาหมวดอาวุธหนกัมีตอน ปรส. อยูจํานวน  ๑  ตอน  ตอน ปรส.  ๑  ตอนมีอาวุธ ปรส.อยู
จํานวนกีห่มู 
 ก.   ๑   หมู ปรส. ข.   ๒   หมู ปรส. 
 ค.   ๓   หมู ปรส. ง.   ๔   หมู ปรส 
275.   ยากทราบวาหมวดอาวธุหนักมีตอน ค.อยูจํานวน ๑ ตอน  ตอน ค.๑ ตอน  มีอาวธุปน ค. อยูจํานวนกี่หมู 
 ก.   ๑   หมู ค. ข.   ๒   หมู ค. 
 ค.   ๓   หมู ค. ง.   ๔   หมู ค. 
276.   อยากทราบวาขอใดกลาวถึงภารกิจของกองรอยสนับสนุนทางการชวยรบไดถูกตอง 

ก. จัดเจาหนาที่กาํลังพล  และเจาหนาที่สงกําลังใหกับกองบังคับการกองพนัทหารราบ 
ข. ปฏิบัติการซอมบํารุงขั้นหนวย  และใหการสนับสนุนทางการสงกําลัง 
ค. ตั้ง  และดําเนนิงานที่พยาบาลกองพัน  และรักษาพยาบาลทหารเจ็บปวยช่ัวคราว  รวมท้ังการ

สงกลับไปขางหลัง 
ง. ถูกทุกขอ 

277.   ขอใดกลาวถึงขีดความสามารถของกองรอยสนับสนุนทางการชวยรบไดถูกตองที่สุด 
 ก.   รับ และจายสิ่งอุปกรณของกองพัน ข.   ปฏิบัติการซอมบํารุงขั้นหนวยของกองพัน 
 ค.   ถูกทั้งขอ ก. และ ข. ง.   ไมมีขอใดถูก 
278.   อยากทราบวาขีดความสามารถจัดใหมีฐานยิง  และดําเนนิกลยุทธไดตลอดจนสามารถยึด  และรักษาภูมิ
ประเทศไดเปนขีดความสามารถของทหารเหลาใด 
 ก.   ทหารมา ข.   ทหารราบ 
 ค.   ทหารปนใหญ ง.   ทหารชาง 
279.   อยากทราบวาการเขาประชิดขาศึก  โดยใชอํานาจการยิง  และดําเนินกลยุทธ  หรือทําลายขาศึกตลอดจน
ผลักดันการเขาตีของขาศึกดวยการยิง  และการรบประชิดเปนภารกจิของทหารเหลาใด 
 ก.   ทหารเหลาปนใหญ ข.   ทหารมา 
 ค.   ทหารราบ ง.   ทหารชาง 
280.   อยากทราบวากองรอยอาวุธเบา  ๑  กองรอย  จะมหีมวดปนเล็กอยูจําวนวนกีห่มวด 
 ก.   ๑   หมวดปนเล็ก ข.   ๒   หมวดปนเล็ก 
 ค.   ๓   หมวดปนเล็ก ง.   ๔   หมวดปนเล็ก 
 
 
 
281.   อยากทราบวา หมวด ค. ๘๘  ขนาด  ๖๐  มม.  ในกองรอยอาวุธเบาซึ่งมีอยู  ๑  หมวด ค. ๘๘  จะม ี
หมู   ค.  กี่หมู 
 ก.   ๑   หมู ค. ๘๘ ข.   ๒   หมู ค. ๘๘ 
 ค.   ๓   หมู ค. ๘๘ ง.   ๔  หมู ค. ๘๘ 
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282.   ภารกิจการจัดเครื่องยิง  ยิงชวยหนวยตาง ๆ  ของกองรอยอาวุธเบาโดยใกลชิดเปนภารกจิของใคร 
 ก.   หมูปนเลก็ ข.   หมวด ค. 
 ค.   หมวดปนเล็ก ง.   หมู ปนกล 
283.   การแบงมอบกองรอยอาวุธเบา  ๑  กองรอยจะมหีมวด ค. ๘๘  ขนาด ๖๐ มม.  อยูจํานวนกี่หมวด 
 ก.   ๑   หมวด ค. ข.   ๒   หมวด ค. 

ค.   ๓   หมวด ค. ง.   ๔   หมวด ค. 
284.   ขีดความสามารถเคลื่อนยายบนเสนทาง  และภูมิประเทศไดอยางรวดเร็ว  เขาที่ตั้งยิง  และเปลี่ยนที่ตั้งยิง
ไดอยางรวดเรว็เปนขีดความสามารถของใคร 
 ก.   หมวด ค. ๘๘ ( ขนาด ๖๐ มม. ) ข.   หมวดปนเล็ก 
 ค.   หมู ปนเลก็ ง.   หมู ปนกล 
285.   หมวดปนเล็ก  ๑  หมวด  จะมหีมูปนเล็กจํานวนกีห่มู 
 ก.   ๑   หมูปนเล็ก ข.   ๒   หมูปนเล็ก 
 ค.   ๓   หมูปนเล็ก ง.   ๔   หมูปนเล็ก 
286.   หมวดปนเล็ก  ๑  หมวด  จะมหีมูปนกลที่ใชในการยิงสนับสนุนกีห่มู 
 ก.   ๑   หมูปนกล ข.   ๒   หมูปนกล 

ค.   ๓   หมูปนกล ง.   ๔   หมูปนกล 
287.   หมวดปนเล็ก  ๑  หมวด  จะตองประกอบกําลังอะไรบาง 
 ก.   กองบังคับการหมวด ข.   หมู ปก. ๑  หมู 
 ค.   หมู ปนเลก็  ๓  หมู ง.   ถูกทุกขอ 
288.   หมวดบริการอยูในกองรอยใด 
 ก.   กองรอย อวบ. ข.   กองรอย สสก. 
 ค.   กองรอย สสช. ง.   กองรอย รสพ. 
289.   ใน  ๑  กองรอยอาวุธเบา  มีปนกลเอม็ ๖๐  กี่กระบอก 
 ก.   ๔   กระบอก ข.   ๖   กระบอก 
 ค.   ๘   กระบอก ง.   ๑๐   กระบอก 
290.   ใน  ๑  หมวด ค.๖๐  มีหมู ค. ๖๐  กีห่มู 
 ก.   ๓   หมู ข.   ๔   หมู 
 ค.   ๕   หมู ง.   ๖   หมู 
 
 
291.   ผูใดเปนผูบังคบัหมวด 
 ก.   ร.ท.ดํา ข.   ร.อ.แดง 
 ค.   จ.ส.อ.ชูศักดิ ์ ง.   ส.อ.สยาม    
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วิชา  เหลาทหารมา 
292. “พระยาวชิระปราการ” เปน พระยศของพระมหากษัตริยพระองคใด 
 ก.  พระนเรศวรมหาราช ข.  พระเจาตากสินมหาราช 
 ค. พระนารายณมหาราช ง.  พระเจาอูทอง 
293. “รบอยางเปนปกแผน ปฏิบตัิการเปนอิสระ” เปน 
 ก. บทบาทของทหารมา ข.  ภารกิจของทหารมา 
 ค. คุณลักษณะของทหารมา ง.  ขีดความสามารถของทหารมา 
294.  การเจาะลึกและโอบปกกวาง, การขยายผลไลติดตาม,การตั้งรับแบบคลองตัว,การทําลายรูปขบวนยาน
เกราะขาศึก , การลาดตระเวน การระวังปองกัน และสนบัสนุนทหารราบอยางใกลชิด คือ 
            ก. ภารกจิของทหารมา                             ข. คุณลักษณะของทหารมา 
            ค. บทบาทของทหารมา                            ง. ขีดความสามารถของทหารมา 
295.   อํานาจการยิงภายใตเกราะกําบัง, อํานาจการทําลายและขมขวัญ,การติดตอส่ือสารที่กวางไกลและออนตัว
,ความคลองแคลวในการเคลื่อนที่,การตอบสนองคําสั่ง คือ 
 ก. ภารกจิของทหารมา                              ข. บทบาทของทหารมา 
 ค. คุณลักษณะของทหารมา                         ง. ขีดความสามารถของทหารมา 
296.   การดําเนินกลยุทธภายใตการยิงที่มีเกราะปองกันในสนามรบ,เคลื่อนที่อยางรวดเร็วในพื้นทีห่นึ่งและเขา
ปะทะขาศึกเพือ่ตัดสิ้นการรบ ณ ตําบลคับขัน,กระจายกําลังและรวมกําลังอยางรวดเรว็,ทนตอการระเบิดของ
อาวุธนิวเคลียรไดในระดับหนึ่ง คือ 
 ก. บทบาทของทหารมา ข. ภารกิจของทหารมา 
 ค. คุณลักษณะของทหารมา  ง. ขีดความสามารถของทหารมา 
297. การจัดหนวยทหารมาในปจจุบันระดับกองพลมี ๒ กองพล หนวยระดบักรมมีกี่กรม 
 ก. ๓ กรม ข. ๔ กรม 
 ค.  ๕  กรม ง.  ๖  กรม  
298.     การทําลายรูปขบวนยานเกราะขาศกึ เปนสิ่งจําเปนยิ่งตอผลสําเร็จในการรบภาคพื้นดิน โดยใช 
 ก.   ปนใหญอัตราจร  ข.  เครื่องยิงจรวดตอสูรถถัง 
 ค.   รถถังของทหารมา ง.  เฮลิคอปเตอรแบบโจมตี 
 
 
 
