
ธนาคารขอสอบ 
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปท่ี  ๔  ชาย 
จงเลอืกขอท่ีถกูท่ีสดุเพียง  ๑  ขอ 
วิชา  การอานแผนท่ีและการใชเข็มทิศ 
๑.   ทุก ๆ จัตุรัสบนแผนท่ีมาตราสวน  1 : 50000  จะมีระยะหางกันกี่เมตร 
 ก.  10  เมตร    ข.  100  เมตร 
 ค.  1000  เมตร    ง.  10000  เมตร 
๒.  การแบงกริดโซนระบบยูทีเอ็มจะใชทําแบง  ผท.โลกระหวางละติจูดใต – เหนอื  คอื 
 ก.  6  องศาใต – 8  องศาเหนอื  ข.  80  องศาใต – 84  องศาเหนอื 
 ค.  8  องศาใต – 6  องศาเหนอื  ง.  80  องศาเหนอื – 84  องศาใต 
๓.  การแบงกริดโซนระบบยูทีเอ็มจะใชทําแบบ  ผท.โลกระหวางลองจิจูดตะวันตกกับตะวันออก  คอื 
 ก.  90  องศาตะวันตก – 180  องศาตะวันออก 
 ข.  180  องศาตะวันตก – 360  องศาตะวันออก 
 ค.  180  องศาตะวันตก – 90  องศาตะวันออก 
 ง.  180  องศาตะวันตก – 180  องศาตะวันออก 
๔.  การแบงโซนในระบบยูทีเอ็มจะแบงออกไดเปนกีโ่ซน 
 ก.  40  โซน    ข.  60  โซน 
 ค.  80  โซน    ง.  120  โซน 
๕.  แตละกริดโซนมคีวามกวางและความยาวกีอ่งศา 
 ก.  3  องศา x 5  องศา   ข.  5  องศา x 15  องศา 
 ค.  6  องศา x 8  องศา   ง.  8  องศา x 10  องศา 
๖.  การกําหนดเลขอกัษรประจํากริดโซนเพ่ือไมใหซ้ํากันเลยอักษรประจํากรดิโซนตัวอยางเชน 
 ก.  47 P     ข.  PQ 
 ค.  5143  II    ง.  Z RTSD 
๗.  อกัษรประจําจัตุรัสแสนเมตรบน  ผท.มาตราสวน  1 : 50000  ตัวอยางเชน 
 ก.  L  7018    ข.  NR 
 ค.  Z RTSD    ง.  48  N 
๘.  การอานพิกัดกรดิทางทหารในระบบยูทีเอ็มจะอานดังนี ้
 ก.  อานไปทางขวาแลวขึ้นบน  ข.  อานไปทางซายแลวขึ้นบน 
 ค.  อานไปทางขวาแลวลงลาง  ง.  อานไปทางซายแลวลงลาง 
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๙.  การอานพิกดักริดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม  ถาอานพิกดัเปนตัวเลข  4  ตัว  จะใกลเคยีงระยะกีเ่มตร 
 ก.  10  เมตร    ข.  100  เมตร 
 ค.  1000  เมตร    ง.  10000  เมตร 
๑๐.  การอานพกิัดกริดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม  ถาอานพิกัดเปนตัวเลข  6  ตัว  จะใกลเคยีงระยะกีเ่มตร 
 ก.  10000  เมตร    ข.  1000  เมตร 
 ค.  100  เมตร    ง.  10  เมตร 
๑๑.  การอานพกิัดกริดทางทหารในระบบยูทีเอ็ม  ถาอานพิกัดเปนตัวเลข  8  ตัว  จะใกลเคยีงระยะกีเ่มตร 
 ก.  100  เมตร    ข.  10  เมตร 
 ค.  1000  เมตร    ง.  10000  เมตร 
๑๒.  เสนท่ีลากรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออกรอบโลก  คอืเสน 
 ก.  เสนอเีควเตอร   ข.  เสนเมอรเิดยีน 
 ค.  เสนละติจูดตะวันออก   ง.  เสนละติจูดตะวันตก 
๑๓.  เสนทีล่ากจากขั้วโลกเหนอืมายังขั้วโลกใตรอบโลกคอืเสน 
 ก.  เสนลองจิจูดเหนอื   ข.  เสนลองจิจูดใต 
 ค.  เสนอเีควเตอร   ง.  เสนเมอริเดียน 
๑๔.  เสนเมอริเดียนอานกลางตัดกับเสนอเีควเตอรโดยทํามุมฉากกันและกันจุดตัดนีเ้รียกวา 
 ก.  จุดศนูยกําเนิด   ข.  จุดกําหนดอกัษรโซน 
 ค.  จุดท่ีอยูของโซน   ง.  จุดกําหนดเลขโซน 
๑๕.  ความสูงบน  ผท.ท่ีถกูกําหนดไวดวยเสนชัน้ความสงูนั้นจะเทียบกับระดับอะไร 
 ก.  จากเสนชัน้ท่ีตํ่าท่ีสุด   ข.  จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
 ค.  จากพ้ืนระดับของภเูขา  ง.  จากการกําหนดเสน 0 ม. 
๑๖.  เสนชัน้ความสูงมกีี่ประเภท 
 ก.  5  ประเภท    ข.  6  ประเภท 
 ค.  8  ประเภท    ง.  10  ประเภท 
๑๗.  เสนชัน้ความสงูหลักมีลกัษณะดังนี ้
 ก.  เปนเสนสนี้ําตาลบาง ๆ   

ข.  เปนเสนสีน้ําตาลหนามีเลขกํากับ เชน  100 , 200 ม. 
ค.  เปนเสนสีน้ําตาลมาบรรจบกัน   
ง.  เปนเสนสีน้ําตาลตดักนั 

๑๘.  เสนทีแ่สดงความตํ่า  คอืเสนชั้น 
 ก.  เสนชัน้ความสงูหลกั   ข.  เสนชัน้ความสงูรอง 
 ค.  เสนชัน้ความสงูแทรก   ง.  เสนชั้นควาวสูงดีเพรสชัน่ 
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๑๙.  คาความหางของเสนชัน้ความสงูจะเขยีนแสดงบรเิวณใด 
 ก.  ท่ีเสนชัน้ความสูงทุก ๆ เสน  ข.  ท่ีเสนชัน้ความสูงแทรก 
 ค.  ท่ีเสนชัน้ความสูงหลัก  ง.  ไมมีขอใดถกูเลย 
๒๐.  เสนชั้นความสงูท่ีมาบรรจบกันหลาย ๆ วง  วงในที่เลก็ท่ีสดุ  มีกากบาทอยูตรงกลางและตัวเลขแสดงความ
สูงหมายถึง 
 ก.  สนัเขา    ข.  คอเขา 
 ค.  ยอดเขา    ง.  ลาด 
๒๑.  การเดินทางดวยเขม็ทิศขอควรระวังเขม็ทศิควรอยูหางสายไฟฟาแรงสูงกีเ่มตร 
 ก.  10  เมตร    ข.  18  เมตร 
 ค.  45  เมตร    ง.  55  เมตร 
๒๒.  เข็มทิศมีสวนประกอบสําคัญ  3  สวน  คอื 
 ก.  ฝาตลับ  ตัวเรอืน  หวงถอื  ข.  ฝาตลับ  หนาปด  แผนลูกศร 
 ค.  ฝาตลบั  ตัวเรอืน  กานเล็ง  ง.  ฝาตลับ  ตัวเรือน  หนาปด 
๒๓.  การต้ังเข็มทิศในเวลากลางคืนเม่ือไมมีแสงสวางตองต้ัง  3  อยางตรงกนั  คอื 
 ก.  ดรรชนีสดีํา  ลูกศร  เสนเลง็  ข.  ดรรชนีสดีํา  พรายน้ํา  ลูกศร 
 ค.  ดรรชนีสดีํา  ชองเล็ง  เสนเล็ง  ง.  ดรรชนสีีดํา  เสนเล็ง  พรายน้ํา 
๒๔.  การต้ังเข็มทิศในเวลากลางคืนท่ีครอบหนาปดอันบนหมุดคลิก๊ได  1  คลิ๊ก  เทากับกีอ่งศา 
 ก.  3  องศา    ข.  2  องศา 
 ค.  1  องศา    ง.  5  องศา 
๒๕.  การแปลงคามุมกลับหรือเปลีย่นเปนมุมตรงขามจะปฏิบัติหรือคดิดังนี ้
 ก.  เอา  90  องศา  บวกหรอืลบ 
 ข.  เอา  180  องศา  บวกหรอืลบ 
 ค.  เอา  270  องศา  บวกหรอืลบ   
 ง.  เอา  360  องศา  บวกหรอืลบ 
๒๖.  การใชเครื่องวัดมุม  P – 67  ชวยในการวัดมุมภาคทิศเหนอืบริเวณสวนโคงของ  P – 67  บอกคาของมุมไว  
คือ 
 ก.  วงใน  0  องศา – 180  องศา        วงนอก  180  องศา – 360  องศา 

ข.   วงใน  0  องศา – 90  องศา  วงนอก  90  องศา – 180  องศา 
ค. วงใน  180  องศา – 360  องศา วงนอก  0  องศา – 180  องศา 
ง. วงใน  90  องศา – 180  องศา วงนอก  0  องศา – 90  องศา 
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๒๗.  หากวัดมุมภาคทศิเหนือได  135  องศา  มุมกลับหรือตรงกันขาม  คอื 
 ก.  315  องศา    ข.  45  องศา 
 ค.  351  องศา    ง.  54  องศา 
๒๘.  เคร่ืองหมายมลูฐาน  หนวยทหาร  คอื 
 ก.  วงกลม    ข.  สามเหลี่ยม 
 ค.  สเีหลีย่มจัตุรัส   ง.  สี่เหลี่ยมผืนผา 
๒๙.  สีท่ีใชเขียนเครือ่งหมายทหาร  มกีีส่ี 
 ก.  2  ส ี     ข.  3  ส ี
 ค.  4  ส ี     ง.  5  ส ี
๓๐.  สีท่ีใชเขยีนหนวยทหารฝายขาศึกจะใชสอีะไร 
 ก.  ดํา     ข.  แดง 
 ค.  น้ําตาล    ง.  น้ําเงนิ 
๓๑.  สีท่ีใชเขยีนหนวยทหารฝายเดียวกนั  คอื 
 ก.  น้ําเงิน    ข.  เหลอืง 
 ค.  เขียว     ง.  แดง 
๓๒.  เคร่ืองหมายทางการชางของฝายเราและฝายขาศึก  จะใชสอีะไร 
 ก.  น้ําเงิน    ข.  เขียว 
 ค.  เหลอืง    ง.  แดง 
33.  การแสดงขนาดของหนวยทหารถาเปนระดับกองพนัมีลักษณะ 
 ก.   ข. 
 ค. ง.                      
34.  การแสดงตําบลจายสิ่งอุปกรณตาง ๆ เชน ตําบลจาย สป. 3 จะเขียนไดดังนี ้
  ก.                ข.             
 ค.     ง.  
35.  การผสมเครือ่งหมายของหนวยทหาร เชน                  ๒  
 ก.  หมวดทหารราบท่ี 2 ข.  กองรอยทหารราบท่ี  2 
 ค.  กองพันทหารราบท่ี 2 ง.  กรมทหารราบที่  2 
36.  เครือ่งหมายกองพลทหารราบท่ี  9  เขียนได  คอื    
 ก.                ๙ ข.                  ๙  
 ค.                ๙ ง.                   ๙ 
37.  เครือ่งหมายตอไปนี้หมายถึง   ๒             ๓/๒ 
 ก.  มว.เสนารักษท่ี  2  รอย  3  พัน  2 ข.  มว.สื่อสารท่ี  2  รอย  3  พัน  2 
 ค.  มว.ทหารราบที่  2  รอย  3  พัน  2 ง.  มว.ทหารมาท่ี  2  รอย  3  พัน  2 

xx 

xxxx 

xx 
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38.  การแสดงเครือ่งหมาย  หมู ตอน มว.  คอื 
 ก. ข.    X  XX  XXX 
 ค.     I    II   III ง.      XXXX 
39.  เครือ่งหมายหนวยทหารขนสง  คอื 
 ก.     â             ข. 
 ค. ง. 
40.  พ้ืนท่ีวางกําลังของกองบินในอนาคตเขียนไดดังนี ้
 ก.    ข. 
 ค. ง. 
41.  จุดประสานการปฏิบัติมักจะเขียนดังนี ้
 ก.   ข. 
 ค. ง. 
42.  เครือ่งยงิลกูระเบิด  ขนาดกลางเขียนไดดังนี ้
 ก.    ข.      
 ค.    ง.      
43.  การผสมเครือ่งหมาย  กองพันทหารมาท่ี  2  กรมทหารมาท่ี  4  เขยีนไดดังนี ้
 ก.  ๒             ๔ ข.   ๒             ๔ 
 ค.  ๔             ๒ ง.    ๒             ๔ 
44.  ตําบลจายน้ําของกองพล  เขียนได  คือ 
 ก.   ข. 
 ค.   ง.     
45.  เครือ่งหมายกับระเบิด  แสดงไดดังนี ้
 ก.        ข.          
 ค. ง. 
46.  เครือ่งหมายตอไปนี้  คอื 
 ก.  ขบวนรถสายพาน ข.  ขบวนรถไฟ 
 ค.  ขบวนรถถัง  ง.  ขบวนสัมภาระ 
47.  สีท่ีใชกับเคร่ืองหมายบนแผนท่ีมี  5  สี  คอื 
 ก.  แดง  ดํา  น้ําเงนิ  น้ําตาล  เขยีว ข.  แดง  ดํา  เหลอืง  ฟา  น้ําตาล 
 ค.  แดง  ดํา  เขียว  น้ําเงิน  เหลือง ง.  แดง  ดํา  น้ําตาล  เหลอืง  เขียว 
48.  สัญลักษณวัดมีโบสถ  เขียนไดดังนี ้
 ก.      ข. 
 ค.      ง. 

xx 

xx 

xx 
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 วิชา  แบบธรรมเนียมทหาร 
๔๙.  มาตรา  4  ในพระราชกฤษฎีกา  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  2503  มีกี่สวน 
 ก.  5  สวน     ข.  10  สวน    
 ค.  15  สวน     ง.  19  สวน 
๕๐.  ขอใดตอไป  คอืหนวยงาน  ราชการของกองบัญชาการทหารสูงสุด 
 ก.  กรมการสือ่สารทหาร    ข.  กรมกิจการพลเรือนทหาร 
 ค.  กรมการเงินทหาร    ง.  ถูกทุกขอ 
๕๑.  ขอใดคือหนาทีข่องกรมสงกําลังบํารุงทหาร 
 ก.  ประสานงานดานการสงกําลังบํารุงกับเหลาทัพ 
 ข.  ทําการเกษตรเพ่ือสงใหกับกองทัพ 
 ค.  ทางงบประมาณสนับสนนุ  บก.สูงสุด 
 ง.  ไมมีขอใดถกู 
๕๒.  การทูตฝายทหารของกองบัญชาการทหารสูงสดุ  คอืหนาท่ีของหนวยงานใด 
 ก.  กรมกิจการพลเรือนทหาร   ข.  กรมการทูตทหาร 
 ค.  กรมขาวทหาร    ง.  ถูกทุกขอ 
๕๓.  ปฏิบัติการใดคอืหนาท่ีของกองบัญชาการทหารพัฒนา 
 ก.  การวิจัยทางยุทธศาสตรและการศึกษาในระดับสูง 
 ข.  การฝกศึกษาและวิทยาการทางทหารของ  บก.ทส. 
 ค.  การปองกันการแทรกซึมบอนทําลายความม่ันคงของชาต ิ
 ง.  ขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง 
 
 
๕๔.  จากคําตอบขอท่ี  5  ขอใด  คอืคาํขยายความของหนาท่ีของคาํตอบท่ีถกูตองจากขอ 5 
 ก.  การประสานวิทยาการทางดานความม่ันคงแหงชาติ 
 ข.  ดําเนินงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศกึษาวิชาการทหาร 
 ค.  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาของประเทศในถิ่นทุรกันดาร 
 ง.  ดําเนินการฝกศกึษาดานการขาวกรอง 
๕๕.  กองทัพบกแบงสวนราชการออกเปนกี่สวน 
 ก.  30     ข.  32        
 ค.  35     ง.  36 
๕๖.  ขอใดตอไปนี้ไมใชสวนราชการกองทัพบก 
 ก.  กรมกําลังพลทหารบก   ข.   กรมการคลังทหารบก 
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 ค.  กรมสงกําลังบํารุงทหารบก  ง.  กรมสารบรรณทหารบก 
๕๗.  ขอใดตอไปนี้คอืหนาท่ีของกรมขาวทหารบก 
 ก.  กําหนดความตองการและกํากับการเกี่ยวกับการแลกสวนแผนทีท่หาร 
 ข.  รายงานขาวประจําวันของ  กสร. 
 ค.  หาขาวใหกับ  ททบ.5 
 ง.  กํากับขาวสารกอนสงผานไปยังประชาชน 
๕๘.  ขอใดตอไปนี้คอืเปนหนาท่ีของกรมยุทธการทหารบก 
 ก.  ดําเนินงานประวัตศิาสตรและพิพิธภณัฑทหารบก 
 ข.  ควบคมุกิจการการศกึษาของกองทัพบก 
 ค.  อํานวยการ  วางแผน  ประสานงาน  และกาํกับการวิจัยของกองทัพบก 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๕๙.  ขอใดไมใชหนาท่ีของสํานกังานปลัดบัญชีกองทัพบก 
 ก.  ควบคุมการวางแผนของกองทัพบก 
 ข.  กําหนดหลกันิยมในการบริหารงานในกองทัพบก 
 ค.  อํานวยการศกึษา  ในกิจการปลัดบัญช ี
 ง.  หาเงินกูใหกองทัพบก 
๖๐.  ขอใดคอืหนาท่ีของจเรทหารบก 

ก.  สืบสวน  สอบสวน  และพิจารณาเรือ่งราวรองทุกขและการรองเรียน  ทีเ่กี่ยวกับราชการของทหาร  
หรือขาราชการ    ของกองทัพบก 

 ข.  ควบคุมสืบสวน  และพิจารณาเรื่องราวรองทุกข  ของทหารราบ 
 ค.  มีหนาท่ีจับกุมผูกระทําผดิในกองทัพบก 
 ง.  ไมมีขอใดถกู 
 
๖๑.  ขอใดคอืหนาท่ีของกรมสารบรรณทหารบก 
 ก.    ทําการควบคุมทางดานการเงินของกองทัพบก 
 ข.  ดําเนินการจัดกําลังพล  กฎหมายการฝกและการศกึษาวิชาการเหลาทหารสารบรรณ 
 ค.  เตรียมอาวุธใหกับเหลาทหารมา 
 ง.  เตรียมเอกสารใหกับกองบัญชาการทหารสูงสดุ 
๖๒.  หนาที่ของกรมการทหารชางคอืขอใด 
 ก.  คดิคนประดษิฐ  อาวุธเพ่ือใชในกองทัพบก 
 ข.  ดําเนินการเกี่ยวกับการกอสรางรวมท้ังซอมแซมสิ่งกอสรางตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ค.  ซอมอาวุธและอุปกรณทางดานทหารชาง 
 ง.  ขอ ข. และ ขอ ค. ถูก 



 

 

๘ 

๖๓.  ขอใดไมใชหนวยงานของสวนราชการกองทัพบก 
 ก.  กรมยุทธโยธาทหารบก   ข.  กรมสรรพาวุธทหารบก 
 ค.  กองบัญชาการทหารการรบทหารบก  ง.  กรมวิทยาศาสตรทหารบก 
๖๔.  กองทัพเรือมีสวนราชการกี่สวน 
 ก.  35      ข.  34     
 ค.  33      ง.  32 
๖๕.  ขอใดคอืสวนราชการของกองทัพเรอื 
 ก.  กรมอูทหารเรือ    ข.  กรมการขนสงทหารเรือ 
 ค.  กรมกําลงัพลทหารเรอื   ง.  ถูกทุกขอ 
๖๖.  ขอใดคอืหนาท่ีกรมยุทธการทหารเรือ 
 ก.  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  กํากับเกี่ยวกับยุทธการ 
 ข.  วางแผนบัญชาการเครื่องบิน  F – 18 
 ค.  วางแผนการจัดซึ่งเรอืของกองทพัเรือ 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๖๗.  สวนราชการกองทัพอากาศมีกี่สวน 
 ก.  17      ข.  18     
 ค.  19      ง.  20 
๖๘.  ขอใดบอกถึงหนวยงานของกองทัพบก 
 ก.  กรมจเรทหารอากาศ 
 ข.  กองบัญชาการฝกศกึษาทหารอากาศ 
 ค.  กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๖๙.  หนาท่ีของกองบญัชาการสนับสนนุทหารอากาศ  คอืขอใด 
 ก.  มีหนาท่ีดําเนนิการเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงท้ังปวงตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด 
 ข.  มีหนาท่ีสงกํางังบํารุงใหกับกองทัพเรือ  เมือ่ยามขบัขนั 
 ค.  ไมมีหนาท่ีในการขนสงใหกับกองทัพอากาศในยามคบัขนั 
 ง.  ไมมีขอใดถกู 
๗๐.  สถานการณฉุกเฉินมคีวามหมายตามขอใด 
 ก.  สถานการณไมปกติ 
 ข.  สถานการณไฟไหมปาสงวน 
 ค.  สถาการณท่ีเปนภยัตอความม่ันคงของชาต ิ
 ง.  สถานการณ  3  จังหวัด  ชายแดนภาคใต 
๗๑.  รัฐมนตรีรกัษาการณมีอํานาจตามขอใด  ตาม  พ.ร.บ.  ฉุกเฉนิ 



 

 

๙ 

 ก.  ประกาศหามมิใหการชุมนุมมั่วสุมกัน 
 ข.  กกัขงุบุคคลใดกไ็ด 
 ค.  สั่งฆาไดโดยปราศจากเหตุผล 
 ง.  ปลดนายกรฐัมนตร ี
๗๒.  ทหารมีอํานาจอะไรบางเมือ่ประกาศกฎอัยการศกึ 
 ก.  ตรวจคนตามมาตรา ฯ 
 ข.  เกณฑพลเมืองและขบวนยานพาหนะตามมาตรา  10 
 ค.  การทําสารหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีตามมาตรา  14 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๗๓.  ขอใดคอืขอควรปฏบัิติของประชาชนในยามสงครามหรอืยามฉกุเฉนิ 
 ก.  สมัครเขารับราชการทหาร 
 ข.  ใหความรวมมือกับทางราชการ 
 ค.  เสียสละทรัพยสินสมบัติสวนตัวสนบัสนุนรัฐบาล 
 ง.  ถูกทุกขอ 
 
วิชา  กําลังพลสํารอง  
๗๔. กําลังทหารในกองทัพไทย ประกอบดวยกําลัง ๒ สวนคอื 

ก. กําลังประจําการ และกําลังกึ่งทหาร   ข.กําลังประจําการและกําลังสํารอง 
 ค.กําลังประจําการและกลุมพลังมวลชนท่ีจัดตั้งแลว  ง. ไมมีขอใดถกู 
๗๕. ในอดีตประเทศไทยมีการเรียกพลตามขอบังคบัของกระทรวงกลาโหมต้ังแตป พ.ศ.ใด  ? 

ก.    พ.ศ. ๒๕๑๖    ข.    พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ค.    พ.ศ. ๒๕๑๘    ง.     พ.ศ. ๒๕๑๙ 
๗๖.  ตอมาไดมกีารเรียกพลตามระบบกําลังพลสํารองที่จัดต้ังขึ้นในป ๒๕๓๔ เรียกวาระบบอะไร ? 

ก.  ระบบการฝกกําลังพลสํารอง   ข. ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓ 
ค.  ระบบ  ๓ : ๓ : ๔    ง.  ระบบการเรียกพล และระดมพล 

๗๗. จากระบบท่ีใชอยูในป ๒๕๓๔ ไดวิเคราะหปญหาขอขัดของเรือ่ยมาจนกระทั่ง ป ๒๕๔๗จนถึงปจจุบันได
พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบเม่ือป ๒๕๓๔ มาเปนระบบใด  ? 

 ก.  ระบบการฝกกําลังพลสํารอง   ข. ระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓ 
ค.  ระบบ  ๓ : ๓ : ๔    ง.  ระบบการเรียกพล และระดมพล 

๗๘. ระบบยอยท่ีรองรบัระบบใหม(เริ่มใชป ๒๕๔๗) ยังคงใช ๕ ระบบเดิม อยากทราบวาระบบการผลิตกําลังพล
สํารอง  ในการผลิตกําลังพลสํารองประเภทผูบังคับบัญชาหนวยใดเปนผูผลติ 

ก.  กองทัพบก     ข.  กองทัพภาค 
ค.  หนวยบัญชาการกําลังสํารอง   ง.   ไมมีขอใดถกู 



 

 

๑๐ 

๗๙.   ระบบการควบคมุกาํลังพลสํารอง ในการควบคมุกําลงัพลสํารองในเขตพ้ืนท่ีท่ีขึ้นตรงตอกองทัพภาค หนวย
ใดเปนผูควบคมุ 

ก.  หนวยบัญชาการกําลังสํารอง   ข.   มทบ. 
ค.  ศนูยฝกตา ๆ      ง.   หนวยฝกตาง ๆ  

๘๐.  ระบบการเรียกกําลังพลสํารอง ประเภทนายทหารสญัญาบัตรซึ่งจะตองใชคําสั่งเรียก   การดําเนินการเมื่อ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง กลาโหมอนุมัติการเรียกแลว ใคร? เปนผูสงคําสั่งเรียกพลไปยังนายทหารสญัญาบัตร 
กองหนุน  ณ  ภูมิลําเนา 
 ก.  ผบ. จทบ.    ข.  ผบ.มทบ. 
 ค.  ผบ.นสร.    ง.   เจาหนาที่ฝายมหาดไทย 
 ๘๑.  ระบบการเรียกกาํลังพลสํารอง ประเภทนายทหารประทวนและพลทหาร ใครเปนผูดําเนนิการเรยีกโดย
อาศัยอํานาจตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร ? 
 ก.  ผบ. จทบ.    ข.  ผบ.มทบ. 
 ค.  ผบ.นสร.    ง.   เจาหนาที่ฝายมหาดไทย 
๘๒.  ระบบการฝกศกึษากําลังพลสํารองเพือ่เลือ่นยศ และเลื่อนฐานะ กําลังพลสํารองผูมีคณุสมบัติและไดรับ
อนุมัติใหเขารับการฝกแลว   จะไปทําการฝกท่ีใด  ? 
 ก.  ศูนยฝก หรือหนวยฝก   ข. รร. กสร.ศสร. 
 ค.  รร.รด.ศสร.    ง.  โรงเรยีนของเหลาตาง ๆ ในกองทัพบก 
๘๓.  ระบบการบรรจุและการใชกําลังพลสํารอง มีหลักการใชอยางไร  ? 
 ก.  ใชเสริมกําลังกองประจําการ  ข.  ใชทดแทนกําลัง 
 ค.   ใชขยายกําลังและจัดต้ังหนวยใหม   ง.   ถูกทุกขอ 
 
 
๘๔.  ระบบการผลิตกําลงัพลสํารองของประเทศสหรฐัอเมริกา กําลังพลสํารองไดมาอยางไร  ? 
 ก.  ใชระบบอาสาสมัคร   ข. ใชกฎหมายบังคับ 
 ค.  ใชการสอบคัดเลือก   ง.   ไมมีขอใดถกู 
๘๕.  ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศอสิราเอล กําลังพลสํารองไดมาอยางไร  ? 
 ก.  ใชระบบอาสาสมัคร   ข. ใชกฎหมายบังคับ 
 ค.  ใชการสอบคัดเลือก   ง.   ไมมีขอใดถกู 
๘๖.  ระบบการผลิตกําลังพลสํารองของประเทศสิงคโปร กําลังพลสํารองไดมาอยางไร  ? 
 ก.  ใชระบบอาสาสมัคร   ข. ใชกฎหมายบังคับ   
 ค.  ใชการสอบคัดเลือก   ง.   ไมมีขอใดถกู 
๘๗ .  ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศสหรฐัอเมริกา กําลังพลสํารองจะทําการฝกอยางไร   
 ก.  ฝกปละไมเกนิ ๒๐  วัน  ข.  ฝกปละไมเกนิ  ๓๘  วัน 



 

 

๑๑ 

 ค.  ฝกปละไมเกนิ ๔๒  วัน   ง.  ฝกปละไมเกิน ๘๐  ชั่วโมง 
๘๘.  ระบบการฝกศึกษากําลังพลสํารองของประเทศอสิราเอล กําลังพลสาํรองจะทําการฝกอยางไร  ? 
 ก.  ฝกปละไมเกนิ ๒๐  วัน  ข.  ฝกปละไมเกนิ  ๓๘  วัน 
 ค.  ฝกปละไมเกนิ ๔๒  วัน   ง.  ฝกปละไมเกิน ๘๐  ชั่วโมง 
๘๙.   ระบบการฝกศกึษากําลังพลสํารองของประเทศสงิคโปร กําลังพลสํารองจะทาํการฝกอยางไร  ? 
 ก.  ฝกปละไมเกนิ ๒๐  วัน  ข.  ฝกปละไมเกนิ  ๓๘  วัน 
 ค.  ฝกปละไมเกนิ ๔๒  วัน   ง.  ฝกปละไมเกิน ๘๐  ชั่วโมง 
 
ครูทหารผูนํา  
๙๐.  ผลลัพธของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสงูสดุ  คืออะไร 
 ก.  ผลการเรียนของนกัเรียน  ข.  ระดับความรูของนักเรียน 
 ค.  การเรียนในแตละบทเรียน  ง.  ความขยันของนกัเรียน 
๙๑.  ขอใดจัดเปนนิยามของการเรยีนในวิชาทหาร 

ก. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อันเปนผลเนื่องมาจากรางกาย  จิตใจใหสนองเร็วตอสิ่งแวดลอม 
ข. การสนองตอสิ่งเราประสาท  อันกอใหเกิดการตอบสนองสูการรับรูและทัศนคติใหม ๆ 
ค. การนําไปสูความรู  ทักษะ  และทัศนะคติท่ีดีตอสิ่งเราประสาทตาง ๆ 
ง. การใชเคร่ืองชวยฝก , แบบฝกหัด , การสาธิต 

๙๒.  ประเภทการเรียนของนกัเรียน  แบงได  ๓  ประเภทดังนี้ 
ก. ความรู , ความเชี่ยวชาญ , ความขยัน 
ข. ความรู , ความเขาใจ , ความเชี่ยวชาญ 
ค. ความรู , ทักษะ , ทัศนะคติ 
ง. ความรู , ทักษะ , อดุมการณ 

๙๓.  สภาพจิตใจอันหมายถึงการเห็นคุณคา  อดุมคต ิ ความฝกใฝและคานิยม  โดยแสดงออกเปนพฤติกรรมอยาง
หนึ่งอยางใด  เปนบทนิยามของประเภทการเรียนชนิดใด 
 ก.  ความรู    ข.  ความเขาใจ     
 ค.  วินัย     ง.  ทัศนคต ิ
๙๔.  กระบวนการสอนแบงออกเปน  ๓  ประเภท  อะไรบาง 

ก. การสอน , การเรียน , การสอบ 
ข. การสอน , การวิเคราะห , การประมวลผล 
ค. การสอน , ผูสอน , ผูเรียน 
ง. การสอน , การปฏิบัติ , การประเมินผล 

๙๕.  “ การฟงการอธิบาย และมีการสาธิตตัวอยาง กิจกรรมตาง ๆ ในการเรียน”  จัดอยูในกระบวนการใดในการ
เรียน – การสอน 



 

 

๑๒ 

 ก.  การสอน    ข.  การปฏิบัต ิ   
ค.  การสอบ    ง.  กิจกรรมนนัทนาการ 

๙๖.  “ การซกัถาม  การสาธิต  การหาขอบกพรองและการแกไขของผูรับการสอน”  จัดอยูในกระบวนการใดใน
การเรียน – การสอน 
 ก.  การสอน    ข.  การปฏิบัต ิ
 ค.  การสอบวัดผล   ง.  การสอบภาคปฏิบัติ  
๙๗.  หลักการสอนมีท้ังหมดกี่ประการ 
 ก.  ๕     ข.  ๖      
 ค.  ๗     ง.  ๑๐ 
๙๘.  จุดมุงหมายในการเรียนมีความสาํคญัอยางไร 

ก. เพ่ือใหนักเรียนไดทราบวาจะเรียนเรื่องใด 
ข. ดูความเหมาะสมกับนักเรียน 
ค. เพ่ือสามารถทราบหัวขอในการสอน – เรียนได 
ง. เพ่ือใหนักเรียนสามารถปฏิบัติไดด ี

๙๙.  การเรยีนสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได  จําตองมีการประเมินผล  หลักสําคญัในหัวใจของการประเมนิผล  
คือสิ่งใด 
 ก.  การบันทึก    ข.  การจํา   

ค.  การใหความรูเพ่ิมเติม   ง.  การสงัเกตุ 
๑๐๐.  การสนองตอบมีดวยกันหลายวิธ ี ขอใดไมเขาอยูในการสนองตอบ 
 ก.  การสังเกต ุ    ข.  การบันทึก 
 ค.  การทอง    ง.  การประเมินผล 
 
๑๐๑.  ประโยชนของการถามมีดวยกันหลายประการ  ขอใดถกูตองท่ีสดุ 
 ก.  ประเมินระดับการสอน  ข.  ประเมินครูอาจารย 
 ค.  เราใหคดิ    ง.  จูงใจการเรียน – สอน 
๑๐๒.  คาํถามประเภทใดควรหลีกเลี่ยงในการใชถามนกัเรยีนในหองเรียน 
 ก.  คําถามท่ีตอบวา  ใช  หรือ  ไมใช ข.  คําถามท่ีทําใหนักเรียนต่ืนตัวเสมอ 
 ค.  คาํถามท่ีใชถอยคําและภาษาทีเ่ขาใจงาย ง.  คาํถามท่ีเนนถามมุงเพียงประเด็นเดียว 
๑๐๓.  ขอใดถอืเปนประโยชนของอปุกรณการสอน 
 ก.  ผานประสาทหลายทาง  ข.  เพ่ิมความสนใจ 
 ค.  ประหยัดเวลา    ง.  เพ่ิมสมรรถภาพการเรียนรู 
๑๐๔.  คุณลักษณะของอุปกรณท่ีดี  มีหลายประการ  ขอใดไมเขาพวก 
 ก.  มีความเหมาะสม   ข.  ดึงดูดความสนใจ 



 

 

๑๓ 

 ค.  สะดวกและทนทาน   ง.  ทันสมัยและราคาแพง 
๑๐๕.  หลักการใดๆของผูนําเปรียบไดกับสิ่งใด  ขอใดถูกตองท่ีสดุ 
 ก.  หลกัการปฏิบัติงาน   ข.  คติประจําใจ 
 ค.  แนวทางการปฏิบัติงาน  ง.  ศลีธรรมประจําใจ 
๑๐๖.  ขอใดเปนผลรายท่ีมารถกระทบกระเทือนตอสมรรถภาพของหนวยงานและความเปนผูนําไดมากท่ีสุด 
 ก.  ความสมัพันธกับผูใตบังคับบัญชา ข.  ขดีความสามารถของผูบังคบับัญชา 
 ค.  ขดีความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ง.  ปญหาดานการเงิน 
๑๐๗.  กรรมวิธีในการแกปญหาความเปนผูนํา  มีกี่ประเภท  อะไรบาง 
 ก.  ๒  ประเภท  คือ  วินัยและขวัญ 
 ข.  ๓  ประเภท  คือ  การรับรูปญหา , ประมาณสถานการณ , ปฏิบัติการ 
 ค.  ๓  ประเภท  คือ  วินัย , ขวัญ , การปฏิบัติการ 
 ง.  ๔  ประเภท  คอื  วินัย , ประมาณการณ , ปฏิบัติการ , ประมวลผล 
๑๐๘.  ขอใดบงชีถ้ึงความเปนผูนําไดใกลเคยีงกับความเปนจริงมากท่ีสุด 
 ก.  ขวัญ , วินัย , ขีดความสามารถ  ข.  วินัย , สภาวะในปจจุบัน , ขวัญ 
 ค.  ความรกัหมูคณะ , วินัย , กําลังใจ ง.  กําลังใจ , วินัย , การปฏิบัติการ 
๑๐๙.  ในขั้นตอนการประมาณการณกอนจะแกปญหา  จะตองตีความใหแนนอนเสยีกอนถามวาขัน้ตอนการ
ตีความนั้นมีกีข่อ  อะไรบาง 
 ก.  ๒  ขอ  ใคร , อะไร   ข.  ๓  ขอ  ผูเกี่ยวของ , เหตุการณ , ปญหา 
 ค.  ๓  ขอ  ใคร , อะไร , ท่ีไหน  ง.  ๔  ขอ  ใคร , อะไร , ที่ไหน , อยางไร 
 