 
299. ทหารมามาตราฐานในกองทัพบกมี ๓ ประเภท 
 ก.   ทหารมารถถัง,ทหารมาบรรทุกยานเกราะ,ทหารมาลาดตระเวน 
 ข.   ทหารมาบรรทุกยานเกราะ,ทหารมาลาดตระเวน,ทหารมาอากาศ 
 ค.   ทหารมาขี่มา,ทหารมารถถัง,ทหารมาบรรทุกยานเกราะ 
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 ง.   ทหารมาลาดตระเวน,ทหารมารถถัง,ทหารมาตาง  
300. หนวยระดับกองพลของเหลาทหารมามี ๒ กองพล,กองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองค มีที่ตัง้อยูที่จังหวัด
กรุงเทพมหานคร,สวนกองพลทหารมาที่ ๑ มีที่ตั้งอยูที่จังหวัดใด 
  ก.  สระบุรี ข. ขอนแกน 
  ค.  เพชรบูรณ ง.  นาน 
301. คุณลักษณะของทหารมาที่เดนชัดประการหนึ่งคือ 
 ก.  มีความคลองแคลวในการเคลื่อนที่ ข.  ทนตอการระเบิดนวิเคลียรไดในระดับหนึ่ง 
 ข.  ตัดสินการรบ ณ ตําบลคับขัน ง. โจมตีอยางหนักหนวงตอที่มั่นขาศึก 
302.  การรวมกําลังหรือแยกหนวยไดอยางรวดเร็ว ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเรียกวา 
 ก.  อํานาจการยิงภายใตเกราะกําบัง ข.  การเคลื่อนที่ดวยความคลองแคลว 
 ค.  ความออนตัว ง.  การตอบสนองตอคําสั่ง 
303.  ขีดความสามารถของทหารมาประการหนึ่งคือ 
 ก.  การติดตอส่ือสารที่กวางไกล ข.  ความออนตัว 
 ค.  การตอบสนองคําสั่ง ง.  เขาโจมตีตอที่มั่นขาศึก  
304.  บทบาทของทหารมาที่ใชยุทธวิธีการรบดวยวิธีรุกเรียกวาการรบ 
 ก.  การรบในแบบ ข. การรบนอกแบบ 
 ค.  การซุมโจมตี ง.  การรบแบบโฉบฉวย 
305.  ทหารมาขี่มาปจจุบันกองทัพบกไดอนุรักษไว ๑ กองพันคือ 
  ก.  ม.พัน.๑ รอ. ข.  ม.พัน.๓ รอ. 
  ค.  ม.พัน.๒๒ ง.  ม.พัน.๒๙ รอ. 
306.  ภารกิจในการดําเนนิกลยุทธหลักจะใชทหารมาประเภทใด 
 ก.  ทหารมารถถังและทหารมาบรรทุกยานเกราะ  
 ข.  ทหารมารถถัง และทหารมาลาดตระเวน 
 ค.  ทหารมารถถังและทหารมาอากาศ  
 ง.  ทหารมาบรรทุกยานเกราะและทหารมาลาดตระเวน 
307.  เขาประชิดและทําลายกําลังขาศึกโดยใชอํานาจการยิงดําเนนิกลยุทธ และอํานาจการทําลายและขมขวัญ 
เปนภารกจิของทหารประเภทใด 
  ก.  ทหารมาบรรทุกยานเกราะ ข.  ทหารมาอากาศ 
  ค.  ทหารมาลาดตระเวน ง.    ทหารมารถถัง  
308.  เขาประชิดขาศึกดวยการยิง และดําเนินกลยุทธเพือ่ทําลายหรือจบัเปนเชลย เปนภารกจิของทหารมา
ประเภทใด 
  ก.  ทหารมารถถัง ข.  ทหารมาลาดตระเวน 
   ค.  ทหารมาบรรทุกยานเกราะ ง.  ทหารมาอากาศ  
309.  อจย.๑๗–๑๗ คืออัตราการจัดยุทโธปกรณในหนวยทหารมาระดับใด 



 ๓๖

 ก.  หมวดรถถัง ข.  กองรอยรถถัง 
 ค.  กองพันรถถัง ง.  กรมรถถัง 
310.  ๑ กองรอยรถถัง จะมีรถถังจํานวนกี่คนั 
 ก.  ๑๔  คัน ข.  ๑๕  คัน 
 ค.  ๑๖  คัน ง.  ๑๗  คัน 
311. รถถัง เอ็ม. ๔๘ เอ ๕ มีพลประจํารถถังจํานวนกี่นาย 
 ก.  ๒  นาย ข.  ๓  นาย 
 ค.  ๔  นาย ง.  ๕  นาย 
312.  การจัดกองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะ ปจจุบันจดัตาม อจย.ใด 
 ก.  อจย.๑๗–๒๗ พ. ข.  อจย.๑๗–๕๗ ก. 
 ค.  อจย.๑๗–๕๗ พ. ง.  อจย.๑๗–๑๗ 
313. ขีดจํากัดที่เกิดจากตนเองไดแก 
 ก.  การสงกําลังบํารุงและสงกลับ                 ข. ภูมิประเทศ 
 ค.  ลมฟาอากาศ                                   ง. เครื่องกีดขวาง 
314. รถเกราะ ว-ี๑๕๐ เปนยานรบหลักของทหารมาประเภทใด 
 ก.  ทหารมารถถัง ข.  ทหารมาบรรทุกยานเกราะ 
 ค.  ทหารมาลาดตระเวน ง.  ทหารราบยานยนต 
315. การติดตอส่ือสารหลักของหนวยทหารมาที่กวางไกล และออนตวั คือ  
 ก.  โทรทัศน                                  ข.  โทรศัพท 
 ค.  วิทยุ                                       ง.   พลนําสาร 
316. ทหารมาทําการรบดวยวิธีใดเปนหลัก 
 ก.  วิธีรุก                                       ข.    วิธีรับ 
 ค.  วิธีรนถอย                                  ง.     วิธีหนวงเวลา       
317.  เมื่อมีขีดความสามารถของทหารมา ก็ตองมีขีดจํากดั คือ 
 ก.   สามารถกระจายกําลังและรวมกําลังไดอยางรวดเร็ว 
 ข.   เคลื่อนที่ไดชาเพราะมนี้าํหนักมาก 
 ค.   ส้ินเปลือง สป.ตาง ๆ มาก โดยเฉพาะ สป.๓ และ สป.๕ 
 ง.   ทนตอการระเบิดของอาวุธนิวเคลยีรไดในระดับหนึง่ 
318.  การไดรับชัยชนะอยางเด็ดขาด ในการปองกันกรุงศรีอยุธยาราชธนี และถือวา วนัที่, เดือน ของทุกปเปน
วันทหารมา 
                ก.    ๔  ม.ค.ของทุกป                           ข.     ๔  ก.พ.ของทุกป 
                ค.    ๔  พ.ย.ของทุกป                           ง.     ๔  ธ.ค.ของทุกป 
319.   กองรอยทหารแบงออกเปน ๓ ประเภท และปจจุบนักองทัพบกไดมีการจัดทหารมาอากาศขึ้นอีก 
                ก.    ๑  หมูทหารมาอากาศ                       ข.    ๑  ตอนทหารมาอากาศ 



 ๓๗

                ค.    ๑  หมวดทหารมาอากาศ                    ง.     ๑  กองรอยทหารมาอากาศ 
320.   รถสายพาน ๘๕ ( สปจ.) ลําเลียงพล มีกําลังพลประจํารถกี่นาย 
 ก.    ๙   นาย                                                          ข.    ๑๐  นาย 
 ค.   ๑๑  นาย                                      ง.     ๑๓  นาย 
321.    รถถัง เอ็ม.๖๐ เอ.๑ มีอาวุธ ปถ.ขนาดเทาไร 
 ก.   ๑๐๐  มม. ข.   ๑๐๕  มม. 
 ค.   ๑๒๐  มม. ง.   ๑๕๐  มม.  
322. การรบที่ไมมีรูปแบบเราเรียกวา 
 ก. การรบในแบบ ข. การรบนอกแบบ 
 ค.  การตั้งรับ ง.  การรนถอย 
323. หนวยทหารมาที่เปนกาํลังรบในปจจบุันที่จัดตั้งแลวมีการจดัหนวยทหารมาระดบักองพัน เทาไร 
 ก.   ๑๐  กองพนั                                        ข.   ๒๐  กองพัน 
 ค.   ๓๐  กองพัน                                      ง.   ๔๐  กองพนั 
324.  ภารกิจในการลาดตระเวนหาขาวสารและเตือนการเขามาของ ขาศึกแตเนนิ และทําการระวังปองกันเปน
หนาที่ของทหารมาประเภทใด  
 ก.  ทหารมารถถัง                                      ข.   ทหารมาลาดตระเวน 
 ค.  ทหารมาบรรทุกยานเกราะ                          ง.    ทหารมาหุมเกราะ  
325.  รถถัง ๓๐ ที ๖๙-๒ มี ปถ.๑๐๐ มม., ปก.รวมแกน ๗.๖๒ มม.และมี ปตอ.ขนาด เทาไร 
 ก.   ๑๒.๕  มม. ข.   ๑๒.๖  มม. 
 ค.    ๑๒.๗  มม.  ง.   ๑๒.๙  มม. 
326.  รถถัง เบา ๒๑ ( สคอรเปยน) มีพลประจํารถกี่นาย  
 ก.    ๓  นาย                                              ข.   ๔  นาย 
 ค.    ๕  นาย                                              ง.  ๑๑  นาย 
327. “การตั้งรับแบบคลองตัว” เปน 
 ก.  บทบาทของทหารมา ข.  ภารกิจของทหารมา 
 ค.  คุณลักษณะของทหารมา ง.  ขีดความสามารถของทหารมา 

 

วิชา   เหลาทหารปนใหญ 
328. สมัยโบราณเราใช ปนใหญ เปนเครื่องมือในการทําสงครามเพื่อ   
 ก.   ทําลายปอมคาย ,  ขมขวญัขาศึก              ข.  ทําลายแมทัพ 
 ค.   ทําลายกําลังทหารและยทุโธปกรณ            ง.   ทําลายชาง  มา 
329. เครื่องหมายเหลาทหารปนใหญทําดวยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อดานขวาเปนรูปอะไร ? 



 ๓๘

 ก.   รูปปนเล็กไขวประกอบกับตับกระสุน  
 ข.   รูปสายฟาประกอบกับจกัร 
 ค.   รูปลูกระเบิดมีเปลว  
 ง.   รูปปนใหญโบราณไขวประกอบกับลูกระเบิดมเีปลว 
330. ศูนยการทหารปนใหญ มีที่ตั้งอยูที่ใด ? 
 ก.  จังหวัดสระบุรี ข.  จังหวดัสิงหบุรี 
 ค.  จังหวดัเพชรบุรี ง.   จังหวดัลพบุรี 
331. เครื่องหมายทางทหารของหนวยทหารปนใหญเปนรูปอะไร  
 ก. ข.  

 
              ค.                                      ง.                    
332. ภารกิจของทหารปนใหญสนาม คือ การยิงสนับสนุนแกหนวย ดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่อง แมนยํา 
ทันเวลาดวยการยิงตัดรอนกาํลัง การยิงทําลาย และประสานการยิงสนบัสนุนอาวุธยงิทั้งปวง  กิจทีสํ่าคัญของ
ทหารปนใหญมีสองอยางคือ   
 ก. การยิงสนับสนุนและการประสานการยงิ   ข. การยิงตัดรอนกําลัง , การยงิทําลาย 
 ค. การประสานการยิง  , การยิงขม ง.  การยิงทําลาย ,การยิงเตรียม 
333. ระบบอาวุธของทหารปนใหญ มี ๔ ระบบคือ  ระบบคนหาเปาหมาย , ระบบอํานวยการยิง,ระบบอาวุธ กระสุนและ
ระบบควบคุมบังคับบัญชา  ระบบใดที่เปรยีบเสมือนดวงตาของทหารปนใหญ   
         ก. ระบบคนหาเปาหมาย ข. ระบบอํานวยการยิง  
         ค. ระบบอาวุธและกระสุน ง. ระบบควบคุมบังคับบัญชา 
334.  การแบงประเภทปนใหญสนาม แบงออกเปนสองลกัษณะคือตามลักษณะอาวธุ และตามวิธีการขนสง ขอ
ใดไมใชการแบงตามลักษณะอาวุธ  

 ก. ปนใหญสนามลํากลอง และอาวุธสง  
 ข. ปนใหญลากจูง และปนใหญอัตตาจร 
 ค. จรวด และอาวุธนําวิถี  
 ง. ปนใหญกระสุนวิถีราบ และปนใหญกระสุนวิถีโคง 

 
 
335. การจัดกองพันทหารปนใหญในกรมทหารปนใหญของกองพลดําเนินกลยุทธ มีอัตราการ 
จัดกองพนัทหารปนใหญเบา ๑๐๕ มม.ลากจูงกระสุนวิถีโคง กี่ กองพัน ? 
 ก. ๔ กองพนัทหารปนใหญ ข. ๓ กองพันทหารปนใหญ 
 ค. ๒ กองพันทหารปนใหญ ง.  ๑ กองพันทหารปนใหญ 
336. อาวุธ  ป. ของ ทบ.ไทยชนิดใดยิงไดไกลที่สุด 
 ก. ปนร. ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. M ๗๑ ข. ปกค. ๒๕  ขนาด ๑๕๕ มม. M ๑๙๘ 



 ๓๙

 ค. ปนร. ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. GHN  ๔๕ ง. ปกค. ๓๗ อจ.ขนาด ๑๕๕ มม. M ๑๐๙ A ๕ 
337. ขอใดกลาวถึงปนใหญในสมัยโบราณไดอยางถูกตอง 

ก. ลูกปนใหญทําดวยเหล็กหลอใหกลมคลายลูกฟุตบอลใหญหรือเล็กขึน้อยูกับลํากลอง         
  ข. ถาจะใชปนใหญยิงกําแพง , ปอม , คาย ก็จะใชกระสุนลูกเดียวซ่ึงจะมีอํานาจการทาํลายสูง 

ค. ถาจะใชปนใหญยิงทําลายทหารขาศึกก็จะใชลูกกระสุนลูกเล็ก ๆ จํานวนมาก                                
ง.   ถูกทุกขอ 

338. ในสมัยปจจุบันโลกไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหทนัสมัยขึ้นมากเราจึงใชประโยชนจาก ป. เพื่อการสงครามได 
กวางขวางขึ้นมาก เชน   

 ก.  ทําลายกําลังรบขาศึก                          ข.  ทําลายยุทโธปกรณ 
 ค. ทําลายขวัญขาศึก                                ง.  ถูกทุกขอ 

339. ขอใดไมใชภารกจิของทหารปนใหญ   
 ก.  ยิงสนับสนนุแกหนวยดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่อง แมนยํา ทันเวลา  

ข.  ยิงทําลาย ยงิตัดรอนกําลังและยิงขม ดวย ปนใหญประเภทลํากลอง / อาวุธสง 
ค.  ประสานการยิงสนับสนุนของอาวุธยิงทั้งปวง 
ง.  เขายึดพืน้ทีแ่ละทําลายขาศึก 

340. ขอใดกลาวถึงภารกิจของทหารปนใหญไดอยางถกูตอง 
 ก.  ยิงสนับสนนุหนวยดําเนนิกลยุทธอยางตอเนื่อง แมนยํา ทันเวลา 
 ข.  ประสานการยิงสนับสนุนอาวุธยิงทั้งปวง 

 ค.  ประสานการยิงใหกับอาวุธยิงที่อยูบนพื้นดิน , บนอากาศ , ในทะเล                 
  ง.  ถูกทุกขอ 
341. กรรมวิธีเปลี่ยนขอมูลซ่ึงมาจากองคกรตาง ๆ ในระบบคนหาเปาหมายใหเปนหลักฐานยิงที่ถูกตอง รวดเร็ว  
และทันเวลาเพื่อสงหลักฐานเหลานั้น (คําสั่งยิง) ไปยังระบบอาวุธใหทําการโจมตีเปาหมาย คือ 
 ก. การคนหาเปาหมาย ข. การอํานวยการยิง 
 ค. ระบบอาวุธ และกระสุน ง. การควบคุมบังคับบัญชา  
 
 
 
 
342.  ขอใดไมใชขีดจํากดัของทหารปนใหญสนาม 
  ก. ปองกันตนเองทั้งทางพื้นดินและทางอากาศไดอยางจํากัด 
 ข. การยิง ป. เปนจุดออนใหขาศึกตรวจจับที่ตั้งได 
 ค. การยิงเปาหมายเปนจดุและเปาหมายเคลือ่นที่ไดอยางจาํกัด 
 ง.  สองสวางสนามรบไดนอย 
343. อาวุธสง แบงออกเปนสองลักษณะ คอื ? 



 ๔๐

 ก. จรวดนําวิถี และอาวุธนําวถีิ ข. อาวุธสงนําวิถี และจรวด 
 ค. อาวุธสงธรรมดา และจรวด ง. จรวดและอาวุธนําวิถี 
344. ในกองพนัทหารปนใหญเบาลากจูงกระสุนวิถีโคง มีอัตราการจัดปนใหญ จํานวน กี่ กระบอก  
 ก. ๑๒  กระบอก ข.  ๑๔   กระบอก       
 ค.  ๑๖  กระบอก       ง.   ๑๘   กระบอก                                                                       
345. ปนใหญกลางกระสุนวถีิโคง ๓๗ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ M ๑๐๙  A๕(อจ.)  มีระยะยิงไกลสุดเทาไร ? 
 ก. ๑๑,๐๐๐ เมตร ข. ๑๔,๖๐๐ เมตร 
 ค. ๓๐,๐๐๐ เมตร ง. ๓๒,๐๐๐ เมตร 
346.  สมัยเมื่อไทยรบกับพมาและทหารไทยใชไมทําลูกปนใหญแทนเหล็กที่ขาดแคลนคือการรบในสมัยใด  
 ก.  พระเจาตากสิน ข.  ร.๑ 
 ค.  ร. ๒ ง.   กรุงศรีอยุธยา 
347. ขอใดไมใชภารกจิของทหารปนใหญ   

ก.ยิงสนับสนนุแกหนวยดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่อง แมนยํา ทันเวลา  
ข.ยิงทําลาย ยิงตัดรอนกําลังและยิงขม ดวย ปนใหญประเภทลํากลอง / อาวุธสง 
ค.ประสานการยิงสนับสนุนของอาวุธยิงทัง้ปวง 
ง.เขายึดพืน้ที่และทําลายขาศึก 

348. ระบบอาวุธของทหารปนใหญสนามระบบใดที่อยูกบัหนวยดําเนนิกลยุทธ 
 ก. การคนหาเปาหมาย ข. การอํานวยการยิง 
 ค. ระบบอาวุธ และกระสุน ง. การควบคุมบังคับบัญชา 
349. การแบงประเภทปนใหญสนามตามวิธีการขนสง สามารถแบงออก เปน ๒ ประเภทคือ ? 
 ก.  ปนใหญประเภทลากจูง และอาวุธสง ข.  ปนใหญประเภทอัตตาจร และอาวุธสง 
 ค.  ปนใหญประเภทนําวิถี และอาวุธสง ง.  ปนใหญประเภทลากจงู และอัตตาจร 
350. ขอใดไมใชขีดความสามารถของทหารปนใหญสนาม 
 ก. สามารถยิงดวยชนวน – กระสุนหลายชนิดผสมกันได 
 ข.  สองสวางสนามรบได 
 ค.  สามารถยิงสนับสนุนไดอยางตอเนื่อง 
 ง.ทําลายเปาหมายเคลื่อนที่และเปาหมายเปนจุดไดอยางจาํกัด 
 