 
๑๑๐.  ในการพิจารณาถึงสาเหตุ  ตองพิจารณาวาทําไมจึงเกดิปญหานั้นในกรณีหากเราไมสามารถหาขอเทจ็จริงได  
ควรทําอยางไร 

ก. พิจารณาอีกรอบ  เพ่ือหาขอเท็จจริงใหได 
ข. สืบหาขอเท็จจริงโดยตรวจสอบสภาวะการณ 
ค. ตองหาสมมุตฐิานท่ีสมเหตุสมผลขึ้นแทน 
ง. พิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบเพ่ือสืบหาสาเหตโุดยอาศยัผูใตบังคับบัญชา 

๑๑๑.  ในการประเมินคาขอแกปญหา  ที่สามารถนําไปใชไดนั้น หลังจากเราพิจารณาปญหาแลวคารกระทําสิ่งใด
ตอไป 

ก. พิจารณาการแกไขขอปญหาดังกลาวนั้น ๆ 
ข. ยกเลกิขอแกปญหาท่ีไมใช 
ค. แกไขขอปญหาดังกลาวนั้น ๆ  
ง. คาํนึงถึงผลดีและผลเสยีรวมถึงผลกระทบที่ตามมาดวย 



 

 

๑๔ 

๑๑๒.  ในการเปรียบเทียบขอดี – เสีย ในการแกปญหา  ควรทําสิ่งใดเปนอันดับแรก 
ก. ตัดสนิใจอยางเฉียบพลันและเด็ดขาด 
ข. นําขอดีแตละขอมาเปรยีบเทียบอกีครั้ง 
ค. ควบคมุจิตใจใหยุติธรรมท่ีสุด 
ง. ตรึกตรองอยางรอบคอบกอนลงมือกระทํา 

๑๑๓.  การเลอืกขอแกปญหาวิธีการใดเปนวิธีการท่ีดีท่ีสดุ 
ก. เลือกขอแกปญหาท่ีดีท่ีสุดเพียงขอเดียว 
ข. พิจารณาผลไดผลเสียอยางรอบคอบ 
ค. นําขอแกปญหามาผสมผสานกนัเพื่อแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ง. ตัดสนิใจอยางแนวแนและเด็ดขาด 

๑๑๔.  หลงัจากนําเอาขอแกปญหาท่ีดีท่ีสดุมาปฏิบัติแลว  เราควรกระทําการใดตอไป 
ก. ตรวจสอบและประเมินผล 
ข. ปฏิบัติตอเนือ่งตลอดเวลา 
ค. กํากับดูแลและตรวจสอบผลงาน 
ง. หาขอแกไขขอบกพรองจุดอืน่ตอไป 

๑๑๕.  ขอใดเปนขอทีผ่ลักดัน  ผูนําธรรมดาใหเปนผูนําท่ีมชีือ่เสยีง 
ก. ขดีความสามารถในการเลือกปฏิบัตแิละปฏิบัติตามหนทางปฏิบัติท่ีมีประสทิธิภาพอยางเขมแขง็ 
ข. คณุลักษณะของความเปนผูนํา 
ค. หลักคณุธรรมของผูนํานั้น ๆ 
ง. ความสามรถของการบังคบับัญชาตลอดจนการกํากับดูแลในดานตาง ๆ 

 
๑๑๖.  ในการคัดเลือก  ผูบังคับหนวยรองทางทหาร  ขั้นตอนใดจัดเปนขั้นตอนแรกในการคดัเลอืก 
 ก.  บันทึกและประวัติตาง ๆ  ข.  การสัมภาษณ 
 ค.  การสังเกตุการณตาง ๆ   ง.  การเสนอแนะ 
๑๑๗.  เกณฑในการพิจารณาและบงชี้ถึงภมูิหลังของบุคคลแตละบุคคล  สามารถพิจารณาไดจากสิ่งใดเปนสําคัญ
ท่ีสุดเปนลําดับแรก 

ก. ความสามารถในการทํางานท่ีเคยแสดงใหเห็น 
ข. ประสบการณการทํางานท่ีผานมา 
ค. ความอาวุโสของอายุราชการ 
ง. การศึกษาในทางทหารและพลเรือน 

๑๑๘.  ขอใดจัดเปนตัวการบอนทําลายความสัมพันธระหวางผูบังคบับญัชาและผูใตบังคบับัญชามากที่สดุ 
 ก.  อคติทางใจ    ข.  สถาบัน 
 ค.  ความสนิทสนม   ง.  การถอืยศถอือยาง 



 

 

๑๕ 

๑๑๙.  ในกรณีหากทานเปนผูบังคับบัญชา  ยายเขาไปทํางานในหนวยใหม  ทานคิดวาสิ่งใดท่ีจะทําให  
ผูใตบังคบับญัชายอมรับทานได  ทานจะอาศัยหรือใชหลักการในขอใดท่ีถูกตองและเหมาะสมท่ีสุด 
 ก.  สรางความประทับใจครั้งแรก  ข.  สังเกตและรวบรวมขอมูลกอน 
 ค.  ทําการประเมนิคาหนวยงาน  ง.  หาทางในการพัฒนา 
๑๒๐ในหลักการนําของผูนําท่ีประสบความสําเร็จนั้น  ขอที่วา “ ใหคนของทานรูสิ่งที่ควรรู”  หมายถึงขอใด 

ก. รับฟงปญหาทุกข – สขุ และแกไขปญหาให 
ข. กอนเปดเผยความลับควรพิจารณาใหรอบคอบ 
ค. พิจารณาเพ่ือใหเกิดผลเสียนอยท่ีสุด 
ง. ปฏิบัติตามความมุงหมายเปนหลัก 

๑๒๑. การบังคบับัญชาการท่ีดแีละมีประสทิธภิาพประกอบดวยสิ่งใดบาง 
ก. ขวัญ , วินัย , ความสามัคค ี, ความรัก 
ข. ขวัญ , วินัย , ความรัก , สมรรถภาพ 
ค. ขวัญ , วินัย , การกํากับดูแล , คําสั่ง 
ง. คําสั่ง , การปฏิบัติ , ความสามารถ , วินัย 

 
วิชา  ฝายอํานวยการ   
๑๒๒.  ฝายอํานวยการแบงไดออกเปนกี่ประเภท 
 ก.  ๒  ประเภท    ข.  ๓  ประเภท     
 ค.  ๔  ประเภท    ง.  ๕  ประเภท 
 
 
๑๒๓.  นายทหารฝายกําลังพล ( ฝอ. ๑ )  เปนฝายอํานวยการประเภทใด 
 ก.  นายทหารติดตอ   ข.  ฝายอํานวยการพิเศษ 
 ค.  ฝายอํานวยการและประสานงาน ง.  ฝายอํานวยการประจําตัว 
๑๒๔.  หนาที่หลักของฝายอํานวยการ 

ก. การใหขาวสาร , ประมาณการ , เสนอแนะ 
ข. วางแผน , ประสานงาน , กํากับดแูล 
ค. การใหขอเสนอแนะ , กํากับดูแล 
ง. การทําแผนและคําสั่ง , กํากับดแูล 

๑๒๕.  หนาที่โดยท่ัวไปของฝายอํานวยการจะตองปฏบัิติมีกี่ประการ 
 ก.  ๓  ประการ    ข.  ๔  ประการ     
 ค.  ๕  ประการ    ง.  ๖  ประการ 



 

 

๑๖ 

๑๒๖.  ในระดับกองพันจะจัดแผนกฝายอํานวยการ  ออกเปน  ๔  แผนก  สําหรับงานดานกิจการพลเรือนจะให
ใครทําหนาท่ีในสายงานนี ้
 ก.  รอง  ผบ.พัน    ข.  ฝอ. ๓     
 ค.  ฝอ. ๒    ง.  นายทหารยานยนต 
๑๒๗.  ผูควบคมุกํากับดูแลฝายอํานวยการทุกแผนกในระดับกองพัน  คือ 
 ก.  รอง  ผบ.พัน    ข.  ฝอ.  ๓     
 ค.  ฝอ.  ๒    ง.  เสนาธิการ  
๑๒๘.  ความรับผิดชอบของฝายอํานวยการประสานงานของ  ฝอ. ๒  คือ 
 ก.  การรักษายอดกําลังพล  ข.  การผลิตขาวกรอง , การตอตานขาวกรอง 
 ค.  การบริการและการขนสง  ง.  การจัด , การฝก , การยุทธ 
๑๒๙.  ความรับผิดชอบหลักของ ฝอ.๑  ในฐานะฝายอํานวยการประสานงาน  คือ 
 ก.  การบริการทางการแพทย   ข.  การยุทธ 
 ค.  การรักษาวินัย , กฎ , ขอบังคับ และคําสั่ง ง.  การสงกําลัง 
๑๓๐.  นายแพทยในฐานะฝายอํานวยการพิเศษ  มีหนาท่ี 

ก. การรักษาพยาบาลผูปวยทางอายุรกรรมท่ัวไปในหนวย 
ข. อํานวยการในเร่ืองการซอมบํารุงเครือ่งสือ่สาร 
ค. อบรมทหารเกีย่วกับศาสนา 
ง. ใหคาํแนะนําทางเทคนคิเกี่ยวกับการซอมบํารุงเครือ่งสื่อสาร 

 
 
 
 
๑๓๑.  อนศุาสนาจารยในฐานะฝายอํานวยการพเิศษมีหนาท่ี 

ก. เปนที่ปรึกษาทางกฎหมายของ  ผบ.ชา 
ข. ตอนรับและสมัภาษณผูที่จะเขาพบ  ผบ.ชา 
ค. เยี่ยมเยยีนผูเจ็บปวยและนกัโทษทหาร 
ง. ทําและแกไขแผนที่ทหาร 

๑๓๒.  อยากทราบวา  ผูบังคบัหมวดเสนารักษ ( กองพัน )  จัดเปนฝายอํานวยการประเภทใด 
 ก.  นายทหารติดตอ   ข.  ฝายอํานวยการพิเศษ 
 ค.  ฝายอํานวยการประสานงาน  ง.  นายทหารคนสนิท 
๑๓๓.  อํานาจการสั่งและตกลงใจอยูท่ีผูใด 
 ก.  ฝายอํานายการ   ข.  ผูบังคับหนวย 
 ค.  เสนาธกิาร    ง.  ผูปฏิบัติหนาท่ี 



 

 

๑๗ 

๑๓๔.  เร่ืองเกี่ยวกับขาศึก  ลมฟาอากาศและภูมิประเทศเปนหนาท่ีฝายใด 
 ก.  ฝอ.๑    ข.  ฝอ.๒ 
 ค.  ฝอ.๓    ง.  ฝอ.๔ 
๑๓๕. ฝายเสนาธกิารรวม  คือฝายเสนาธิการในระดับใด 
 ก.  กองพัน    ข.  กรม 
 ค.  หนวยใดก็ได    ง.  กองทัพสนามขึ้นไป 
๑๓๖.  การจัดระเบียบสํานกังานในหนวย ( กรม )  เปนหนาที่ของฝายอํานวยการใด 
 ก.  ฝอ.๑    ข.  ฝอ.๒     
 ค.  ฝอ.๓    ง.  ฝอ.๔ 
๑๓๗.  ฝายอํานวยการหนวยระดับกองพลขึ้นไป  จะบรรจุฝายอํานวยการเปนฝายใด 
 ก.  ฝายเสนาธกิาร   ข.  สงกําลังบํารุง 
 ค.  สนับสนุนการรบ   ง.  ผิดทุกขอ 
๑๓๘.  หัวหนาฝายอํานวยการในหนวยระดับกองพล  คือ 
 ก.  สธ.๑    ข.  สธ.๒     
 ค.  สธ.๓    ง.  สธ.  ๔ 
๑๓๙.  นายทหารที่มีหนาท่ีเสนอแนะ  ผบช.  เพ่ือท่ีจะให  ผบช.ในระดับกองพันและกรม  ไดขอตกลงใจเรียกวา 
 ก.  สธ.     ข.  ฝอ.      
 ค.  ฝยก.     ง.  ถูกทุกขอ 
๑๔๐.  นายทหารคนสนิทใชตัวยอวาอะไร 
 ก.  ดส.     ข.  ทส.      
 ค.  ทษ.     ง.  ถูกทุกขอ 
 
๑๔๑.  ลักษณะพึงประสงคของแผนกฝายอํานวยการ  มีวาอยางไร 
 ก.  สามารถทํางานในหนาท่ีไดท้ังหมด  ข.  ออนตัว 
 ค.  ทํางานได  ๒๔  ชั่วโมง   ง.  ถูกทุกขอ 
๑๔๒.  หัวหนาฝายอํานวยการระดับกองพัน  คือ 
 ก.  ผบ.พัน     ข.  รอง  ผบ.พัน 
 ค.  ฝอ. ๑     ง.  ฝอ.  ๓ 
๑๔๓.  นายทหารคนสนิท  ( ทส. ) เปน 
 ก.  ฝายอํานวยการประสานงาน   ข.  ฝายอํานวยการพิเศษ 
 ค.  ฝายอํานวยการประจําตัว   ง.  ไมมีขอใดถกู 
๑๔๔.  นายทหารฝายกิจการพลเรือนในหนวยระดับกองพล  คือ 
 ก.  สธ. ๕     ข.  ฝอ. ๒ 



 

 

๑๘ 

 ค.  สธ. ๓     ง.  สธ. ๔ 
๑๔๕.  นายทหารท่ีปฏิบัติหนาที่ควบคมุและแจกจาย  สป.ตาง ๆ ไดแก  ฝอ. ใด 
 ก.  ฝอ. ๑     ข.  ฝอ. ๒    
 ค.  ฝอ.  ๓     ง.  ฝอ. ๔ 
 
วิชา สงครามพิเศษ 
๑๔๖. ภารกิจหลักของหนวยรบพิเศษมีกี่ประการ 

ก.  ๕  ประการ     ข.  ๖  ประการ 
ค.  ๗  ประการ     ง.   ๘  ประการ 

๑๔๗.  ขอใดไมใช การปฏิบัติการพิเศษ 
ก.  การปฏิบัตกิารทหารตามแบบ   ข. การปฏิบัติการทหารไมตามแบบ 
ค.  ภารกิจและบทบาทของหนวยรบพิเศษ    ง. ภารกิจและบทบาทของหนวยปฏบัิตกิารพิเศษ 

๑๔๘.  เทคนคิในการปฏิบัติการพิเศษ วิธีการใชความมีอิสระขาดการสนับสนุนจากฝายเดียวกัน และขาวกรองใน
การปฏิบัติการรวมท้ัง 
 ก.  กําลังเจาหนาท่ี    ข.  กําลังตํารวจ 
 ค.  กําลังอาสาสมัคร    ง.  กําลังชาวพ้ืนเมือง 
๑๔๙.  กิจกรรมหลักของการปฏิบัติการพเิศษ 
 ก. สงครามนอกแบบ    ข.  การปฏิบัตกิารจิตวิทยา 
 ค.  การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ    ง.  ถกูทุกขอ 
 
 
 
๑๕๐. การปองกนัและปราบปรามการกอความไมสงบ (ปปส.)  เปนการปฏิบัติโดยเปดเผยตองอาศยัพลงัอํานาจใด 
 ก.  พลังอํานาจทางทหาร    ข.  พลังอํานาจอาสาสมัคร 
 ค.  พลังอํานาจประชาชน    ง.  พลังอํานาจผสม 
๑๕๑.  ภารกิจของหนวยรบพิเศษในการปองกนัภายในใหกับมิตรประเทศ คือการใหคําแนะนําการชวยเหลือกําลัง
ทหารและกึ่งทหาร และอีกประการหนึ่งไดแก 
 ก.  ประสานประโยชนระหวางประเทศ  ข.  การจัดต้ังการฝกอบรม 

ค. การขาวสารทางยุทธศาสตร       ง. การขาวดานการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม 
๑๕๒. การกระทําเพ่ือมุงทําลายความเขมแข็งทางทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองของชาตินั้น  
เรียกวา 
 ก.  สงครามกองโจร    ข.  การเล็ดลอดหลบหน ี
 ค.  การบอนทําลาย    ง.  การกอวินาศกรรม 



 

 

๑๙ 

๑๕๓.  สงครามกองโจรประกอบดวยการปฏิบัติการทางทหารและกึ่งทหาร กําลังประชาชนท่ีมอีิทธิพลในทองถิ่น
ซึ่งอยูในดินแดนของใคร 
 ก.  ดินแดนทีฝ่ายเรายึดครอง   ข.  ดินแดนพ้ืนท่ีสวนหนา 
 ค.  ดินแดนทีฝ่ายขาศกึยึดครอง   ง.   ดินแดนพ้ืนท่ีสวนหลัง 
๑๕๔.  ขอใดไมใช ลักษณะของสงครามนอกแบบ 
 ก.  สงครามกองโจร    ข.  การบอนทําลาย 
 ค.  การกอวินาศกรรม    ง.  การคนควาและกูภัย 
๑๕๕.  การกระทําเพ่ือทําอันตรายหรอืขัดขวางการปองกนัชาติดวยการกอใหเกดิความเสยีหายสถานท่ีตั้ง หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกรวมท้ังทรัพยากรมนษุยเรียกวา 
 ก.  การบอนทําลาย    ข.  การกอวินาศกรรม 
 ค.  สงครามกองโจร    ง.  การกอการราย 
๑๕๖.  กิจกรรมท่ีชวยเหลือเจาหนาท่ีทางทหาร และบคุคลซึ่งไดรับการคัดเลอืกแลวใหสามารถเคลื่อนยายออก
จาก   ดินแดนท่ีถูกขาศึกยึดครองไปยงัพ้ืนท่ีภายใตการควบคมุของฝายเรา  เรียกวา 
 ก.  การเล็ดลอด-หลบหน ี    ข.  การบอนทําลาย 
 ค.  การปฏิบัตกิารลับ    ง.  ไมมีขอถูก 
๑๕๗.  การปฏิบัติการโดยตรงเปนการปฏิบัติงานในระยะสั้นๆ ในเร่ืองใดบาง 

ก. การตีโฉบฉวย, ซุมโจมต ี   ข.  การวางทุนระเบิด 
ค.  ขอ  ก. และขอ  ข.  ถูก    ง.  ไมมีขอใดถกู 

๑๕๘.  การลาดตระเวนพิเศษเปนการปฏิบัติโดยหนวยใด 
 ก.  หนวยปฏิบัติการพิเศษ    ข.  หนวยรบพิเศษ 
 ค.  หนวยงานในพ้ืนท่ี    ง.  ถูกทุกขอ 
 
๑๕๙.  ขอใดเปนภารกจิสนับสนุนการตอตานและปราบปรามการกอการราย 
 ก.  การกูภยัชวยเหลือตัวประกนั   ข. การเก็บกู สป. สําคัญจากองคกรการกอการราย 
 ค.  การโจมตีโครงสรางพื้นฐานของผูกอการราย    ง.  ถูกทุกขอ 
๑๖๐.  สงครามนอกแบบเปนการปฏบัิติการของกาํลังทหารและกึ่งทหารในขอบขายงานท่ีกวางขวางมักจะใชเวลา 
        ก.  ระยะเวลาสั้น     ข.  ระยะเวลานาน 
 ค.  ตามความเหมาะสม    ง. ตามเหตุการณและสถานการณ 
๑๖๑.  เทคนคิในการปฏิบัตกิารพิเศษวิธีการใชความมอีสิระขาดการสนับสนุนจากฝายเดียวกนัและการขาวกรอง 
ในการปฏิบัติการรวมท้ัง 
 ก.  กําลังเจาหนาท่ี    ข.  กําลังตํารวจ 
 ค.  กําลังชาวพ้ืนเมือง    ง.  กําลังอาสาสมัคร 
๑๖๒.  ภารกิจของหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ คืออะไร  



 

 

๒๐ 

ก. วางแผนอํานวยการ,กํากับการ และปฎิบัตเิกีย่วกับการปฎิบัติการพิเศษ 
ข. วางแผนอํานวยการ,ประสานงาน, กํากับการปฎิบัติการเกี่ยวกับการปฎิบัติการพิเศษ 
ค. ถูกท้ังขอ ก. และ ข. 
ง. ไมมีขอถกู 

๑๖๓.  ขดีความสามารถของหนวยรบพิเศษเกี่ยวของกับอะไรบาง  
ก. การปฎิบัตกิารรบ      ข.  การขาวกรอง  
ค.  เปนที่ปรึกษาและแนะนําในการดําเนินการสงครามนอกแบบ ง. ถูกทกุขอ 

๑๖๔. กองพันทหารสือ่สารท่ี ๓๕  เปนหนวยขึ้นตรงตอหนวยใด  
ก. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ  ข.  กองพลรบพิเศษ 
ข. กรมรบพิเศษ    ง.  กองพันรบพิเศษ 

๑๖๕.  หนวยงานท่ีมีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการฝกศกึษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ  คือ 
 ก.  ศูนยการกําลังสํารอง    ข.  ศนูยสงครามพิเศษ 
 ค.  โรงเรียนรักษาดินแดน   ง.  โรงเรยีนการกําลังสํารอง 
๑๖๖. หนวยงานใดเปนหนวยขึ้นตรง และสนับสนุนภารกจิของกองทัพภาคตางๆ 
 ก.  กองรอยปฏิบัติการขาว   ข. กองรอยปฏบัิติการจิตวิทยา 
 ค.  กองรอยลาดตระเวนระยะไกล   ง.  ถูกทุกขอ 
๑๖๗. หนวยงานใดท่ีมีหนาท่ีในการจัดการสือ่สารแกหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ  คือ 
 ก.  ส.พัน ร.๑     ข. กองพันทหารสือ่สารที ่๓๕ 
 ค.  ส.๑      ง.  ถูกทุกขอ 
 
 
 
๑๖๘.  กองรอยปฏิบัติการพิเศษ ( ฉก.๙๐)  จัดอยู  รพศ.  ใด 
 ก.  รพศ. ๑     ข.  รพศ. ๓ 
 ค.   รพศ. ๔     ง.   รพศ. ๕ 
๑๖๙.  กองรอยรบพเิศษมีชุดปฏิบัติการกีชุ่ด 
 ก.   ๓   ชุด     ข.   ๔   ชดุ 
 ค.   ๕   ชดุ     ง.   ๖   ชุด 
๑๗๐.  หนวยงานใดในกองทัพบกรับผิดชอบในการปฏิบัติการสงครามนอกแบบ 
 ก.  หนวยบัญชาการกําลังสํารอง   ข.  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ 
 ค.  หนวยบัญชาการทหารพัฒนา   ง.  หนวยบัญชาการปองกนัภยัทางอากาศ 
๑๗๑.  แนวความคิดในการใชสงครามพิเศษของไทยมอีะไรบาง 
 ก.  สงครามนอกแบบ    ข.  การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ 



 

 

๒๑ 

 ค.  สงครามจิตวิทยา    ง.  ถูกทุกขอ 
๑๗๒.  หนวยใดท่ีมีการจัดการฝกและยุทโธปกรณพิเศษเพ่ือดําเนนิกิจกรรมปฏิบัตกิารพิเศษ 
 ก.  หนวยปฏิบัติการพิเศษ    ข.  หนวยปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ค.  หนวยรบพิเศษ    ง.  หนวยรบทางยุทธวิธี 
๑๗๓.  กองพลาธกิาร  สกจ.  มีหนาที่ 
 ก.  สนับสนุนการยุทธสงทางอากาศ  ข.  สงกําลังยุทโธปกรณสิ่งอุปกรณจากทางอากาศ 
 ค.  จัดต้ังและดําเนินงานดานการคลัง สาย พธ. ง.  ถูกทุกขอ 
๑๗๔.  หนวยงานใดฝากการบังคับบัญชาไวกับกองทัพภาคตางๆ 
 ก.  กองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา   ข.  กองพันปฏบัิตกิารจิตวิทยา 
 ค.  ถกูท้ัง  ก. และ  ข.    ง.  ไมมีขอใดถกู 
๑๗๕.  ถากําลังพลมีความประสงคจะเขารับการฝกหลกัสูตรเกี่ยวกับสงครามพิเศษจะตองไปยงัหนวยใด 
 ก.  ศูนยสงครามพิเศษ    ข.  ศนูยการทหารราบ 
 ค.  ศนูยการทหารมา    ง.  ศูนยการกําลังสํารอง 
๑๗๖.  ภารกิจของกองพันปฏิบัติการขาวมีอะไรบาง 
 ก.  ปฏิบัติการดานขาวกรอง   ข.  การตอตานขาวกรอง 
 ค.  ถกูท้ังขอ  ก. และ  ข.    ง.  ไมมีขอใดถกู 
๑๗๗.  ขอใดไมใชภารกิจของกองพันปฏิบัตกิารจิตวิทยา 
 ก.  ทําการแพรภาพทางโทรทัศน   ข.  ผลิตสิ่งโฆษณา 
 ค.  กระจายเสยีงทางสถานีวิทยุ   ง.  ปฏิบัติการดานขาวกรอง 
 
 
๑๗๘.  สงครามนอกแบบเปนสวนหนึ่งของสงครามพิเศษ  ซึ่งกระทําในพ้ืนท่ีสวนหลังของฝายรุกรานเปนการ
ตอสูที่กวางขวางลกึซึ้ง  มีลกัษณะเปนการปฏิบัตกิารลับ การปฎิบัติการปกปดและเปดเผยฉะนั้นรูปแบบของ
สงครามจะประกอบไปดวยอะไรบาง 

ก. การรบแบบกองโจร    ข. การเล็ดลอดหลบหน ี
ค. การบอนทําลาย                   ง.  ท่ีกลาวมาถกูทกุขอ 

๑๗๙.  การปฏิบัตกิารท่ีโจมตีจุดออนของเปาหมายฝายตรงขาม  เพ่ือชวงชงิความไดเปรียบทางทหาร, การเมือง  ,
เศรษฐกิจ  สังคมและจิตวิทยา โดยใชยุทธวิธีหลกันิยมยุทโธปกรณ กําลังท่ีใช เปนแนวความคดิของสงครามอะไร 

ก. สงครามตามแบบ          ข. สงครามนอกแบบ 
ค. สงครามกองโจร              ง. สงครามจิตวิทยา 

๑๘๐.  การปฏิบติัการทางทหาร กึ่งทหาร ณ ดินแดนท่ีขาศกึยึดครองอยูหรือพ้ืนท่ีที่ขาศกึมีอิทธิพลมุงกระทําดาน
การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, การทหารโดยใชหนวยรบพิเศษลวน ๆ  ปฏิบัติรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีอยางลับ ๆ  
คือสงครามอะไร 



 

 

๒๒ 

ก. สงครามตามแบบ           ข. สงครามนอกแบบ 
ค. สงครามกองโจร            ง.  สงครามจิตวิทยา 

๑๘๑.  การดําเนินการสงครามนอกแบบกระทําได  ๓ ลกัษณะ  สวนการปฏิบัติการท่ีรักษาความลับตลอดจน
หลกัฐาน และไมใหพิสูจนทราบ พิสูจนไดวาใคร ประเทศใดใหการอุปถัมภ เปนการปฏิบัตลิักษณะใด 

ก.  การปฏิบัตกิารลับ                       ข.  ปฏิบัตกิารเปดเผย 
ค.  การปฏิบัตกิารปกปด                       ง.   ถูกทุกขอ 

๑๘๒.  ความรับผิดชอบในการพัฒนาการสงครามนอกแบบตามรูปแบบใด ๆ นัน้  หนวยใดเปนผูรับผิดชอบการ
ปฏิบัติการสงครามนอกแบบตามนโยบายของ ทบ. 

ก.  กองทัพบก                    ข. กองทัพภาค 
ค. หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ          ง. ศูนยสงครามพิเศษ 

๑๘๓.  การสงกําลังบํารุงในพ้ืนท่ีสงครามนอกแบบ  ขบวนการตอตานสามารถสงกําลังสนับสนุนได     ๒  แหลง 
คืออะไรบาง 

ก. ปกปดและเปดเผย                  ข. ลับและปกปด 
ค. ภายในและภายนอก                 ง.  ถูกทุกขอ 

๑๘๔.  ในภาวะสงครามจํากัดและสงครามเย็นรวมท้ังสถานการณกอนสงคราม  การใช สงครามนอกแบบ
บางสวนเปนเครือ่งมอืในการบีบบังคับใหขาศึกตองปองกนัตนเอง  และเปนการทําใหขาศกึจําเปนตองใชกําลัง
กอนเวลาอนัควรเม่ือยังไมพรอมรบ  ทําใหเราสามารถประเมินขีดความสามารถของขาศกึได ซึ่งทําใหงายตอการ
ปฏิบัติตอขาศกึในโอกาสตอไปการปฏิบัติการสงครามนอกแบบที่นาจะพิจารณาในขั้นนีไ้ดแก 

ก. การปฏิบัติกองโจรขนาดเลก็         ข. การปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
ค. การปฏิบัติการทางการเมือง           ง. ถูกทกุขอ 

๑๘๕. ตัวแทนรวบรวมขาวสารและผลิตขาวกรองในพ้ืนท่ีปฏิบัติการสงครามนอกแบบมีอยางนอย  ๓ แหลงใหญ 
ๆ ดวยกัน  ขอใดกลาวไมถกูตอง 

ก. การรบแบบกองโจร                   ข. การปฏิบัติการจิตวิทยา 
ค. สงครามนอกแบบ           ง. พวกใตดิน 

๑๘๖.  ความรบัผดิชอบในการดําเนินการสงครามนอกแบบขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด 
ก. ผบ.ทบ.เปนผูกําหนด         ข.  กองทัพบกเปนผูดําเนินการปฏิบัติการสงครามนอกแบบ 
ค.  ศนูยสงครามพิเศษเปนผูรับผิดชอบ ง.  ท่ีกลาวถกูทุกขอ 

๑๘๗.  เจาหนาที่ของหนวยรบพิเศษควรจะตองผานหลกัสตูรอะไรบาง 
ก.  จูโจม , การกระโดดรม    ข.การปฏิบัติการทางจิตวิทยา 
ค.  สงครามนอกแบบ และการปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะคอมมิวนสิต ง.  ถูกทุกขอ 

๑๘๘.  ลักษณะของการรบแบบกองโจรจะเนนหนกัในเร่ืองความรวดเร็วในการปฏิบัตกิารใชระยะเวลาสั้น การ
ปฏิบัติการรุนแรง, โดยปฏิบัติการทุกครั้งจะตองปฏิบัติอยางไร 

ก.  ปฏิบัติการต้ังรับ     ข.ปฏิบัติการเรง 



 

 

๒๓ 

ค.  ปฏิบัตกิารทางยุทธวิธ ี    ง.  ปฏิบัติการเชงิรุก 
๑๘๙. ในอดีตท่ีผานมามีการนํารูปแบบการรบแบบกองโจรมาใชในสงครามท้ังในประเทศและตางประเทศแต
สําหรับประเทศไทยนัน้ บุคคลท่ีไดชือ่วาเปนบดิาของการรบแบบกองโจร คอืใคร 

ก.  พระเจาตากสินมหาราช    ข.  พระนเรศวรมหาราช 
ค.  พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก    ง.  พระเอกาทศรส 

๑๙๐.  การรบแบบกองโจรสามารถดํารงอยูได เคลือ่นไหวอยางคลองแคลวและบรรจุความสาํเร็จในการ
ปฏิบัติการได โดยอาศยัปจจัย  อะไรบาง 

ก.  การขาวกรอง      ข.  การจูโจม 
ค. การหลบหน ี      ง.   ที่กลาวมาถกูทุกขอ 

๑๙๑. ตามปกติจะใชกําลงักองโจร ไดผลดีทีสุ่ดในภารกจิใดบาง 
ก.  ขัดขวางเสนทางคมนาคม    ข.  ทําลายอาวุธยุทโธปกรณ 
ค.  โจมตีท่ีต้ังสําคัญของขาศึก    ง.  ถูกท้ัง ขอ  ก. และขอ  ขอ  ค. 