351.ขอใดไมใชขีดจํากัดของทหารปนใหญสนาม 
 ก.  ปองกันตนเองทั้งทางพื้นดินและทางอากาศไดอยางจํากัด 
 ข.  การยิง ป. เปนจุดออนใหขาศึกตรวจจับที่ตั้งได 
 ค.  การยิงเปาหมายเปนจุดและเปาหมายเคลื่อนที่ไดอยางจํากัด 
 ง.   เคลื่อนที่ไดทุกสภาพภูมปิระเทศ 
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352. การแบงประเภทอาวุธปนใหญสนาม แบงออกเปนสองลักษณะคอืปนใหญสนามลํากลอง และอาวุธสงขอ
ใดกลาวถึงอาวุธสงไดถูกตอง 
 ก.  ปกติลํากลองจะยาวมาก     
 ข.  กวางปากลาํกลองนอยกวา ๑๒๐ มม. จัดเปน ป.เบา 
       ค.  จรวดและอาวุธนําวิถี                                   
       ง.  กระสุนวิถีราบ และกระสุนวิถีโคง 
353.  หนวยทหารระดับกรมดําเนินกลยุทธ ( ร. / ม. ) ปกติจะมีหนวยทหารปนใหญ ขนาด ๑๐๕ มม. จํานวน ๑ 
กองพันใหการสนับสนุนอยางใกลชิด ซ่ึงจะเรียกหนวย ป. นี้วา 
 ก.  หนวย ป. ที่มีภารกิจชวยโดยตรง (ป.ชต.) 
 ข.  หนวย ป. ที่มีภารกิจชวยสวนรวม (ป.ชร.) 
  ค.  หนวย ป. ที่มีภารกิจเพิ่มเติมกําลังยิง (ป.พย.) 
 ง.   หนวย ป. ที่มีภารกิจชวยยิงสนับสนุน (ป.ชส.) 
354. ปนใหญที่ประจําการใน ทบ. ไทยทีส่ามารถเคลื่อนที่ไปไดดวยตนเองหรือที่เรียกวา ป.อัตตาจรคืออาวุธ
ชนิดใด   
        ก. ป.ขนาด ๑๕๕ มม.แบบ จีเฮชเอ็น ๔๕ ข. ป.ขนาด ๑๕๕ มม.แบบเอ็ม ๗๑ 
  ค. ป.ขนาด ๑๕๕ มม.แบบเอ็ม ๑๐๙ ง. ป.ขนาด ๑๐๕ มม.แบบ ๑๐๑ 
355. ปนใหญในสมัยโบราณบรรจุลูกกระสุนและดนิสงทางใด 
 ก.ทายลํากลอง ข.ปากลํากลอง 
 ค.รังเพลิง ง. ถูกทุกขอ 
356. ประเทศไทยไดพฒันาการปนใหญมาเปนปนใหญชนิดที่ยิงไปแลวกระสุนระเบดิไดในสมัยใดและ ไดใช
มาจนถึงปจจบุันนี ้
 ก.   ร.๔            ข. ร. ๕                
 ค.  ร.๖                 ง. ร.๗   
357. ภารกิจของทหารปนใหญสนาม คือ การยิงสนับสนุนแกหนวย ดําเนินกลยุทธอยางตอเนื่อง แมนยํา 
ทันเวลา  คําวาตอเนื่องทานเขาใจวาอยางไร    
 ก. การยิงสนับสนุนไดตลอดเวลา   ข. การยิงสนับสนุนอยางทันทวงท ี

ค. การยิงสนับสนุนที่แมนยํา ง. การยิงสนับสนุนอยางแมนยําและเร็ว 
 
 
358.  เครื่องมือคนหาเปาหมายที่มีอยูในการควบคุมของทหารปนใหญ ไดแก ? 
 ก.  ผูตรวจการณหนาทางพื้นดิน และทางอากาศ  
 ข.  เรดารตรวจจับการยิง ป.และ ค. 
 ค.  เครื่องมือคนหาเปาหมายดวยแสง – เสียง  
 ง.  ถูกทุกขอ 
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359. การแบงประเภทปนใหญสนาม แบงออกเปนสองลักษณะคือ ? 
 ก.  ปนใหญสนามลํากลอง และอาวุธสง  
 ข.  ปนใหญลากจูง และปนใหญอัตตาจร 
 ค.  ตามลักษณะอาวุธ และตามวิธีการขนสง  
 ง.   ปนใหญกระสุนวิถีราบ และปนใหญกระสุนวิถีโคง 
360. ขอใดไมใชขีดความสามารถของปนใหญสนาม 
 ก.  ทําการยิงไดทุกสภาพลมฟาอากาศ และภูมิประเทศ 
 ข.  ทําลายเปาหมายเปนจุดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ค.  เพิ่มความลกึใหกับสนามรบ 
 ง.  สามารถยิงสองสวางสนามรบได 
361. ในหนวยทหารระดับกองพลดําเนินกลยุทธจะมีหนวยทหารปนใหญใหการสนับสนุนคือ ๑ กรมทหารปน
ใหญ ซ่ึงปกติจะมีหนวยทหารปนใหญเปนหนวยข้ึนตรงคือ 
 ก.  ๓ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๑ พนั.ป. ขนาด ๑๕๕ มม. 

ข.  ๒ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม. 
ค.  ๑ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม. 
ง.  ๓ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม. 

362.  ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ เอ็ม ๑๐๑ (ปรับปรัง) จัดเปนป. ขนาดใด  
 ก. ปนใหญเบา ข. ปนใหญกลาง 
 ค. ปนใหญหนัก ค. ปนใหญหนักมาก 
363. ปนใหญเบากระสุนวิถีโคง ๒๙ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ M ๕๖ใชกระสุนชนิดใด  
 ก. กระสุนรวม ข. กระสุนกึ่งรวม 
 ค. กระสุนแยกบรรจุ ง. กระสุนนําวถีิ 

 
 
 
 
 
 
 
วิชา  เหลาทหารชาง 
364. ทุนระเบดิคือวัตถุระเบดิที่บรรจุอยูในภาชนะหรือวัสดุอ่ืน ๆ ออกแบบขึ้นเพื่อทําลายหรือทําความ 
เสียหายแกอะไร 
 ก. ยานพาหนะ ข. เรือ/อากาศยาน  
 ค. บุคคล ง. ถูกทุกขอ 
365. สวนประกอบของมทุนระเบิดอาจไมมีในทุนระเบิดบางแบบ คือ  
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 ก. ชนวน ข. ดินดําหรือดินปะท ุ  
 ค. ดินขยายทางระเบิด ง. ดินระเบดิหลัก 
366. สายการจดุระเบิดเริ่มตนดวย มีการกระทําเริ่มแรกไปกระตุนตออะไร กอนดินระเบิดหลักจึงเกิด 
การระเบิดขึ้น 
 ก. การจุดชนวน ข. การจุดดินระเบิดนํา  
 ค. การขยายดนิระเบิด ง. ผิดทุกขอ 
367. ทุนระเบดิแบงออกตามความมุงหมายการใชงานได ๔ ชนิด ขอใดไมใช 
 ก. ทุนระเบดิจริง ข. ทุนระเบิดฝก   
 ค. ทุนระเบิดแสวงเครื่อง ง. ทุนระเบิดบก 
368. วัตถุระเบดิแรงต่ําเกดิจากการเผาไหมจากของแข็งไปเปนแกสอยางชาง สม่ําเสมออัตราความเร็วในการ
ระเบิด เร่ิมตนจนถึงกี่เมตร/วนิาที 
 ก. ๔๐๐ เมตร/วินาท ี ข. ๕๐๐ เมตร/วินาท ี  
 ค. ๖๐๐ เมตร/วินาท ี ง. ๗๐๐ เมตร/วินาท ี
369. วัตถุระเบดิแรงสูงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุระเบิดเปนแกสอยางรวดเรว็ ในอัตราความเร็ว 
กี่ฟุต/วินาท ี
    ก. ๓,๐๘๐ ฟุต/วินาท ี ข. ๓,๒๘๐ ฟตุ/วินาท ี  
 ค. ๓๘,๘๘๐ ฟุต/วินาท ี ง. ๓๙,๘๘๐ ฟตุ/วินาท ี
370. ดนิระเบดิ พ.ีอี.ที.เอ็น. ใชเปนดนิขยายการระเบดิ บรรจุในเครื่องมือในการจดุระเบิดอะไรบาง 
 ก. ชนวนฝกแคระเบิด ข. เชื้อปะทุบางชนิด  
 ค. ใชผสมกับดินระเบดิบางชนิด ง.ถูกทุกขอ 
371. ดินดําใชบรรจุในชนวนฝกแคเวลา และดินปะทเุครื่องจุดบางชนิด เพื่ออะไร 
 ก. เปนสวนถวงเวลา ข. ทําใหการระเบิดเรว็ข้ึน  
 ค. ขอ ก.และ ข.ถูก ง. ผิดทุกขอ 
372. ไดนาไมททางทหาร ประกอบดวยดนิระเบิดอะไรบาง 

ก. อาร.ดี.เอ็กซ ๗๐ % ที.เอ็น.ที. ๒๐ % วัสดุอ่ืน ๑๐ % 
ข.   อาร.ดี.เอ็กซ ๗๕ % ที.เอ็น.ที. ๑๕ % วสัดุอ่ืน ๑๐ % 
ค    อาร.ดี.เอ็กซ ๘๐ % ที.เอ็น.ที. ๑๐ % วัสดุอ่ืน ๑๐ % 
ง. ผิดทุกขอ 