๑๙๒. หลักนยิมของการรบแบบกองโจร คอือะไร 
ก. ใชกองโจรทําการรบโดยอสิระได  
ข. ใชกองโจรทําการรบประสานกับกองทัพประจําได, ติดตอสื่อสาร, บอกฝาย 
ค. ใชกองโจรทําการรบใหเร็วท่ีสดุ 
ง. ถูกทุกขอ  

๑๙๓.  การปฏิบติัการไมพยายาม  ปกปดการกระทําของบุคคล ผูอุปถัมภคุมครองประเทศท่ีใหการสนับสนนุ 
 ก.  การรบสงครามนอกแบบ    ข.  การรบแบบกองโจร 
 ค.  การปฏิบัตกิารจิตวิทยา    ง.  การเลด็ลอด-หลบหน ี
๑๙๔.   ขอใดกลาวผิด 

ก. ภารกิจท่ีควรมอบใหกองโจร    
ข. การสังหารหรอืการทําลายขาศึกเปนบุคคลหรือหนวยทหารขนาดยอมเปนภารกิจของกองโจร 
ค. การตัดเสนทางคมนาคมในเขตหลงัของขาศกึเปนภารกิจของสงครามนอกแบบ 
ง. ขดัขวางการเคลือ่นยายกองหนนุและหนวยกําลังเพ่ิมเติมของขาศึก 

๑๙๕.  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัสงครามพิเศษ การตอสูดวยมาตรการตางๆ การเมือง, เศรษฐกิจ,  สังคม  การทหาร
โดยไมมีการเสียอาํนาจโดยการเปดเผย หมายความถึงขอใด 
 ก.  สงครามนอกแบบ     ข.สงครามจิตวิทยา 
 ค.  สงครามไมตามแบบ     ง.  สงครามตามแบบ 
๑๙๖.  สงครามกองโจรจะเกดิขึ้นไดจะตองมีปจจัยสนับสนนุอะไรบาง 

ก. การสนับสนุนของประชาชนในถองถิ่น  ข.  การสนับสนนุจากภายนอก 
ค.  สถานการณทางการเมือง    ง.  ถูกทุกขอ 



 

 

๒๔ 

๑๙๗.  การปฏิบัตกิารทางยุทธวิธีเชิงรับ การลาดตระเวนเฝาตรวจเปนการปฏิบัติทําใหกองโจรเกิดความม่ันใจใน
การปองกนัการถกูขาศกึจูโจม   วิธีการปฏิบัติหนทางหนึ่งสามารถกระทําไดคอื 
 ก.  การจัดหนวยระวังปองกัน             

ข.  การจัดต้ังกําลังประชาชนใหกับหนวย รปภ.ของกองโจร 
 ค.  จัดหาพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัย           
 ง.  ทําการฝกใหกับกองโจร 
๑๙๘. .  ความหมายของ คําจํากัดความการเล็ดลอดหลบหนี มีกี่ประการ 

ข.  ๒   ประการ     ข.   ๓     ประการ 
ค.    ๔    ประการ     ง.    ๕     ประการ 

๑๙๙.   ผูเล็ดลอดคือ ใคร 
ก.  ผูท่ีถกูตัดขาดอยูหนาแนวขาศกึ   ข. ผูท่ีถกูตัดขาดอยูหลังแนวขาศึก  
ค.   ผูทีถ่กูควบคมุอยูหลังแนวขาศึก   ง. ผูท่ีถูกควบคุมอยูหนาแนวขาศึก  

๒๐๐.   การจัดระบบการเล็ดลอดหลบหน ีประกอบดวยสวนปฏิบัติการกี่สวน 
ก.   ๒    สวน      ข.   ๓    สวน 
ค.   ๔    สวน      ง.    ๕    สวน 

๒๐๑.   สวนควบคมุมีหนาทีอ่ยางไร 
ก.   การวางแผน      ข.  การควบคุมระบบการติดตอสือ่สาร 
ค.  การตรวจสอบระบบการรกัษาความปลอดภัยของขาย  ง. ถูกทุกขอ 

๒๐๒. เทคนคิท่ีจะนําตัวผูเลด็ลอดหลบหนเีขาไปในพ้ืนท่ีติดตอมีกี่ระบบ   
ก. ๓    ระบบ      ข.    ๔     ระบบ 
ค.   ๕    ระบบ      ง.    ๖     ระบบ 

๒๐๓.   การกอวินาศกรรมมุงทําลายอะไร 
 ก.  ทรัพยสิน     ข.  วัตถุสิง่ของ 
 ค.  อาคารสถานท่ี    ง.  ถูกทุกขอ 
๒๐๔.  การกอวินาศกรรมเกิดขึน้ครั้งแรกท่ีประเทศใด 
 ก.   ฝรั่งเศส     ข.  เยอรมัน 
 ค.   สหรฐัอเมริกา    ง.  รัสเซีย 
๒๐๕. การกอวินาศกรรมมีกี่ลกัษณะ  
 ก.   ๑    ลักษณะ     ข.   ๒    ลักษณะ 
 ค.   ๓    ลกัษณะ     ง.   ๔     ลักษณะ 
๒๐๖. เปาหมาย การกอวินาศกรรมมี มีกี่วิธี 

ก. ๒    วิธี     ข.   ๓   วิธ ี
ข. ๔    วิธี     ง.  ๕    วิธี 



 

 

๒๕ 

๒๐๗.   เปาหมายทางยุทธศาสตร  ไดแก 
 ก. โรงงานอุตสาหกรรม    ข.  เขื่อนผลติกระแสไพฟา 
 ค.  สะพานขามลําน้ํา    ง.  ถูกทุกขอ 
๒๐๘.  การบอนทําลายใชระเบียบรักษาความปลอดภัย  พ.ศ.  ใด 
 ก.  พ.ศ. ๒๕๑๗     ข.  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
 ค.  พ.ศ. ๒๕๑๙     ง.  พ.ศ.  ๒๕๒๐ 
๒๐๙.  ในแงกฎหมายพออนุมานไดวาการบอนทําลาย  คอือะไร 
 ก.  การทําลาย     ข.  การสลาย 
 ค. เพ่ือใหเกิดความปนปวน   ง.  เพ่ือใหเกิดความสับสน 
๒๑๐.  การบอนทําลายที่นับไดวาอนัตรายท่ีรายแรงท่ีสุดเปนการกระทําของใคร 

ก.  รัสเซีย     ข.   คอมมิวนิสต 
ค.  เวียตนาม     ง.   เยอรมัน 

๒๑๑.  เปาหมายของการบอนทําลายมุงหมายกระทําสิ่งใด 
 ก.  สถาบันครอบครัว    ข.  โรงเรียน 
 ค.  ชุมชน     ง.   สังคม 
๒๑๒.  การบอนทําลายดานสังคมมุงหมายกระทําสิ่งใด  

ก.  สถาบันครอบครัว    ข.  ศาสนา 
 ค.  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี   ง.   ถูกทุกขอ 
 
 
 
๒๑๓. การปฏิบัติโดยตรง เปนการปฏิบัติการในลักษณะใด 

ก. เปนการปฏิบัติการในระยะสั้นๆ  เชิงรกุดวยกําลังรบขนาดเลก็ 
ข. เปนการปฏิบัติการในระยะสั้นๆ  เชิงรกุดวยกําลังรบขนาดกลาง 
ค. เปนการปฏิบัติการในระยะสั้นๆ  เชิงรับดวยกําลังรบขนาดเล็ก  
ง.    เปนการปฏิบัติการในระยะสั้นๆ  เชิงรับดวยกําลังรบขนาดกลาง   

๒๑๔.  การปฏิบัติโดยตรง เปนการปฏิบัตเิพ่ืออะไร 
ก.  เพ่ือแทรกซึม     ข.  ทําลาย 
ค.  การวางระเบิด    ง.  การขาว 

๒๑๕.  หนวยรบพิเศษปฏิบัตกิารโดยตรงไดกีรู่ปแบบ 
 ก.   ๑   รูปแบบ     ข.   ๒   รูปแบบ 
 ค.   ๓   รูปแบบ     ง.   ๔   รูปแบบ 
๒๑๖.  การปฏิบัติโดยตรงสามารถปฏิบัติการไดโดยกําลังพลจากหนวยรบพิเศษตั้งแตกีค่นขึน้ไป 



 

 

๒๖ 

 ก.   ๑   คน     ข.   ๒    คน 
 ค.   ๓   คน     ง.   ๔     คน 
๒๑๗.  การปฏิบัติคนหาและการกูภยัทางทหาร มีหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ และใครเปนผูมอบภารกิจให
ปฏิบัติ 
 ก.  นสร. ,  ผบ.นสร.    ข.  นสศ. , ผบ.ทบ. 
 ค.  ศสร. , ผบ.ศสร.    ง.  ทร. , ผบ.ทร. 

วิชา ปนพก ๘๖ 
๒๑๘.ปนพก ๘๖ จัดเปนอาวุธประจํากาย ท่ีมีน้ําหนักเบา ใชงาย คลองตัว  มีกวางปากลํากลองเทาไร 
 ก.  ๑๑ มม.  ข.  ๙ มม.    
 ค.  ๖ มม.  ง.  ๔๕ นิ้ว  
๒๑๙. ปนพก ๘๖ ทําการยิงเปนกึ่งอัตโนมัติ หรือยิงทีละนดั โดยผูใชอาวุธเม่ือเหนี่ยวไกปนแลวตองปลอยไก
เสยีกอนจึงยิงกระสนุนัดตอไปได    ปอนกระสุนดวยอะไร 
          ก. สายกระสุน             ข. ซองกระสุน                   
 ค. ดวยมือ                                  ง. คลิ๊ปกระสุน 
๒๒๐. ปนพก  ๘๖  ทําการยิงเปนกึ่งอัตโนมัติ เปนอาวุธประจํากายของพลยงิอาวุธประจําหนวย  ปอนกระสุนดวย
ซองกระสุนซึ่งบรรจุได  กี่นดั 
 ก.  ๑๐ นัด  ข.  ๙ นัด   
 ค.  ๗ นัด  ง.  ๑๕ 
 
 
๒๒๑. เปาท่ีใชทําการยิงปนพก  มี เปาหุนคนที่เรียกวา  เปาหุน ข   คอื เปาอะไร 
 ก.  นอน  ข. นั่ง   
 ค. ยืน  ง. ไมมีขอถกู 
๒๒๒. ปนพก ๘๖  ท่ีศกึษาในชั้นปท่ี ๔ เพ่ือทําการฝกการใชอาวุธประจํากายในชั้นปท่ี ๕ ซึ่งมีอยูหลายแบบ  ปน
พก ๘๖ มีกี่ แบบ  
 ก.  ๔ แบบ  ข.  ๓ แบบ   
 ค.  ๒ แบบ  ง.  ๑ แบบ 
๒๒๓.  ขอทีแ่ตกตางกันของปนพก ๘๖   ท้ัง ๒ แบบคอืแบบเกา และแบบท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือใหคลองตัวในการใช
งาน  มีกี่ประการ 
          ก.  ๓  ประการ                   ข.  ๔  ประการ                        
 ค.  ๕  ประการ                          ง.  ๖  ประการ 



 

 

๒๗ 

๒๒๔. ปนพก ๘๖ เปนอาวุธประจํากายและใชปองกนัตัวในระยะใกล และปองกันตัวพลยิงอาวุธประจําหนวย  
ทํางานดวยอะไร 
 ก.  ดวยแกส        ข.ดวยการถอยหลังของสวนเคลือ่นท่ี   
          ค.ดวยการสะทอนถอยหลังของลํากลอง ง.  ดวยลูกเลื่อน 
๒๒๕.  ปนพก ๘๖    ปอนกระสนุดวยซองกระสนุ  ทําการยิงกึ่งอตัโนมัติ มีระยะยิงหวังผลในระยะใกล  มีระยะ
ยิงไกลสดุเทาไร 
 ก.  ๑,๐๐๐ เมตร  ข.  ๑,๕๐๐ เมตร   
 ค.  ๒,๐๐๐ เมตร  ง. ๒,๕๐๐ เมตร 
๒๒๖.  ปนพก ๘๖    ปอนกระสุนดวยซองกระสุน  ทําการยิงกึ่งอตัโนมัติ  หรือยิงทีละนัด มีระยะยิงหวังผลเทาไร 
 ก.  ๑๐๐ เมตร  ข.  ๘๐   เมตร   
 ค.  ๕๐ เมตร  ง. ๑๕ เมตร 
๒๒๗.  ปนพก ๘๖ เปนเปนอาวุธท่ีมีขนาดน้ําหนักเบา สําหรับปองกนัตัวของพลยงิอาวุธประจําหนวยตางๆ ปน
พก ๘๖ เปนอาวุธประจํากายของตําแหนงอะไร 
 ก.  พลยิง ค. เอ็ม ๒๐๓  ข. พลยิงผูชวย ค.๘๑   
 ค.  พลยิงผูชวย ปก.เอ็ม ๖๐ ง.  พลยิง ปก.เอ็ม ๖๐ 
๒๒๘. ปนพก  ๘๖ สามารถบรรจุกระสุนได ๗ นดั   มีน้ําหนักตัวปนบรรจุกระสนุเต็มซอง หนกัเทาไร 
 ก.  ๒.๕ กก.  ข.   ๒.๔๓๗ ปอนด   
 ค.  ๑.๘  กก.  ง.  ๓.๔๓๗ ปอนด 
 
 
 
๒๒๙. ปนพก ๘๖ มีระยะยงิหวังผลในระยะใกลและใชทายืนยิงเปนหลกั และทายิงทํานองรบเทาที่จําเปนในการ
ตอสูปองกันตัวมีกระสุนอยู กีช่นิด 
          ก.  ๔  ชนิด                         ข.  ๕  ชนิด                                 

ค.  ๖  ชนดิ                               ง.  ๗  ชนิด 
๒๓๐.ปนพก ๘๖ ในจํานวนกระสนุท่ีใชยิง มีอยูหลายชนดิ  มีกระสนุอยูชนดิหนึ่งของปนพก ๘๖  คือชือ่อะไร 
 ก.  ลูกปราย  ข.  ระเบิดเจาะเกราะ   
 ค.  สังหาร  ง.  สองแสง 
๒๓๑. ชือ่กระสุนของปนพก ๘๖ท่ีใชทําการยิงตอสูปองกันตัว  ชือ่ตอไปนี้  ขอใดผดิ 
          ก. ธรรมดา                          ข. สองวิถี                                 
 ค. สองแสง                               ง. ซอมรบ 
๒๓๒. ปนพก ๘๖ มอีัตราการยิงสูงสุดไมหวังผลตอเปาหมายท่ีทําการยิง มีอัตราการยิงสูงสุดเทาไร 



 

 

๒๘ 

 ก.  ๑๕–๑๘ นัด/นาที  ข.  ๑๒–๑๕ นัด/นาที   
 ค. ๒๑–๒๘ นัด/นาที  ง.  ๑๘–๒๑ นัด/นาที 
๒๓๓. ปนพก ๘๖  มีอัตราการยิงตอเนื่องท่ียิงแลวลํากลองไมรอนและหวังผลตอเปาหมายท่ีทําการยิงในระยะใกล 
มีอัตราการยิงตอเนือ่ง เทาไร 
 ก.  ๕ นัด/นาที  ข.  ๑๐ นัด/นาท ี   
 ค. ๑๒-๑๕ นัด/นาที  ง.  ๙ นัด/นาที 
๒๓๔.  ปนพก ๘๖  ถอดประกอบเพ่ือทําความสะอาดในหนาท่ีของผูใชอาวุธและหนาท่ีของชางอาวุธประจํา
หนวย  ไดกีช่ิ้นสวน 
 ก.  ๕  ชิ้นสวน  ข.  ๖ ชิ้นสวน   
 ค.  ๔  ชิน้สวน  ง.  ๙ ชิ้นสวน 
๒๓๕. ปนพก ๘๖  เพ่ือความปลอดภยัในการใชงานท้ังผูใชและไมไดใช   มีการตรวจระบบนริภยัปนอยู ๔
ประการ  มชีือ่การตรวจระบบนิรภยัปนพก ๘๖  อยูประการหนึ่งคอือะไร 
 ก.  หามนกปน  ข. หามนกปนชวย   
 ค.  หามไกชวย  ง.  เหลก็ปลดหามไก 
๒๓๖. เปา ปนพก  ท่ีทําการฝกยิงมีท้ังแบบเปาหุนคนและเปาปนพกบันทึกผล  แบบเปาหุนคนม ี๓ ชนิด  เปายิง
บันทึกผลท่ีมีแตม ๕,๖,๗,๘ วงดํา ๙,๑๐,๑๐X    คอืเปาชนดิใด 
 ก.  ปพ. ก  ข.  ปพ. ข   
 ค.  ปพ. ค  ง.  ปพ. ง 
๒๓๗. ปนพก ๘๖  มีการทํางานของเครือ่งกลไกอยู ๘ ขั้นตอน ซึ่งทํางานเหมือนระบบปนเลก็ยาว  มชีื่อทีถ่กูตอง
อยูขัน้ตอนหนึ่ง  คอืชือ่อะไร 
 ก.  ถอดกลอน  ข.  ขึ้นกลอน   
 ค.  ปลดกลอน  ง.  ปลดลงกลอน 
๒๓๘. ปนพก ๘๖ แบบ ๑๙๑๑ A๑ เปนแบบท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการใชงาน   มีความแตกตาง
จากปนพก ๘๖ แบบ๑๙๑๑ อยางไร 
          ก. มีลํากลองยาวกวา           ข.  มีดามปนใหญกวา              
 ค.  มีหางหามไกชวยยาวกวา     ง. ทําการยิงแมนยํากวา 
๒๓๙. การตรวจสอบเคร่ืองนิรภัยของปนพกมีอยูหลายวิธี  ผูใชตองตรวจสอบปนพกกอนใชงาน   เคร่ืองนริภัย
ของปนพก ๘๖ มีอะไรบาง 
            ก.  หามไก                      ข.  หามไกชวย                             
 ค. การขึ้นนกขั้นท่ี ๑(คร่ึงเดียว)     ง.  ถูกทุกขอ 
๒๔๐.  การฝกใชปนพก ๘๖ มีขั้นตอนการฝกอยู ๙ ขั้นตอน   ขั้นตอนการ “เลกิบรรจุ” สิ่งที่ตองทําลําดับแรกคอื
อะไร 
            ก.  หามไก                      ข. ปลดซองกระสุน                            



 

 

๒๙ 

            ค. เปดรังเพลงิ                           ง.  วางปน 
๒๔๑.  การใชปนพกกอนใชตองตรวจสอบระบบนริภัยกอน  ถาปนพก ๘๖ ตรวจพบวาเครื่องนริภยัไมอยูใน
สภาพปกติ ควรปฏิบัติอยางไร 
           ก.  รายงานใหนายสิบชางอาวุธทราบทันที                            ข.   รายงานตอ  ผบ. หมวด  ทราบทันที ่
          ค.  รายงานตอ  ผบ.  รอย  ทราบทนัที                                       ง.   ถูกท้ังขอ ข.  และขอ ค. 
๒๔๒. กระสุนปนพก ๘๖ มอียูหลายชนิด   มีอยูชนิดหนึ่งชือ่วากระสุนลูกปราย  มีประโยชนในการใชอยางไร 
 ก.  ใชฝกยิง  ข. ใชยิงขาศึก   
 ค. ใชในการลาสัตว  ง. ไมมีขอถกู 
๒๔๓. กระสุนของอาวุธประจํากาย มีหลายชนดิขึน้อยูกับการใชงานและมแีถบสีท่ีหัวกระสุนเพ่ือบอกชนิด
กระสนุใหเหมาะแกการใชงาน  กระสุนปนพก ท่ีมีแถบสแีดงท่ีหัวกระสนุ   ชื่อวาอะไร 
 ก. กระสนุจริง  ข.กระสุนลกูปราย   
 ค. กระสุนซอมรบ  ง.  กระสุนสองวิถ ี
๒๔๔. ปนพก ๘๖  มีน้ําหนัก ๑.๑๐๓ กก.  ตัวซองกระสนุบรรจุกระสนุเต็มซอง  หนกัเทาไร 
 ก. ๐.๐๕๐๑ กก.  ข. ๒.๔๓๗ ปอนด   
 ค.  ๐.๒๑๗๘ กก.  ง. ไมมีขอถกู 
๒๔๕.  ทายิงของปนเลก็ยาวปกติมี ๕ ทายิง  ทายิงปนพกปกติ มีกีท่ายิง 
 ก. ทายิงเดียว  ข. ๒ ทายิง    
 ค. ๓ ทายิง  ง.  ๔ ทายิง  
๒๔๖. ทายิงปนพก ๘๖ เพ่ือฝกไวใชปองกนัตัวผูใชอาวุธประจํากาย  ทายิงตามทํานองรบของปนพก ๘๖ มีกี่ทายิง 
 ก. ๓ ทายิง  ข. ๒ ทายิง   
 ค. ทายิงเดียว  ง. ไมมีขอถกู 
๒๔๗. ปนพก ๘๖  กองทัพไดนํามาใชประจําการ เปนอาวุธประจํากายของพลรบ ท่ีมตํีาแหนงพลยงิอาวุธประจํา
หนวย มีความยาวท้ังกระบอก เทาไร 
 ก. ๒๑๑.๕๐ มม.  ข. ๑๒๘ มม.   
 ค. ๒๑๕.๕๐ มม.  ง. ๒๑๗.๕๐ มม. 
๒๔๘. ปนพก ๘๖  จัดเปนอาวุธประจํากาย     ภายในลํากลองมเีกลียวเวียนซาย     จํานวนเกลยีวภายในลาํกลองมี
เกลียวเวียนซายกี่เกลียว 
 ก. ๔ เกลียว  ข. ๖ เกลียว   
 ค. ๘ เกลียว  ง.ไมมีขอถกู 
๒๔๙. การใชศนูยทําการเล็งเปาหมาย  ปนพก ๘๖ มีวิธกีารเล็งปนใน การจัดศูนยพอดี อยางไร 
 ก.ใหยอดศนูยหนาเล็งกึ่งกลางเปาหมาย ข. ใหยอดศนูยหนาอยูกึ่งกลางศูนยบากรูปตัวย ู
 ค. ใหยอดศนูยหนาอยูกึ่งกลางรูวงกลมศูนยหลัง ค. ขอ ค. ถูก 

 



 

 

๓๐ 

วิชา  ปรส.   
๒๕๐. ปรส. ๑๐๖ มม.เปนอาวุธท่ีมีน้ําหนกัเบา จัดเปนอาวุธตอสูรถถังขนาดกลาง ภายในลาํกลองมีเสนเกลยีว
เวียนขวากีเ่สนเกลียว 
         ก.  ๖ เสนเกลียว                                                 ข. ๑๖ เสนเกลียว 
         ค.  ๒๖ เสนเกลียว                                              ง. ๓๖ เสนเกลยีว 
๒๕๑. ปรส.๑๐๖ มม.ยิงไดไกลสดุเทาไร 

ก.๗,๗๐๐ เมตร                ข. ๗,๖๐๐ เมตร                       
ค. ๗,๕๐๐ เมตร                   ง. ๗,๒๐๐ เมตร 

๒๕๒. ปรส.๑๐๖  ระยะยิงหวังผลเทาไร  
         ก. ๑,๑๐๐ เมตร           ข. ๒,๑๐๐ เมตร 
         ค. ๓,๑๐๐ เมตร                                             ง. ๔,๑๐๐ เมตร 
๒๕๓. ลํากลอง ปรส.๑๐๖ มีอายุการใชงานในการยิงกีน่ัด      
        ก. ๒,๐๐๐ นัด                                                ข. ๓,๐๐๐ นดั 
        ค.๔,๐๐๐ นดั    ง. ๕,๐๐๐  นัด 
๒๕๔. กรวยจัดแกสมีอายุการใชงานในการยิงกีน่ัด 
       ก. ๑,๕๐๐ นัด    ข. ๒,๕๐๐ นัด 
       ค. ๓,๕๐๐ นัด                                                  ง. ๔,๕๐๐ นัด   
๒๕๕. ปรส.๑๐๖ มม. บรรจุกระสุนดวยอะไร 
      ก. ดวยซองกระสุน                    ข. ดวยสายกระสุน 
      ค. ดวยมือทีละนดัทางทายรังเพลิง    ง. ดวยมือทีละนัดทางปากลํากลอง 
 
๒๕๖. ปรส.๑๐๖ จัดเปนอาวุธตอสูรถถัง  มีขดีความสามารถท่ีถกูตองดังนี ้
     ก. ระยะยิงไกลสุด  ๗,๗๐๐ เมตร    ข. ระยะยิงหวังผล  ๑,๑๐๐ เมตร 
     ค. ยานอันตรายทายรังเพลิง ๓๙ เมตร                 ง. ถูกทกุขอ 
๒๕๙. ปรส.๑๐๖ มม. เมือ่ทําการยงิจะมีพ้ืนท่ีอันตรายทางลึกทายรังเพลิง ๒๔ เมตร และเขตพึงระวังทางลึกและ
ทางกวางเทาไร 
      ก. ลึก ๕เมตร กวาง ๔๖ เมตร    ข. ลกึ ๑๐ เมตร กวาง ๔๖ เมตร 
      ค. ลกึ ๑๕ เมตร กวาง ๔๖ เมตร            ง. ลึก ๔๖ เมตร กวาง ๔๖ เมตร 
๒๖๐. ปนชี้ตําบลกระสุนถูก มีระบบการทํางานอยางไร 
     ก. กึ่งอัตโนมัติ(ทีละนัด)    ข. ระบบอตัโนมัติ 
     ค. กึ่งอัตโนมัติและอตัโนมัติ    ง. ระบบผสม 
๒๖๑. ปรส.๑๐๖ มม. จัดเปนอาวุธประจําหนวยมีขนาดกวางปากลํากลอง ๑๐๖ มม. เปนอาวุธตอสูรถถังขนาด
กลาง 



 

 

๓๑ 

มีคณุลักษณะทีถ่กูกตองดังนี ้
     ก. ภารกิจหลกัใชตอสูรถถัง       ข. จัดเปนอาวุธกระสุนวิถีราบทําการยิงดวยวิธีเล็งตรง 
     ค. บรรจุกระสุนทางทายรังเพลิงดวยมือทีละนัด    ง. ถูกทุกขอ 
๒๖๒. ปรส.๑๐๖ มม.สามารถเจาะเกราะไดหนาเทาไร 
     ก.   ๑๒๐ มม. มุมต้ังฉาก        ข. ๓.๔ นิ้ว 
     ค. ๔๐ มม. มุมต้ังฉาก                                           ง. ๑๘ นิ้ว 
๒๖๓. ปรส. ๑๐๖ มม. ความยาวท้ังกระบอกกี่นิ้ว 
     ก. ๑๔๘ นิ้ว      ข. ๑๓๔ นิ้ว 
     ค. ๑๐๗.๕ นิ้ว                                      ง. ๑๐๕.๗ นิ้ว 
๒๖๔. ปรส.๑๐๖ มม. ต้ังยิงบนพ้ืนดินใชขาหยั่งอะไร 
       ก. ที ๒๓    ข. เอ็ม ๒๓ 
        ค. ที ๒๖    ง. เอ็ม ๒๖  
๒๖๕. ปรส.๑๐๖ มม.อัตราการยิงสูงสุด  ๕ นดัตอทุก ๆ ๓๐ วินาที จะตองพักใหลํากลองเยน็กี่วินาที 
        ก. ๑๐ วินาที    ข. ๑๕ วินาที 
        ค. ๒๐ วินาที    ง. ๒๕ วินาที 
๒๖๖. ปรส.๑๐๖ มม. มีอัตราการยิงตอเนือ่งกี่นัดตอนาที 
        ก. ๑ นัด ตอนาที    ข. ๒ นัดตอนาที 
        ค. ๓ นัด ตอนาที                                                ง. ๔ นัดตอนาท ี
๒๖๗. ความเร็ว ณ ปากลํากลองเทาไร 
        ก. ๑,๓๕๐ ฟุต ตอวินาที                                     ข. ๑,๔๕๐ ฟุต ตอวินาที 
        ค. ๑,๕๐๐ ฟุต ตอวินาที                                      ง. ๑,๖๕๐ ฟุต ตอวินาที 
๒๖๘. ปรส.๑๐๖ มม. มีการทํางานกี่ขัน้ตอน 
       ก. ๓ ขั้นตอน    ข. ๔ ขั้นตอน 
       ค. ๕ ขั้นตอน    ง. ๖ ขั้นตอน 
๒๖๙. การถอดประกอบแบบปกติของ ปรส. ๑๐๖ มม. ถอดไดกี่หมูชิน้ 
        ก. ๖ หมูชิ้นสวน    ข. ๑๖ หมูชิ้นสวน 
        ค. ๑๗ หมูชิ้นสวน                                             ง. ๒๗ หมูชิน้ 
๒๗๐. ปนชี้ตําบลกระสุนถูกขนาดกวางปากลํากลองเทาไร 
       ก. ๕.๕๖ มม.                                                     ข. ๗.๖๒ มม. 
       ค. .๕๐ นิ้ว                                                          ง. ผิดทกุขอ 
๒๗๑. ปรส.๑๐๖ มม. มีกระสนุกีช่นิด 
       ก. ๓ ชนิด     ข. ๔ ชนิด 
       ค. ๕ ชนิด                                                           ง. ๖ ชนิด 



 

 

๓๒ 

 
วิชา ค.ขนาด ๘๑ มม. 
๒๗๒. ค.๘๑ มม. เปนอาวุธกระสนุวิถีโคง  และเปนอาวุธประจําหนวย ระดับใด 
 ก.  หมวดปนเลก็  ข.  กองรอย อวบ.  
 ค.  กองรอย สสช.  ง.  กองพัน ร. 
๓๗๓. ค.๘๑ มม. มีลกูระเบิดยิง(ลย.) อยู ๕ ชนิด  มชีือ่ลกูระเบิดยิงอยูชนิดหนึ่ง  คอือะไร 
 ก.  ลย.ธรรมดา  ข.  ลย.สองวิถ ี  
 ค.  ลย.ระเบิดสังหาร  ง.  ลย.ซอมรบ 
๓๗๔.   ลูกระเบิดยิง ควันฟอสฟอรัสขาว  ของ ค.๘๑ มม.เอ็ม ๑ มีสสีัญลกัษณอะไร 
 ก. กากแีกมเขยีวคาดแดง  ข.  เทาปนน้ําเงินคาดเหลอืง  
 ค.  เขียวคาดแดงเหลือง  ง. กากแีกมเขียวคาดเหลอืง 
๒๗๕. ลูกระเบิดยิงดานท่ีเปนอันตราย ของ ค.๘๑  มม. คือดานอะไร 
 ก.  ดานรวม  ข.  ดานในลํากลอง  
 ค.ดานนอกลํากลอง  ง.  ดานท่ียิงเสียงไมดัง 
๒๗๖.  ค.๘๑ มม.  เปนอาวุธประจําหนวย  ๑ หมู ค.๘๑ มีกีค่น 
 ก.   ๙  คน  ข.  ๑๑  คน  
 ค.  ๕  คน  ง.  ๔ คน 
 
 
 
 
๒๗๗.  ในอัตราการจัดของ   หมวดอาวุธหนกั  ตอน ค.๘๑ มม.  มีอัตราการจัด หมู ค.๘๑ มม. เปนกี่หมู 
 ก.  ๖ หมู  ข. ๔ หมู  
 ค. ๓ หมู  ง. ไมมีขอถกู 
๒๗๘. ใน ๑ หมู ค.๘๑ มม. จะมีตําแหนง ผบ.หมู,พลยิง, พลยิงผูชวย,และพลกระสนุ  ในการสนับสนนุการยงิ
ใหกับพลรบในแนวหนา ใครเปนผูตรวจการณหนาหลกัใหกับหมู ค. 
 ก. ผบ.หมูปนเลก็   ข. พลยิงผูชวย  
 ค. พลกระสุน ๑  ง. ผบ.หมู ค.๘๑ มม. 
๒๗๙. ค.๘๑ มม. ทําการยิงดวยมุมสงู ดวยวิธเีล็งจําลองเปนหลัก  ใชกลองเล็งอะไร 
 ก. กลอง เอ็ม ๔๓  ข. กลองเล็ง เอ็ม ๕๓   
 ค. กลองเล็ง เอ็ม ๙๒ เอฟ  ง. ไมมีขอถกู 
๒๘๐. ในการยิงสนับสนุนใหกับพลรบในแนวหนา   ค.เครื่องพรอมยิงจะตองประกอบขิ้นสวนติดกัน  ค.๘๑ มม.
แบบเอ็ม ๑     มีน้ําหนกั เทาไร 



 

 

๓๓ 

 ก.  ๙๓ ปอนด  ข. ๑๕๐ ปอนด  
 ค. ๑๓๖.๕ ปอนด  ง.  ๔๐ กก. 
๒๘๑. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ ในการต้ังยิงปกติ  จะตองประกอบชิน้สวนติดกนั  ชิ้นสวนไหนหนกัท่ีสดุ 
 ก. ขาหยั่ง  ข. ลํากลอง  
 ค. แผนฐาน  ง. ไมมีขอถกู 
๒๘๒. ค.๘๑ มม. เมื่อใชลูกระเบิดยิงสังหาร ทําการยิง   มีรศัมรีะเบิดของ ลกูระเบิดยิง สังหาร เอ็ม ๔๓ เอ ๑ 
เทาไร 
 ก. ๒๐ เมตร  ข. ๒๐ X๑๐ ม.  
 ค. ๙X๑๘ เมตร  ง. ๒๐X๑๕ ม. 
๒๘๓. ค.๘๑ มม.เอ็ม ๒๙  มนี้ําหนักเบากวา แบบ เอ็ม ๑ ในการยิงสนับสนุนใหพลรบในแนวหนา มีระยะยิงไกล
สุดเทาไร 
 ก. ๓,๑๐๐ หลา  ข. ๔,๗๓๗ เมตร  
 ค. ๓,๔๕๐ เมตร  ง. ๕,๕๐๐ เมตร 
๒๘๔. ค.๘๑ มม. แบบเอ็ม ๑ บรรจุลูกระเบิดยิงทางปากลํากลองดวยมือทีละนัด  มีอัตราการยิงตอเนือ่ง เทาไร 
 ก.  ๑๘ นัด/นาที  ข. ๓๐ นัด/นาที  
 ค. ๑๐ นัด/นาที  ง.ไมมีขอถกู 
๒๘๕. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๑ เมือ่ยิงสายทางทิศจากจุดกึ่งกลางไปทางซายหรือทางขวา ได เทาไร 
 ก.  ๑๒๕ มิลเลียม  ข. ๙๕ มลิเลียม  
 ค. ๙๐ มิลเลียม  ง. ๑๐๐ มิลเลียม 
 
 
๒๘๖. ในการเล็งจําลองตอหลักเล็ง พลประจําปน ค.๘๑ มม. ใชเสนเล็งเล็งตอหลกัเล็งอยางไร 
 ก. ทาบทับหลักเล็ง  ข.ทาบขอบซายหลกัเล็ง  
 ค.ทาบของขวาหลกัเล็ง  ง. ไมมีขอถกู 
๒๘๗. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๑ เนื่องจากแผนฐานเปนสี่เหลี่ยมผืนผา  การยายพืน้ยิงดวยขาหยั่งไปทางซายและ
ทางขวาได เทาไร 
 ก. ๗๕๐ มิลเลียม  ข. ๙๐๐ มิลเลียม  
 ค. ๑,๐๐๐ มิลเลียม  ง. ๖,๔๐๐ มิลเลียม 
๒๘๘. ค.๘๑ มม.แบบเอ็ม ๒๙ เมื่อใชลูกระเบดิยิงสังหาร เอ็ม ๓๗๔ ยิงสนับสนุน  มีรศัมรีะเบดิ เทาไร 
 ก. ๒๕X๒๐ เมตร  ข. ๒๐X๑๘ เมตร  
 ค. ๕๐ เมตร  ง. ๗๐ เมตร 
๒๘๙. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ เม่ือทําการฝกพลประจําปนในหนวย  ใชลกูระเบิดยิงชนิดอะไร ทําการยิงเปาหมาย 



 

 

๓๔ 

 ก. ลย.สังหาร  ข. ลย.ซอมยิง  
 ค. ลย.ฝกยิง  ง.  ลย.ซอมรบ 
๒๙๐. ลูกระเบิดยิงของ ค.๘๑ มม. มีหลายชนดิ เพื่อใชยิงสนับสนุนใหพลรบในแนวหนา ลูกระเบิดยิง ชนดิซอม
ยิง มีสสีัญลกัษณ อะไร 
 ก. สีเทา  ข. สขีาว  
 ค. สีดํา  ง. สีฟา 
๒๙๑. ค.๘๑ มม.แบบ เอ็ม ๑ ใชกลองเลง็ เอ็ม ๕๓ ทําการเล็งยิง มีมุมสูงสูงสุด(ยิงใกล)  เทาไร 
 ก. ๘๐๐ มิลเลียม  ข. ๑,๐๐๐ มิลเลียม  
 ค. ๑,๕๑๓ มิลเลียม  ง. ไมมีขอถกู  

 
วิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบ  
๒๙๒.  อาวุธของทหารราบมีหลายชนดิ   อาวุธชนิดใดจัดเปนอาวุธประจํากาย  
 ก.  ค.๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓ ข.  ลกูระเบิดขวาง ค. ปนกล เอ็ม ๖๐ ง.  ปนพก ๘๖ 
๒๙๓.  อาวุธของทหารราบมีหลายระดับหนวย  ต้ังแต ระดับหมู,ตอน,หมวด …อาวุธชนิดใด  เปนอาวุธประจํา
หนวย หมูปนเลก็ 
 ก.  ค.๖๐ ข.  ปนกล เอ็ม ๖๐ ค. ค.เอ็ม ๒๐๓ ง.  ปรส.๑๐๖ มม. 
๒๙๔.   ปนกล เอ็ม ๖๐ มีระยะยิงไกลสุด  ๓,๗๒๕ เมตรมรีะยะยงิหวังผลเทาไร 
 ก.  ๑,๐๐๐ เมตร ข.  ๑,๑๐๐ เมตร ค.  ๑,๕๐๐ เมตร ง.  ๗,๗๐๐ เมตร 
๒๙๕.  ค.ขนาด ๔๐ มม.เอ็ม ๒๐๓  มีระยะยิ งหวังผลตอเปาหมายเปนจุด ๑๕๐ เมตร  มีระยะยิงหวังผลตอ
เปาหมายเปนพ้ืนท่ีเทาไร 
 ก.  ๑,๐๐๐ เมตร ข.  ๕๐๐ เมตร ค.  ๔๐๐ เมตร ง.  ๓๕๐ เมตร 
 
๒๙๖.  ค.ขนาด ๔๐ มม. เอ็ม ๒๐๓ เปนอาวุธที่ประกอบติดกับ ปลย.เอ็ม ๑๖ เอ ๑ บรรจุกระสุนอยางไร 
 ก. ทายรังเพลิง ข.  ดวยสายกระสุน ค.  ปากลํากลอง ง.  ไมมีขอถกู 
๒๙๗.  กระสุนของอาวุธประจํากายมีหลายชนิด  กระสุนลกูปราย  เปนกระสนุของอาวุธอะไร 
 ก.  ค.๑๒๐ มม. ข.  ปนพก ๘๖ ค.  ปลย.๑๑ ง.  ปรส.๑๐๖ มม. 
๒๙๘.  ปรส.๑๐๖ มม. มีภารกิจรองยิงเปาหมายท่ีเปนกลุมกอน  มีภารกิจหลักใชยิงเปาหมายอะไร 
 ก.  ขาศกึ ๒-๓ คน ข.  ตอสูรถถัง ค.  เปาหมายหลังท่ีกําบัง ง.  ไมมีขอถกู 
๒๙๙.  ค.๖๐ มม. เปนอาวุธกระสุนวิถีโคง ทําการยิงดวยมุมสูง  ใชหลักการเล็งจําลองตอเปาหมาย  บรรจุกระสุน
อยางไร 
 ก.  บนทายลํากลอง ข.ทางทายรังเพลิง ค.  ทางปากลํากลอง ง.  ชองรังเพลงิ 
๓๐๐.   อาวุธทหารราบแบงออกเปน  ๓  ประเภท  ท้ังใชยิงปองกนัตัวผูใชเอง และยิงสนับสนุนใหกับหนวย   
อาวุธประเภทหนึ่งของทหารราบคืออะไร 



 

 

๓๕ 

 ก.   อาวุธประจํามือ ข.  อาวุธประจําตัว ค.  อาวุธประจําหมู ง. อาวุธประจํา
หนวย 

๓๐๑.  ปนกล เอ็ม๖๐  ใชยิงสนับสนุนใหกับผูถอืปนเล็กท่ีอยูในแนวหนา   ทําการยิงแบบใด 
 ก.  กึ่งอัตโนมัติ  ข. ทีละนัด ค.  อัตโนมัติ      ง.  กึ่งอตัโนมัตแิละ
อัตโนมัติ  
๓๐๒.   อาวุธทหารราบ ซึ่งทหารเหลาอืน่ตองเรียนรูและฝกเพ่ือใชไดอยางทหารราบ   แบงออกได กี่ประเภท 
       ก.   ๒  ประเภท ข.  ๓  ประเภท ค.  ๔  ประเภท ง.  ๕  ประเภท 
๓๐๓.  ปนกล เอ็ม ๖๐ เปนอาวุธทหารราบ ที่ใชในการยิงสนับสนนุในการเขาตีต้ังรับ ที่จัดอยูในอัตราการจัด
หนวย ระดับใด 
 ก.  หมูปนเลก็ ข.  หมวดปนเลก็ ค.  กองรอยอาวุธเบา              ง.  กองพันทหารราบ 
๓๐๔.   ปนเล็กยาว แบบ ๑๑  เปนอาวุธประจํากาย ใชยิงปองกนัตัวเองและหนวย  มีระยะยิงไกลสุดเทาใด 
 ก.  ๒,๖๕๐  เมตร ข.  ๒,๖๐๐  เมตร ค.  ๓,๐๐๐  เมตร  ง.  ๓,๗๒๕  เมตร 
๓๐๕. ปนเลก็ยาว แบบ ๑๑ มี ๓ ประเภท มีประเภทหนึ่งท่ี ตัดลํากลอง และพานทายใหสั้น ประเภทนั้น คอืแบบใด 
  ก.  ปลย.แบบ ๑๑ ข.  ปลย.แบบ ๑๑ เอ ๑ ค.  ปลย.แบบ ๑๑ เค ง.  ปลย.๑๑ แซดเอฟ 
๓๐๖.   ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑  มีความกวางปากลํากลอง ๕.๕๖ ม.ม. มีลักษณะการทํางานอยางไร 
 ก. ทํางานดวยการถอยหลังของสวนเคลือ่นท่ี ข.  ทํางานดวยสะทอนถอยหลังของลาํกลอง 
 ค.  ทํางานดวย แกส   ง.  ทํางานดวยการเลื่อนลํากลอง ออก และเขา 
๓๐๗. ปลก. เอ็ม ๒๔๙ (มนิิมิ) กวางปากลํากลอง  ๕.๕๖ มม. ใชกระสุนขนาด ๕.๕๖ X  ๔๕ มม. ปอนกระสุนดวย 
      ก. สายกระสุน ๑๐๐ นดั ข. กลองกระสุน ๒๐๐ นดั 
      ค. ซองกระสุน ง. ถูกทกุขอ 
 
 
๓๐๘.  อัตราการยิงตอเนื่อง     เปนอัตราการยิงท่ีประหยดักระสนุ และยิงไปแลวลํากลองไมรอน       อัตราการยงิ
ตอเนือ่ง ของ ปนเลก็ยาว ๑๑ มีเทาไร 
 ก.  ๑๒-๑๕  นัด / นาที  ข.  ๑๕-๒๐  นัด / นาที   
 ค.  ๒๐- ๒๗  นัด / นาที  ง.  ๒๗-๓๕  นัด / นาที 
๓๐๙.   ปนพก แบบ ๘๖ มีความกวางปากลํากลอง ขนาด ๑๑ ม.ม. บรรจุกระสนุดวยซองกระสุน ชนิดกีน่ัด 
 ก.  ๕  นัด  ข.  ๗  นัด   
 ค.  ๑๐  นัด  ง.  ๑๒  นัด 
๓๑๐.   ปนพก แบบ ๘๖ เปนอาวุธประจํากาย  ท่ีมีไวปองกนัตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวย  มีระยะยิงหวังผล
เทาใด 
 ก.  ๑๕  เมตร  ข.  ๒๕  เมตร   
 ค.  ๕๐  เมตร  ง.  ๑๕๐  เมตร 



 

 

๓๖ 

๓๑๑.  กระสุน ปนพก แบบ ๘๖  มี ๕  ชนดิ  มีอยูหนึ่งชนิด ที่มีความมุงหมายหลักเพ่ือใชลาสัตวเล็ก ชนิดนัน้คอื
กระสุนอะไร 
 ก.  ธรรมดา  ข.  สองวิถ ี   
 ค. ซอมรบ  ง.  ลูกปราย 
๓๑๒.  การ ยิงฉากปองกันขัน้สดุทายในการตั้งรับของ ปก.เอ็ม ๖๐  จะยงิดวยอตัรายิงเร็วกีน่ัดตอนาที 
             ก. ๑๐๐ นัด/นาที     ข. ๒๐๐ นดั/นาที    

ค. ๓๐๐ นดั/นาที     ง. ๕๕๐นัด/นาที 
๓๑๓. ในการปฎิบัติการเขาตี ปนกล เอ็ม ๖๐ จะทําการยิงสนับสนนุใหกับผูถอือาวุธประจํากายในลกัษณะอยางไร 

ก. ยิงอยูหนาปนเล็ก    ข. ยิงอยูขางหลังปนเลก็                              
ค. ยิงเคียงขางอาวุธประจํากาย   ง. ถูกทกุขอ 

๓๑๔. ปนกล ๙๓ ซึ่งเปนอาวุธประจําหนวยระดับกองพันทหารราบมีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร 
ก. .๕๐ นิ้ว     ข. ๕.๕ มม.                                 
ค. ๗.๖๒ มม.     ง. . ๒๒๓ นิ้ว 

๓๑๕. การใช   มว.ค.๖๐ ยิงสนับสนุนในการเขาตีและต้ังรับ การปฎิบัติลักษณะใดที่ไมใชหนาที่หรือภารกิจ มว.ค.๖๐  
     ก. การเพ่ิมเติมคําสั่งยิงใหกับ มว.ค.๖๐ ขางเคียง ข. การชวยเหลอืสวนรวม 
     ค. การชวยโดยตรง                                                   ง. การสมทบใหกับ มว.ปล. 
๓๑๖. ค.ขนาด ๑๒๐ มม. ประกอบดวยชิน้สวนใหญ ๆ ๓ ชิ้นสวน คอื 
      ก. สวนขาหย่ัง     ข. สวนขาทราย    
 ค. สวนลอเลือ่น     ง. ถูกทกุขอ 
 
 
๓๑๗.  เครือ่งยงิลกูระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ เปนอาวุธท่ีมีขนาดน้ําหนักเบา โดยการยิงใชประกอบติดกับ 
ปนชนิดใด 
 ก. ปนกล เอ็ม ๖๐     ข.  ปนเลก็ยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑   
 ค.  ปนพก แบบ ๘๖    ง.  ปนสั้นบรรจุเอง แบบ ๘๗ 
๓๑๘.  เครือ่งยงิลูกระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีลักษณะการทํางานอยางไร 
 ก.  ดวยแกส  ข.  ดวยการเลื่อนลํากลองออกและเขา 
 ค.  ดวยการถอยหลังของลํากลอง ง.  ดวยการสะทอนถอยหลังของสวนเคลือ่นท่ี 
๓๑๙.   เครือ่งยิงลกูระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓  น้ําหนักพรอมยิง (รวม ปนเล็กยาว เอ็ม ๑๖ เอ ๑ และ 
กระสุน) เทาใด 
 ก.  ๑๑  ปอนด  ข.  ๓  ปอนด  ค.  ๗.๓๘  ปอนด ง.  ๑๘  ปอนด 
๓๒๐.   เครือ่งยงิลกูระเบิด ขนาด ๔๐ ม.ม.เอ็ม ๒๐๓ มีระยะยิงท่ีปลอดภยัตํ่าสุด ในการฝก ๘๐ เมตร    ในการรบ
กี่เมตร 



 

 

๓๗ 

 ก.  ๒๓ เมตร   ข.  ๓๑  เมตร  ค.  ๓๒  เมตร  ง.  ๑๓  เมตร              
๓๒๑. ๑๐. การยิงกวาดของ ปก. ๓๘  ในภูมิประเทศพ้ืนท่ีมีระดับลาดเสมอ จะทําการยิงระยะไมเกินกีเ่มตร 
      ก. ๕๐๐ ม. ข. ๖๐๐ ม  ค. ๘๐๐ ม.  ง. ๑,๑๐๐ ม.  
๓๒๒. ในการตั้งรับ ค.๘๑ มม. ควรต้ังยิงในพ้ืนท่ีของหนวยใด 

ก. กองรอยหนนุของกองพัน     ข. กองรอยในแนวหนา     
              ค. มว.ปล.ในแนวหนา    ง. พ้ืนท่ีรวมกับ มว.ค.๖๐ 
๓๒๓.  ลูกระเบิดยิง ของ เครื่องยิงลกูระเบิด แบบ ๘๘  มี  ๕ ชนิด    ชนิด สังหาร เอ็ม ๔๙ เอ ๒ ชนวนกระทบ
แตก มีระยะยิงไกลสุดเทาใด       
          ก.  ๑,๗๘๐  เมตร ข.  ๑,๔๖๐  เมตร  ค.  ๑,๐๐๐  เมตร  ง.  ๓,๐๐๐  เมตร 
๓๒๔. เครือ่งฉีดไฟ  แบบ เอ็ม ๒  เอ ๑-๗  เปนอาวุธประจํากายอยูในอตัราของกองรอยอาวุธเบา และรอย บก.
กรม.ร.เมือ่ใชเชือ้เพลิงชนิดขนยิงไดไกลสุดกีเ่มตร 
      ก. ๑๐–๑๕ ม. ข. ๑๕–๒๐ ม. ค. ๒๐–๒๕ ม.  ง. ๔๐–๔๕ ม. 
๓๒๕.  เคร่ืองฉดีไฟหามใชยิงเปาหมายท่ีเปนผนังหรอืกําแพงท่ีตี้งฉากกับพลยิงระยะเทาใด 
      ก. ใกลกวา   ๗ เมตร ข. ๑๐ เมตร ค. ๒๐ เมตร ง. ๔๐ เมตร 
๓๒๖.   เครือ่งยงิลูกระเบิด ขนาด ๑๒๐ มม. ศอว.ศอพท. ประกอบดวยชิ้นสวนสําคญั กีช่ิน้สวน 
 ก.  ๖  ชิ้นสวน  ข.  ๕  ชิน้สวน  ค.  ๔  ชิน้สวน  ง.  ๓  ชิ้นสวน                                    
๓๒๗.   ปนไรแรงสะทอนถอยหลงั ขนาด ๑๐๖ ม.ม. จัดเปนอาวุธประจําหนวย ภารกิจหลกัใชในการตอสูรถถัง    
กระสนุตอสูรถถังเจาะเกราะไดหนา เทาใด 
 ก.  ๘  นิ้ว  ข.  ๑๘  นิ้ว  ค.  ๒๘  นิ้ว  ง.  ๓๘  นิ้ว 
 
 
๓๒๘.   อาร พี จี ๗ ยิงไกลสดุกีเ่มตร 
      ก. ๕๐๐ ม.  ข.๑,๐๐๐ ม.   ค. ๑,๕๐๐ ม.  ง. ๒,๐๐๐ ม. 
๓๒๙.  เครือ่งฉีดไฟ แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑-๗ มี ลักษณะการทํางาน ประกอบดวยกัน ๓ อยาง คอื น้ํามัน ไฟ และ
เครือ่งบังคบัลม 
 ก.  น้ํา , น้ํามัน , แกส     ข.  น้ํามัน , ไฟ , เคร่ืองบังคับลม   
 ค.  ดิน , น้ํา , ลม , ไฟ        ง.   แกส็ , ไฟ , เครื่องบังคับลม 
๓๓๐.  เครื่องยิงจรวดนําวิถี ดรากอน เอ็ม ๔๗ ใชยิงตอสูรถถัง เปนอาวุธท่ีใชระบบนําวิถี แบบใด 
 ก.  แบบเสนลวด  ข.  แบบแสงเลเซอร ค.  แบบแสงอินฟาเรด ง.  แบบตรวจจับความรอน 
๓๓๑.  เครื่องยงิจรวดนําวิถี ดรากอน เอ็ม ๔๗  อํานาจการเจาะเกราะทะลุทะลวงของหัวรบ  เจาะคอนกรีตไดหนา 
เทาใด 
 ก.  ๑๐  เมตร  ข.  ๘  เมตร  ค.  ๕  เมตร  ง.  ๒  เมตร 

 



 

 

๓๘ 

วิชา  เหลาทหารราบ 
๓๓๒.   หมวดปนเล็กจะทําการเขาตีในกรอบของหนวยระดับ 
 ก.   กองพล     ข.   กรม 
 ค.   กองพัน     ง.   กองรอย 
๓๓๓.   ขอใดคือ ภารกิจของหมวดปนเล็กในการเขาตีในเวลากลางวัน 
 ก.   เขาประชดิ     ข.   เขาประชิด , ทําลาย , จับขาศกึเปนเฉลย 
 ค.   ทําลาย , จับขาศึกเปนเฉลย   ง.   ทําลาย 
๓๓๔.   เม่ือเคลือ่นท่ีผานปา  หมอกควัน  หรอืถนนเม่ือตองการความเร็ว  ควรใชรปูขบวนใด 
 ก.   หมวดแถวตอน    ข.   หมวดสามเหลี่ยมแหลมหนา 
 ค.   หมวดสามเหลี่ยมแหลมหลัง   ง.   หมวดหนากระดาน 
๓๓๕.   เม่ือสถานการณขาศึกยังไมกระจางชัด  แตคาดวานาจะมีการปะทะเกดิขึน้ในทิศทางขางหนา  ควรใชรปู
ขบวนใด 
  ก.   หมวดแถวตอน    ข.   หมวดสามเหลี่ยมแหลมหลัง 
 ค.   หมวดสามเหลี่ยมแหลมหนา   ง.   หมวดหนากระดาน 
๓๓๖.   เปนตําบลสดุทายท่ีใชการปกปดกําบัง  และซอนพรางอยูใกลแนวออกตี  ใชสําหรับปรับรูปขบวนในการเขา
ตี  หมายถึงขอใด 
 ก.   เขตปฏิบัติการ    ข.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
 ค.   แนวออกต ี     ง.   ฐานออกต ี
๓๓๗.   แนวท่ีอยูหางจากที่หมาย  ๓๐๐ - ๑,๐๐๐  เมตร  คอืแนวอะไร 
 ก.   แนวออกตี       ข.   แนวประสานการปฏิบัตขิั้นสุดทาย 
 ค.   ฐานออกตี        ง.   ที่รวมพล 
๓๓๘.  แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย  อยูหางจากที่หมายระยะเทาใด 
 ก.   ๑,๐๐๐ - ๒,๔๐๐   เมตร   ข.   ๘ - ๑๖  กิโลเมตร 
 ค.   ๑๐๐ - ๑๕๐   เมตร    ง.   ๒๐๐   เมตร 
๓๓๙.   การปฏิบัติในท่ีรวมพลของหมวด  ผูบังคับหมวดจะแบงพ้ืนท่ีรวมพลเปนรูปลักษณะในขอใด 
 ก.   สีเ่หลี่ยม     ข.   วงกลม 
 ค.   สามเหลี่ยม     ง.   แปดเหลี่ยม 
๓๔๐.   ขอใดเรียงลําดับระเบียบการนําหนวยไดถูกตอง 

ก. ขั้นภารกิจ , ออกคําสั่งเตรียม , วางแผนขั้นตน , กํากับดูแล , ลว.ตรวจภูมิประเทศ 
ข. ขั้นภารกิจ , ออกคําสั่งเตรียม , วางแผนขั้นตน , เคลือ่นยายหนวยท่ีจําเปน ,  ลว.ตรวจภูมิประเทศ , ทํา

แผนสมบูรณ , กํากับดูแล 
ค. รับภารกิจ , วางแผนขั้นตน , ออกคําสั่งเตรียม , ลว.ตรวจภูมิประเทศ  
ง. ลว.ตรวจภูมิประเทศ,ออกคําสั่งเตรียม,เคลือ่นยายหนวยท่ีจําเปนกอน,ทําแผนสมบูรณ ,  



 

 

๓๙ 

รับภารกิจ , กํากับดแูล 
๓๔๑.   กําลังฝายขาศึกอยูในคําสั่งยุทธการณขอใด 
 ก.   ขอ  ๑     ข.   ขอ  ๒ 
 ค.   ขอ  ๓     ง.    ขอ  ๔ 
๓๔๒.  กําลังฝายเราอยูในคําสั่งยุทธการณขอใด 
 ก.   ขอ  ๑     ข.   ขอ  ๒ 
 ค.   ขอ  ๓     ง.    ขอ  ๔ 
๓๔๓.   โดยปกติการเคลือ่นท่ีจากท่ีรวมพลไปยงัฐานออกตี  ใครเปนผูควบคุม 
 ก.   ผบ.หมวด     ข.   รองหมวด 
 ค.   นายสิบประจําหมวด    ง.   ผบ.หมู ปก. ทีอ่าวุโส 
๓๔๔.   ในขณะท่ีกําลังพลของหมวดปนเลก็อยู  ณ. ฐานออกตีมักจะเปนเวลาท่ีปนใหญของฝายเราเริ่มทําการยิง 
 ก.   ยิงเตรียม     ข.   ยิงเร่ิมตน 
 ค.   ยิงหวังผล     ง.   ยิงกวาด 
๓๔๕.   หากในขณะเคลือ่นทีผ่านแนวออกตถีกูขาศกึระดมยิงดวยปนใหญ  หมวดในการเขาตีควรปฏบัิตอิยางไร 
 ก.   เดินผาน     ข.   รีบเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว 
 ค.   หยุดการเขาตี    ง.    ปรับรูปขบวนเพ่ือถอนกําลัง 
๓๔๖.   ขอใดกลาวถกูตอง 

ก. การเคลื่อนทีผ่านแนวออกตีพยายามหลกีเลี่ยงเสียงสัญญาณ 
ข. การเคลื่อนทีผ่านแนวออกตีควรใชเสยีงสัญญาณ 
ค. การเคลื่อนทีผ่านแนวออกตีควรใชพลุสัญญาณ 
ง. ถูกทุกขอ 

๓๔๗.   ในกรณีท่ี ผบ.รอย  มิไดกําหนดแนวประสานการปฏิบัติขัน้สดุทาย  ในระหวางการเขาตี  ใครตองเปนผู
กําหนด 
 ก.   ผบ.พัน     ข.   รอง ผบ.พัน 
 ค.   ผบ.มว.ปล.     ง.   ผบ.พล 
๓๔๘.   โดยปกติการเลือ่นยายการยิงเม่ือถงึแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย  จะอยูในความควบคมุของใคร 
  ก.   ผบ.พัน     ข.   รอง ผบ.พัน 
 ค.   ผบ.มว.ปล.     ง.   ผบ.รอย 
๓๔๙.   แผนในการเสริมความม่ันคงจะตองทําไวเมือ่ 
 ก.   เคลื่อนท่ีผานแนวออกตี   ข.   เมือ่ถึงท่ีหมายแลว 
 ค.   เมือ่ถึงแนวประสานการปฏบัิติขั้นสุดทาย ง.   กอนเร่ิมเคลื่อนที่ออกตี 
๓๕๐.   ในการเสริมความมั่นคง ณ. ท่ีหมาย  มักใชระบบนาฬิกาทิศทางขาศึกเปนกีน่าฬกิา 
 ก.   ๑๑   นาฬิกา     ข.   ๑๒   นาฬิกา 



 

 

๔๐ 

 ค.   ๑๐   นาฬิกา     ง.   ๙   นาฬิกา 
๓๕๑.   พ้ืนท่ีที่ตองนํากําลังพลไปพักกอนปฏบัิตกิารเขาตีเรียกวา 
 ก.   แนวออกตี     ข.   ฐานออกตี 
 ค.   ท่ีรวมพล     ง.   แนวประสานการปฏิบัติขัน้สดุทาย 
๓๕๒.   ผูใดเปนผูเลอืกเสนทางจากท่ีรวมพลไปจุดแยกหมวด 
 ก.   ผบ.พัน     ข.   ผบ.รอย 
 ค.   ผบ.หมวด     ง.   ผบ.หมู 
๓๕๓.   ผูใดเปนผูเลอืกเสนทางจากจุดแยกหมวดไปยงัจุดแยกหมู 
 ก.   ผบ.พัน     ข.   ผบ.รอย 
 ค.   ผบ.หมวด     ง.   ผบ.หมู 
๓๕๔.   เสนทางจากจุดแยกหมวดถึงจุดแยกหมู  มักจะกําหนดเปนทิศทางบอกเปน 
 ก.   มุมภาคทิศเหนือ    ข.   ลกัษณะภมิูประเทศ 
 ค.   สามแยก     ง.   สีแ่ยก 
๓๕๕.   ลักษณะของฐานออกตี  การเขาตีในเวลากลางคืน  ขอใดถูกตอง 

ก. หางจากแนวออกตีมาก ๆ 
ข. อยูใกลทศิทางเขาต ี
ค. ตองปกปดซอนพรางเหมือนในเวลากลางวัน 
ง. ไมจําเปนตองซอนพรางดีเทากับในเวลากลางวัน 

 
 
 
๓๕๖.   ตําบลแยกหนวยไวเพ่ืออะไร 

ก. ตําบลท่ีสวนเขาตแียกการควบคุมจากหนวยเหนอืไปอยูในการควบคุมของ ผบ.หนวยท่ีแยกไป 
ข. นัดพบกนั 
ค. รวมกําลังกัน 
ง. ประสานสัมพันธกัน 

๓๕๗.   แนวปรับรูปขบวนเปรียบไดกับแนวใดในการเขาตีเวลากลางวัน 
 ก.   ท่ีรวมพล     ข.   แนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดทาย 
 ค.   แนวออกต ี     ง.   ฐานออกต ี
๓๕๘.   การเขาตีกลางคนืมักกระทําในเวลาใด 
 ก.   ใกลสวาง     ข.   ตอนดึก 
 ค.   ตอนเชา     ง.   ไมเลือกเวลา 
๓๕๙.   การผานแนวออกตีเมือ่คาดวายังจะไมมีการปะทะควรใชรปูขบวนใด 



 

 

๔๑ 

 ก.   หมวดแถวหนากระดาน   ข.   หมวดแถวตอน 
 ค.   หมวดขั้นบันใด    ง.   หมวดสามเหลี่ยม 
๓๖๐.   ในการเคลือ่นท่ี  กองรอยปะทะกับขาศกึ  ระยะไปยงัท่ีหมายใกลแลวกรณนีี้ใหถือวาแนวนีเ้ปนแนวอะไร 
 ก.   แนวออกตี     ข.   ฐานออกตี 
 ค.   แนวปรับรูปขบวน    ง.   ที่รวมพล 
๓๖๑.   เม่ือถึงจุดแยกหมู  หมูปนเล็กจะแยกออกไปจากขบวนแถวตอนหมวด  เพ่ือจัดรูปขบวนอะไร 
 ก.   แถวตอน     ข.   แถวหนากระดาน 
 ค.   ตอนเรียงหนึ่ง    ง.   ตอนเรียงสอง 
๓๖๒.   หมวด ค.๖๐  จัดกําลังเปนสองสวนอะไรบาง 
 ก.   บก.หมวด  ,  สามหมู ค.๖๐   ข.   บก.หมวด  ,  สองหมู ค.๖๐ 
 ค.   บก.หมวด  ,  หนึ่งหมู ค.๖๐   ง.   บก.หมวด  ,  สี่หมู ค.๖๐ 
๓๖๓.   ตามอัตราการจัดหนึ่งหมวด ค.๖๐  จะมี ค.๖๐  จํานวนกี่กระบอก 
 ก.   ๑   กระบอก     ข.   ๒   กระบอก 
 ค.   ๓   กระบอก     ง.   ๔   กระบอก 
๓๖๔.   ตามปกติในการเขาตี  อาวุธยิงสนับสนุนซึ่งไมไดอยูในอัตรากองรอยอาวุธเบา  จะยงิท่ีหมายของหมวดปน
เลก็  หรอืกองรอยอาวุธเบาสวน ค.๖๐  จะยิงอยางไร 
 ก.   ยิงเหมือนกับอาวุธยิงสนับสนุน  ข.   ยิงที่หมายใหญ ๆ 
 ค.   ยิงที่หมายเลก็ ๆ    ง.   ยิงตามเสนทางเคลือ่นท่ี 
๓๖๕.   ใครเปนผูพิจารณาใช หมวด ค.๖๐  ในการเขาต ี
 ก.   ผบ.พัน     ข.   ผบ.รอยอาวุธเบา 
 ค.   ผบ.หมู ค.๖๐    ง.   ผบ.หมูปนเล็ก 
๓๖๖.   เมือ่จัดหมู ค.๖๐  ขึ้นสมทบกับหมวดปนเลก็การบังคบับัญชาจะขึ้นกับใคร 
 ก.   รอง ผบ.หมวด ค.๖๐    ข.   พลยิง ค.๖๐  อาวุโส 
 ค.   ผบ.หมวดปนเล็ก    ง.   ผบ.รอยอาวุธเบา 
๓๖๗.   เม่ือหมู ค.๖๐  ขึ้นสมทบกับหมวดปนเลก็แลว  ผบ.หมวด ค.๖๐  จะมีหนาที่อะไรเพ่ือชวยเหลอื  ผบ.หมวด
ปนเล็ก 
 ก.   สงกําลัง     ข.   สั่งการ 
 ค.   ควบคุมการยิง    ง.   ควบคุมบังคับบัญชา 
๓๖๘.   การยิง ค.๖๐  หนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งกระบอก  ทําการยิงเปาหมายจะครอบคลมุพ้ืนท่ีท่ีมเีสนผาศูนยกลาง 
กี่เมตร 
 ก.   ๒๐   เมตร     ข.   ๓๐   เมตร 
 ค.   ๔๐   เมตร     ง.   ๕๐   เมตร 
๓๖๙.   การใช ค.๖๐  ต้ังยิงอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันเปนหมวด  ควรต้ังยิงหางกันประมาณกีเ่มตร 



 

 

๔๒ 

 ก.   ๒๐   เมตร     ข.   ๓๐   เมตร 
 ค.   ๔๐   เมตร     ง.   ๕๐   เมตร 
๓๖๐.   การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศของ ผบ.หมวด ค.๖๐  เพ่ืออะไร 
 ก.   เพ่ือหาขอเสนอแนะการใช ค.๖๐  ทางยุทธวิธ ี ข.   เพ่ือการปฏิบัติของหนวยเหนอื 
 ค.   เพ่ือการปฏิบัติของหนวยขางเคียง  ง.   ขอ ก. และ ข.  ถูก  
๓๖๑.   หลังจากนําอาวุธเขาประจําท่ีตั้งยิงเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง  ณ.ที่หมายแลว  ผบ.หมวด ค.๖๐  ตองกํากับ
ดูแลหนวยรองเรื่องอะไรบาง 
 ก.   ตรวจสอบสภาพอาวุธ   ข.   รายงานสถานภาพกําลังพล 
 ค.   รายงานสถานภาพอาวุธ -  กระสุน  ง.   ถูกทุกขอ 
 
วิชา  หมวดหนุนของกองรอยอาวุธเบาในแนวหนาต้ังรับ / มว.ค.๖๐ ในการถอนตัว 
๓๖๒.   หมวดหนุนของกองรอยอาวุธเบา  จะต้ังอยูท่ีใดขณะทําการตั้งรับ 
 ก.   ขางหลังหมวดในแนวหนา   ข.   ขางหนาหมวดในแนวหนา 
 ค.   ทางปกใดปกหนึ่งของหมวดในแนวหนา ง.   แลวแต ผบ.รอยจะสั่ง 
๓๖๓.   ท่ีต้ังของหมวดหนนุของกองรอยอาวุธเบา  ซึ่งต้ังอยูหลังแนวต้ังรับนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ืออะไร 
 ก.   เพื่อความกวางของแนวต้ังรับ   ข.   เพ่ือเพ่ิมเติมกําลังพล 
 ค.   เพ่ือเพ่ิมความลกึใหกับพ้ืนท่ีต้ังรับ  ง.   ถูกทุกขอ 
๓๖๔.   ผูมอีํานาจมอบที่ต้ังจริงใหกับหมวดหนนุ คอืใคร 
 ก.   ผบ.หมวดหนุน    ข.   ผบ.รอย 
 ค.   ผบ.พัน     ง.   ผูการกรม 
 
๓๖๕.   ภารกิจของหมวดหนุน  คือ 
 ก.   จํากัดการเจาะของขาศึก   ข.   ปองกันปก และขางหลังของกองรอย 
 ค.   สนับสนุนหมวดในแนวหนาดวยการยิง ง.   ถูกทุกขอ 
๓๖๖.   ท่ีตั้งจริงของหมวดหนุน  อยูหางจากหมวดในแนวหนาเทาไร 
 ก.   ๔๐๐  -  ๕๐๐   เมตร    ข.   ๓๐๐  -  ๔๐๐   เมตร 
 ค.   ๒๕๐  -  ๓๐๐   เมตร    ง.   ๑๕๐  -  ๒๐๐   เมตร 
๓๖๗.   โดยทั่วไปหมวดหนนุคงทําการดัดแปลงภมิูประเทศ  เพ่ือวางกําลังต้ังรับในลกัษณะเชนเดยีวกับหมวดปน
เลก็ในแนวหนา  ยกเวนขอใดไมตองปฎบัิติ 
 ก.   ตองขุดหลุมบุคคล    ข.   ไมตองเตรียมวางฉากการยิงขั้นสุดทาย 
 ค.   ตองกําหนดเขตการยิง   ง.   ถูกทุกขอ 
๓๖๘.   การวางกําลังของหมูปนเล็กในหมวดหนุนวางอยางไร 
 ก.   ๓  หมูเคียงกัน    ข.   ๒  หมูในแนวหนา  ๑  หมูหนุน 



 

 

๔๓ 

 ค.   ๑  หมูในแนวหนา  ๒  หมูหนุน  ง.   วางกําลังปองกันรอบตัว 
๓๖๙.    การมอบภารกิจใหกับหมูปนกลของหมวดหนุนคงเชนเดียวกับหมวดในแนวหนา  ยกเวนขอใด 
 ก.   มอบเขตการยิงให    ข.   การจัดท่ีต้ังยิงสํารอง 
 ค.   การยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย   ง.   การตั้งยิงบนขาหย่ัง 
๓๗๐.   การจัดยามคอยเหตขุองหมวดหนุน  มีขอพิจารณาอยางไร 
 ก.   ต้ังเทากับหมวดในแนวหนา   ข.   ต้ังนอยกวาหมวดในแนวหนา 
 ค.   ต้ังมากกวาหมวดในแนวหนา   ง.   ไมตองมียามคอยเหตุ 
๓๗๑.   การเคลือ่นยายหมวดหนนุไปยังท่ีม่ันแหงอื่น ๆ  ปฏบัิตอิยางไร 
 ก.   เคลื่อนยายไปท้ังหมวด   ข.   เคลือ่นยายไปทีละหมู 
 ค.   เคลือ่นยายไปบางสวน   ง.   แลวแต ผบ.รอยจะสั่ง 
๓๗๒.   การปฏิบัติการตีโตตอบของหมวดหนนุ  จะตองพิจารณาจากอะไร 
 ก.   หมวดมิไดกําลังจํากัดการเจาะของขาศกึ ข.   การตีโตตอบตองมีหวังจะทําสําเร็จ 
 ค.   การเจาะของขาศกึมิไดมกีารเพ่ิมเติมกําลัง ง.   ถูกทุกขอ 
๓๗๓.   เม่ือทราบที่ม่ันจริง  และท่ีตั้งยิงสํารองตาง ๆ  ของหมวดหนนุแลว  หมวดหนนุจะตองอยู ณ. ท่ีใด 
 ก.   ท่ีมั่นจริง     ข.   ท่ีมั่นสํารอง 
 ค.   ท่ีมั่นเพ่ิมเติม     ง.   ที่ม่ันในแนวหนา 
๓๗๔.   ใครเปนผูพิจารณาการวางแผนการตีโตตอบ 
 ก.   ผบ.หมวด     ข.   ผบ.รอย 
 ค.   ผบ.พัน     ง.   ผบ.กรม 
 
 
๓๗๕.   หมวดหนนุควรจัดท่ีม่ันดัดแปลงอยางไร 
 ก.   ไมตองจัด     ข.   จัดเพียงหนึ่งแหง 
 ค.   จัดสองแหง หรอืมากกวา   ง.   ไมมีขอใดถกู 
๓๗๖.   การปฏิบัติภารกิจของหมวดหนนุในการเฝาตรวจ  และจัดการระวังปองกนัพ้ืนทีส่วนหลังตองทําอยางไร 
 ก.   จัดยามคอยเหตุตามจุดตาง ๆ   ข.   จัดต้ังท่ีตรวจการณ หรือท่ีฟงการณ 
 ค.   การวางพลสุะดุด  วางระเบิด   ง.   ถูกทุกขอ 
๓๗๗.   การถอนตัวมีการปฏิบัติ  ๒  วิธี  คอื การถอนตัวโดยไมมีขาศกึกดดัน และวิธีใด 
 ก.   ถอนตัวโดยมีขาศกึกดดัน   ข.   การถอนตัวโดยสมัครใจ 
 ค.   ถอนตัวตามคําสั่ง    ง.   ไมมีขอใดถกู 
๓๗๘.   การถอนตัวโดยไมมีขาศกึกดดนั  มักเลอืกถอนตัวชวงเวลาใด 
 ก.   เวลากลางคนื    ข.   เวลากลางวัน 
 ค.   เวลากอนมืดค่ํา    ง.   เวลากอนรุงสาง 



 

 

๔๔ 

๓๗๙.   การถอนตัวของหนวยทหารตองถอนตัวขณะอยูในสถานการณใด 
 ก.   ต้ังรับ     ข.   เขาตี 
 ค.   ถอนตัว     ง.   ถูกทุกขอ 
๓๘๐.   ผูที่ทําหนาท่ีแทนผูบังคับกองรอยควบคมุชดุลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ณ. ท่ีตั้งใหมขางหลังขณะถอน
ตัว คือใคร 
 ก.   ผบ.มว.ปล.     ข.   รอง ผบ.รอย 
 ค.   ผบ.มว.ค.๖๐     ง.   ผูอาวุโสสูงสดุ 
๓๘๑.   ตามปกตแิลว  ผบ.มว.ค.๖๐  ตองประสานงาน  และรวมตรวจภูมิประเทศ ณ. ท่ีต้ังใหมพรอมกับใคร 
 ก.   ผบ.มว.ปล.  ท่ีเปนหมวดหนุน   ข.   ผบ.หมู ปก. 
 ค.   รอง ผบ.รอย     ง.   ถูกทุกขอ 
๓๘๒.   ที่ต้ังของ  มว.ค.๖๐ ณ. ที่รวมพลในแนวถอนตัว  ตองอยูใกลกับหนวยใด 
 ก.   หมู ปก.     ข.   ตอน ปรส. 
 ค.   มว.ตถ.     ง.   หมวดหนุน 
๓๘๓.   ในการถอนตัว  ผบ.กองกําลังสวนท่ีเหลอืท้ิงไวปะทะคอืใคร 
 ก.   รอง ผบ.มว.ค.๖๐    ข.   รอง ผบ.รอย 
 ค.   ผบ.มว.ค.๖๐     ง.   ผบ.มว.ปล. 
๓๘๔. หมวด ค.๖๐  จะท้ิง หมู ค.๖๐  ไว ๑ - ๒ หมู  เพ่ือเปนสวนท้ิงไวปะทะใครเปนผูดแูลสวนนี ้
 ก.   รอง ผบ.มว.ค.๖๐    ข.   รอง ผบ.รอย 
 ค.   ผบ.มว.ค.๖๐     ง.   ผบ.หมู ค.๖๐ 
 