373. ดินระเบดิคอมโปซิช่ัน ซี.๔ (M.๕ A.๑) ขนาด ๒ x ๒ x ๑๑ นิ้ว มรูีเสียบเชื้อปะทุที่ปลายกี่ดาน 
 ก. หนึ่งดาน ข. ๒ ดาน   
 ค. ขอ ก.และข.ถูก ง. ผิดทุกขอ 
374. ดินระเบดิแทงแอมโมเนียไนเตรท ขนาด ๔๐ ปอนด มีดินระเบิด ที.เอ็น.ที.เปนดินขยายการระเบิดอยู 
บริเวณที่เสยีบเชื้อปะทุกี่ปอนด 
 ก. ๑๐ ปอนด ข. ๒๐ ปอนด   
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 ค. ๓๐ ปอนด ง. ๔๐ ปอนด 
375. ดินระเบดิบังกาโลตอรปโด (M.๑ A.๑) (M.๑ A.๒) สามารถกวาดลางสิ่งกีดขวางประเภทลวดหนามเปน
เสนทางเดินไดกวางกี่เมตร 
 ก. ๓ เมตร ข. ๓-๔ เมตร   
 ค. ๓-๕ เมตร ง. ผิดทุกขอ 
376. ดินระเบดิที่ใชการเจาะทะลุทะลวงพืน้ดิน,กําแพง,แผนโลหะ,อิฐกอ,คอนกรีต คอื 
 ก. ดินระเบิดเชฟชารจ ข. บังกาโลตอรปโด  
 ค. แอมโมเนียมไนเตรท ง. เทตตริตอล 
377. ชนวนฝกแคระเบิด อัตราความเร็วในการระเบิดกี่ฟุต/วินาท ี
 ก. ๒๐,๐๐๐–๓๐,๐๐๐ ฟุต/วินาท ี ข. ๒๐,๐๐๐–๒๔,๐๐๐ ฟุต/วินาท ี

ค. ๒๐,๐๐๐–๒๕,๐๐๐ ฟุต/วินาท ี ง. ขอ ก. และ ข. ถูก 
378. เชื้อปะทไุฟฟา ใชในการจุดระเบิดดวยระบบไฟฟา ที่ใชอยูมี ๒ ชนิด คือ ใชในกิจการทหารและ 
ทางการคา ทางทหารเปนการจุดระเบิดแบบใด 
 ก. ทันทีทันใด ข. ถวงเวลา   
 ค. ทันทีทันใดและถวงเวลา ง. ผิดทุกขอ 
379. เชื้อปะทชุนวนจะถูกทาํใหระเบดิขึ้นดวยอะไร 
 ก. ชนวนฝกแคเวลา ข. เครื่องจุดระเบิด  
 ค. ชนวนฝกแคระเบิด ง. ถูกทุกขอ 
380. เครื่องจุดระเบิด (ตูระเบดิ) เปนเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรงขนาดเล็ก มีกระแส ๑.๕ แอมแปร มี ๔ แบบ 
อะไรบาง 
 ก. ชนิด ๑๐,๒๐,๓๐,๕๐ และ ๑๐๐ ดอก ข. ชนิด ๑๐,๓๐,๔๐,๕๐ และ ๑๐๐ ดอก 
 ค. ชนดิ ๑๐,๔๐,๕๐,๖๐ และ ๑๐๐ ดอก ง. ผิดทุกขอ 
381. เชื้อปะทถุวงเวลา (M.๑ A.๑) ถวงเวลา ๑๕ วินาที ลักษณะการทํางานแบบใด 
 ก. แบบกด ข. แบบเลิกกด   
 ค. แบบเสียดส ี ง. ผิดทุกขอ 
382. เครื่องจุดชนวน (M.๑,M.๒,M.๖๐) เปนเครื่องจุดชนวนทกุสภาพอากาศ ทํางานในลักษณะใด 
 ก. จอกกระทบแตก ข. เข็มแทงชนวน  
 ค. เลิกดึง ง. ขอ ก.และข.ถูก 
383. ดินระเบดิแทงที่ใชในการระเบิดหินไดดีที่สุด คือ 
 ก. ดินระเบิดแทงไดนาไมท ข. ดินระเบิด ที.เอ็น.ที. 
 ค. ดินระเบิดคอมโปซิช่ัน ง. ดินระเบดิ ด.ีอี.ที.เอ็น. 
384. ภารกิจเฉพาะของหนวยทหารชาง ประกอบดวย 
 ก. เครื่องกีดขวาง ข. เครื่องอํานวยความสะดวก ณ. สถานีปลายทาง 
 ค. การทําลายดวยดินระเบิด ง. ถูกทุกขอ 
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385. การสนับสนุนเมื่อหนวยทหารชางปฏบิัติงานชางใหกับหนวยอ่ืน แตไมขึ้นการบังคับบัญชา เรียกวาเปน
การสนับสนุน 
 ก. สนับสนุนโดยตรง ข. สนับสนุนทั่วไป      
 ค. สนับสนุนชั่วคราว ง. ถูกเฉพาะขอ ก.,ข. 
386. มาตราการทั้งปวงที่หนวยจดัขึ้นเพื่อปองกันตนเอง จากการจารกรรม การตรวจการณ การกอวินาศกรรม 
การกอกวนหรอืการจูโจมจากขาศึก คอื 
 ก. การระวังปองกัน ข. การลาดตระเวนหาขาว 
 ค. การดัดแปลงการตั้งรับ ง. การสนับสนุนการรบ 
387. กิจเฉพาะของหนวยทหารชางในการยทุธดวยวิธีรุก คือ 

ก. การลาดตระเวนทางการชาง 
ข. การคนหาทําเครื่องหมาย และการรื้อถอนทุนระเบิด 
ค. ชวยในการเคลื่อนที่ไปขางหนาของหนวยรบและหนวยสนับสนุนการรบ 
ง. ถูกทุกขอ 

388. ชนวนและอาการริเร่ิมการจุดชนวนมอียูหลายแบบ สําหรับวธีิการทํางานของชนวนมีอะไรบาง 
 ก. วิธีทํางานดวยกลไกทางแมคคานิค ข. วิธีทางเคมี 
 ค. วิธีเสียดส ี ง. ถูกทุกขอ 
389. ชนิดของทุนระเบิด แบงตามการใชงาน ๔ ชนดิ ขอใดไมใช 
 ก. ทุนระเบดิจริง     ข. ทุนระเบิดฝก    
 ค. ทุนระเบิดกบัระเบิด ง. ทุนระเบิดแสวงเครื่อง 
390. เชื้อปะทใุชสําหรับจุดวตัถุระเบิดแรงสูงไดออกแบบขึ้นมาใชกับเครื่องจุดระเบดิ ไดใชในกิจการทหาร 
         มีอะไรบาง 
 ก. เชื้อปะทุชนวน ข. เชื้อปะทุไฟฟา     
 ค. เชื้อปะทุแรงสูง ง. ถูกทั้งขอ ก.และ ข. 
391. ดินระเบดิ ที.เอ็น.ที. ที่มีใชอยูในกองทัพไทยปจจุบนั มีขนาดอะไรบาง 
 ก. ๑/๔ , ๑/๒ และ ๑ ปอนด ข.  ๓/๔ , ๑/๒ และ ๑ ปอนด 
 ค. .๑/๒ , ๑ และ ๘ ปอนด ง. .๑/๒ , ๑ และ ๒ ปอนด 
 
 
392. ดินระเบดิเทตตริตอล เอ็ม.๑ (ดินระเบิดพวง) ๑ ชุด มี ๘ แทง รอยผานดวย 
 ก. ชนวนฝกแคเวลา ข. ชนวนฝกแคระเบิด 
 ค. เชื้อปะทุชนวน ง. เชื้อปะทุไฟฟา 
393. ดินระเบดิที่มีอํานาจสูง เหมาะในการระเบิดตัดเหล็กและเปาหมายที่ไมเรียบและสามารถปนไดเพื่อให 
       แนบสนิทกับเปาหมาย  คือ 



 ๔๖

 ก. แอมโมเนยีมไนเตรท ข. ที.เอ็น.ที.    
 ค. ไดนาไมททางทหาร ง. คอมโปซิช่ัน 
394. ดินระเบดิที่เหมาะในการใชกวาดลาง เครื่องกีดขวางประเภทลวดหนามและสนามทุนระเบิดคอื 
 ก. ดินระเบิดเชฟชารล(ดินระเบิดโพรง) ข. บังกาโลตอรปโด 
 ค. ดินระเบิดเทตตริตอล ง. ที.เอ็น.ที. 
395. ภารกิจมลูฐานของหนวยทหารชางในยุทธบริเวณก็คือ 
 ก. การเพิ่มพนูสมรรถภาพในการใหกับกําลังของกองทัพ     
 ข. การกอสรางหรือการทําลาย 

ค. การอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายใหกับกําลังฝายเดียวกนั                     
ง. ถูกทั้งขอ ก.,ข.และ ค. 

396. กองพันทหารชางสนามของกองพลนอกจากจะมีกองบังคับการกองพันและกองรอยบังคับการและบริการ
ยังมีกองรอยทหารชางสนามอีกกี่กองรอย 
 ก. ๒ กองรอย ข. ๓ กองรอย   
 ค. ๔ กองรอย ง. ๕ กองรอย 
397. ผูบังคับบัญชาที่สูงที่สุดภายในหมู คือ 
 ก. ผูบังคับกองพัน ข. ผูบังคับกองรอย  
 ค. ผูบังคับหมวด         ง. ผูบังคับหมู. 
398. ผูบังคับหมวดทหารชางสนามอัตราบรรจุคือช้ันยศอะไร 
 ก. รอยตรี ข. รอยโท   
 ค. รอยเอก ง.  จ.(พ) 
399. การมอบงานใหกับกองรอยทหารชางสนาม แบงออกเปนประเภทอะไร 
 ก. ประเภทพื้นที่ ข. ประเภทงาน   
 ค. ประเภทพืน้ที่และประเภทงาน       ง. ไมมีขอใดถูก 
 
 
 
 
 
 
วิชา  เหลาทหารสื่อสาร 
400. ในสมัยกอนที่จัดหนวยทหารสื่อสารขึ้นมา การสื่อสารของกองทัพบกใชเครื่องมือคือขอใด 
 ก.  เครื่องสื่อสาร ข. เครื่องสัญญาณ  
 ค.  เครื่องสลับสาย ง.  เครื่องชวยฝก 
401. ปที่ถือไดวาเปนการจัดเหลาทหารสื่อสารขึ้นครั้งแรกคือขอใด 



 ๔๗

 ก. พ.ศ.๒๔๕๖ ข. พ.ศ.๒๔๖๐   
 ค. พ.ศ.๒๔๖๗ ง.  พ.ศ.๒๔๙๙ 
402. กองทัพบกไดกําหนดใหมีเหลาทหารสื่อสารขึ้น  และกําหนดใหมีสีใดเปนสัญลักษณประจําเหลา 
ส่ือสาร 
 ก.  สีแดง ข.  สีฟาหมน   
 ค.  สีเหลือง ง.  สีมวง 
403.“หนวยส่ือสาร” หมายถงึหนวยทหารเหลาใดกไ็ดทีท่ําหนาที่ทางการสื่อสารยกเวนทหารเหลาใด 
 ก.  เหลาทหารสื่อสาร ข. เหลาทหารราบ  
 ค.  เหลาทหารชาง ง.  เหลาทหารสารวัตร 
404. “หนวยทหารสื่อสาร” ผูที่ทําหนาที่ทางดานการสื่อสารเปนหนวยทหารเหลาใด 
 ก. เหลาทหารราบ ข. เหลาทหารมา   
 ค. เหลาทหารชาง ง.  เหลาทหารสื่อสาร 
405.การสนับสนุนการรบดวยการสื่อสารระดับกองพลจะมีหนวยส่ือสารขนาดใดใหการสนับสนนุ 

ก.  พัน ส.พล ข.  กรม ส.   
ค.  มว.ส. ง.  ตอน ส. 

406.หนวยระดับกองทัพบกจะมีหนวยส่ือสารขนาดใด 
 ก.  ตอน ส. ข.  มว.ส.   
 ค.  พัน ส. ง.  กรม ส. 
407.ในระดับกองพันเชน พนั ร.จะมีหนวยส่ือสารขนาดใด 
 ก.  ตอน ส. ข.  มว.ส.   
 ค.  พัน ส. ง.  กรม ส. 
408. ในกองพนัทหารราบเจาหนาที่ส่ือสารของหนวยเปนทหารเหลาใด 
 ก.  เหลาทหารสื่อสาร ข.  เหลาชาง   
 ค.  เหลาราบ ง.  เหลามา 
409. ขอใดมิไดอยูในหนวยตามผังการจัดหนวยของ มว.ส. พัน ร. 
 ก.  บก.มว. ข.  ตอนวิทย ุ   
 ค.  ตอนทางสาย ง.  ตอนโทรพิมพ 
 
 
410. มัชฉิมของการสื่อสารแบงตามการใชงานทางทหารออกเปนขอใด 
 ก. พลนําสาร  ไปรษณ ี สัตวนําสาร  โทรคมนาคม 
 ข. โทรศัพท  โทรเลข  วิทยุ  ดาวเทยีม 
 ค. วิทยุ  โทรศพัท  พลนําสาร  สัตวนําสาร 
 ง.  พลนําสาร  วิทยุ  โทรศัพท  ไปรษณยี 



 ๔๘

411. วิธีสงขาวที่เกาแกที่สุดและปลอดภยัที่สุดคือขอใด 
 ก. โทรศัพท ข.  วิทย ุ    
 ค. ไปรษณีย ง.  พลนําสาร 
412. สัตวนําสารคือขอใด 
 ก.  นกอิทรีย – นกพิราบ ข. นกพิราบ – เยี่ยว 
 ค.  นกพิราบ – สุนัข  ง.  นกพิราบ – สุกร 
413. ขอใดไมจัดอยูในการสือ่สารประเภทโทรคมนาคม 
 ก. ไปรษณยี ข. เสียงสัญญาณ   
 ค. ทัศนะสัญญาณ ง. โทรศัพท 
414. วิธีการสงขาวดวยวิธีใดมีความปลอดภัยนอยที่สุด 
 ก. โทรศัพท ข. วิทย ุ    
 ค. ไปรษณีย ง.  พลนําสาร 
415. ระบบการสื่อสารที่ใชเวลาในการตดิตั้งมากที่สุดคือขอใด 
 ก. วิทย ุ ข. โทรเลข   
 ค. โทรศัพท ง. ไปรษณยี 
416. มชัฉิมการสื่อสารที่ใชคล่ืนเสียง เชนนกหวดี ไซเรนสําหรับสงขาวสั้นๆ 
 ก. เสียงสัญญาณ ข. ทัศนะสัญญาณ  
 ค. โทรศัพท ง. วิทย ุ
417. มัชฉิมการสื่อสารที่ใช ธงสัญญาณ  พลสัญญาณ   แผนผาสัญญาณ  คือมัชฉิมประเภทใด 
 ก. เสียงสัญญาณ ข. ทัศนะสัญญาณ  
 ค.โทรศัพท ง. วิทย ุ
418. วิธีการสงขาวโดยใชแผนผาสัญญาณใชระหวางขอใด 
 ก. ทะเล  -  พื้นดิน ข. ทหารราบ  -  รถถัง  
 ค. อากาศ – ภาคพื้นดิน ง. รถถัง – เรือ 
419. นกพิราบนําสารเหมาะที่จะใชในชวงเวลาใด 
 ก. เชามืด – อากาศหนาว ข. เย็น  -  อากาศรอน 
 ค. กลางคืน  -  อากาศหนาว ง.  กลางวัน - อากาศแจมใส  
 
 
420. การสื่อสารผานดาวเทยีมนั้นสามารถแบงองคประกอบออกเปนสองสวนคือขอใด 
 ก. ภาคอากาศ  -  ภาคพื้นดิน ข. ภาคภูเขา  -  ภาคที่ลุม 
 ค. ภาคอากาศ  -  ภาคทะเล ง.  ภาคภูเขา  -  ภาคทะเล 
421. ระบบการสื่อสารประเภทใดที่สามารถใหการสนทนาตอบโตระหวางบุคคลทีม่ีความปลอดภัยมากที่สุด 
 ก. วิทย ุ ข. โทรศัพท   



 ๔๙

 ค. เสียงสัญญาณ ง. ทัศนะสัญญาณ 
422.ขอใดมิใชภารกิจและการใชงานเครื่องสื่อสารประเภทสาย 
 ก. ใชในการควบคุมทางยุทธวิธี ข. ใชในการควบคุมการยิง 
 ค. ใชในการสือ่สารระหวางอากาศ – พื้นดนิ ง. ใชในการติดตอทางธุรการ 
423. ขอเสียของการสื่อสารประเภทสายคอืขอใด 
 ก. สามารถพูดสวนทางกันได ข. สายมีความปลอดภัยกวาวทิย ุ
 ค. สายไมเปนอันตรายจากสภาพภมูิอากาศ ง. สายใชเวลาติดตั้งมากกวาวิทย ุ
424. ขอใดมิใชขอดีของการสื่อสารประเภทวิทย ุ
 ก. ติดตั้งไดรวดเร็ว ข. ติดตั้งบนยานพาหนะได 
 ค. พุดสวนทางกันได ง. ติดตอไดในขณะเคลื่อนที ่
425. วิทยหุนึ่งสถานีประกอบดวยขอใด 
 ก. เครื่องสง – เครื่องรับ       
 ข. เครื่องสง – เครื่องรับ – สายอากาศ 
 ค. เครื่องสง – เครื่องรับ –แบบเตอรี่       
 ง. เครื่องสง – เครื่องรับ – สายอากาศ – แหลงกําลังงานไฟฟา 
426. สถานีวิทยุควรตั้งบริเวณใด 
 ก. ในอุโมงค ข.บริเวณที่มีพุมไมหนาทึบ 
 ค. บริเวณพืน้ดินชื้นๆ ง.ไมมีขอถูก 
427. วิทยุที่สามารถติดตอกันไดยกเวนขอใด 
 ก.ใชความถี่เดยีวกัน ข.ยี่หอเดยีวกนั 
 ค.อยูในรัศมีการทาํงาน ง.ระบบเดียวกนั 
428. ขายวิทยตุามลักษณะการรับ – สงขาวของพนักงานวิทยแุบงออกเปนขอใด 
 ก.ขายอิสระ – ขายบังคับ ข.ขายบังคับ – ขายเตือนภัย 
 ค.ขายอิสระ – ขายธุรการ ง.ขายบังคับ – ขายธุรการ 
429. ขอใดไมไดจัดอยูในขายทางยุทธวิธี 
 ก.ขายบังคับบญัชา ข.ขายการขาว 
 ค.ขายธุรการ ง.ขายอิสระ 
 
 
430. ชุดวิทยุ AN/PRC – ๗๗  มีการปรุงคลื่นแบบใด 
 ก.AM ข.FW    
 ค.MW ง.SW 
431. วิทยุ  AN/PRC –๗๗ ใชงานในระดับใด 
 ก.หมวด – กองรอย ข.หมู – หมวด   



 ๕๐

 ค.หมู – กองรอย ง.หมู – กองพนั 
432. วิทยุ  AN/PRC –๗๗  มจีํานวนชองความถี่กี่ชอง 
 ก.๑๒๐ ข.๒๙๐    
 ค.๙๒๐ ง.๑๙๒ 
433. วิทยุ  PRC –๖๒๔  เปนวิทยุมือถือใชงานในยานความถี่ใด 
 ก.VHF/AM ข.UHF/AM  
 ค.UHF/FM ง.VHF/FM 
434. วิทยุ  PRC-๖๒๔  ใชงานในระดับใด 
 ก.หมวด – กองรอย ข.หมู – หมวด   
 ค.หมวด – กองพัน ง.หมู – กองพนั 
435. วิทยุ  PRC –๖๒๔  มีจํานวนชองความถี่กี่ชอง 
 ก. ๑,๒๐๐ ข. ๒,๐๐๐   
 ค. ๒,๓๒๐ ง. ๓,๒๐๐ 