 
๓๘๕.   สวนทีเ่หลือไวปะทะถอนตัวเม่ือใด 
 ก.   ตามเวลาท่ีกําหนด    ข.   เมือ่ไดรับคาํสั่ง 
 ค.   ถกูท้ังขอ ก. และ ข.    ง.   ผิดทุกขอ 
๓๘๖.   การถอนตัวของ มว.ค.๖๐  จะถอนตัวไปยังที่ใด 
 ก.   ท่ีรวมพลหมวด    ข.   ท่ีรวมพลกองรอย 
 ค.   ท่ีรวมพลกองพัน    ง.   ผิดทุกขอ 
๓๘๗.   การถอนตัวทุกครั้งใชรูปขบวนใด 
 ก.   แถวตอน     ข.   แถวหนากระดาน 
 ค.   สามเหลี่ยมแหลมหนา   ง.   สามเหลี่ยมแหลมหลัง 
๓๘๘.   เม่ือ มว.ค.๖๐  ไดรับคําสั่งถอนตัวงานท่ีหมวดตองกระทํา  ๒  ประการ คือ  การลาดตระเวนท่ีต้ังใหมขาง
หลัง  และ อะไร 
 ก.   การ ลว. ตรวจภูมิประเทศของ ผบ.มว.ค ๖๐ ข.   การรายงานตัวตอ ผบ.รอย 



 

 

๔๕ 

 ค.   การตรวจความพรอมของหนวย  ง.   ไมมีขอใดถกู 
๓๘๙.   เมือ่  มว.ค.๖๐  เดินทางถึงท่ีม่ันใหมแลว  ผบ.มว.ค.๖๐  ดําเนนิการอยางไร 
 ก.   ตรวจที่ตรวจการณกองรอย   ข.   เลอืกท่ีต้ังยิง ค.๖๐ 
 ค.   อํานวยการวางสายโทรศัพท   ง.   ถูกทุกขอ 
๓๙๐.   ในการลาดตระเวนตวรจภูมิประเทศของ มว.ค.๖๐  ผูแทน ผบ.มว.  ตองดาํเนินการอยางไร 

ก. ตรวจเลือกท่ีรวมพลของหมวด   
ข.   ตรวจเลอืกและกาํหนดเสนทางถอนตัว 

 ค.   บันทึกผลการตรวจ และรายงานให ผบ.มว.ทราบ 
 ง.   ถูกทุกขอ 
๓๙๑.   เม่ือกําลังสวนใหญของ  มว.ค.๖๐  ถอนตัว  หมูที่ท้ิงไวปะทะปฏิบัติอยางไร 
 ก.   เปลี่ยนท่ีต้ังยิงใหม    ข.   ต้ังยิง ณ.จุดเดิม 
 ค.   เก็บอาวุธกระสนุเพ่ือรอถอนตัว  ง.   เปลีย่นแผนการยงิใหม 
 
วิชา  การติดตอส่ือสาร 
๓๙๒.   สิ่งท่ีกลาวตอไปนี้ขอใดไมอยูในเรือ่งของการติดตอสือ่สาร 
 ก.   วิทยุ      ข.   โทรศัพท 
 ค.   พลนําสาร     ง.   คอมพิวเตอร 
๓๙๓.   เคร่ืองมอืสือ่สารหลักท่ีใชในการรบดวยวิธีรกุ  คอื 
 ก.   โทรศัพท , พลนําสาร    ข.   ทัศนะสัญญาณ , พลนําสาร 
 ค.   เสียงสัญญาณ    ง.   วิทยุ , พลนําสาร 
 
๓๙๔.   เคร่ืองมอืสือ่สารหลกัท่ีใชในการรบดวยวิธีรับ  คอื 
 ก.   โทรศัพท , พลนําสาร    ข.   ทัศนะสัญญาณ , พลนําสาร 
 ค.   เสียงสัญญาณ    ง.   วิทยุ , พลนําสาร 
๓๙๕.   ในการรบดวยวิธีรับนั้นหลังจากที่ขาศกึไดเขาปะทะแลว  จะใชเครื่องมือสือ่สารใด 
 ก.   วิทยุ      ข.   โทรศัพท 
 ค.   พลนําสาร     ง.   ทัศนะสัญญาณ 
๓๙๖.   ในเรือ่งทัศนะสญัญาณนัน้  ขอใดกลาวไมถกูตอง 
 ก.   ทาสญัญาณ     ข.   ไฟฉาย 
 ค.   กระสุนสองวิถ ี    ง.   ถูกทุกขอ 
๓๙๗.   การเลือ่นฉาก  หรอืยายการยิงนั้น  จะใชการสือ่สารชนิดใด 
 ก.   วิทยุ      ข.   โทรศัพท 
 ค.   พล ุหรอืควัน    ง.   แผนผาสัญญาณ 



 

 

๔๖ 

๓๙๘.   ในเรือ่งเสียงสญัญาณนั้น  ขอใดกลาวไมถกูตอง 
 ก.   แตร , ฆอง     ข.   ฆอง , กลอง 
 ค.   เสียงปน , เครือ่งมือท่ีทําใหเกิดเสียง  ง.   ถูกทุกขอ 
๓๙๙.   การใชเครื่องมือสื่อสารประเภทวิทยุนั้น  จะใชในกีภ่ารกิจ 
 ก.   ๑   ภารกิจ     ข.   ๒   ภารกิจ 
 ค.   ๓   ภารกิจ     ง.   ๔   ภารกิจ 
๔๐๐.   สิ่งใดไมใชภารกจิ  การใชเครือ่งมือสือ่สารประเภทวิทย ุ
 ก.   การควบคุมทางยุทธวิธ ี   ข.   ควบคุมเมื่อยังไมเกิดการปะทะ 
 ค.   การติดตอทางธุรการ    ง.   การควบคุมการยิง 
๔๐๑.   วิทยท่ีุสามารถติดตอกันไดนั้น  จะตองมีคณุสมบัติใด 

ก. มีการปรุงคลืน่แบบเดียวกัน    
ข.   มีความถี่ตรงกัน 

 ค.   ระยะระหวางชุดจะตองอยูในระยะทํางานของคลื่นวิทยุ 
 ง.   ถูกทุกขอ 
๔๐๒.   สัญญาณวิทยท่ีุใชคนัเคาะ  คอืสัญญาณแบบใด 
 ก.   VOICE     ข.   CONTINUOUS  WAVE  ( CW ) 
 ค.   Single   Side   Bandessb   ง.   ไมมีขอใดถกู 
 
 
 
 
๔๐๓.   กฏในการปฏิบัติงานจะชวยใหใชการติดตอสื่อสารทางวิทยุมีประสิทธภิาพท่ีดีย่ิง  ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. ขาวควรจะชัดเจน , กะทัดรัด , สมบูรณ   
ข.   พูดใหชดั , ชา เปนวลีตามปกติ 

  ค.   ใหใชระบบรับรองฝาย    
 ง.   ใหสํานกึอยูเสมอวาผูบังคับบัญชาคอยฟงอยูตลอดเวลา 

๔๐๔.   การอานออกเสยีงตัวอกัษรไทยนั้น  มีตัวใดท่ีอานแลวตางจากมาตราฐานการอานตามแบบอานภาษาไทย 
 ก.   ฐ      ข.   ฏ 
 ค.   ส      ง.   ภ 
๔๐๕.   ทานคดิวา  การอานตัวเลข  ตัวใดอานตางจากปกตท่ัิวไป 
 ก.   ๐      ข.   ๓ 
 ค.   ๕      ง.   ๗ 
๔๐๖.   ตัวเลขใด  เม่ือไมอานเปนตัว ๆ  ใหออกเสยีงเดิม 



 

 

๔๗ 

 ก.   ๐      ข.   ๒ 
 ค.   ๓      ง.   ๗ 
๔๐๗.   การอานในขอใด  ไมอานทีละตัวเสมอ 
 ก.   พิกดัแผนท่ี     ข.   เวลา 
 ค.   จํานวนเลขท่ีพอดีรอย  หรอืพัน  ไมมีเศษ ง.   หมู  วัน  เวลา 
๔๐๘.   สถานีวิทยุจะเขาใจกันไดดวยความดัง  และความชดัเจนของสัญญาณความดัง  และความชดัเจนของ
สัญญาณวิทยุ  มีกี่ระดับ 
 ก.   ๒   ระดับ     ข.   ๓   ระดับ 
 ค.   ๔   ระดับ     ง.   ๕   ระดับ 
๔๐๙.   สวนตาง ๆ  ของขาวมีกีส่วน 
 ก.   ๑    สวน     ข.   ๒   สวน 
 ค.   ๓   สวน     ง.   ๔   สวน 
๔๑๐.   ขอใดไมอยูในสวนของ  หัวขาว 
 ก.   การเรยีกขาน     ข.   คําพูดตามระเบียบ  “ รับขาว ”   
 ค.   หลกัฐานของขาว  “ ท่ี ”   ง.   คําแนะนําหัวขาว  “ อานตาม ” 
๔๑๑.  ในสวนตัวขาวนั้น  ประกอบดวยสวนใดบาง 
 ก.   เนื้อขาว     ข.   แนวความคิด  หรอืความเห็น 
 ค.   หมู  วัน  เวลา    ง.   ถูกท้ังขอ ก. และ ข. 
 
 
 
๔๑๒.   ขายการสือ่สารทางวิทยุของหมวดอาวุธหนกัใชวิทยุชนดิใด 
 ก.   PRC – ๖๒๔     ข.   PRC – ๗๗ 
 ค.   GRC – ๑๒๕    ง.   VRC – ๓๔                                                                              
๔๑๓.   ขายการสือ่สารทางวิทยุของหมวดชางโยธาใชวิทย ุ PRC – ๖๒๔ และ PRC – ๗๗  อยางละกี่เครือ่ง 
 ก.   ๑ , ๑   เคร่ือง     ข.   ๒ , ๒   เครือ่ง  
 ค.   ๓ , ๑   เครือ่ง    ง.   ๔ , ๑   เครือ่ง 
๔๑๔.   ขายการสือ่สารทางสายของ ทก.รอยอาวุธเบา  ใชโทรศัพทชนิดใด 
 ก.   CE – ๑๑     ข.   TA – ๑ / PT 
 ค.  TA – ๓๑๒ / PT     ง.   SB ๙๙๓ / GT 
๔๑๕.   ขายการติดตอสื่อสารทางสายของกองพันทหารราบนั้น  ในแตละกองรอยใชโทรศพัทชนดิใด 
 ก.   SB ๙๙๓ / GT    ข.   TA – ๓๑๒ / PT 
 ค.   TA – ๑ / PT     ง.    CE – ๑๑ 



 

 

๔๘ 

๔๑๖.   ศนูยสื่อสารจะตองปฏิบัติงานวันละกีช่ั่วโมง 
 ก.   ๘   ชั่วโมง     ข.   ๑๒   ชั่วโมง 
 ค.   ๑๘   ชั่วโมง     ง.   ๒๔   ชั่วโมง 
๔๑๗.   ระเบยีบการใชวิทย ุ หนวยงานระดับใดเปนผูกําหนด 
 ก.   กองทัพบก     ข.   กองทัพภาค 
 ค.   กองพล     ง.   กรม 
๔๑๘.   ความถีส่ถานีวิทยแุบบ  AM  จะตองตรวจสอบความถี่อยางนอยวันละกี่ครั้ง 
 ก.   ๑   คร้ัง     ข.   ๒   ครั้ง 
 ค.   ๓   ครั้ง     ง.   ๔  ครั้ง 
๔๑๙.   ในการท่ีความถี่วิทยุถกูรบกวน  จะตองรายงานนายทหารสื่อสารระดับใด 
 ก.   กรม      ข.   กองพล 
 ค.   กองทัพภาค     ง.   กองทัพบก 
๔๒๐.   การใชทัศนะสัญญาณตามที่ระเบียบ ทบ. ไดกําหนดไวนั้นพลุรมสอีะไร  ท่ีจะใชเพ่ือสองสวางเทานั้น 
 ก.   สแีดง     ข.   สเีขยีว 
 ค.   สขีาว     ง.   สีน้ําเงิน 
๔๒๑.   การรับรองฝายนัน้จะตองใชเม่ือ 
 ก.   เมือ่คาดวาจะมีการงดสงขาว   ข.   รับรองการระงับวิทยุ 
 ค.   รับรองการสงวิทย ุ    ง.   เม่ือถกูถามการรับรองฝายจากสถานอีื่น 
 
 
 
๔๒๒.   ในการรับรองฝายนัน้  ขอใดกลาวไมถกูตอง 

ก. เม่ืองดการติดตอ  หรอืลดขอความรายงานใหสั้นลง 
ข. เม่ือสงขาวไปยังสถานีท่ีกําลังระงับการสง 
ค. เม่ือสงขาวลับเปนขอความธรรมดา 
ง. เม่ือสถานีถกูบังคับใหสงขาวท่ีไมตองตอบ  

๔๒๓.   วิทยมืุอถอื   PRC – ๖๒๔   มีปุมควบคมุทั้งหมดกีปุ่ม 
 ก.   ๒   ปุม     ข.   ๓   ปุม 
 ค.   ๔   ปุม     ง.   ๕   ปุม 
๔๒๔.   จํานวนชองสถานีของวิทยมืุอถอื  PRC – ๖๒๔  มีกีช่อง 
 ก.   ๒,๒๒๐   ชอง    ข.   ๒,๓๒๐   ชอง 
 ค.   ๒,๔๒๐   ชอง    ง.   ๒,๕๒๐   ชอง 
๔๒๕.   ระดับไฟใชงานของวิทยมืุอถอื  PRC – ๖๒๔  คอื 



 

 

๔๙ 

 ก.   ๑๐ - ๑๗   โวลต    ข.   ๑๕ - ๒๐   โวลต 
 ค.   ๒๕ - ๓๐   โวลต    ง.   ๓๕ - ๔๐   โวลต 
๔๒๖.   แบตเตอร่ี  ของวิทยุมือถอื  PRC – ๖๒๔  ใชงานไดประมาณกีช่ั่วโมง 
 ก.   ๑๗   ชั่วโมง     ข.   ๑๘   ชั่วโมง 
 ค.   ๑๙   ชั่วโมง     ง.   ๒๐   ชั่วโมง 
๔๒๗.   น้ําหนักวิทยุมอืถอื  PRC – ๖๒๔  มีน้ําหนกักีก่รัม 
 ก.   ๙๕๐   กรัม     ข.   ๙๖๐   กรัม 
 ค.   ๙๗๐   กรัม     ง.   ๙๘๐   กรัม 
๔๒๘.   ความถีข่องวิทย ุ AN – PRC – ๗๗  LOW  BAND  มียานความถีเ่ทาใด 
 ก.   ๓๐.๐๐   ถึง   ๕๒.๙๕   MHZ   ข.   ๓๕.๐๐   ถึง   ๕๓.๐๐   MHZ  
 ค.   ๓๗.๐๐   ถึง   ๕๖.๐๐   MHZ   ง.    ๕๖.๐๐   ถึง   ๖๐.๐๐   MHZ 
๔๒๙.   เสาอากาศสัน้  AT – ๘๙๒ / PRC – ๒๕  ยาวเทาใด 
 ก.   ๓   ฟุต     ข.   ๔   ฟุต 
 ค.   ๕   ฟุต     ง.   ๖   ฟุต 
๔๓๐.   โทรศพัทแบบ TA– ๔๓ / PT  ตัวเครือ่งมีน้ําหนักเทาใด 
 ก.   ๗   ปอนด     ข.   ๗.๕   ปอนด 
 ค.   ๘   ปอนด     ง.   ๙.๕    ปอนด 
๔๓๑.   เคร่ืองสลับสายฉุกเฉิน  SB – ๙๙๓ / GT  ความจุทางสายสามารถจุไดกี่ทางสาย 
 ก.   ๕   ทางสาย     ข.   ๖   ทางสาย 
 ค.   ๗   ทางสาย     ง.   ๘   ทางสาย 
 
วิชาเหลาทหารมา  
  ๔๓๒.  ปลย. ๑๑ เปนอาวุธประจํากายทหารออกแบบโดยบริษัทเฮกเลอรยิงไกลสุดเทาไร 

ก.  ๒,๕๐๐  เมตร                                              ข.  ๓,๐๐๐  เมตร 
ค.  ๓,๑๐๐  เมตร                                               ง.  ๔,๐๐๐  เมตร 

๔๓๓. ปลย.๑๑ ยิงหวังผลประมาณเทาไร 
         ก.  ๓๐๐  เมตร                                                   ข.  ๔๐๐  เมตรลงมา 
         ค.  ๕๐๐  เมตร                                                   ง.  ๔๒๐  เมตร 
๔๓๔. ปลย.๑๑ มีกระสนุท่ีใชกีช่นดิ 
         ก.  ๒  ชนิด                                                      ข.  ๓  ชนิด 
         ค.  ๔  ชนิด                                                    ง.  ๕  ชนิด 
๔๓๕. ในการยิงปน ปลย ๑๑ ถายิงปนแลวไมลั่นออกไก ใหรอท่ีจะแกไขกี่วินาที 
         ก.  ๕  วินาที                                                    ข.  ๑๐  วินาที 



 

 

๕๐ 

         ค.  ใหนับ ๑ – ๑๐                                               ง.  ถูกท้ังขอ ข.และ ค. 
๔๓๖. ปลย.๑๑ ในการปรับปนในระยะ ๒๕ เมตร ใหปรับศูนยเล็งไปท่ี 
         ก.  ตัว V                                                         ข.  รูหมายเลข ๓ 
         ค.  รูหมายเลข ๒                                                 ง.  ไมจําเปนตองปรับ 
๔๓๗. ปลย. M .๑๖ ยิงไดไกลสุดเทาไร 
         ก.  ๒,๖๕๓  เมตร                                               ข.  ๓,๐๐๐ เมตร 
         ค.  ๒๕๐๐ เมตร                                                  ง.  ๒,๐๐๐ เมตร 
๔๓๘. ปลย.M.๑๖ ยิงหวังผลไดเทาไร 
         ก.  ๘๐๐  เมตร                                                   ข.  ๕๐๐  เมตร 
         ค.  ๔๖๐ เมตรลงมา                                              ง.  ไมมีขอใดถกู 
๔๓๙. ปลย.M.๑๖ กวางปากลํากลองเทาไร 
         ก.  ๕.๕๖ มม.                                                    ข.  ๐.๒๒๓  นิ้ว 
         ค.  ถกูท้ังขอ ก.และ ข.                                           ง.  ไมมีขอใดถกู 
๔๔๐. เครือ่งยิงลกูระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M.๒๐๓ ใชติดกบัปนชนิดใด 
         ก.  ปลย.M.๑๖ A ๑                                              ข.  ปลย.๑๑ 
         ค.  M ๖๐                                                             ง.  ปพ.๘๖ 
๔๔๑. เครือ่งยิงลูกระเบิด ขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ ยิงไกลสดุเทาไร 
         ก.  ๑๕๐  เมตร                                                     ข.  ๒๐๐  เมตร 
         ค.  ๓๐๐  เมตร                                                     ง.  ๔๐๐  เมตร 
   
 
๔๔๒. เครือ่งยงิลกูระเบิดขนาด ๔๐ มม. M ๒๐๓ ยิงเปาหมายเปน พ้ืนท่ี ๓๕๐ เมตร และเปนเปาหมายเปนจุด
เทาไร 
         ก.  ๑๕๐  เมตร                                                    ข.  ๒๐๐  เมตร 
         ค.  ๓๐๐  เมตร                                                     ง.  ๔๐๐  เมตร  
๔๔๓.  กระสนุ ขนาด ๔๐ มม. เม่ือยิงพนลํากลองแลวอาการหมุนท่ีรอบ/กี่นาที 

ก.  ๒,๐๐๐ รอบ/นาที                                      ข.  ๓,๗๐๐ รอบ/นาที 
ค.  ๑,๐๐๐  รอบ/นาที                                      ง.  ๓,๐๐๐  รอบ/นาที 

๔๔๔.  ภายในลํากลองป M ๒๐๓ มีจํานวนเกลียวกี่เกลียว 
       ก.  ๖  เกลียว                                                          ข.  ๕  เกลียว 
       ค.  ๔  เกลยีว                                                          ง.  ไมมีเกลียว 

๔๔๕.  ปนกล MAG ๕๘ เปนปนเอนกประสงคผลิตในประเทศเบลเย่ียมขนาด ๗.๖๒ มม.x ๕๑ มม.ยิงไกลสุด 
       ก.  ๓,๐๐๐  เมตร                                                      ข.  ๒,๐๐๐  เมตร 



 

 

๕๑ 

       ค.  ๓,๗๒๕  เมตร                                                    ง.  ๔,๐๐๐  เมตร 
๔๔๖.  ปนกล MAG ๕๘ เปนปนเอนกประสงค ยิงหวังผลเทาไร 

       ก. ๑,๕๐๐  เมตร                                                       ข.  ๑,๗๐๐  เมตร 
       ค.  ๑,๘๐๐  เมตร                                                      ง.  ๒,๐๐๐  เมตร 

๔๔๗.  ปนกล MAG ๕๘ มีอัตราการยิง กี่นัด/นาที 
       ก.  ๖๕๐-๑,๐๐๐ นัด/นาที                                         ข.  ๕๕๐ นัด/นาที 
       ค.  ๑,๒๐๐ นัด/นาที                                                   ง.  ๑,๕๐๐ นัด/นาที 

๔๔๘. ปนกล MAG.๕๘ ทํางานดวยระบบกกรวยอัดแกสจะทํางานดวยหนาลูกเลื่อนเปด ปนการจัดกรวยอัดแกส 
       ก.  รูท่ี ๑                                                                    ข.  รูท่ี ๒ 
       ค.  รูท่ี ๓                                                                  ง.  รูท่ี  ๔ 

๔๔๙. ปนกล M ๖๐ มีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร 
       ก.  ๖๐  มม.                                                             ข.  ๗.๖๒  มม. 
       ค.  ๕๐  มม.                                                             ง.  ๕.๕๖  มม.  

๔๕๐.  ปนกล M ๖๐ เปนปนกลอัตโนมัติ ระบายความรอนดวย อะไร 
       ก.  น้ํา                                                                       ข.  แกส 
       ค.  อากาศ                                                                 ง.  ไมมีขอใดถกู  
๔๕๑.  ปน M ๖๐ มีระยะยงิไกลสดุเทาไร 
       ก.  ๔,๐๐๐  เมตร                                                         ข.  ๒,๐๐๐  เมตร 
       ค.  ๓,๐๐๐  เมตร                                                         ง.  ๓,๗๒๕  เมตร 

    
 
๔๕๒. ปนกล M ๖๐ ความเร็วในการยิงสูงสุดเทาไร 

       ก.  ๕๕๐ นัด/นาที                                                        ข.  ๖๐๐ นัด/นาที 
       ค.  ๔๐๐ นัด/นาที                                                         ง.  ๓๐๐ นัด/นาที 

  ๔๕๓. ปนกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม.ท่ีใชเปนปนตอสูอากาศยาน บน รสพ.๘๕ ยิงํากลสดุเทาไร 
         ก.  ๔,๐๐๐  เมตร                                                         ข.  ๕,๐๐๐  เมตร 
         ค.  ๖,๐๐๐  เมตร                                                         ง.  ๗,๐๐๐  เมตร 
 ๔๕๔.   ปนกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม. ทํางานดวยแกส ระบายความรอนดวยอากาศ ปอนกระสนุดวยสาย
กระสุนการนําสายกระสุนเขาตัวปน สามารถนําเขาไดทางไหนของตัวปน 
         ก.  ทางซาย                                                                ข.  ทางขวา 
         ค.  ทางบน                                                                 ง.  ไดท้ังสองทาง แตตองเปลี่ยนทางปอน 
  ๔๕๕.  ปนกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม.หวังผลทางอากาศเทาไร 
         ก.  ๑,๖๐๐  เมตร                                                          ข.  ๑,๘๐๐  เมตร 



 

 

๕๒ 

         ค.  ๒,๐๐๐  เมตร                                                          ง.  ๒,๒๐๐  เมตร 
 ๔๕๖.   ปนกล แบบ ๕๙ ขนาด ๑๒.๗ มม. ยิงมุมตํ่าสุดเทาไร 
          ก.  ๕  องศา                                                               ข.  ๖  องศา 
          ค.  ๗  องศา                                                               ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๔๕๗.   เครือ่งยงิลกูระเบิดขนาด ๔.๒ นิ้ว กวางปากลํากลองเทาไร 
          ก.  ๑๐๕  มม.                                                              ข.  ๑๒๐  มม. 
          ค.  ๘๑  มม.                                                                ง.  ๘๒  มม. 
 ๔๕๘.   กระสุนเคร่ืองยงิลกูระเบิดขนาด ๑๒๐ มม. M ๘๖ มีกีช่นิด 
          ก.  ๒  ชนิด                                                                 ข.  ๓  ชนิด 
          ค.  ๔  ชนิด                                                                  ง.  ๕  ชนิด 
 ๔๕๙.   กระสนุมูลฐานของเคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด ๑๒๐ มม. ๑ กระบอกมีกี่นัด 
          ก.  ๑๘๔  นัด                                                               ข.  ๑๔๘  นัด 
          ค.  ๑๕๐  นัด                                                                ง.  ไมมีขอใดถกู 
  ๔๖๐.   เคร่ืองยิงลูกระเบิดขนาด ๘๒ มม. ยิงไกลสุดเทาไร 
          ก.  ๓,๐๔๐  เมตร                                                      ข.  ๓,๐๐๐  เมตร 
          ค.  ๓,๕๐๐  เมตร                                                      ง.  ไมมีขอใดถกู    
  ๔๖๑.  ลํากลองเคร่ืองยิงลกูระเบิด ขนาด ๘๒ มม. มีน้ําหนักเทาไร 
          ก.  ๑๗  กก.                                                            ข.  ๑๘  กก. 
          ค.  ๑๗.๘  กก.                                                         ง.  ไมมีขอใดถกู 
 
 
 ๔๖๒.   รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ติดตั้ง ปนใหญ ๑ กระบอก มีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร 
          ก.  ๗๖  มม.                                                            ข.  ๙๐  มม.   
          ค.  ๑๐๕  มม.                                                           ง.  ๑๒๐  มม. 
 ๔๖๓.   รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน มีปนกลรวมแกน ๑ กระบอกมีขนาดเทาไร 
          ก.  ๗.๖๐  มม.                                                          ข.  ๗.๖๒  มม. 
          ค.  ๗.๖๕  มม.                                                          ง.  ๗.๗๒  มม. 
 ๔๖๔.   รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ปนใหญสามารถหมุนไดรอบตัว ใหมุมสูงได + ๖๐๐ มิลเลียม และมุมกดของ
ปนใหญ คือเทาไร 
          ก.  -๒๘๐  มิลเลียม                                                    ข.  -๓๘๐  มิลเลียม 
          ค.  -๑๘๐  มิลเลียม                                                     ง.  -๔๘๐  มิลเลียม 
 ๔๖๕.   ระยะยิงไกลสุดในการยิงเล็งตรง ของรถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน คือ 
          ก.  ๑,๐๐๐  เมตร                                                        ข.  ๒,๐๐๐  เมตร 



 

 

๕๓ 

          ค.  ๓,๐๐๐  เมตร                                                        ง.  ๒,๒๐๐  เมตร 
 ๔๖๖.   รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ติดต้ังปนกลรวมการ ๑ กระบอก มีระยะยิงไกลสุดเทาไร 
          ก.  ๑,๐๐๐  เมตร                                                        ข.  ๒,๐๐๐  เมตร 
          ค.  ๑,๕๐๐  เมตร                                                       ง.  ๗๕๐  เมตร 
 ๔๖๗.   รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ติดต้ังเครือ่งยิงลูกระเบิดควันขางปอมปนขางละเทาไร 
         ก.  ๔  ลํากลอง                                                           ข.  ๖  ลํากลอง 
         ค.  ๘  ลํากลอง                                                           ง.  ๑๐  ลํากลอง 
 ๔๖๘.   ระบบเคร่ืองรับแรงถอยของรถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน มี ๒ ระบบ คือ ๑ ระบบเคร่ืองรับแรงถอยใชน้ํามัน  
         ๒.ระบบเคร่ืองสงปนกลับเขาที่ใชอะไรเปนแรงดัน 
         ก.  อากาศ                                                                 ข.  น้ํามัน 
         ค.  อากาศท่ีมีความดันและน้ํามนั                             ง.  แกสไนโตรเจน 
 ๔๖๙.   น้ํามันหลอลื่นเครื่องรับแรงถอยปนใหญขนาด ๗๖ มม. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน ไดแก  
          ก.  OM – ๑๓                                          ข.  XO – ๒๖๔ 
          ค.  PX – ๗                                             ง.  PX – ๔ 
 ๔๗๐.   จํานวนกระสนุปนใหญขนาด ๗๖ มม. บรรทุกบนรถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน มีจํานวนเทาไร 
          ก.  ๒๐  นัด                                             ข.  ๓๐  นัด 
          ค.  ๔๐  นัด                                             ง.  ๕๐  นัด 
 ๔๗๑.    จํานวนกระสนุปนกลรวมแกนขนาด ๗.๖๒ มม. บรรทุกบนรถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน มีจํานวนเทาไร 
          ก.  ๕๐๐  นัด                                            ข.  ๑,๐๐๐  นัด 
          ค.  ๒,๐๐๐  นัด                                         ง.  ๓,๐๐๐  นัด 
  
๔๗๒.   รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐ ติดต้ัง ปนใหญ ๑ กระบอก มีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร 
          ก.  ๗๖  มม.                                             ข.  ๙๐  มม. 
          ค.  ๑๐๕  มม.                                            ง.  ๑๒๐  มม. 
 ๔๗๓.   ปนใหญของรถเกราะ วี – ๑๕๐ แบงออกเปนสวนใหญ ๆ ได ๓ สวน คือ ๑ ปลอกยั้งการถอย ๒ ลํากลอง  
          ๓. คืออะไร 
          ก.  โครงเครือ่งปดทาย                                    ข.  เคร่ืองรับแรงถอย 
          ค.  แทงลกูเลือ่น                                           ง.  เข็มแทงชนวน  
 ๔๗๔.   รถเกราะ วี – ๑๕๐ มีพลประจํารถ ๕ นาย คือ ๑. ผบ.รถ, ๒. พลขับ, ๓. พลยิง, ๔. พลยิงผูชวย, ๕.คอืขอใด 
          ก.  พลบรรจุ                                               ข.  พลกระสุน(ทําหนาท่ีพนักงานวิทย)ุ 
          ค.  พลชีเ้ปาหมาย                                          ง.  พลเล็งท่ีหมาย 
 ๔๗๕.   ปอมปนรถเกราะ วี – ๑๕๐ ติดต้ังเคร่ืองยิงลกูระเบดิควันและสังหาร ๒ ชุด ๑ ชุดจะม ี๖ ลํากลอง ๒ ขาง  
         ๑๒ ลํากลอง มีขนาดกวางปากลํากลองเทาไร 



 

 

๕๔ 

         ก.  ๙๐  มม.                                                 ข.  ๗๖  มม. 
         ค.  ๘๑  มม.                                                 ง.  ๑๐๕  มม. 
 ๔๗๖.   จากขอ ๔๔ ผูท่ีทําการยงิเครือ่งยิงลูกระเบิดควันและสังหารคอืใคร 
         ก.  พลยิง                                                     ข.  พลยิงผูชวย 
         ค.  ผบ.รถ                                                    ง.  พลขับ 
 ๔๗๗.   เม่ือทําการยิงปนใหญรถเกราะ วี – ๑๕๐ ระยะถอยของปนใหญจะมีระยะเทาไร 
         ก.  ๔๐  ซม.                                                 ข.  ๖๐  ซม. 
         ค.  ๓๐  ซม.                                                 ง.  ๕๐  ซม.  
 ๔๗๘.   ปนใหญรถเกราะ วี – ๑๕๐ จะตองอดัไขมันซลิิโคนท่ีรองลาํกลองขางละ ๑ ลบ.ซม. ท้ังสองขาง เม่ือทํา
การยิง ไปแลวครบกีน่ัด 
         ก.  ๑๐๐  นัด                                                 ข.  ๒๐๐  นัด 
         ค.  ๓๐๐  นัด                                                 ง.  ๔๐๐  นัด 
 ๔๗๙.  รถเกราะ วี – ๑๕๐ สามารถหมุนปอมปนไรอบตัว ๓๖๐ องศา ผูท่ีทําการใชปอมปนคอืใคร 
        ก.  พลยิงผูชวย                                                ข.  พลบรรจุ 
        ค.  พลขับ                                                     ง.  ผบ.รถ, พลยิง                         
 ๔๘๐.  ปนใหญรถเกราะ วี – ๑๕๐ สามารถลั่นไกดวยระบบไฟฟา และดวยเทา อยากทราบวา ผูท่ีใชเครื่องลัน่ไก
ดวยระบบไฟฟา คอื 
        ก.  ผบ.รถ                                                     ข.  พลบรรจุ 
        ค.  พลขับ                                                      ง.  พลยิง  
 
 
 ๔๘๑.   จากขอ  ๔๙ ผูท่ีใชเคร่ืองลั่นไกดวยเทา คอื 
         ก.  ผบ.รถ                                           ข.  พลบรรจุ 
         ค.  พลขับ                                                       ง.  พลยิง 
 ๔๘๒. เคร่ืองรับแรงถอยปนใหญรถเกราะ วี – ๑๕๐ ประกอบดวย เปลปน, แปนบรับแรงถอย, ลูกสูบรับแรงถอย 
         และขอใด 
         ก.  แทงลกูเลือ่น                                                 ข.  กระบอกน้ํามันชดเชย 
         ค.  ปลอกยั้งการถอย                                             ง.  ลํากลอง 
 ๔๘๓.  เครือ่งควบคมุการยิงเล็งตรงรถเกราะ วี – ๑๕๐ คือ กลองตรวจการณของพลยิงเปนกลองแบบใด 
         ก.  คมมีด                                                        ข.  คมขวาน 
         ค.  ตาเรือ                                                         ง.  สองคม 
 ๔๘๔.  มาตราประจําแกวของกลองตรวจการณของพลยิงรถเกราะ วี – ๑๕๐ ใชเล็งท่ีหมายใหกับปนใหญขยาย ๑ 
เทา  และ ๘ เทา ในกลองเดียวกัน ภายในมีมาตราระยะยิง แบงกระสุนอยู ๓ ชนิด คอื ๑. กระสนุระเบิดกะเทาะ 



 

 

๕๕ 

เกราะ  ๒.กระสุนระเบิดตอสูรถถัง ๓.คอืขอใด 
        ก.  กระสนุลกูปลาย                                                ข.  กระสุนระเบิด 
        ค.  กระสุนเจาะเกราะ                                              ง.  กระสุนสองแสง 
 ๔๘๕.  การหลอลื่นปอมปน รถเกราะ วี – ๑๕๐ อยางถกูตองเม่ือใชงานครบ ๑,๐๐๐ ไมล หรือ ๑,๖๐๐ กม.  
หรอืกีเ่ดือน 
        ก.  ทุก ๆ ๓ เดือน                                                 ข.  ทุก ๆ ๒ เดือน 
        ค.  ทุก ๆ ๑ เดือน                                                  ง.  ทุก ๆ ๔ เดอืน 
๔๘๖.   เคร่ืองยิงลกูระเบิด ค.แบบ ๙๕ ขนาด ๔.๒ นิ้ว M ๓๐ เปน ค.หนัก ซึ่งจะตองบรรทุกและนําพาไป 
        โดยยานพาหนะ สามารถต้ังยิงบนพ้ืนดิน หรือยานพาหนะชนิดใด 
        ก.  รสพ.M ๑๐๖/รสพ.M ๑๐๖ A ๑                             ข. รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน 
        ค. รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐                                  ง.  รยบ ๑/๔  ตัน     
 ๔๘๗.  ในขณะทําการยิง ค.แบบ ๙๕ ขนาด ๔.๒ นิ้ว M .๓๐  ลํากลองภายในตองแหง ใหทําความสะอาด 
        ลํากลองหลงัจากการยิงกระสุนไปแลวทุก ๆ กี่นดั 
        ก.  ๕  นัด                                                           ข.  ๑๐  นัด 
        ค.  ๑๕  นัด                                                         ง.  ๒๐  นัด 
๔๘๘.   เครือ่งยงิลกูระเบิด แบบ ๔.๒ นิ้ว M ๓๐ แบงออกเปนสวนใหญ ๗ สวน คือ ๑. ลํากลอง, ๒. ขาหยั่ง, 
        ๓. คานยึดขาหยั่ง, ๔. ฐานหมุน, ๕. คือขอใด 
        ก.  แทงลกูเลือ่น                                                     ข.  เข็มแทงชนวน 
        ค.  แผนฐาน                                                         ง.  ควงสาย 
 