วิชา  เศรษฐกิจพอเพียง   
436.  เศรษฐกจิที่สามารถอุมชูตัวเองได  โดยไมตองเดือดรอน  หมายถงึขอใด 
 ก.  เศรษฐกจิค้าํชู ข.  เศรษฐกิจพอเพียง 
 ค.  เศรษฐกิจตวัเอง ง.  ผิดทุกขอ 
437.  หลักการพึ่งตนเอง  มีอยูดวยกนัทั้งหมดกี่ประการ 
 ก.  ๓  ประการ ข.  ๔  ประการ   
 ค.  ๕  ประการ ง.  ๖   ประการ 
438.  EM  เปนคํายอของคําวา  อะไร 
 ก.  EFFECTIVE  MICROORGANISMS ข.  EAR  MILO 
 ค.  ENG  MODEL ง.  EAT  MONO 
439.  หญาแฝก  มีอยู  ๒  สายพันธ  ไดแก  พันธุอะไรบาง 
 ก.  หญาแฝกดอน , หญาแฝกคาํ ข.  หญาแฝกดอน , หญาแฝกหอม 
 ค.  หญาแฝกคาํ , หญาแฝกแดง ง.  ถูกทุกขอ 
 
 
440.  วิธีที่นิยมกันมากที่สุด  ในการขยายพนัธุหญาแฝก  คือวิธีใด 
 ก.  ใชทอนลําตน ข.  ใชลําตน 
 ค.  ใชหนอ ง.  ใชราก 
441.  จากขอที่  ๕  มีวิธีการขยายพนัธุไดกีว่ธีิ 
 ก.  ๒  วิธี ข.  ๓  วิธี   



 ๕๑

 ค.  ๔  วิธี ง.  ๕  วิธี 
442.  นายทหารที่มีสวนสําคัญในการนําจุลินทรีย  มาเผยแพรสูเกษตรกรไทย  คือผูใด 
 ก.  พ.อ.พิเชษฐ   วิสัยจร ข.  พ.อ.เชษฐ   วิสัยจอน 
 ค.  พ.อ.พิเชษฐ   วิสัยจัง ง.  ผิดทุกขอ 
443.  หัวเชื้อจลิุนทรียสามารถเก็บรักษาไดนาน  ประมาณเทาใด 
 ก.  ๓ - ๖  เดือน ข.  ๖  เดือน 
 ค.  ๑  ป ง.  ๒  ป 
444.  การหมักยอดผัก  วัชพชื  ผักผลไม  โดยมีสวนประกอบของกรดอินทรีย  อยากทราบวา  เปนกรรมวิธีการ
ทําอะไร 
 ก.  การทําสารชีวภาพ ข.  การทําสารมูลสัตว 
 ค.  การทําน้ําผลไม ง.  ผิดทุกขอ 
445.  หนวยทหารที่ประสบความสําเร็จในการนําจุลินทรยี  มาใชในภาคเกษตร  คือหนวยใด 
 ก.  จทบ.สระแกว ข.  จทบ.รอยเอ็ด 
 ค.  จทบ.เพชรบุรี ง.  จทบ.สระบุรี 
446.  วิธีเพาะชําในถุงพลาสติก  มีขั้นตอนสําคัญอยูกี่ขั้นตอน 
 ก.  ๓  ขั้นตอน ข.  ๔  ขั้นตอน 
 ค.  ๕  ขั้นตอน ง.  ๖  ขั้นตอน 
447.  การแยกหนอหญาแฝก  เพื่อนําไปเพาะชํา  อยูในขั้นตอนใด 
 ก.  ขั้นตอนที่  ๑ ข.  ขั้นตอนที่  ๒ 
 ค.  ขั้นตอนที่  ๓ ง.  ขั้นตอนที่  ๔ 
448.  ในหญาแฝกยาวประมาณเทาใด 
 ก.  ๑๐ - ๒๐  ซ.ม. ข.  ๓๕ - ๘๐  ซ.ม. 
 ค.  ๑  เมตร ง.  ๒  เมตร 
449.  การขยายพันธุดวยหนอในแปลงขนสดใหญ  เหมาะสําหรับเกษตรกรประเภทใด 
 ก.  เกษตรกรรายยอย ข.  เกษตรกรรายใหญ 
 ค.  เกษตรกรทัว่ไป ง.  ผิดทุกขอ 
450.  เมื่อหญาแฝกมีอายุ  ๔ - ๕  เดือน  จะไดหญาแฝกกอละเทาไร 
 ก.  ๑๐  ตน ข.  ๓๐  ตน    
 ค.  ๕๐  ตน ง.  ผิดทุกขอ 
451.  ฤดูกาลที่เหมาะสมสําหรับการขยายพนัธุ  อยูในหวงใด 
 ก.  มิ.ย. – ส.ค. ข.  ม.ค. – มี.ค. 
 ค.  เม.ย. – มิ.ย. ง.  ผิดทุกขอ 

วิชา  ความมัน่คงของชาติ   



 ๕๒

452.  ความหมายของบางเมืองหรือแวนแควน  ประกอบดวยองคประกอบ  ๔  ประการคือ 
 ก.  ประเทศ ข.  ประชากร 
 ค.  รัฐบาล ง.  ถูกทุกขอ 
453.  คําวา “ ชาติ”  มีองคประกอบสําคัญ  อยูทั้งหมดกี่ประการ 
 ก.  ๒  ประการ ข.  ๔  ประการ 
 ค.  ๕  ประการ ง.  ผิดทุกขอ 
454.  อํานาจสูงสุดเหนือดนิแดนที่มกีารปกครองอยางเปนระเบียบ  มีระบบคืออํานาจใด 
 ก.  อํานาจจริง ข.  อํานาจอธิปไตย 
 ค.  อํานาจแพง ง.  อํานาจลวง 
455.  องคประกอบของพลังอํานาจของชาติ  มีอยูกี่ดาน 
 ก.  ๓  ดาน ข.  ๔  ดาน 
 ค.  ๕  ดาน ง.  ๖  ดาน 
456.  รัฐบาลมีเสถียรภาพบรหิารประเทศดวยความราบรื่น  อยูในพลังอํานาจดานใด 
 ก.  ดานการทหาร ข.  ดานการเมอืง 
 ค.  ดานสังคมจิตวิทยา ง.  ดายวิทยาศาสตร 
457.  ประชาชนมีการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพชวีิตที่ดี  อยูในพลังอํานาจดานใด 
  ก.  ดานการทหาร ข.  ดานการเมอืง 
 ค.  ดานสังคมจิตวิทยา ง.  ถูกทุกขอ 
458.  ประชาชนกินดีอยูดี  มรีายไดพอสมควร  อยูในพลังอํานาจดานใด 
 ก.  ดานเศรษฐกิจ ข.  ดานการเมอืง 
 ค.  ดานสังคมวิทยา ง.  ดานวิทยาศาสตร 
459.  ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมเหมาะสมและปลอดภัย  อยูในพลังดานใด 
 ก.  ดานการเมอืง ข.  ดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
 ค.  ดานสังคมวิทยา ง.  ถูกทุกขอ 
460.  ปญหาดานการเมืองภายในประเทศ  มีอยูดวยกนักีข่อ 
 ก.  ๑  ขอ ข.  ๒  ขอ 
 ค.  ๓  ขอ ง.  ๔  ขอ 
461.  ปญหาผูอพยพล้ีภยั  เปนปญหาดานการเมืองใด 
 ก.  ดานการเมอืงระหวางประเทศ ข.  ดานการเมอืงภายในประเทศ 
 ค.  ดานการเมอืงทั่วไป ง.  ดานการเมอืงเฉพาะ 
462.  ถาเสถียรภาพการเมืองไมมั่นคง  เปนปญหาดานการเมืองใด 
 ก.  ดานการเมอืงระหวางประเทศ ข.  ดานการเมอืงภายในประเทศ 
 ค.  ดานการเมอืงเฉพาะ ง.  ผิดทุกขอ 
463.  การแพรระบาดของยาเสพติด  เปนปญหาดานใด 



 ๕๓

 ก.  ดานวิทยาศาสตร ข.  ดานการทหาร 
 ค.  ดานการเมอืง ง.  ดานสังคมจิตวิทยา 
464.  ความจัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติ  เปนปญหาดานใด 
 ก.  ดานวิทยาศาสตร ข.  ดานการทหาร 
 ค.  ดานเศรษฐกิจ ง.  ดานการเมอืง 
465.  แนวทางแกไขปญหาความมั่นคงของชาติดานเศรษฐกิจ  ไดแกขอใด 
 ก.  ปรับปรุงระบบราชการ ข.  แกไขปญหาความยากจน 
 ค.  กระจายอํานาจ ง.  ปฏิรูปการเมือง 
466.  การปฏิรูปการเมือง  อยูในแนวทางแกไขปญหาความมั่นคงขอใด 
 ก.  ดานการเมอืงในประเทศ ข.  ดานเศรษฐกิจ 
 ค.  ดานสังคมจิตวิทยา ง.  ถูกทุกขอ 
467.  การปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ  อยูในแนวทางแกไขปญหาความมั่นคงดานใด 
 ก.  ดานเศรษฐกิจ ข.  ดานสังคมจิตวิทยา 

ค.  ดานการเมอืง ง.  ผิดทุกขอ 

วิชา  การพฒันาสังคมและชมุชน  
468.  ความหมายของความมัน่คงของชาติที่ใชอยูในปจจุบนั  หมายถึง 
 ก.  ความอยูรอดปลอดภัยของชาติ  การรักษาความมั่นคง 
 ข.  ความเจริญกาวหนาของชาติ  การพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 ค.  ดานการเมอืง  เศรษฐกิจ  สังคม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ง.  ถูกทุกขอ 
469.  หัวใจของความมั่นคงของชาติ  แบงออกสวนใหญ ๆ ไดกี่สวน 
 ก.  2  สวน ข.  3  สวน 
 ค.  4  สวน ง.  5  สวน 
470.  คําขวัญใหมที่พูดกันในปจจุบัน  คือ 
 ก.  ไทยชวยไทย ข.  ไทยรูจักไทย 
 ค.  วิกฤติเศรษฐกิจแตกแยก ง.  ไทยรักไทย 
471.  ความสามัคคี  แบงออกไดกี่ลักษณะ 
 ก.  3  ลักษณะ ข.  4  ลักษณะ 
 ค.  5  ลักษณะ ง.  6  ลักษณะ 
472.  ความสามัคคี  อาจวิเคราะหได  3  ลักษณะ  คือ 