 
๔๘๙.   เคร่ืองยิงลกูระเบิด M.๒๙ ขนาด ๘๑ มม. เปนเครื่องยิงที่ใชติดตั้งบนพ้ืนดินและบนยานพาหนะชนดิใด 
        ก.  รถถังเบา ๒๑ สคอรเปยน                                      ข.  รสพ.M ๑  
        ค.  รยบ.๑/๔  ตัน                                                   ง.  รถเกราะคอมมานโด วี – ๑๕๐ 
 ๔๙๐.  เครือ่งยิงลกูระเบิด M ๒๙ ขนาด ๘๑ มม.แบงออกเปน สวนใหญ ๆ ๓ สวน คือ ๑. ลํากลองและเคร่ืองปด
ทาย,    ๒. ขาหยั่ง, ๓. คือขอใด 
        ก.  ฐานรับลํากลอง                                                  ข.  แทงลูกเลือ่น 
        ค.  กระบอกน้ํามันชดเชย                                            ง.  ปลอกยั้งการถอย 
 ๔๙๑.   เครือ่งยงิลูกระเบิด M ๒๙ ขนาด ๘๑ มม. หมุนควงสาย ๑ รอบ สายไดประมาณ เทาไร 
        ก.  ๕  มิลเลียม                                                      ข.  ๑๐  มิลเลียม 
        ค.  ๑๕  มิลเลยีม                                                    ง.  ๒๐  มิลเลยีม 
๔๙๒. ขอใดท่ีไมอยูในหลกัการใชหมวดลาดตระเวน 

   ก.  การปฏิบัตกิารรบเปนชุด ข.  ปฏิบัตติามลําพังในระยะเวลาจํากัด 



 

 

๕๖ 

 ค.  ปฏิบัตกิารเปนอสิระในระยะเวลานาน ๆ  ง.  ใชไดปฏิบัติการเปนหนวย 
   ๔๙๓.  หนาท่ีทางธุรการภายในหมวดเปนหนาท่ีของใคร 
 ก.  รอง ผบ.มว.ลว. ข.  ผบ.ตอน 
 ค.  ผบ.มว.ลว. ง.  รอง ผบ.ตอน 
   ๔๙๔.ภารกิจในการยิงเล็งตรงใหกับหมวดลาดตระเวนในการจัดกองรอยทหารมาลาดตระเวน (อจย.๑๗-๕๗ 
ก.)ไดแกสวนใด 
 ก.  ตอนลาดตระเวน ข.  ตอนรถเกราะ 
 ค.  หมูสนับสนนุ ง.  ตอนรถถัง 
   ๔๙๕.  ภารกิจในการรวบรวมขาวสาร มว.ลว.กองรอยทหารมาลาดตระเวน (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ไดแกสวนใด 
 ก.  ตอนลาดตระเวน ข.  ตอนรถเกราะ 
 ค.  ตอนรถถัง ง.  ตอนคอยเหตุ 
   ๔๙๖.  ภารกิจของหมูปนเล็กปฏิบัติหนาทีเ่กี่ยวกับอะไร 
 ก.  สนับสนุนการยิงเล็งจําลองใหกับหมวด ข.  รวบรวมและรายงานขาวสาร 
 ค.  เขาประชิดและรวมเปนสวนดําเนินกลยุทธ ง.  เปนฐานยิงใหกับหมวด 
   ๔๙๗.  ในขณะท่ี ผบ.มว.ทําการลาดตระเวนเสนทางเม่ือถูกปะทะลําดับขั้นท่ี ๒ เปนการปฏิบัติเกี่ยวกับอะไร 
 ก.  รายงานและจัดขบวนรบ ข.  คลี่คลายสถานการณ 
 ค.  เลอืกหนทางการปฏิบัติ ง.  รายงานขอตกลงใจและขอสมมุต ิ
   ๔๙๘.  มว.ลว.คลี่คลายสถานการณท่ีเกดิขึ้นจากขาศกึนั้น เพ่ือใหทราบอะไร 
 ก.  กําลัง,ที่ต้ัง,การวางและการประกอบกําลัง ข.  ภารกิจ,เสนทางการเคลื่อนท่ี,เครือ่งกีดขวาง 
 ค.  ภูมิประเทศ,ลมฟาอากาศ,พ้ืนที่สูงขม ง.  แผนการปฏิบัติ,ขวัญกําลังใจของขาศกึ 
 
   ๔๙๙.  มว.ลว.รับมอบภารกิจเปนกองระวังหนาเมือ่เกิดการปะทะตองใชสวนใดนํา 
 ก.  หมูปนเลก็ ข.  ตอนรถถัง(รถเกราะ) 
 ค.  หมูเคร่ืองยิงลกูระเบิด ง.  ตอนคอยเหตุ (ตอนลาดตระเวน) 
   ๕๐๐.  มว.ลว.ปองกันหนวยของตนอยางไรเมือ่เผชญิหนากับขาศกึ หรือขาศกึอยูในท่ีม่ันตั้งรับแขง็แรง 
 ก.  กระทําเหมือนกับมกีารปะทะ ข.  กระทําเหมือนกับไมมอีะไรเกดิขึน้ 

 ค.  กระทําเหมือนกับถกูขาศกึหลอก ง.  กระทําเยี่ยงผูมีวิญญาณการเอาตัวรอด 
 ๕๐๑.  ระหวางการเคลือ่นที ่มว.ลว.คาดวานาจะมีการปะทะใกลจะเกิดขึ้น เพ่ือความปลอดภยัจะเลอืกการ 
       เคลือ่นทีอ่ยางไร 
       ก.  เคลื่อนท่ีในบรเิวณเปนปา                           ข.  เคลือ่นที่คอยเปนคอยไป 
       ค.  เคลือ่นท่ีเปนหวง ๆ                                 ง.  ท่ีซึ่งมีรมเงา 
 ๕๐๒.  การออกคําสั่งของ ผบ.มว.ควรจะออกท่ีใดดีท่ีสดุ 
       ก.  แนวประสานการปฏิบัติ                             ข.  เสนแบงเขต 



 

 

๕๗ 

       ค.  ท่ีซึ่ง ผบ.มว.มองเห็นท่ีหมาย                       ง.  ท่ีซึ่งมีรมเงา 
 ๕๐๓. คําแนะนําท่ีมีลักษณะการตอบคําถาม ใคร,อะไร,เมือ่ไร,อยางไร,ท่ีไหน,อยูในคําสั่งยุทธการขอใด 
       ก.  สถานการณขาศกึและฝายเรา                        ข.  การบังคบับัญชาและการสือ่สาร 
       ค.  การปฏิบัติ                                           ง.  ภารกิจ  
 ๕๐๔.  ในการจัดหมวดลาดตระเวน รอย ม.(ลว.)(อจย.๑๗-๕๗ พ.)ถาภมิูประเทศอาํนวยตอการเขาตีสวน 
        ดําเนนิกลยุทธจะประกอบดวยอะไร 
          ก.  ตอนรถเกราะและหมูสนับสนนุ                          ข.  ตอนรถเกราะและหมูเครื่องยงิลกูระเบิด 
          ค.  ตอนคอยเหตุและตอนลาดตระเวน                       ง.  ตอนรถถังและหมูปนเลก็ 
 ๕๐๕.  ในระหวางการเขาตี ผบ.มว.จะอยูท่ีใด 
          ก.  ในฐานยิงท่ีมีความแขง็แรงท่ีสุด                          ข.  ในท่ีรวมพลท่ีมีความแข็งแรงท่ีสุด 
          ค.  ณ ที่ควบคมุการปฏิบัติไดดีท่ีสดุ                          ง.  ในท่ีมีการกําบังซอนพรางท่ีดีที่สดุ 
 ๕๐๖.  เม่ือยดึที่หมายไดแลวสิ่งท่ีปฏิบัติอยูกับการเสริมความม่ันคง ไดแก 
          ก.  การระวังปองกัน                                          ข.  การทดแทน 
          ค.  การจัดระเบียบใหม                                        ง.  การรายงาน 
๕๐๗.  การเลือกท่ีม่ันต้ังรับของ ผบ.มว.ลว.ท่ีจะตองคํานึงถึงบางประการ ไดแกอะไร 
          ก.  ยากตอการตรวจการ                                       ข.  มีเสนทางเขาออกอยางจํากัด 
          ค.  การใชเคร่ืองกีดขวางตามธรรมชาติใหดีท่ีสุด          ง.  หางไกลจากแหลงน้ํา 
 ๕๐๘.  เมื่อไดรับมอบภารกิจในการตั้งรับ ผบ.มว.ลว.จะใหใครรวมไปทําการลาดตระเวนท่ีม่ัน 
          ก.  ผบ.รอย และ รอง ผบ.รอย                                ข.  ผบ.ตอน และ ผบ.หมู 
          ค.  รอง ผบ.มว.ลว. และ รอง ผบ.ตอน                      ง.  ผบ.หมู ปล. และ ผบ.หมูเครือ่งยิงลกูระเบิด 
 
๕๐๙.  ตอนคอยเหตุ ( ตอน ลว.) เมื่อทําหนาทีเ่ปนพลปนเลก็จะใชอยางไร 
          ก.  เปนบุคคล                                                   ข.  เปนหมวด 
          ค.  ใชเปนคนั                                                    ง.  ใชเปนหมู 
 ๕๑๐.  ลําดับความเรงดวนในการวางกําลังของ มว.ลว.จะทําอะไรกอน 
          ก.  ถากถางพ้ืนยิง                                               ข.  นํารถถัง,รถเกราะเขาท่ีกําบังตัวรถและปอมปน 
          ค.  ดัดแปลงภูมิประเทศ                                        ง.  ทําแผนจดระยะ 
 ๕๑๑.  ในการจัดหมวดลาดตระเวน รอย ม.ลว. (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ในการบรรจุรถถัง ใชรถถังประเภทอะไร 
          ก.  รถเกราะคอมมานโด วี-๑๕๐                               ข.  ถ. เบา ๒๑ สคอรเปยน 
          ค.   ถ.เอ็ม.๔๑                                                   ง.  ถ.เอ็ม.๔๘ เอ.๕ 
 ๕๑๒.  อัตราการจัดอาวุธยุทธโธปกรณของ มว.ม.บรรทุกยานเกราะ คืออะไร 
          ก.  อจย.๑๗ – ๒๕ พ.                                         ข.  อจย. ๑๗ – ๒๖ พ. 
          ค.  อจย. ๑๗ – ๒๘ พ.                                        ง.  อจย. ๑๗ -  ๒๗ พ. 



 

 

๕๘ 

๕๑๓.  ภารกจิของกองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะคอื 
          ก.  เขาประชดิขาศกึดวยการยิง การดําเนินกลยุทธ เพ่ือทําลายหรือจับเปนเชลย 
          ข.  ทําลายการเขาตีของขาศกึดวยการยิง การรบประชิด และตีโตตอบ 
          ค. แยงยึดภูมิประเทศ 
          ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๑๔.  การรบดวยวิธีรกุ ประเภทของการรบดวยวิธีรุก มีอะไรบาง 
          ก.  การเคลือ่นท่ีเขาปะทะ และการเขาตีประสาน 
          ข.  การลาดตระเวนดวยกําลัง และการเขาตีประสาน 
          ค.  การเคลือ่นท่ีเขาปะทะ การขยายผล และไลติดตาม 
           ง. การเคลื่อนท่ีเขาปะทะ,การลาดตระเวนดวยกําลัง,การเขาตีประสาน,การขยายผลและไลติดตาม 
 ๕๑๕.  แบบของการดาํเนินกลยุทธมีกีแ่บบอะไรบาง 
          ก.  การเขาตีโอบ, การเขาตตีลบ                               ข.  การเขาตเีจาะ, การเขาตีตรงหนา 
          ค.  การแทรกซึม                                               ง.  ถูกทุกขอ               
๕๑๖.  จุดประสงคของท่ีรวมพลมีไวเพ่ืออะไร 
           ก.  แจกจายคําสั่ง, จัดกําลังเพ่ือทําการรบ                   ข.  การสงกําลัง, การซอมบํารุง 
           ค.  เพ่ือออมกําลังปรับกําลังทดแทนใหม                    ง.  ถูกเฉพาะขอ ก.และ ข 
 ๕๑๗.  พ้ืนท่ีการตั้งรับจะแบงพ้ืนท่ีออกเปน ๓ พ้ืนท่ี มีอะไรบาง 
           ก.  พื้นท่ีต้ังรับหนา, พ้ืนท่ีสวนกลาง, พื้นท่ีสวนหลัง 
           ข.  พื้นท่ีระวังปองกัน, การรกัษาดาน, พ้ืนท่ีกองหนนุ 
           ค.  กองรกัษาดานรบ, พ้ืนที่สวนใหญ, พ้ืนที่กองหนุน 
           ง.  พ้ืนท่ีระวังปองกัน, พื้นท่ีต้ังรับหนา, พ้ืนท่ีกองหนุน 
 ๕๑๘.  แบบของการตั้งรับแบบมูลฐานม ี๒ แบบ อะไรบาง 
           ก.  แบบยึดพ้ืนท่ี (AREE)                                  ข.  แบบคลองตัวและแบบกวาดลาง 
           ค.  แบบยดึพ้ืนท่ีและแบบกวาดลางสวนหลัง               ง.  แบบยึดพ้ืนท่ี(AREE), แบบคลองตัว(MOBILE) 
 ๕๑๙.  แบบของการรนถอยมีดวยกนัที่แบบอะไรบาง 
           ก.  รบหนวงเวลา,การปรับกําลัง,การถอย                   ข.  การถอนตัวและการถอย 
           ค.  การลาดตระเวน,การถอนตัว,การถอย                   ง.  การรบหนวงเวลา,การถอนตัว,การถอย 
 ๕๒๐.  แบบของการรบหนวงเวลามีดวยกนักีแ่บบอะไรบาง 
          ก.  การรั้งหนวง ณ ท่ีม่ันตามลําดับขั้น                       ข.  การร้ังหนวง ณ ท่ีมั่นสลับขั้น 
          ค.  ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข.                                 ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๕๒๑.  คําสั่งยุทธการขอ ๒ คืออะไร 
          ก.  การปฏิบัติ                                                  ข.  การบังคบับัญชาและการสือ่สาร 
          ค.  สถานการณขาศึกและฝายเรา                              ง.  ภารกิจ 



 

 

๕๙ 

  ๕๒๒.  อัตราการจัด มว.ทหารมาบรรทุกยานเกราะ ๑ หมวดมกีําลังพลจัดเต็มกีน่าย 
          ก.  ๔๐  นาย                                                   ข.  ๓๐  นาย 
          ค.  ๕๐  นาย                                                   ง.  ๒๕  นาย 
 ๕๒๓.  ๑ หมู ทหารมาบรรทุกยานเกราะ มีกําลังพลกี่นาย 
          ก.  ๑๑  นาย                                                    ข.  ๑๒  นาย 
          ค.  ๑๓  นาย                                                   ง.  ๑๔  นาย 
 ๕๒๔.  กองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะ อจย.๑๗-๒๗ พ. จัดกําลังอยางไร 
          ก.  ๑ กองบังคบัการกองรอย, ๓ หมวดทหารมา            ข.  ๑ บก.รอย, ๒ หมวดทหารมา 
          ค.  ๓  หมวดทหารมา                                         ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๕๒๕.  กองรอยสนับสนนุการชวยรบ อัตราการจัดทีเ่ทาไร 
          ก.  อจย. ๑๗-๒๘ พ.                                         ข.  อจย. ๑๗-๒๗ พ. 
          ค.  อจย. ๑๗-๒๖ พ.                                         ง.  อจย. ๑๗-๒๕ พ. 
 ๕๒๖.  กองรอยสนับสนุนการรบ อัตราการจัดท่ีเทาไร 
          ก.  อจย.๑๗-๒๖ พ.                                           ข.  อจย. ๑๗-๒๕ พ. 
          ค.  อจย. ๑๗-๒๗ พ.                                          ง.  อจย. ๑๗-๒๘ พ.  
 ๕๒๗.  กองรอยสนับสนุนการรบมกีารประกอบกําลังอยางไร 
          ก.  ตอน บก.รอย.,ตอน บก.พัน, มว,ค.,มว.ลว.,มว.ตถ.   
          ข.  ตอน บก.รอย., ตอน บก.พัน., มว.ค. 
          ค.  มว.ค., มว.ตถ., มว.ส. 
          ง.  ตอน บก.พัน., มว.ตถ., มว.ส. 
  
๕๒๘.  กองรอยสนับสนุนการชวยรบมีการประกอบกําลังอยางไร 
          ก.  ตอน บก.รอย., มว.ซอมบํารุง, มว.สนับสนุน, มว.เสนารกัษ 
          ข.  ตอน บก.รอย., ๓ มว.สนับสนุน 
          ค.  ตอน บก.รอย., ๓ มว.สนับสนุน, มว.เสนารักษ 
          ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๕๒๙.  กองรอยสนับสนนุการรบ มี มว.ตอสูรถถัง ประกอบกําลังอยางไร 
          ก.  บก.มว.,ตอนตอสูรถถัง, ตอนวางกับระเบิด            ข.  บก.มว., ตอนวางกับระเบิด 
          ค.  ตอนตอสูดรถถงั, ตอนวางกับระเบิด                     ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๕๓๐.  มว.ม.ยก.มีกําลังพล ๔๐ นาย แยกเปนนายทหาร เทาไร, นายสิบเทาไร, พลทหารเทาไร 
          ก.  นายทหาร ๑ นาย, นายสิบ ๑๕ นาย, พลทหาร ๒๔ นาย 
          ข.  นายทหาร ๑ นาย, นายสิบ ๑๖ นาย, พลทหาร ๒๓ นาย 
          ค.  นายทหาร ๒ นาย, นายสิบ ๑๓ นาย, พลทหาร ๒๕ นาย 



 

 

๖๐ 

          ง.  นายทหาร ๑ นาย, นายสิบ ๑๗ นาย, พลทหาร ๑๓ นาย 
 ๕๓๑.  ๑ กองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะใช รถ รสพ.๘๕ จํานวนกี่คัน 
          ก.  ๑๖  คัน                                                     ข.  ๑๗  คัน 
          ค.  ๑๘  คัน                                                     ง.  ๒๐  คัน 
 ๕๓๒.  บทบาทของทหารมากําหนดขึ้นในลกัษณะใชทําการรบดวยวิธีใดเปนหลกั 
          ก.  ทําการรบดวยวิธีรุก                                        ข.  ทําการรบดวยวิธีรับ 
          ค.  ทําการรบดวยวิธีรนถอย                                    ง.  ทําการรบหนวงเวลา 
 ๕๓๓.  การยุทธดวยวิธีรุกมคีวามมุงหมายอยางไร 
          ก.  คนหาและทําลายกําลังขาศึก                             ข.  บีบบังคับใหขาศกึตามเจตนารมณของผูบังคบับัญชา 
          ค.  ยึดพ้ืนที่หรือภมิูประเทศท่ีมีความสําคญัในการรบ   ง.  ถูกทุกขอ 
๕๓๔.  หลกัปรชัญาของทหารมาคอื การปฏิบยติัการดวยความกลาหาญ รุกรบใชประโยชนสูงสุดจากความ
คลองแคลวใน การเคลื่อนท่ี, อํานาจการยิงและอะไร 
          ก.  อํานาจของผูบังคับบัญชา                                    ข.  อํานาจการทําลายขมขวัญ 
          ค.  อํานาจปนใหญรถถัง                                         ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๕๓๕.  หนวยทหารมาจะทําการเขาตีโดยใชการยิง และการดําเนินกลยุทธ จะกระทําใหสําเร็จไดโดยอยางไร 
          ก.  อํานาจการทําลายขมขวัญ                                    ข.  ความคลองแคลวในการเคลือ่นที ่
          ค.  ฐานยิงและสวนดําเนนิกลยุทธ                               ง.  เขาประชิดและทําลายขาศกึ 
 ๕๓๖.  การเคลือ่นทีเ่ขาปะทะ,การลาดตระเวนดวยกําลัง,การเขาตีประสานและการขยายผลไลติดตาม คอืขอใด 
          ก.  การรบดวยวิธีรับ                                             ข.  การรบดวยวิธีรนถอย 
          ค.  การรบดวยวิธีรบหนวงเวลา                                  ง.  การรบดวยวิธีรกุ 
 
 ๕๓๗.  การเขาตีเจาะ การเขาตีตรงหนา และการเขาตีโอบ เปนแบบของการดําเนินกลยุทธดวยวิธีใด 
          ก.  การรบดวยวิธีรุก                                             ข.  การรบดวยวิธีรับ 
          ค.  การรบดวยวิธีรนถอย                                        ง.  การรบดวยวิธีรบหนวงเวลา  
 ๕๓๘.  การใชหนวยทหารมาในการยุทธดวยวีธีรับอยางเหมาะสมคอืขอใด 
        ก.  การตั้งรับแบบยึดพ้ืนท่ี                                        ข.  การต้ังรับแบบคลองตัว 
        ค.  การตั้งรับหนา                                                 ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๓๙.  หนวยทหารมาจะทําการต้ังรับแบบคลองตัวโดยจัดกําลังเปน ๓ สวนคอื สวนระวังปองกัน สวนตรึง 
        และกองหนนุ อยากทราบวากองหนนุใชยานพาหนะชนดิใดเปนหลกั 
        ก.  รถสายพานลําเลียงพลเปนหลกั                               ข.  รถเกราะ วี- ๑๕๐ เปนหลัก 
        ค.  รถถังเปนหลัก                                                ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๔๐.  การยุทธดวยวิธีรนถอยของทหารมามี ๓ แบบ คือ การรบหนวงเวลา,การถอนตัว และการถอย ทหารมา 
        เปนหนวยท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใชในการรบลกัษณะใด 



 

 

๖๑ 

        ก.  การถอนตัว                                                    ข.  การถอย 
        ค. การรบหนวงเวลา                                               ง.  การระวังปองกัน 
 ๕๔๑.  หนวยทหารมาในการลาดตระเวนและระวังปองกนั การใชหนวยทหารมาลาดตระเวนจะใชไดอยาง
เหมาะสม ในภารกิจขอใด 
        ก.  ภารกิจการลาดตระเวน                                         ข.  ภารกิจการระวังปองกัน 
        ค.  ภารกิจการออมกําลัง                                           ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๔๒.  หลกันิยมวิธีรบของทหารมาท่ีสําคญัมอีะไรบาง 
        ก.  ทําการรบบานยานรบเคลื่อนท่ีเร็ว                             ข.  ทําการรบอยางแตกหกั หวังผลตัดสินการรบ 
        ค.  ทําการรบแบบผสมเหลาใหสมบูรณในตัวเอง            ง.  ถูกทุกขอ   
๕๔๓. ภารกิจทหารมาลาดตระเวนมีอยางไร 
        ก.  ทําการระวังปองกัน                                       ข.  ทําการ ลว.ใหกับหนวยเหนือหรือหนวยท่ีไปขึ้นสมทบ 
        ค.  เขาปะทะขาศึกในการรบดวยวิธีรกุ รับ หนวงเวลา       ง.  ถูกทกุขอ 
 ๕๔๔.  ทหารมาลาดตระเวนมีขีดความสามารถอยางไร 
        ก.  แยงยึดภมิูประเทศ                                             ข.  มีความคลองแคลวในการเคลือ่นท่ี ๑๐๐ % 
        ค.  ตอสูรถถังไดในขีดจํากัด                                   ง.  ทําลายการเขาตีของขาศกึ 
๕๔๕.  คณุลกัษณะของทหารมาลาดตระเวนมีอยางไร 
        ก.  มีการจัดท่ีออนตัว                                             ข.  มีอํานาจทําลายและขมขวัญ 
        ค.  มีอํานาจการยิงและมีเกราะปองกัน                   ง.  ถูกทกุขอ 
  
 
๕๔๖.  หลักการใชหนวยลาดตระเวน รอย.ม.ลาดตระเวนจะปฏบัิตกิารไดผลดีท่ีสุด เม่ือไดรับมอบกเสนทางหลกั
ในการ ปฏิบัติกีเ่สนทาง 
        ก.  เสนทางเดียว                                                  ข.  สองเสนทาง 
        ค.  สามเสนทาง                                                   ง.  สี่เสนทาง 
 ๕๔๗.  การจัด รอย.มว.ลว.พล (อจย.๑๗-๕๗ พ.) ประกอบดวย บก.รอย และ ๓ มว.ลาดตระเวน อยากทราบวา 
บก.รอยรอย.ม.ลว.ประกอบดวยอะไรบาง 
        ก.  หมู บก., ตอนซอมบํารุง, หมูสัมภาระ            ข.  หมู บก., หมูซอมบํารุง, หมูสัมภาระ 
        ค.  ตอน บก., ตอนซอมบํารุง, ตอนสัมภาระ        ง.  ตอน บก., หมูซอมบํารุง, หมูสัมภาระ 
 ๕๔๘. มว.ลว.รอย ม.ลว.พล.ประกอบดวยขอใดบาง 
       ก.  บก.มว., ตอนคอยเหตุ                                       ข. ตอนรถถัง 
       ค.  หมูปนเลก็ และหมูเครือ่งยิง                               ง.  ถูกทกุขอ  
 ๕๔๙. รูปขบวนของหมวดลาดตระเวนมีกี่รูปแบบ 
       ก.  ๔ รูปขบวน                                                        ข.  ๕ รูปขบวน 



 

 

๖๒ 

       ค.  ๖ รูปขบวน                                                         ง.  ๗ รูปขบวน 
 ๕๕๐.  การปฏิบัติการเคลือ่นทีข่องหมวดลาดตระเวน เม่ือใกลปะทะกับขาศกึหรอืปะทะกับขาศกึใชเทคนคิ
อยางไร 
          ก.  ใชเทคนิคการยิงประกอบการเคลื่อนท่ี             ข.  ใชเทคนคิการยิง 
          ค.  ใชเทคนิคการเคลือ่นที ่                                     ง.  ใชเทคนิคการดําเนินกลยุทธ 
  ๕๕๑.  การเคลือ่นท่ีโดยหนวยนําหยดุและเขาวางกําลังยังที่หมาย เพ่ือสนับสนุนการเคลือ่นท่ีของหนวยท่ีอยูขาง
หลัง และหนวยท่ีอยูขางหลงัจะเคลือ่นท่ีรุกผานหนวยนําไปขางหนา และเขาวางกําลังท่ีม่ันเรียกวาการเคลื่อนที่
แบบใด 
          ก.  การเคลือ่นท่ีตามลําดับขัน้                               ข.  การเคลื่อนท่ีสลับขั้น (แบบกบกระโดด) 
          ค.  การเคลือ่นท่ีแบบโผ                                         ง.   การเคลื่อนท่ีแบบคลานสูง 
๕๕๒.  หมวดลาดตระเวนปฏบัิติภารกิจหนวยทําฉากกําบัง จะใชหลักการปฏิบัตอิยางไร 
          ก.  การลาดตระเวนเสนทาง                                   ข.  การลาดตระเวนเขต 
          ค.  การเฝาตรวจ และการระวังปองกัน                   ง.  การลาดตระเวนพื้นท่ี 
 ๕๕๓. การประกอบกําลังของสวนดําเนินกลยุทธในการเขาตีของหมวดลาดตระเวน ปกติจะใชหนวยใดเปนสวน
ดําเนนิกลยุทธ 
          ก.  ตอนรถถัง                                                       ข.  หมูปนเล็ก 
          ค.  ถูกท้ังขอ ก.และ ข.                                          ง.  ตอนคอยเหต ุ
 
 
๕๕๔.  การปฏิบัติการเขาตีของหมวดลาดตระเวนผูบังคบัหมวดจะอยูกับสวนดําเนินกลยุทธ รองผูบังคับหมวดจะ
อยูสวนใด 
          ก.  กํากับดูแลควบคุมฐานยิง                                     ข.  สวนดําเนนิกลยุทธรวมกับ ผบ.หมวด 
          ค.  สวนสนับสนุน                                                ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๕๕๕.  การเขายึดและการเตรียมที่ม่ันตั้งรับของหมวดลาดตระเวน จัดวางกําลังรอบ ๆ หนวยใด 
          ก.  ตอนคอยเหตุ                                                  ข.  หมูปนเลก็ 
          ค.  หมู ค.                                                          ง.  ตอนรถถัง 
 ๕๕๖.  การควบคุมหมวดลาดตระเวนของผูบังคับหมวด ในการรบหนวงเวลา ผูบังคับหมวดจะตองอยูกับหนวยใด 
          ก.  หนวยท่ีถอนตัวเปนหนวยแรก                               ข.  หนวยท่ีถอนตัวเปนหนวยสดุทาย 
          ค.  หนวยท่ีถอนตัวเปนหนวยท่ีสอง                             ง.  ท่ีกลาวมาไมมีขอใดถูก 
 ๕๕๗.  ภารกิจกองรอยทหารมา(บรรทุกยานเกราะ) คือ เขาประชดิดวยการยิงและการดําเนินกลยทุธ เพือ่ทําลาย
หรือจับเปน เชลย ทําลายการเขาตีของขาศึกดวยการยิง การรบประชิดและการตีโตตอบ อยากทราบวาขีด
ความสามารถคอือะไร 
          ก.  มีความคลองแคลวในการเคลื่อนท่ีสูง                       ข. ไมรบยืดเยือ้เปนเวลานาน  



 

 

๖๓ 

          ค.  ทําการรบแบบใชกําลังเปนปกแผน                           ง.  ทําการรบอยางแตกหัก    
 ๕๕๘.  การจัดกองรอยทหารมาบรรทุกยานเกราะ อจย.๑๗-๒๗ พ. มีอัตราการจัดอยางไร 
          ก.  บก.รอย, ตอน บก., หมูซอมบํารุง 
          ข.  บก.รอย., และ ๓ หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ 
          ค.  บก.รอย., ตอนสงกําลัง และหมูซอมบํารุง 
          ง.  บก.รอย., ตอนลาดตระเวน และหมูซอมบํารุง    
 ๕๕๙.  หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ มีรถสายพานลําเลียงพล ( รสพ.) จํานวนกี่คัน 
          ก.  ๒  คัน                                                         ข.  ๓  คัน 
          ค.  ๔  คัน                                                         ง.  ๕  คัน 
๕๖๐.   ภารกิจหลักของหมวดและหมูทหารมาบรรทกุยานเกราะในการรบ ดวยวิธีรุก การเคลือ่นท่ีเขาปะทะจะ
ปฏิบัติอยางไร 
          ก.  เจาะชองหรอืทําลายเคร่ืองกีดขวาง                          ข.  เคลื่อนท่ีตามรถถัง 
          ค.  ไมใชรถถังเขารวม                                           ง.  ทําหนาท่ีคุมกนัเม่ือรถถังเคลื่อนท่ีนํา  
 ๕๖๑.  หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ ในการรบดวยวิธีรุก โอกาสหรอืความเปนไปไดในการปะทะมี ๓ 
ลักษณะไดแก ไมนาจะมีการปะทะ, นาจะมีการปะทะ และคาดวาจะมีการปะทะแน  เทคนคิในการเคลือ่นท่ีคาดวา
จะ มีการปะทะแน จะใชในลักษณะใด 
 ก.  การเคลือ่นท่ีเปนหวง ๆ ท่ีมีการระวังปองกนั             ข.  รูปขบวนเดินทางท่ีมกีารระวังปองกนั 
           ค.  รูปขบวนเดินทาง                                     ง.  เคลือ่นท่ีตามรถถัง   
 ๕๖๒. เทคนคิการเคลือ่นทีรู่ปขบวนเดินทางที่มีการระวังปองกนัของหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการรบ
ดวยวิธีรุก ใชในโอกาสในการปะทะในลกัษณะใด 
 ก.  ไมนาจะมีการปะทะ ข.  นาจะมีการปะทะ 
 ค.  คาดวาจะมีการปะทะแน ง.  ไมมีการปะทะ 
 ๕๖๓. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะ เม่ือมีการปะทะอาจตองปฏบัิติอยางไร 
 ก.  คุมกันใหกับรถถังท่ีปะทะ ข.  ใชการลงรบเดินดินเคลือ่นที่นํา 
 ค.  ปฏิบัตกิารรบบนยานรบและเคลือ่นทีน่ํา ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๖๔.  การเขาประชิดและทําลายขาศกึของหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะปฏิบัติไดกีแ่บบ 
 ก.  ๒  แบบ ข.  ๓  แบบ 
 ค.  ๔  แบบ ง.  ๕  แบบ 
 ๕๖๕. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะเขาประชิดดวยการรบบนยานรบ และปฏิบัติการรบบนยานรบจน 
       กระท่ังขามท่ีหมายเมือ่ไร 
   ก.  ตองการกวาดลางท่ีม่ันขาศกึ ข.  ขาศกึมีท่ีม่ันตั้งรับแขง็แรง 
 ค.  การตานทานของขาศกึเบาบาง ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๖๖. การเสริมความมั่นคง และการจัดระเบียบใหม คือ การเตรียมการเพือ่ความมุงหมายใด 



 

 

๖๔ 

 ก.  กวาดลางท่ีม่ันขาศกึ ข.  ผลัดดันการตีโตตอบ 
 ค.  เขาตีตอไป ง.  ถูกท้ังขอ ข.และ ค 
 ๕๖๗. การใชหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการตั้งรบัแบงการใชเปนกี่ประการ 
 ก.  ๓  ประการ ข.  ๔  ประการ 
 ค.  ๕  ประการ ง.  ๖  ประการ 
 ๕๖๘. การใชหมวดทหารมาบรรทกุยานเกราะในการตั้งรับ เม่ือสวนดําเนนิกลยทุธและสวนยานรบอยู ณ ที่ม่ัน
สกดักัน้ แหงเดียวกัน จะใชเม่ือใด 
 ก.  จําเปนตองเคลือ่นท่ีอยางรวดเร็วเมือ่ไดรับคาํสั่ง ข.  ตองเขายึดครองที่ม่ันสกดักัน้เปนการชั่วคราว 
 ค.  ไมจําเปนตองตรวจการณและระวังปองกนัตนเอง ง.  มีอํานาจการยิงท่ีเพยีงพอจากการยิงบนยานรบ 
 ๕๖๙. ท่ีต้ังยิงของหมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการต้ังรับ มีท่ีต้ังยิงหลกั รอง และท่ีตั้งยิงเพ่ิมเติม  สําหรับ
ท่ีตั้ง ยิงหลกัมีลกัษณะอยางไร 

ก. เปนท่ีตั้งยิงซึ่งสามารถทําการยิงครอบคลุมเขตการยิงไดหลายเขต 
ข. เปนท่ีตั้งยิงอกีแหงหนึ่งสามารถทําการยิงไดตลอดเขตการยิง 
ค. เปนท่ีตั้งยิงท่ีดีท่ีสุดที่จะสามารถบรรลภุารกิจ ง.  ไมมีขอใดถกู 

๕๗๐. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการรบดวยวิธีรนถอย การถอนตัวภายใตการกดดันของขาศึก ใชวิธีใด
เปนหลัก 

ก.  การยิงและการดําเนินกลยุทธ ข.  การกําบัง 
ค.  การซอนพราง ง.  ใชหนวยแยกท้ิงไวปะทะ 

  ๕๗๑. หมวดทหารมาบรรทุกยานเกราะในการถอนตัวนอกจาการกดดันของขาศกึ ผลสาํเร็จขึ้นอยูกับขอใด 
 ก.  การยิงและการดําเนินกลยุทธ ข.  การกําบังและการซอนพราง 
 ค.  การรกัษาความลับและการลวง ง.  การเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว 
  ๕๗๒.   ความมุงหมายของการฝกพลประจํารถถังเบา ๒๑ เพือ่ให นศท.มีความรูในเร่ืองอะไรบาง 
 ก.  ตําแหนงของพลประจํารถถัง ข.  การนําผูบาดเจ็บออกจากรถ 
 ค.  การเตรียมการยิง ง.  ถูกทุกขอ 
  ๕๗๓.  พลประจํารถถังเบา ๒๑ มีพลประจํารถกี่นาย 
 ก.  ๒  นาย ข.  ๓  นาย 
 ค.  ๔  นาย ง.  ๕  นาย 
  ๕๗๔.  การฝกพลประจํารถ การฝกเมื่อลงจากรถและการเขาประจําท่ีเมือ่มีคาํสั่ง พลประจํารถประจําที่ในทาตรง 
ผูบังคับรถจะเขาประจําท่ีของตนตรงไหน 
 ก.  ยืนอยูทางซายของรถถังดานหนา ๒ เมตร  
 ข.  ยืนอยูตรงกลางดานหนาของรถถงั งายสําหรับบังคบับัญชา 
 ค.  ยืนอยูหางจากสายพานขวาดานหนา ๒ เมตร หันหนาไปตามทิศทางเดยีวกับหนารถ 
           ง.  จะอยูตรงไหนก็ไดเพราะเปน ผบ.รถ 



 

 

๖๕ 

  ๕๗๕.  การนําผูบาดเจ็บออกจากรถ  กอนที่จะนําคนปวยออก ควรปฏิบัติอยางไร 
 ก.  ทําการหามเลอืด ข.  ถอดหมวกเหลก็ ปากพูด หูฟง 
 ค. วางมือท้ังสองขางของคนปวยอยูบนหนาตักของเขา   ง.  ถูกทุกขอ 
  ๕๗๖.  การนําพลขับท่ีหมดสตอิอกจากชองทางเขา-ออก บนปองปน ขอใดถกูตอง 
 ก.  หมุนปอมปนจนสามารถเขาทํางานตรงท่ีนั่งของพลขบัจากหองรบไดสะดวก 
           ข.  หมุนปนลงตํ่าสุด เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีวางใตเคร่ืองปดทาย 
 ค.  วางพลขับลงบนพืน้ดินราบเรยีบ 
 ง.  ขอ ก.และ ข.ถูก 
  ๕๗๗.  การเตรยีมการยิง การเตรียมยิงเมื่อ ผบ.รถ ออกคําสั่ง “เตรยีมยิง” พลยิงจะปฏิบัติอยางไร 
 ก.  เปดสวิทชตาง ๆ ท่ีจําเปน                              ข.  ปลดกลอนขดัแผนลัน่ไกปนใหญดวยเทา 
 ค.  จัดสวิทชลั่นไกปนกลรวมแกนดวยเทาลงตําแหนงวา  ง.  ถูกทุกขอ 
  ๕๗๘.  “เลิกบรรจุ” ออกคําสั่งโดย ผบ.รถ เม่ือคาดวาจะไมทารยิงนานเกนิไป เม่ือ ผบ.รถ “เลกิบรรจุ” ในการฝก
ตอไปพลยิงปฏิบัติอยางไร 
 ก.  เลกิบรรจุและปดแทงลกูเลือ่นปนใหญ              
 ข.  ปดสวิทชควบคมุการยิงและหามไกแผนลัน่ไกปนใหญดวยเทา 
 ค.  ท้ิงปลอกกระสุนและกลองกระสุนเปลา             
 ง.  นั่งเฉยใหเปนหนาท่ีของ ผบ.รถ 
  ๕๗๙.  ปนกลรถถัง มีระยะยิงไกลสุดท่ีออนตัวได ไมวาจะทําการยงิจากรถถังเคลื่อนท่ีหรืออยูกับท่ี ฉะนั้น
คุณลักษณะสําคัญของปนกลรถถังคือขอใด 
 ก.  ความเร็วในการยิง ข.  ความเร็วในการจายปริมาณกระสนุ 
 ค.  การคลุมท้ัวที่หมาย ง.  ถูกทุกขอ 
  ๕๘๐.  การแบงประเภทการยิงปนกลแบงโดยทั่วไปไดกีล่กัษณะ 
 ก.  แบงตามลกัษณะของอาวุธ ข.  แบงตามลักษณะของท่ีหมาย 
 ค.  แบงตามลกัษณะภมูิประเทศในเขตการยิง ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๘๑. ประเภทแบงตามลักษณะของท่ีหมายแบงการยิงออกเปน ๔ ชนิด สําหรับการยิงตัดแนวของประเภทแบง
ตาม ลกัษณะของท่ีหมายคอืการยิงอยางไร 
 ก.  การยิงต้ังฉากกับสวนของท่ีหมาย  
        ข. การยิงไปทางขวาหรือทางซายของท่ีหมาย 
 ค. การยิงไปยังท่ีหมายจากทิศทางท่ีเปนแนวเสนทแยงมุม 
        ง.  การยิงทางปกหรือการยิงตรงหนา ซึ่งกราดตามยาวของท่ีหมาย 
 ๕๘๒.  การยิงกราด คือการยงิซึ่งจุดศูนยกลางของกรวยอาการกระจายไมสูงเกนิกวาความสูงของคนท่ียืนอยู การ
ยิงเหนอืพ้ืนระดับหรอืเสมอกับลาดของพ้ืนดินจะทําใหเกดิการยิงกราดไปจนถึงในระยะเทาใด  
 ก.  ๒๕๐  หลา ข.  ๔๕๐  หลา 



 

 

๖๖ 

 ค.  ๖๕๐  หลา ง.  ๗๕๐  หลา 
 ๕๘๓. การยงิปนกลขนาด .๕๐ นิ้ว ท่ีติตั้งอยูบนปอมปนรถถังใครเปนผูยิง 
 ก.  พลขับ ข.  ผบ.รถ 
 ค.  พลยิง ง.  ใครก็ยิงได 
 ๕๘๔. ปนกลรวมแกน คําสั่งยิงตอท่ีหมายไมวาจะอยูกับท่ีหรอืเคลื่อนท่ีจะทําการยิงเปนชดุ ๆ ละเทาไร 
 ก.  ๑๐-๒๐ นัด ข.  ๒๐-๒๕ นัด 
 ค.  ๑๕-๒๕ นัด ง.  ๒๕-๓๐ นัด 
 ๕๘๕. แผนจดระยะมีอยู ๒ แบบ คอืแบบวงกลมและแบบแผนท่ีสังเขป ผบ.รถ จะเปนผูตกลงใจวาจะเลือกใช
แผนจดระยะแบบใด ซึ่งขึ้นอยูกับอะไร 
          ก.  ลักษณะภูมิประเทศ ข.  เขตการยงิที่ไดรับมอบ 
 ค.  การแจกจายการยิงและจํานวนของเปาหมาย ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๘๖. แผนจะระยะแบบวงกลมจะใชเม่ือใด 
 ก.  ภูมิประเทศโลงแจงและยานตรวจการณด ี           ข.  เขตการยงิที่ไดรับมอบกวาง 
 ค.  เปาหมายเปนไปไดมีจํานวนนอยและคาดวาแจกจายการยิงไดดี    ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๘๗. แผนจดระยะแบบแผนทีส่ังเขปจะถกูนํามาใชเมื่อใด 
 ก.  ภมิูประเทศรกทึบยากแกการตรวจการณ ข.  เขตการยงิที่ไดรับมอบหมาย 
 ค.  เปาหมายท่ีเปนไปไดมีจํานวนมาก และคามวาจะอยูใกลชิดกับเปาหมายอืน่ ๆ   ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๘๘. ผูตรวจการณหนาเปนบุคคลสาํคญัในการสนองตอบการยิงสนับสนุนใหกับหนวยดําเนินกลยุทธ บุคคลท่ี
จะปฏิบัติหนาท่ีเปนผูตรวจการณหนาไดจะตองมีคุณสมบัติอยางไร 

ก. สามารถกําหนดท่ีต่ังเปาหมายยิงและปรับการยิงลงบนเปาหมายนั่นได 
ข. เปนผูใหคาํแนะนําแกผูบังคับหนวยดําเนินกลยุทธ เกี่ยวกับเทคนคิในการใชอาวุธยิงสนับสนนุท้ังปวง 
ค. ผูตรวจการณหนาเปรียบเสมือนดวงตาของเครือ่งยิงลูกระเบิด 
ง. ถูกทกุขอ 

๕๘๙. เครื่องมือตรวจการณในการปรับการยิง ป.และ ค. คอืขอใด 
           ก.  กลองสองสองตา ข.  เข็มทิศ 
 ข.  แผนพัดตรวจการณ ง.  ถูกทุกขอ 
 ๕๙๐. แผนพัดตรวจการณเปนเครือ่งมือในการชวยกําหนดท่ีต้ังเปาหมายลงบนแผนท่ี เพ่ือใหอานพิกัดไดถูกตอ
ยิ่งขึ้นแผนพัดตรวจการณมีรูปรางเหมือนพักสรางขึน้ดวยวัสดุใสมีเสนรศัมีหางกันเสนละเทาไร 
 ก.  ๑๐  มิลเลียม ข.  ๖๐  มิลเลียม 
 ค.  ๑๐๐  มิลเลียม ง.  ๑,๐๐๐  มิลเลียม 
 ๕๙๑. การวัดมุมดวยมือ ผูตรวจการณอาจใชมือหรือนิ้วของตนเปนเคร่ืองมือในการวัดมุมได การใชนิ้วมือต้ังแต
นิ้วชี ้ถึงนิ้วกอยรวมสี่นิ้ว เวนนิ้วหัวแมมือจะวัดมุมไดกี่มลิเลียม 
 ก.  ๗๐  มิลเลียม ข.  ๑๐๐  มิลเลียม 



 

 

๖๗ 

 ค.  ๑๒๕  มิลเลียม ง.  ๑๘๐  มิลเลียม 
 ๕๙๒. วิธีกําหนดท่ีตั้งเปาหมายมีกี่วิธ ี
 ก.  ๒  วิธี ข.  ๓  วิธ ี
 ค.  ๔  วิธี ง.  ๕  วิธี  
 ๕๙๓. การกําหนดที่ต้ังเปาหมายโดยวิธพิีกดัตารางมีองคประกอบอะไรบาง 
 ก.  พิกัด,ระยะ ข.  มุมภาพ,ระยะ 
 ค.  พิกัด,มุมภาค ง.  พิกัด,การยายทางสูง 
  
๕๙๔. การกําหนดท่ีตั้งเปาหมายโดยวิธีพิกัดโปลาร มีองคประกอบอะไรบาง 
 ก.  พิกัดระยะ ข.  มุมภาค,ระยะ,การยายทางสูง 
 ค.  พิกัด, มุมภาค ง.  พิกัด,การยายทางสูง 
 ๕๙๕. คาของไซนอยางหยาบในมุม ๘๐๐ มิลเลียม มีคาเทาไร 
 ก.  ๐.๖ ข.  ๐.๗ 
 ค.  ๐.๘ ง.  ๐.๙ 
 ๕๙๖. คาํขอยิงมอีงคประกอบคําขออยู ๖ หัวขอ สําหรับการกําหนดท่ีต้ังเปาหมายเปนองคประกอบในหัวขอใด 
 ก.  หัวขอท่ี ๒ ข.  หัวขอท่ี ๓ 
 ค.  หัวขอท่ี ๔ ง.  หัวขอท่ี ๕ 
 ๕๙๗. การสงคําของยิงของผูตรวจการณ จะแบงสงคําขอยงิออกเปน ๓ สวน อยากทราบวา หลักฐานในการ
กําหนด ท่ีต้ังเปาหมายท้ังหมดอยูในสวนไหนของการสงคาํขอ 
 ก.  สวนท่ี ๑ ข.  สวนท่ี ๒ 
 ค.  สวนท่ี ๓ ง.  สวนที่ ๔ 
 ๕๙๘. การปรับการยิงเปนพืน้ท่ี ความมุงหมายในการปรับการยิงเปนพ้ืนท่ีคอืขอใด 
 ก.  ทางทิศถกูตองคอืทิศทางท่ีตําบลระเบิดตกอยูในแนว ตม. 
           ข.  ทางระยะถูกตองคอืระยะกึ่งกลางหวงควบท่ีเหมาะ 
 ค.  ถกูทั้งขอ ก.และ ข. 
 ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๕๙๙.  การดําเนินการปรับการยิงเปนพ้ืนที ่ขั้นปรับการยิง การแกใหเอาแฟคเตอร ตม (ฟตม) คูณกับมุมขางท่ีวัด
ได เปนมิลเลียม ผลลัพธท่ีไดเปนตัวแกทางขางเปนเมตร (ระยะทิศ) นั่นคอื ระยะ ตม.หารดวย ๑,๐๐๐ อยากทราบ
วา ระยะ ตม. ๒,๕๐๐ เมตร  ฟตม.มีคาเทาไร 
  ก.  ๑.๕ ข.  ๒ 
  ค.  ๒.๕ ง.  ๓ 
 ๖๐๐.  การปรับทางระยะ สําหรับการตรวจตาํบลกระสุนขอใดถกูตอง 
  ก.  หนา, หลัง ข.  เปาหมาย 



 

 

๖๘ 

  ค.  สงสัย, หาย ง.  ถูกทุกขอ 
 ๖๐๑.  ขั้นการยิงหาผล จะเริ่มยิงหาผลเม่ือใด 
  ก.  สงคาํขอยงิแลวยิงหาผลไดเลย 
  ข.  ปรับการยงิไมจําเปนในทางทิศใหไดทางระยะ แลวยิงหาผลไดเลย 
  ค.  ทําการยิงหาผลเมื่อเสร็จสิน้การปรับการยิงคอืไดทางทิศ (ทางขาง) และทางระยะถกูตองแลว 
  ง.  จะยิงตอบไหนก็ได  
 ๖๐๒.   เม่ือผูบังคบัรถไดยนิคําบอกคําสั่งวา “ แถว ” ผูบังคับรถจะตองรีบเขาประจําตําแหนงของตนหนารถหาง
จาก สายพานดานขวาของรถกีเ่มตร 
  ก.  ๑  เมตร ข.  ๒  เมตร 
  ค.  ๓  เมตร ง.  ๔  เมตร 
 ๖๐๓.  การขึ้นประจํารถ เม่ือมีคาํสั่ง “ขึ้นรถ” ผบ.รถ  ขึ้นรถดานซายและ พลขับขึ้นตาม ผบ.รถ พลยิงขึ้นรถดานใด 
    ก.  ดานขางซาย ข.  ดานหลังซาย 
  ค.  ดานหนาขวา ง.  ดานหลังขวา 
๖๐๔.  พลประจํารถ ถ.เบา ๒๑ ประกอบดวยพลประจํารถ ๓ นาย คอื 
 ก.  ผูบังคับรถ,พลยิง,พลยิงผูชวย ข.  ผูบังคับรถ,พลยิง,พลกระสุน 
 ค.  ผูบังคับรถ,พลยิง,พลขับ ง.  ไมมีขอใดถกู 
 
  ๖๐๕. ขอใดไมใช ความมุงหมายของการฝกพลประจํารถ ถ.เบา ๒๑ คือ 
 ก.  ตําแหนงของพลประจํารถถัง ข.  การฝกพลประจํารถ 
 ค.  การเตรียมการยิง ง.  การขานตําแหนง  
  ๖๐๖. การขานตําแหนง ผูบังคับรถ จะเปนผูขานตําแหนงกอนและไปตามลําดับ เมื่อมีคําสั่ง “รายงาน” ใครเปน 
        ผูรายงานกอน 
 ก.  ผูบังคับรถ ข.  พลยิง 
 ค.  พลขับ ง.  ใครขานกอนก็ได 
  ๖๐๗. เมือ่มีคาํสั่ง “ขึ้นรถ” ทุกคนเขานั่งประจําที่แลวเสียบขั้วสายไฟ(ปากพูดหูฟง) ตอจากนั้น ผบ.รถ จะตองทํา
อะไร กอนท่ีจะรายงาน 
 ก.  เปดไฟหนารถ ข.  เปดสวิทชไฟใหญภายในปอมปน 
 ค.  เปดวิทยุ ง.  ถูกทุกขอ 
  ๖๐๘. เม่ือมีคาํสั่ง “ลงรถ” พลประจํารถทุกนายลงจากรถ ใครเปนผูลงจากรถกอน คือ 
 ก.  พลขับ ข.  พลยิง 
 ค.  ผบ.รถ ง.  ลงพรอมกันท้ังหมด 
  ๖๐๙. ผูตรวจการณเปนเสมือนดวงตาของเครือ่งยิงลกูระเบิดการรายงานขาวสารของผูตรวจการณจะตองทํา
อยางไร 



 

 

๖๙ 

 ก.  รวดเร็ว ข.  ทันเวลา 
 ค.  ถกูตอง ง.  ถูกท้ังขอ ข. และ ค. 
  ๖๑๐. บรรทัดฉากเปนเคร่ืองมอืท่ีชวยในการอานพิกัดอยางละเอยีด การอานพิกดั ๖ ตัว จะใหความละเอียด ๑๐๐ 
เมตร ถาใชบรรทัดฉากอานพิกดัถึง ๘ ตัว จะใหความละเอยีดกีเ่มตร  
 ก.  ๓๐  เมตร ข.  ๒๐  เมตร 
 ค.  ๑๐  เมตร ง.  ๕  เมตร 
  ๖๑๑. ผูตรวจการณอาจใชมือหรือนิ้วของตนเปนเครือ่งมือในการวัดมุมได ถาผูตรวจการณวัดมุมโดยใชกํามือ
และเหยยีด  แขนใหสุดและวัดจะไดมุมกี่มิลเลียม 
 ก.  ๑๐๐  มิลเลียม ข.  ๑๒๕  มิลเลียม 
 ค.  ๑๘๐  มิลเลยีม ง.   ๓๐๐  มิลเลียม 
  ๖๑๒. แผนพัดตรวจการณมีรูปรางเหมอืนพัด สรางขึ้นดวยวัสดุใส มีเสนรัศมีหางกนัเสนละ ๑๐๐ มิล, วัดมุมได 
๑,๐๐๐ มิล,เสนโคงแทนระยะจากท่ีตรวจการณทกุ ๆ ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร จะมีเสนโคงตัดเสนรศัมีจนถงึกี่เมตร 
 ก.  ๖,๐๐๐  เมตร ข.  ๕,๐๐๐  เมตร 
 ค.  ๔,๐๐๐  เมตร ง.   ๓,๐๐๐  เมตร 
  ๖๑๓. องคประกอบท่ีจะตองหาคอื พิกัด และมุมภาคจากวิธีพิกัดตาราง และจะตองสงใหใครทราบ 
 ก.  สวนยิงของ ค.หรือ ป. ข.  ผูตรวจการณ 
 ค.  ศนูยอํานวยการยิง ง.  ผูบังคบับญัชาโดยตรง 
  ๖๑๔. ความถกูตองในการรายงานท่ีจะสงเปนคาํขอยิง และการแกขั้นตอนตอไป และตองปดเศษเปนจํานวนเต็ม 
เชน มุมภาคบอกเปนจํานวนเต็ม ๑๐ มิล การยายทางสูงจะบอกเปนจํานวนเต็มกี่เมตร 
 ก.  ๕  เมตร ข.  ๑๐  เมตร 
 ค.  ๑๕  เมตร ง.  ๒๐  เมตร 
๖๑๕.  การกําหนดท่ีต้ังเปาหมายวิธีพิกดัตารางกระทําไดกีวิ่ธี 
 ก.  ๖  วิธ ี ข.  ๔  วิธี 
 ค.  ๒  วิธ ี ง.  ๓  วิธี 
  ๖๑๖.  องคประกอบท่ีมี มุมภาค, ระยะ และการยายทางสงู คือการกําหนดท่ีต้ังเปาหมายโดยวิธีใด 
 ก.  พิกดัตาราง ข.  โปลาร 
 ค.  การกรุย ง.   การตรวจ 
  ๖๑๗.  คาของไซนอยางอยางหยาบที่ ๐.๕ คอืมุมเปนมิลท่ีเทาใด 
 ก.  ๔๐๐ ข.  ๖๐๐ 
 ค.  ๘๐๐  ง.   ๕๐๐ 
 ๖๑๘.  องคประกอบคําขอยิงมีอะไรบาง 
 ก.  การแสดงตน ข.  คําสั่งเตือน 
 ค.  ลกัษณะเปาหมาย ง.   ถูกทุกขอ 



 

 

๗๐ 

  ๖๑๙.  ชนิดของการปรับการยิง มี ๒  ชนิดคือ 
 ก.  การยิงเปนพ้ืนท่ีและการยิงประณีต ข.  การยิงเปนพ้ืนทีแ่ละการยิงเปนจุด 
 ค.  การยิงเปนพ้ืนท่ีและการยิงเปนกลุม ง.  การยิงเปนพืน้ท่ีและการยิงหาผล 
  ๖๒๐.  นามเรียกขานหรอืประมวลลับเชน เสอืดํา ๒๕ จาก เสอืดํา ๒๗ คอืองคประกอบคาํขอยิงในขอใด 
 ก.  คาํเตอืน ข.  การแสดงตน 
 ค.  วิธียิงและการควบคุม ง.  ไมมีขอใดถกู 
  ๖๒๑.  ชนิดของภารกิจ มี ๔ ชนิด เม่ือผูตรวจการณเชือ่แนวากําหนดท่ีตั้งเปาหมายไดถกูตองแนนอน ก็จะระบุ
ในคําขอยิง อยางไร 
 ก.  ปรับการยิง ข.  ยิงขม 
 ค.  ยิงหาผล ง.  ยิงขมฉับพลัน 
  ๖๒๒.  องคประกอบในการกําหนดท่ีต้ังเปาหมายโดยวิธยีายจากจุดท่ีทราบหลกัฐานจะประกอบดวย 

ก. มุมภาค,การยายทางขาง,พิกัด  
ข. มุมภาค,การยายทางขาง,การยายทางระยะ,พกิัด 
ค. มุมภาค,การยายทางขาง,การยายทางระยะ,การยายทางสูง   
ง. มุมภาค,การยายทางสูง,การยายทางระยะ,พิกัด 

 
 
  ๖๒๓.  การคํานวนการยายทางขาง,ทางระยะ แบงเปน ๒ กรณี คอืขอใด 
 ก.  กรณีมุมขางมีคานอยกวา ๖๐๐ มิล และกรณีมุมขางมีคาตั้งแต ๖๐๐ มิล ขึ้นไป  
           ข.  กรณมีุมขางมีคานอยกวา ๕๐๐ มิล และกรณีมุมขางมีคาต้ังแต ๖๐๐ มลิ ขึ้นไป 
           ค.  กรณมีุมขางมีคานอยกวา ๔๐๐ มิล และกรณีมุมขางมีคาต้ังแต ๖๐๐ มิล ขึ้นไป  

ช. กรณีมุมขางมีคานอยกวา ๓๐๐ มลิ และกรณีมุมขางมีคาต้ังแต ๖๐๐ มิล ขึน้ไป 
  ๖๒๔.  “ เสอืดํา ๒๕ จาก เสอืดํา ๒๗ ยิงขม สิงโต ๑๐๐ เปลี่ยน” เปนองคประกอบคําขอยงิ คอืขอใด 
 ก.  การแสดงตนของผูตรวจการณ ข.  คําสั่งเตือน 
 ค.  ลกัษณะเปาหมาย ง.  วิธีโจมตี 
  ๖๒๕.  การปรับการยิง ค. เม่ือทําการวัดมุมทางราบไดแลวผูตรวจการณก็จะดําเนนิการแก เพ่ือใหกระสุนไปตก
ถูกเปาหมาย ตอไป คอืใชเครื่องมอืตรวจการณขอใด 
 ก.  เขม็ทิศ ข.  บรรทัดฉาก 
 ค.  กลองสองสองตา ง.  แผนพดัตรวจการณ 
 ๖๒๖. ปญหาทางการแพทยในการนําผูบาดเจ็บออกจากรถอันดับแรกท่ีจะตองกระทําคอืขอใด 
 ก.  การหามเลอืด ข.  จับคนปวยนอนโดยเร็ว 
 ค.  ปลดเสือ้ผาใหหลวม ง.  ชวยปมหัวใจ 
 ๖๒๗. เมื่อมีคําสั่ง “ปดชองทางเขา-ออก” ใครจะเปนผูปดชองทางเขา-ออก คอืขอใด 



 

 

๗๑ 

 ก.  ผบ.รถ ข.  พลยิง 
 ค.  พลขับ ง.  พลประจํารถทุกนาย 
 ๖๒๘. คุณสมบัติท่ีสามารถกําหนดท่ีตั้งเปาปมายและปรับการยิงลงบนเปาหมายนัน้ได ใหคําแนะนําผูบังคับ
หนวยเกี่ยวกับเทคนคิการใชอาวุธยิง คอืขอใด 
 ก.  ผบ.รถ ข.  พลยิง 
 ค.  พลขับ ง.  ผูตรวจการณ 
๖๒๙. เม่ือภูมิประเทศรกทึบยากแกการตรวจการณ,เขตการยิงที่ไดรับมอบแคบ เปาหมายมีจํานวนมากและอยูใกล 
ชิดกับเปาหมายอื่น ๆ จะใชแผนจดระยะแบบใด 
 ก.  แบบวงกลม ข.  แบบแผนท่ีสังเขป 
 ค.  แบบสีเ่หลีย่ม ง.  แบบสามเหลี่ยม 
 ๖๓๐.  คําขอยิงมีองคประกอบ ๖ หัวขอ หัวขอที่ ๕ คอืขอใด 
 ก.  การกําหนดที่ต้ังเปาหมาย ข.  ลักษณะเปาหมาย 
 ค.  วิธียิงและการควบคุม ง.  วิธีโจมตี 
 ๖๓๑.  ชนิดของเปาหมาย, อํานวยของเปาหมาย,การเคลือ่นไหว ของเปาหมาย และการปองกันของเปาหมาย คอื 
องคประกอบคําขอยิงขอใด 
 ก.  ลกัษณะเปาหมาย ข.  วิธีโจมตี 
 ค.  วิธีและการควบคุม ง.  การแสดงตน      
วิชาการส่ือสาร  
๖๓๒. การสือ่สารมีกี่ประเภท 

ก.  ๕  ประเภท ข.  ๖  ประเภท 
ค.  ๔  ประเภท ง.  ๒  ประเภท 

   ๖๓๓.  เสียงนกหวีด เปนสัญญาณประเภทอะไร 
 ก.  ทัศนสัญญาณ ข.  เสียงสัญญาณ 
 ค.  ทางสาย ง.  ทางเสียง 
   ๖๓๔.  การติดตอสื่อสารประเภทใดปลอดภัยท่ีสุด 
 ก.  ทางสาย ข.  วิทยุ 
 ค.  โทรทัศน ง.  พลนําสาร 
   ๖๓๕.  การตดิตอสือ่สารประเภทใดปลอดภยันอนท่ีสุด 
 ก.  โทรศัพท ข.  วิทยุ 
 ค.  ทางสาย ง.  พลนําสาร 
   ๖๓๖.  คลืน่แมเหล็กแบงออกเปน ๒ ชนิดคอื 
 ก.  AM และ FM ข.  UBC 
 ค.  โทรศัพท ง.  ไมมีขอใดถกู 



 

 

๗๒ 

  ๖๓๗.  สัญญาณเรียกโทรศพัท ( TA-312/PT ) มี ๒ แบบ คือ 
 ก.  เสียงสญัญาณและทัศนะสัญญาณ ข.  เสียงนกหวีดและเสยีงตบมือ 
 ค.  เสียงทางสายและพลนําสาร ง.  ไมมีขอใดถกู 
  ๖๓๘.  สายโทรศัพทสนามมีชือ่เรียกเปนภาษาสือ่สารวาอะไร 
 ก.  T1/ PT ข.  WD 1/ PT 
 ค.  WT1/ PT ง.   WD 1/ TT 
  ๖๓๙.  โทรศัพท TA-312 /PT  บรรจุแบตเตอรีก่ี่โวลต 
 ก.  ๖  โวลต  ข.  ๕  โวลต 
 ค.  ๔  โวลต ง.  ๓  โวลต 
   ๖๔๐.  วิทยุ AN/PRC 77 มีชองความถี่กีช่อง 
 ก.  ๘๒๐  ชอง ข.  ๙๐๐  ชอง 
 ค.  ๙๒๐  ชอง ง.  ๑,๑๐๐  ชอง 
 ๖๔๑.  วิทยุ PRC-624 สามารถต้ังความถี่ไดกีช่อง 
 ก.  ๕  ชอง ข.  ๖  ชอง 
 ค.  ๗  ชอง ง.  ๑๐  ชอง 
 
 
 ๖๔๒.  วิทยุ AN/PRC 77 แบงแบนดความถีอ่อกเปน ๒ Band คอื 
 ก.  ๓๐.๐๐-๕๒.๙๒ A ข.  ๕๓.๐๐-๗๕.๙๕ B 
 ค.  ขอ ก.และ ข.ถกู ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๖๔๓.  ชดุวิทยุ GRC-1600 มีจํานวนกี่ชองความถี ่
 ก.  ๒,๓๐๐  ชอง ข.  ๓,๒๐๐  ชอง 
 ค.  ๒,๒๐๐  ชอง ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๖๔๔.  คลืน่ท่ีใชไดกับวิทยุ PRC-624 เปนคลืน่ชนิดใด 
 ก.  AM ข.  FM 
 ค.  UBC ง.  แบบปรุงคลืน่ 
 ๖๔๕.  ชดุวิทยุ GRC-1600 มีความถี่ต้ังแตเทาไร 
 ก.  ๓๐.๐๐-๘๗.๙๗๕ MH2 ข.  ๓๕.๐๐-๘๗.๘๗๕ MH2 
 ค.  ๓๕.๐๐-๗๘.๐๐MH2 ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๖๔๖.  กระจกสะทอนแสงเปนสัญญาณประเภทใด 
 ก.  แสงสัญญาณ ข.  เสียงสัญญาณ 
 ค.  ทัศนสัญญาณ ง.  แพทยสัญญาณ 
 ๖๔๗.  มัชฌิมของการสื่อสาร แบงตามการใชงานทางทหารออกเปน 



 

 

๗๓ 

 ก.  พลนําสารและการไรษณีย ข.  สัตวนําสารและการโทรคมนาคม 
 ค.  เสียง,ทัศนะ,ไฟฟา ง.  ถูกทุกขอ 
 ๖๔๘.  VRC-745 เมื่อใชงานรวมกับเคร่ืองขยายกาํลังสง AM-7350 จะมีกําลังสง 50W สงไดไกลเทาไร 
 ก.  ๒๐  กม. ข.  ๓๐  กม. 
 ค.  ๕๐  กม. ง.  ๖๐  กม. 
 ๖๔๙.  GRC-1600 ใช SCN ความถี่ลวงหนาไดกีช่อง  
 ก.  ๒  ชอง ข.  ๓  ชอง 
 ค.  ๓  ชอง + ๑ ชอง ง.  ไมมีขอใดถกู 
 ๖๕๐.  ชุดวิทยุ VRC-745 ประกอบดวย 
 ก.  RT-7330 B(S) ข.  RT-7330 B 
 ค.  AM-7350 ง.  GRC-1600 
๖๕๑.  ชดุวิทยุ VRC-745 มีจํานวนชองการใชงาน ๒,๓๒๐ ชองระยะหาง ๒๕ KH2 ต้ังความถี่ลวงหนาไดกีช่อง 
 ก.  ๓  ชอง ข.  ๑๐  ชอง 
 ค.  ๒๐  ชอง ง.  ไมมีขอใดถกู        
 
 
 
 ๖๕๒. ชดุวิทยุที่จัดอยูในประเภทเดยีวกันกับชุดวิทยุ AN/PRC-77 ไดแกชุดวิทย ุAN/PRC-64,AN/PRC-160   
       ซึ่งแตละชุดจะมีความแตกตางกันท่ีรายการสวนประกอบ แตรายการสวนประกอบหลักคอื เครือ่งรับ-สง  
       ก็ยังใชเหมือนกันคอื เครื่องรับ-สง ชนิดใด  
 ก.  เครือ่งรับ-สง RT-841 ข.  เคร่ืองรับ-สง RT- 481 
 ค.  เครือ่งรับ-สง RT-184  ง.  เครือ่งรบั-สง RT-148 
๖๕๓. คณุลักษณะทางเทคนคิของเครือ่งรบั-สง วิทยุ AN/PRC-77 จะมียานความถี่ตั้งแตเทาไรถึงเทาไร 
 ก.  ยานความถี ่๒๐.๐๐-๕๒.๙๕ MHZ ข.  ยานความถี ่๕๓.๐๐-๗๕.๖๕ MHZ  

 ค.  ยานความถี ่๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ ง.  ยานความถี ่๒๐.๐๐-๗๕.๖๕ MHZ 
  ๖๕๔.  ชดุวิทยุ AN/PRC-77 จะมีระบบการปรุงคลื่นแบบ FM สามารถตั้งความถี่ลวงหนาไดกีค่วามถี ่
 ก.  ๒  ความถี ่ ข.  ๔  ความถี ่
  ค.  ๖  ความถี ่ ง.  ๘  ความถี่ 
  ๖๕๕.  ชุดวิทย ุAN/PRC-77 จะมีระยะการติดตอไดไกลเทาไร 
 ก.  ๔  ไมล ข.  ๕  ไมล 
 ค.  ๖  ไมล ง.  ๗  ไมล 
  ๖๕๖.  เครือ่งขยายเสียง-แหลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 จะประกอบดวย 
 ก.  AM6020 และ CX6455 ข.  MA2060 และ CX4650 



 

 

๗๔ 

 ค.  AM2060 และ CX4655 ง.  AM2060 และ CX6455  
 ๖๕๗.  ชุดวิทย ุAN/GRC-160 จะประกอบดวย 
 ก.  ชุดวิทยุ AN/PRC-77, เครือ่งขยายแกลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 และชุดสายอากาศ AS-1729 
 ข.  ชดุวิทย ุAN/PRC-77, เครือ่งขยายแหลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 และชุดสายอากาศ AT-271 
 ค.  ชดุวิทย ุAN/GRC-39, เคร่ืองขยายแหลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 และชุดสายอากาศ AS-1729 
 ง.  ชุดวิทย ุAN/GRA-39, เครือ่งขยายแหลงจายกําลังงานไฟฟา OA-3633 และชุดสายอากาศ AT-271 
๖๕๘. กลุมชดุวิทยุ AN/PRC-77 เมือ่ตต้ัิงบนยานยนต จะใชสายอากาศชนิดใด 

 ก.  ใช AS-1729 ข.  ใช AT-271 
     ค.  ใช AT-982 ง.  ใช AT-292 

  ๖๕๙. กลุมชดุวิทยุ AN/VRC-12 มีลกัษณะการติดต้ังใชงานบนยานยนตเปนหลัก แตอาจใชงานเปนสถานีวิทย ุ
        ประจําท่ีได หนวยทหารมาใชชุดวิทยุในกลุมนี้ในหนวยต้ังแตระดับใด 
 ก.  ตั้งแตระดับหมูขึ้นไปจนถึงระดับกองพัน ข.  ต้ังแตระดับหมวดขึ้นไปจนถึงระดับกองทัพ 

     ค.  ตั้งแตระดับหมวดขึ้นไปจนถึงระดับกองพล ง.  ตั้งแตระดับหมวดขึน้ไปจนถึงระดับกรม 
   ๖๖๐.  ขอใดท่ีไมใชสวนประกอบของชดุวิทย ุAN/VRC-12  
 ก.  เครือ่งรับ-สง RT-841                               ข.  เคร่ืองรับ-สง RT-24/VRC 