ก.  ตวับุคคล  
ข.  ระบบ 

 ค.  มีความหวงัรวมกันทีจ่ะทําใหสังคมไปสูอนาคต   



 ๕๔

 ง.  ถูกทุกขอ 
473.  ความหมายของความสามัคคี  คือ 
 ก.  ระบบ  
 ข.  ตัวบุคคล 
 ค.  การที่ทุกคนพรอมที่จะเสียสละ  ปกปองรักษาสิ่งเดยีวกันถาสิ่งนัน้ถูกทาทาย 
 ง.  ไมมีขอถูก 
474.  ศูนยกลางของความสามัคคี  คือ 
 ก.  ความสําคัญของความสามัคคี ข.  ตัวบุคคล 
 ค.  ระบบ ง.  การใชความรุนแรง 
475.  การหาสิ่งปกปองรักษารวมกันวิธีหนึง่  คือ 
 ก.  ระบบ ข.  ความสามัคคี 
 ค.  ตัวบุคคล ง.  ระบอบประชาธิปไตย 
476.  การสรางความสามัคคีของคนในชาต ิ แบงหวัขอใหญ ๆ ไดกี่ขอ 
 ก.  3  หัวขอ ข.  4  หัวขอ 
 ค.  5  หัวขอ ง.  6  หัวขอ 
477.  ความสําคัญของความสามัคคี  อาจกลาวไดวาความสามัคคีเปน 
 ก.  ตนทุนทางสังคม ข.  ระบอบประชาธิปไตย  
 ค.  ตัวบุคคล ง.  ถูกทุกขอ 
478.  อุปสรรคของการสรางความสามัคคี  คือ 
 ก.  เศรษฐกจิ ข.  ระบบ 
 ค.  ผูนํา ง.  การใชความรุนแรง 
479.  คุณคารวมกันนี้มีช่ือเรียกกันตาง ๆ นานา  ช่ือที่นิยมเรียกกัน  คือ 
 ก.  ตัวบุคคล ข.  ความไมเปนธรรม 
 ค.  ประชาธิปไตย ง.  ระบบ 
480.  การอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมมีกี่วิธี 
 ก.  1  วิธี ข.  2  วิธี 
 ค.  3  วิธี ง.  4  วิธี 
481.  ชาติที่มั่นคง  คือ 
 ก.  ชาติที่มีความสามัคคี    
 ข.  เศรษฐกิจพอเพียง 
 ค.  ชาติที่ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกติกาเขาใจในคณุคายอมรับกติกา 
 ง.  ผิดทุกขอ 
482.  แนวทางการยุติความขดัแยงโดยสันตวิิธี  แบงออกเปนกี่วิธี 
 ก.  3  วิธี ข.  4  วิธี 



 ๕๕

 ค.  5  วิธี ง.  6  วิธี 
483.  ในทัศนะที่ถูกตองการจัดการ  คือ 
 ก.  การแปรเปลี่ยนสถานการณใหเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
 ข.  ประชาธิปไตย 
 ค.  ชาติที่มีความสามัคคี 
 ง.  ตัวบุคคล 
484.  การแปรรูปแบบของความขัดแยงอาจทําไดหลายลักษณะ  เชน 
 ก.  ความคิดไมตรงกันในสงัคม ข.  ความสามัคคี 
 ค.  ศาสนา ง.  ระบบ 
485.  สันติวธีิในความหมาแบบที่  2  คือ 
 ก.  ระบบ  
 ข.  ประชาธิปไตย 
 ค.  วิธีการจัดความขัดแยงในสังคมที่เกิดขึ้น 
 ง.  ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับสังคมไทย 
486.  รัฐมีหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยของสังคม  คือ 
 ก.  ทําอยางไรเมื่อเผชิญหนากับสิ่งที่เกิดขึน้ใหความยุติธรรม 
 ข.  ไมเขาขางหนึ่งขางใด 
 ค.  ดูแลความสงบสุขของสังคม 
 ง.  ถูกทุกขอ 
487.  ความสามัคคีของคนในชาติอาจเกดิขึ้นจากทั้ง  3  รูปแบบ  คือ 
 ก.  จากการมีผูนํา    
 ข.  จากการมีระบบ 
 ค.  จากการมีความปรารถนาในอนาคตรวมกัน 
 ง.  ถูกทุกขอ 
488.  กลุมคนในสังคมมีความเห็นตางกัน  จะทําใหสังคมนั้น 
 ก.  มีความแตกแยกกนั ข.  มีความสามัคคีกัน 
 ค.  สังคมนั้นจะตางคนตางอยู ง.  ผิดทุกขอ 
489.  คณุคาของโลกตะวันตกหรือโลกตะวันออก  คณุคานั้น  คือ 
 ก.  การอยูรวมกันโดยไมฆากันตายเมื่อมีความเหน็ตางกนั 
 ข.  มีความรักสามัคคีกัน 
 ค.  สังคมนั้นตางคนตางอยู 
 ง.  ถูกทุกขอ 
490.  วิธีการตอสูเพื่อเปลี่ยนกฎหมายสูงสดุของประเทศ  คือ 
 ก.  ไมเคารพกฎหมาย 



 ๕๖

 ข.  ทําผิดกฎหมายทําใหสังคมวุนวายโดยการเดินขบวน 
 ค.  แตกแยกความสามัคคี 
 ง.  ผิดทุกขอ 

วิชา  การปฐมพยาบาลและเวชกรรมปองกัน 
491.  ขอใดไมใชเปนปจจัยสงเสริมทําใหเกดิการปวยเจ็บเนื่องจากความรอน 
 ก.  สภาพอากาศรอนจัด  ไมมีลมพัด  ความชื้นของอากาศสูง 
 ข.  ความไมเคยชินตอสภาพแวดลอม 
 ค.  ความรอน  
 ง.  ความแข็งแรงของรางกาย 
492.  ขอใดเปนโรคที่เกดิจากความรอน  ถาไปรับรักษาพยาบาลจะเปนอันตราย 
 ก.  ตะคริว ข.  เพลียแพรอน 
 ค.  ลมแพรอน ง.  ออนเพลียจากความรอน 
493.  ขอใดไมใชอาการของโรคลมแพรอน 
 ก.  หลอดลมอักเสบ ข.  มีไขสูงขึ้นอยางรวดเรว็ 
 ค.  สับสน  มึนงง  คล่ืนไส  อาเจียน ง.  สูญเสียหนาที่ของอวัยวะ  และเสียชีวิตได 
494.  ขอใดเปนวิธีการปฐมพยาบาลผูปวยโรคลมแพรอน 
 ก.  ปรับอุณหภูมิในรางกายใหเย็นลงโดยเร็ว ข.  คลายเสื้อผาใหหลวม 
 ค.  นอนหงายราบ  หัวต่ําปลายเทาสูง ง.  นอนหงายราบมือแนบชดิติดลําตัว 
495.  ขอใดไมใชหลักในการเลือกตั้ง 
 ก.  ปลอดภัย ข.  มิดชิด 
 ค.  ถูกลักษณะสุขาภิบาล ง.  สะดวก  และใหความสุขสบาย 
496.  ขอใดไมใชเปนลักษณะในการเลือกที่ตั้งพงึปรารถนา 
 ก.  มีพื้นที่กวางขวาง 
 ข.  เปนเนินลาดเล็กนอยระบายน้ําไดสะดวก 
 ค.  ดินแนนซึมงาย  ( ดินทราย ) 
 ง.  เปนหลุม เปนบอ ขรุขระ 
497.  ขอใดไมใชหลักปฏิบัตใินการสรางสวม 
 ก.  เมื่อเขาพักตองสรางสวมเสมอ 
 ข.  อยูเหนือลม  เพื่อใหลมพดัผานไดด ี
 ค.  กันแมลงวนัได 
 ง.  มีจํานวนเพยีงพอกับความตองการ 
498.  ส่ิงที่สามารถดัดแปลงดามกระดกูที่หกั  เรียกวา 
 ก.  เฝอกชั่วคราว ข.  เฝอกปูน 



 ๕๗

 ค.  เฝอกถาวร ง.  เฝอกยึด 
499.  การที่สวนประกอบของกระดกูแตกออกจากกนั  หรือยังมีสวนที่ตดิกันอยูบาง  ยงัมีสวนอื่น ๆ ไดรับ
อันตรายดวย  ขอใดไมใช 
 ก.  เนื้อเยื่อรอบ ๆ กระดูก ข.  เสนเอ็น 
 ค.  เสนเลือด  เสนประสาท ง.  เสนเลือดขอด 
500.  ขอใดเปนชนิดขอ งกระดูกหักตามลกัษณะที่มองเห็น 
 ก.  ชนิดนอก  ชนิดใน ข.  ชนิดซาย  ชนิดขวา 
 ค.  ชนิดเปด  ชนิดปด ง.  ชนิดบน  ชนิดลาง 
501.  ขอใดไมใชอาการแทรกซอนที่เกิดขึน้ทันที่ที่กระดกูหัก 
 ก.  มีการติดเชือ้บริเวณบาดแผล ข.  ไมเจ็บไมปวด 
 ค.  ช็อก ง.  มีการสูญเสียการทําหนาที ่
502.  ขอใดไมใชหลักทัว่ ๆ ไป ในการเคลือ่นยายผูบาดเจ็บ 
 ก.  ใหสวนที่บาดเจ็บอยูนิ่ง ๆ  ข.  เคลื่อนไหวผูบาดเจ็บใหนอยที่สุด 
 ค.  หามเลือด ง.  จับงอ  จับหมุน  จับหงาย  จับคว่ํา 
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