       ค.  เคร่ืองรับ-สง RT-524/VRC                      ง.  เคร่ืองรับ-สง R-442/VRC และชดุเสาอากาศAS-1729/VRC 
    ๖๖๑. เคร่ืองรับ-สง RT-246/VRC และRT-524/VRC จะมีคณุลักษณะทางเทคนิคคอือยูในยานความถี่ต้ังแตเทาใด
ถึงเทาใด 
 ก. ยานความาถี ่๒๕.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ ข. ยานความาถี ่๓๕.๐๐-๙๕.๗๕ MHZ 
 ค. ยานความาถี ่๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ MHZ ง. ยานความาถี ่๓๐.๐๐-๙๕.๕๐ MHZ 
    ๖๖๒. เคร่ืองรับ-สง RT-246/VRC สามารถตั้งความถี่ลวงหนาไดกีค่วามถี ่ 
 ก.  ๘  ความถี ่ ข.  ๑๐  ความถี ่
 ค.  ๑๒  ความถี่ ง.  ๑๔  ความถี ่
   ๖๖๓. ขั้วตอสายระหวางเคร่ืองรับ-สง RT-246/VRC และกลองควบคมุการเลอืกความถี ่C-2742/VRC เพ่ือใช
ควบคมุพลังงานไฟฟากําลังออกอากาศและการเลอืกใชความถี่คอื 
 ก.  ขั้วตอสาย CX-4722 ข.  ขั้วตอสาย CX-2299  
 ค.  ขั้วตอสาย CX-5790 ง.  ขั้วตอสาย CX-7059  
   ๖๖๔. การสงตอโดยใชชุดวิทย ุAN/VRC-45 และ AN/VRC-49 เปนสถานีสงตอ สําหรับในการต้ังความถี่วิทยุท่ี
ตองการใชงานใหถกูความถี่ในการสงตอ โดยตองตรวจสอบความถี่ทั้งสองจากตารางความถี่ในคูมือทางเทคนิคและ
สวิตช SQUELEH ควรต้ังใหตรงกันดวยและจะตองใหหางกันไมนอยกวาเทาไร 
 ก.  ๕  MHZ ข.  ๑๐  MHZ 
              ค.  ๑๕  MHZ ง.  ๒๐  MHZ  
   ๖๖๕. การปรนนิบัติบํารุงเคร่ืองมือสื่อสารท่ีถกูตองตามลําดับขั้นตอนของการปรนนิบัติบํารุง จะตองปฏิบัติดังนี ้



 

 

๗๕ 

 ก.  ระหวางใชงาน, หลังใชงาน, ขณะสกปรก ข.  กอนใชงาน,ขณะสกปรก,หลังใชงาน 
 ค.  กอนเก็บเขาคลัง,ขณะอยูในคลัง,กอนออกจากคลัง ง.  กอนใชงาน,ระหวางใชงาน,หลังใชงาน 
๖๖๖ การปรนนิบัติบํารุงเคร่ืองมือสือ่สาร ตามวงรอบจะตองปฏบิติัดังนี ้
 ก.  ประจําวัน, ประจําสัปดาห,ประจําเดือน ข.  ประจําสัปดาห, ประจําเดอืน, ประจําสามเดือน 
 ค.  ประจําเดอืน,ประจําสามเดอืน,ประจําหกเดอืน ง.  ประจําเดือน,ประจําหกเดือน,ประจําป 
  ๖๖๗. ขอใดเปนการเลอืกท่ีต้ังเคร่ืองรับ-สงวิทยุท่ีไมถกูตอง 
 ก.  ตั้งในบริเวณท่ีมีตนไมหนาทึบเพราะเปนการกําบังและซอนพราง 
 ข.  บริเวณสูงกวาพ้ืนท่ีปกติ เพ่ือเพ่ิมระยะการติดตอสื่อสารใหไกลขึน้ 
 ค.  ตําแหนงของยานยนตหรือเสาอากาศท่ีมผีลตอระยะการติดตอสื่อสารพยายามวางตําแหนง 
 ง.  พยายามหลกีเลี่ยงบรเิวณท่ีมีสายไฟแรงสงู 
     
 
 
 
 
 
๖๖๘.  การเคลือ่นยายยานยนตซึ่งติดต้ังเคร่ืองรับ-สงวิทย ุจะกําหนดในเร่ืองใชเชอืกรั้งเสาอากาศไว เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกและปลอดภัย อยากทราบวาในขอใดท่ีไมควรปฏบัิติเม่ือมีการเคลื่อนยายยานพาหนะดังกลาว 

ก. ทอนเสาอากาศตองถูกยดึแนนดวยขอรั้งเสาอากาศเพือ่ปองกันการกระเด็นหลุดออกมาในขณะยานยนต
เคลือ่นท่ี 

ข. เสาอากาศแตละตนตองไมไขวครอมซึ่งกนัและกัน และตองมีท่ีครอบปลายเสาอากาศครบถวน 
ค. เสาอากาศตองไมยื่นออกมาทางขางของยานยนต 
ง. กอนติดเครือ่งยนต ตองเปดวงจรไฟฟาเขาชุดวิทยแุละระบบติดตอภายในทกุครั้ง 

  ๖๖๙.  เมื่อเคร่ืองรับ-สงวิทยุ AN/VRC-12 มีปญหาเกี่ยวกบัความรอนสูงจนทําใหพัดลมระบายความรอนทํางาน
ทั้ง ๆท่ีไมไดสงวิทยอุอกอากาศ วิธีหนึ่งท่ีจะชวยลดความรอนของเคร่ืองรับ-สง ไดโดยถูกตองคอื 

              ก. การใชผาชบุน้ําและบิดใหแหงเสร็จนําไปเช็ดเครื่องรบั-สงวิทยุ 
     ข. ปดเครือ่งรบั-สงวิทยุ โดยไมตองรบัขาวจากขายสถานี 

          ค. การจํากดัแรงไฟท่ีใหกับเคร่ืองรับ-สง ใหมีขนาดใกลเคยีงกับ ๒๔-VD  
         ง.ไมมีขอใดถกู 
   ๖๗๐.  เม่ือขณะใชเครื่องรับ-สง หากถูกฝายตรงขามสงสญัญาณรบกวนทานควรปฏบัิติอยางไร 
 ก.  ถอดสายสัญญาณออกจากขั้วตอสายอากาศ 
 ข.  ใชสายไฟหรอืเสนลวดตอลัดวงจรระหวางกานกลางขั้วสายอากาศกับตัวรถหรอืตัวเครือ่งรบั-สงของชุด          
                   วิทยุเพ่ือใหเสียงสัญญาณรบกวนหมดไป 



 

 

๗๖ 

         ค. ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาโดยดวน 
                  ง.  ถูกทุกขอ 
      ๖๗๑.  การตอตานการรบกวนของเครือ่งรับ-สงวิทยุสามารถกระทําไดโดย 
 ก.  พยายามหาตําแหนงของยานยนตใหม เพ่ือขจัดผลกระทบของสญัญาณการรบกวนใหหมดไป 
 ข.  พยายามใชสิ่งกีดขวางที่อยูใกล ๆ เปนฉากกําบังระหวางชุดวิทยุที่ใชงานกับแหลงท่ีมาของเคร่ืองสง 
               สัญญาณรบกวน 
 ค. วางตําแหนงของยานยนตโดยใหดานหนารถชี้ตรงไปยังคูสถาน ี
           ง.  ถูกทุกขอ 

วิชาเหลาทหารปนใหญ  
๖๗๒ . ขอใดไมใชการมอบภารกิจทางยุทธวิธแีบบมาตรฐานใดแบบหนึ่งในการระบุความรับผิดชอบใน 
        การยิงสนับสนุน  ๗  ประการใหแก หนวย ป. ท่ีไดรับมอบ 

ก.การจัดลําดับความเรงดวนของภารกิจยิง  ข.การจัดผูตรวจตรวจการณ 
ค.การกําหนดท่ีต้ังยิง    ง.การกําหนดแผนทางการสงกําลังบํารุง 

๖๗๓. การติดตอทหารปนใหญแบงออกเปน  ๓  วิธี  ขอใดไมใช 
ก.การติดตอทางการบังคบับัญชา   ข.การติดตอทางพลนําสาร    
ค.การติดตอดวยนายทหาร ติดตอและนายทหารยิงสนับสนนุ ง.การติดตอฝายอํานวยการ 

๖๗๔. การดําเนินกลยุทธ ของกรม อาจมีกองรอย/ชุดรบหลายหนวยเคลื่อนท่ีเขาปะทะ แต หนวย ตาง ๆ 
เหลานี้ไมจําเปนท่ีจะไดรับการสนับสนนุ จาก รอย ป. แยกเฉพาะทุกหนวยเสมอไป ผูท่ี จะวิเคราะหสถานการณ 
และกําหนดแนวทางในการใช รอย ป. แยกเฉพาะคือใคร 

ก.ผบ.พัน.ป.ชต. และ ผบ.กรมหนวยดําเนินการกลยุทธ 
ข.ผบ.พัน.ป.ชต. และ ผบ.พัน.หนวยดําเนนิการกลยุทธ 
ค.นายทหารยุทธการและการฝก พัน.ป.ชต.(ฝอ.๓) และผบ.รอย หนวยดําเนนิการกลยุทธ 
ง.นายทหารยุทธการและการฝก พัน.ป.ชต.(ฝอ.๓) และ ผบ.กรม หนวยดําเนินการกลยุทธ 

๖๗๕. ในการแปลงสภาพ รอย ป. ของกองพัน ป.ชต. หเปน รอย ป. แยกเฉพาะนั้น แปลงสภาพ เปน  ๒  แบบ คือ 
ก.การแปลงสภาพอยางถาวร และการแปลงสภาพไมถาวร 
ข.การแปลงสภาพอยางเรงดวน และแปลงสภาพอยางประณีต 
ค.การแปลงสภาพกึ่งถาวร และการแปลงสภาพถาวร  
ง.   ขอ  ก.  และ  ค.  ถูกตอง 

๖๗๖. การยิงสนับสนนุนั้นจําเปนจะตองทํางานเปนระบบสอดประสาน กัน ผูบังคบับัญชาจึงสามารถใชได 
       อยางออนตัว และตอบสนองไดทันควันโดยท่ัวไปการยิงสนับสนนุมีอยู  ๓  ระบบ คอื 

ก.  ระบบคนหา  เปาหมาย   ข. ระบบอาวุธ  และกระสุน 
 ค.  ระบบประสาน และการบังคับบัญชา  ง.  ถูกทุกขอ 

๖๗๗. ขอใดคอืผลท่ีเกดิจากการยิงกระสนุ ป. ไปตกยังบริเวณเปาหมาย 



 

 

๗๗ 

ก.    อํานาจคลืน่ระเบิด    ข.    อํานาจหลุมระเบิด 
ค.    อํานาจทําลายขวัญ    ง.     ถูกทุกขอ 

๖๗๘. มุมเยือ้งประจําคอื มุมทางระดับวัดเวียนตามเขม็นาฬิกาจาก 
  ก.  ทิศเหนือจริง ไปยัง ทิศเหนือเข็มทิศ  ข.  ทิศเหนือจริง ไปยัง ทิศเหนือตาราง 
  ค.   ทิศเหนือเขม็ทิศ ไปยัง ทิศเหนอืจริง  ง.   ทิศเหนอืตาราง ไปยัง ทศิเหนือเข็มทิศ 
๖๗๙. ท่ีหมายเล็งไกล  คอื  ท่ีหมายเลง็ที่จะตองอยูหางจากปนเปนระยะไมนอยกวา... 

 ก.  ๒,๐๐๐    เมตร    ข.  ๑๕,๐๐๐  เมตร 
 ค.  ๑,๐๐๐     เมตร    ง.  ๑,๕๐๐     เมตร 

๖๘๐. แนวแสดงมุมภาคนั้นเปนแนวท่ีใชเปนทิศทางอาง  สําหรับการตั้ง  ป.ตรงทิศ  การต้ังป.ตรงทิศ ดวย วิธีใด 
จําเปนตองใชแนวแสดงมุมภาค 

 ก.  มุมทิศ     ข.  มุมภาคตาราง 
  ค.  มุมตรงทิศ     ง.  ท่ีหมายเล็งไกล 
๖๘๑. มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬกิา  จากเสนยิงไปยังแนวแสดงมุมภาค  คอื  มุมใด 
  ก.  มุมภาคตาราง     ข.  มุมตรงทิศ 
  ค.  มุมทศิ     ง.   ที่กลาวมาไมมีขอถูก 
๖๘๒. การวัดมุมทศิไปยังท่ีหมายเล็งท่ีกําหนดให (  กลองพาโนรามิค )  โดยมิใหลํากลอง ป.เคลือ่นท่ี 
เรียกวาอะไร 
   ก.  การจําลองทิศ    ข.   การเล็งจําลอง 
  ค.   การเล็งตรง     ง.   การมุมทิศ  เพ่ือการต้ัง  ป.  ตรงทิศ 
๖๘๓. องคประกอบของคําสั่งยิง  มีกี่องคประกอบ 
  ก.   ๑๐   องคประกอบ    ข.   ๑๒  องคประกอบ 
  ค.    ๙     องคประกอบ    ง.    ๑๑   องคประกอบ 
๖๘๔. องคประกอบท่ีอาจกําหนดเปนมาตรฐาน  คอื   
  ก.   ปนที่จะยิง  และ  วิธียิง , กระสุน , งวดงานกระสนุ , ชนวนเวลาชนวน 
  ข.   ปนที่จะยิง , วิธียิง , กระสนุ , ชนวน , เวลาชนวน  
  ค.   ปนที่จะยิง , กระสุน , งวดงานกระสุน , ชนวน , มุมยิง 
        ง.   ปนท่ีจะยิง  และ  วิธียิง , กระสุน , งวดงานกระสุน , ชนวนเวลาชนวน,มุมยิง 
๖๘๕.เม่ือใชกลองกองรอยโดยตองใชเขม็ทิศภายในกลอง จะตองตั้งกลองใหหางจาก ป.กลาง และ 
ป.หนักระยะเทาไร 
  ก.  ๑๐๕  เมตร     ข.   ๗๕   เมตร 
  ค.   ๖๐     เมตร     ง.   ๔๐     เมตร 
๖๘๖. การปรับเสนเล็ง  กระทําเพือ่อะไร 
  ก.   แกนเสนเล็ง  ไดระดับกับเพลาปน  



 

 

๗๘ 

ข.   แกนเสนเล็งของกลองเล็งขนานกับแกนหลอดลํากลองปน 
  ค.   แกนเสนเล็ง   และแกนหลอดลํากลองปนไดแนวขนานกับมาตรฐานท่ีกําหนด 
  ง.   ที่กลาวมาถกูทุกขอ 
๖๘๗. การปรับเสนเล็ง  มีวิธีการอยางไร 
  ก.   วิธีเปาทดสอบ    ข.   วิธีจุดเล็งไกล 
  ค.   วิธีมุมมาตรฐาน    ง.   ที่กลาวมาถกูหมด 
๖๘๘. เปาทดสอบ  ปกตคิวรจะอยูหางจากปนอยางนอยทีสุ่ดเทาไร 
  ก.   ๕๐   เมตร     ข.   ๖๐   เมตร   
  ค.   ๑๕๐   เมตร      ง.   ๑๐๐   เมตร  
๖๘๙.กรวยพ้ืนยิงคอืตําบลระเบิดทางขางของกระสุนที่ทําการยิงรวมกันจากปนตั้งแต ๒ กระบอกขึ้นไป 
ไดกําหนดความหางของจุดศนูยกลางตําบลระเบิดของกระสนุแตละนดัตามตองการ   ากทราบวา กรวยปด คือ
 ก.   จุดท่ีกระสุนของปนทุกกระบอกตกลงทีเ่ดียวกัน 
  ข.    จุดที่กระสุนของปนทุกกระบอกตกลงหางกันเทากับความหางของท่ีต้ังปน 
        ค.    จุดท่ีกระสนุของปนทุกกระบอกตกลงหางกันเทากับรศัมีระเบิดของกระสนุแตละชนิด 
             ง .   จุดท่ีกระสนุของปนทุกกระบอกตกลงหางกนัเทากับรัศมีระเบิดของกระสนุและจํานวนปนท่ีกําหนด    
  ๖๙๐. การปกหลักเล็งคอืการสรางท่ีหมายเลง็ขึน้เพื่อใชในการอางทิศทางใหกับปนโดยปกติแลวจะปกหลกัเล็ง 
๒ หลัก   อยากทราบวาหลกัเล็งอันไกลจะหางจากปนเทาใด 
               ก.หางเปนสองเทาของหลกัเล็งอนัใกล                 ข.  หางจากอันใกลประมาณ ๑๐๐ เมตร 
               ค.ประมาณ ๔- ๖ เมตร              ง. ประมาณ  ๒๕๐๐  เมตร 
   ๖๙๑.   การต้ังปนตรงทิศโดยวิธกีลองกองรอยใชมุมตรงทิศเม่ืองานแผนท่ีเสร็จมีมุมภาคและแนวแสดงมุมภาค

จะมีขั้นตอน การปฏิบัติอยางไรจึงจะทราบคามุมตรงทิศ 
               ก.มุมภาคทศิทางยิง -  มุมภาคแนวแสดงมุมภาค       ข.มุมภาคแนวแสดงมุมภาค – มุมภาคทิศทางยิง 
               ค.เอามุมเย้ืองประจํา- มุมภาคทิศทางยิง                     ง.ไมมีขอถกู 
 ๖๙๒. จากการที่ นศท. ไดศกึษาวิชาปรับการยิงแลว ผูตรวจการณหนาเปรียบเสมือนอวัยวะใดในรางกาย 
  ก. แขน      ข. ขา  
       ค. สมอง      ง. ดวงตา 
๖๙๓. ความมุงหมายในการตรวจการณของทหารปนใหญมี ๔ ประการไดแก 
    ก. คนหาและกําหนดท่ีต้ังเปาหมาย      ข.ปรับการยิงตรวจผลการยิง 
               ค.เฝาตรวจสนามรบและรายงานขาวสาร                     ง. ถูกตองทุกขอ                                                                                                                                      
๖๙๔. ในหมูตรวจการณหนา ประกอบดวยกําลังพล ๔  นาย เม่ือไดรับภารกิจ ป.ชต.ตองจัดไปประจําที่ใด 
    ก.  ท่ีตรวจการณ            ข. ศนูยอํานวยการยิง 
               ค. กองรอยดําเนนิกลยุทธ         ง.  กรมทหารราบหรอืมา                                                                           
๖๙๕. หนาท่ีความรบัผดิชอบของ ผตน. มี ๔ ประการ คอื 



 

 

๗๙ 

   ก.เปนสวนหนึ่งของชุดหลกัยิงคือ ผูตรวจการณหนา   ศูนยอํานวยการยิง   และสวนยิง 
              ข.เปนสวนหนึ่งของระบบคนหาเปาหมาย 
              ค.เปนผูประสานการยิงสนับสนุนและตัวแทนผูบังคบับัญชาระดับกองรอยดําเนนิกลยทุธ 
              ง. ถูกทุกขอ                               
 ๖๙๖.ในการวัดมุมของทหารปนใหญโดยใชมือและนิ้วมืออยากทราบวาสัญลักษณตอไปนี้วัดคามุมไดเทาไร“ชู  ๒ 
นิ้ว ” 
  ก. ๓๐  มิลเลี่ยม     ข. ๔๐  มิลเลี่ยม 
  ค. ๖๐  มิลเลี่ยม     ง. ๗๐  มิลเลีย่ม 
๖๙๗.การกําหนดท่ีตั้งเปาหมายโดยวิธีพิกดัตารางคอืตองบอกพิกัดเปาหมายจํานวน ๘ ตัวหรือ ๖ ตัว และมุมภาค
จาก ผตน.ไปยังเปาหมาย จํานวนเต็ม ๑๐ มลิเลยีม  ขอใดตอไปนี้ กําหนดเปาหมายไมถกูตอง 
              ก. พิกดั ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๐๘๐๐                 ข. พิกัด ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๑๘๑๐   
              ค. พิกัด ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค ๒๙๐๕                ง.  พิกัด ๘๔๖๔๕๔๓๒ มุมภาค  ๐๘๑๒ 
 
 
 
๖๙๘.การกรุยโปรลามีวิธีการดําเนินการคือ 
               ก. กําหนดจุดที่อยูบนแผนท่ีแลววัดระยะและมุมภาคตามที่ทราบ 
               ข. การใชกฏ กผร.โดยใชมุมทางขางคณูดวยเฟคเตอร ตม. 
               ค.วัดมุมทางขางแลวคํานวณหาระยะ 
               ง. ไมมีขอถกู 
๖๙๙.ขอใดมิใชองคประกอบของการกําหนดท่ีต้ังเปาหมายโดยการยายจากจุดท่ีทราบ 
                  ก.จุดทราบท่ีตั้งที่ใชอาง                     ข.มุมภาคเปาหมาย 
                  ค.การยายทางขางหรอืทางทิศจากจุดอางไปยังเปาหมาย        ง. การกรุยโปรลา 
๗๐๐. องคประกอบคําขอยิงมีท้ังหมด ๖ ประการดวยกัน คือ ตน ,เตือน ,ตั้ง, หมาย, ตี ,คุม ไมวาจะกําหนดท่ี
ตั้งเปาหมายดวยวิธีใดก็ตามคําขอยิงจะสงเปน ๓ กลุมหรอื ๓ สวน  แลวหยุดใหทวนขาวในแตละตอน ขอใด 
จัดลําดับไดถูกตอง 
                 ก.การแสดงตนและคําสั่งเตอืน, ท่ีต้ังเปาหมาย, ลักษณะเปาหมายวิธโีจมตี วิธียิงและการควบคุม 
                 ข.การแสดงตนและคําสั่งเตือน,ที่ต้ังเปาหมายลักษณะเปาหมายวิธีโจมตี, วิธียิงและการควบคุม 
                 ค.การแสดงตนและคําสั่งเตือน,ลกัษณะเปาหมายวิธีโจมตี วิธียิงและการควบคุม 
                 ง. การแสดงตน,ท่ีตั้งเปาหมาย,ลกัษณะเปาหมายวิธีโจมตี วิธียิงและการควบคุม 
๗๐๑. ในระบบมิลเลียม จะแบงวงกลมไวเปนกีส่วน 
   ก. ๑๖๐๐  สวน     ค. ๓๒๐๐  สวน 
   ค. ๔๘๐๐  สวน     ง. ๖๔๐๐  สวน 



 

 

๘๐ 

๗๐๒. ในฐานะท่ี นศท.ศกึษาวิชาทหารปนใหญมาหลายปแลวระบบมุมท่ีใชในกิจการทหารปนใหญใช 
หนวยวัดใด 
   ก. มิลเลียม     ข. องศา 
   ค. เกรด      ง. เมตร 
๗๐๓. ใน ๑ วงกลม อยากทราบวามีกีอ่งศา 
   ก. ๑๘๐  องศา     ข. ๓๖๐  องศา 
   ค. ๒๗๐  องศา     ง. ๙๐  องศา 
 ๗๐๔.มุมภาคจากผูตรวจการณไปเปาหมาย  หมายถึงมุมอะไร 
               ก.มุมทางระดับท่ีวัดจากทศิเหนอืไปยังเปาหมาย 
               ข.งามมุมเลก็ระหวางทิศเหนอืผูตรวจการณกับขั้วโลกเหนอื 
               ค.มุมกลับท่ีบวก/ลบ ๓๒๐๐ เรียบรอยแลว 
               ง.แนวมุมภาคท่ีเกิดจากการท่ี ผตน.ใชกลองสองสองตาวัดและคาํนวณ 
 
 
 
 ๗๐๕. คําขอยิงคอืขาวสารท่ีจําเปนท่ี ศอย.ตองทราบเพ่ือพิจารณาการโจมตีเปาหมาย และตองสงอยางรวดเร็ว 
แจมแจงชดัเจนมีองคประกอบดวยกันท้ังสิ้น ๖ องคประกอบขอใดกลาวไดถกูตอง 
               ก. การแสดงตนของ  ผตน ,คาํสั่งเตอืน ,ท่ีต้ังเปาหมาย,ลักษณะเปาหมาย,วิธโีจมตี, วิธียิงและการควบคุม 
               ข.การแสดงตนของ ผตน.,คาํสั่งเตือน,ท่ีต้ังเปาหมาย,ลักษณะเปาหมาย,สวนบรรจุ, วิธียิงและการควบคุม 
               ค.การแสดงตนของ  ผตน.  ,คาํสั่งเตือน ,ท่ีตั้งเปาหมาย,ลักษณะเปาหมาย,วิธีโจมตี, มุมทิศ/มุมยิง 
               ง.การแสดงตนของ  ผตน.  ,คําสั่งเตือน ,เวลาชนวน,ลกัษณะเปาหมาย,วิธีโจมตี, วิธียิงและการควบคุม 
๗๐๖. จากขอท่ี ๓๔ ชนดิของเปาหมายเชน ทหาร ยานพาหนะ รถถัง    หมายถึงองคประกอบใด 
                ก. การแสดงตนของ  ผตน.                      ข.คําสั่งเตือน 
                ค.ที่ต้ังเปาหมาย,ลกัษณะเปาหมาย                   ง.ลักษณะเปาหมาย 
๗๐๗. การติดตอสือ่สาร ในระดับกองรอยทหารปนใหญสนามนั้นความตองการในการติดตอสือ่สารภายใน 
จัดตั้งเพ่ือใหผูบังคบับัญชามีความสะดวกในการปฏิบัติงานเกีย่วกับเร่ืองอะไรบาง 
               ก.  อํานวยการยิง     

 ข.  รับคาํสั่งทางธุระการและทางยุทธวิธีจากหนวยเหนอื 
  ค.   รับขาวสารแจงเตือนภัยเนิ่นจากหนวยเหนือ    
   ง.   ไมมีขอถกู 

๗๐๘. ความตองการอนัดับแรกในการติดตอสือ่สารภายในของกองพันปนใหญสนามคืออะไร 
ก.การอํานวยการยิง   ข.แลกเปลี่ยนขาวสารจากหนวยเหนอื 
ค.รับขาวแจงเตือนภยั   ง.ประสานงานแผนท่ี 



 

 

๘๑ 

๗๐๙. ในการระวังปองกนัท่ีต้ังของกองรอยทหารปนใหญสนามตามหลักนิยมแลวจะใชการติดตอสือ่สารทางใด 
  ก.  นําสาร    ข.  ทางสาย 
  ค.  ทางวิทยุ    ง.  ทางทัศนสัญญาณ 
๗๑๐. ขายการตดิตอสือ่สารทางวิทยภุายในของกองรอยทหารปนใหญสนามนัน้ไดแกขายอะไรบาง 
  ก.    ขายแจงเตือนภัย     
  ข.  ขายอํานวยการยิงกองรอยและขายบังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน 

ค. ขายงานแผนท่ีกองพัน   
ง. ขายบังคบับัญชากองรอยดําเนนิกลยุทธ 

๗๑๑. ลําดับความเรงดวนในการวางสายโทรศัพทเม่ือกองรอยทหารปนใหญสนามเขาท่ีตั้งเรียบรอยแลวไดแก 
  ก.   วางสายไปยังวงรอบการระวังปองกนัเปนอันดับแรก 
              ข.   วางไปยังหมูสูทกรรมกองรอยเพ่ือใหกําลังพลไดรับอาหารตามเวลา   
  ค.   วางสายระหวางศนูยอํานวยการยิงกับชดุนยส.หรือผูตรวจการณหนา 
              ง.   วางสายไปยังท่ีบังคับการกองพนั    
 
 ๗๑๒.การปองกันภยัทางอากาศเชิงรกุ 
เปนการกระทําโดยตรงตอการปฏิบัติการทางอากาศของขาศกึเพือ่ทําลายหรอื 
ลดประสิทธผิลการโจมตีทางอากาศของขาศกึ ขอใดกลาวไดถกูตองเกี่ยวกับการปฏิบัติเชิงรุก 
                 ก.การซอนพราง ปกปดกําบังท่ีต้ัง    
                ข.ใหทหารทุกนายหลบเขาหลมุหลบภยั 
                ค.เม่ือปลอดภยัแลวแจงเตือนใหทุกคนทราบ 
                ง.สั่งใหทหารทุกนายใชอาวุธประจํากายยิงไปยังเครื่องบินโจมตีของขาศกึ 
๗๑๓.การจัดหนวย ปตอ.ของ ทบ.ไทยแบงเปน ๒ หนวยไดแก 
หนวยในระบบแจงเตอืนภัยและหนวยในระบบอาวุธ 
อยากทราบวาขอใดคือหนวยในระบบอาวุธ 
              ก.ศูนยตอสูปองกันภยัทางอากาศของกองทัพบก     
        ข.ศนูยตอสูปองกันภยัทางอากาศของกองพัน  ปตอ. 
              ค.ศนูยตอสูปองกนัภยัทางอากาศกองทัพบกประจําพ้ืนที่ 
              ง. กองพลทหารปนใหญตอสูอากาศยาน 
๗๑๔. ขอใดไมใชพันธกิจของการปองกนักนัภยัทางอากาศ 

ก.การแบงมอบกําลัง    ข.การคนหา 
ค.การทําลาย     ง.การสกัดกั้น 

๗๑๕. ขอใดคือความหมายของ  “เกณฑความสําคัญ” 
  ก.    ที่ต้ังหนวยสําคัญหนวยตางๆ ซึ่งไดเลือกไวและจะตองไดรับการปองกันภัยทางอากาศ 



 

 

๘๒ 

ข.    กรรมวิธีของการใชหลักการปองกันภยัทางอากาศ  และแนวทางการใช  ปตอ. 
ค.    ขนาดความสําคัญของตําบลสําคัญ  ที่มีตอการปฏิบัตภิารกิจใหสําเร็จ 
ง.     ถูกทุกขอ 

๗๑๖. แบบของการปองกนัภยัทางอากาศ  มกีีแ่บบอะไรบาง 
ก.    ๒  แบบ คอื ๑.การปองกันภยัทางอากาศเชิงรกุ , ๒.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรับ 
ข.    ๒  แบบ คอื ๑.การปองกันภยัทางอากาศเปนพ้ืนท่ี , ๒การปองกนัภัยทางอากาศเปนจุด 
ค.    ๓  แบบ คอื ๑.การปองกันภยัทางอากาศเชิงรกุ , ๒.การปองกันภัยทางอากาศเชิงรับ,๓.การปองกัน  

               ภัยทางอากาศเปนพ้ืนท่ี 
ง.    ๓ แบบ คอื ๑.การปองกนัภยัทางอากาศเชิงรุก , ๒.การปองกนัภยัทางอากาศเชิงรับ,๓.การปองกัน  

              ภัยทางอากาศเปนจุด 
 
 
 
 
๗๑๗.ภารกิจทางยุทธวิธแีบบมาตรฐานของหนวยทหารปนใหญมีกี่ แบบ อะไรบาง 

ก. ๓  แบบ    คอื ภารกิจชวยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพิ่มเติม่กําลังยิง ( พย.),ภารกิจชวยสวนรวม - 
     เพิ่มเติมกําลังยิ่ง (ชร. – พย.) 
ข. ๓  แบบ    คอื ภารกจิชวยโดยตรง ( ชต.),ภารกิจชวยโดยตรง – เพิ่มเติมกําลังยิ่ง (ชต. – พย.) 
     ภารกิจชวยสวนรวม ( ชร.) 

 ค. ๔ แบบ     คือ ภารกิจชวยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพิ่มเติม่กําลังยิง ( พย.),ภารกิจชวยสวนรวม –   
        เพ่ิมเติมกําลังย่ิง (ชร. – พย.),ภารกิจชวยสวนรวม ( ชร.) 
   ง. ๔  แบบ    คอื ภารกิจชวยโดยตรง ( ชต.), ภารกิจเพ่ิมเต่ิมกําลังยิง ( พย.),ภารกิจชวยโดยตรง +  

              เพ่ิมเติมกําลังยิ่ง (ชต. – พย.),ภารกิจชวยสวนรวม ( ชร.) 
๗๑๘. ผูใดเคยกลาวไววา “Artillery   is   the  God  of  War ” และท่ัวโลกก็ถอืวาทหารปนใหญนั้นเปนราชา 
        แหงสนามรบ 

ก.    นายพล  แพตตนั    ข.    นายพล   แมกอาเธอร 
ค.    สตาลิน     ง.     บิลลาดิน 

๗๑๙. ขอใดคอืคําจํากัดความของภารกิจ การยิงตัดรอนกําลัง 
ก.  การกําจัด  หรือลดขดีความสามารถของขาศึกในการปฏบัิติงานลง 
ข.  การยิงเพ่ือใหเกิดความเสยีหายแกเปาหมายประมาณ  ๑๐% ขึ้นไปซึ่งจะทําใหหนวยนั้นๆไมอาจรบ 
      ตอไปไดจนกวาจะไดเพ่ิมเติมกําลังหรอืทดแทนยุทธโปกรณ 
ค.   การยิงเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกเปาหมายประมาณ  ๑๐% ขึ้นไปซึ่งจะทําใหหนวยนั้นๆไมอาจจะ 
      ใชรบไดอกีตอไปเปนการถาวร 



 

 

๘๓ 

ง.   ถูกทุกขอ 
๗๒๐. การสนับสนนุทางอากาศใกลชิด (ของ ทอ.) อยูในระบบใดของการยงิสนับสนนุ ปนใหญ ท้ัง  ๓  ระบบ 

ก.    ระบบอํานวยการยิง    ข.    ระบบอาวุธและกระสุน 
ค.    ระบบสวนยิง    ง.     ไมมีขอใดถกูตอง 

๗๒๑.ทานมีความเขาใจในการจัดรอย ป.แยกเฉพาะอยางไร 
               ก.เปนภารกิจทางยุทธวิธีมาตราฐาน  
               ข. เปนภารกิจทางยุทธวิธีไมมาตราฐาน 
               ค.เปนการขยายความรับผดิชอบในภารกิจ ชต.ของ พัน ป.เพ่ือสนับสนุนหนวยดําเนินกลยุทธ 
                  ในการรบดวยวิธเีคลือ่นทีเ่ขาปะทะ 
               ง.ไมมีขอถกู 
๗๒๒. มุมเยื้องเข็มทิศ ( ยข. ) คือมุมเล็กท่ีทำมุมกันระหวาง........ 
  ก.   ทิศเหนือจริง กับ ทิศเหนือเขม็ทิศ  ข.  ทิศเหนือจริง กับ ทิศเหนอืตาราง 
  ค.   ทิศเหนือเขม็ทิศ กับ ทิศเหนอืตาราง  ง.   ที่กลาวมาไมมีขอใดถูก 
 
๗๒๓. การตั้งกลองคอลลมิิเตอร  แทนการปกหลกัเล็งควรตั้งกลองหางจากปนใหญ  ประมาณเทาไร 
  ก.   ๔ – ๖๐     เมตร    ข.   ๑๐ – ๒๕  เมตร 
  ค.   ๑ – ๑๐   หลา    ง.   ๔ – ๑๕   เมตร 
๗๒๔. องคประกอบของคาํสั่งยิงใชเพ่ือเปนหลักฐานท่ีจําเปนท่ีจะตองประกาศใหหมูปนทําการยิงหรือหยุดยิง 
อยากทราบวาองคประกอบใดจะประกาศเปนคาํสั่งสดุทาย 
              ก.   มุมยิง     ข.   มุมทิศ 
  ค.   กระสุน     ง.   สวนบรรจุ 
๗๒๕. ชดุหลกัยิงของทหารปนใหญ ประกอบดวยสวนตางๆ อะไรบาง 
  ก. ผูตรวจการณหนา,ศนูยอํานวยการยิง,สวนยิง 
     ข. ระบบคนหาเปาหมาย, ระบบอํานวยการยิง, ระบบควบคุมบังคับบัญชา 
  ค. ผบ.หมูปน,พลเล็ง,พลกระสนุ 
           ง. ผูบังคบับญัชา , การตรวจการณ, การยิง 
๗๒๖. การปรับเสนเล็งมีหลายวิธี อยากทราบวาวิธีใดถูกตองท่ีสุด 

ก. วิธีกลองกองรอย    ข. วิธีมุมมาตรฐาน 
ค. วิธีที่หมายเล็งไกล            ง. การใชกลอง คอลลมิิเตอร 

๗๒๗. การใชที่หมายเล็งไกลเปนวิธีหนึ่งของการต้ังปนตรงทิศ อยากทราบวาระยะใดเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ 
ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. 
 ก. ๘๐๐  เมตร       ข. ๑,๕๐๐  เมตร 
 ค. ๒,๕๐๐ เมตร     ง. ๓,๐๐๐  เมตร 



 

 

๘๔ 

๗๒๘. การตั้งปนตรงทิศ วิธีใดถูกตองมากท่ีสุด            
 ก. ที่หมายเล็งไกลและตรงทิศ         ข. วิธีมุมตรงทิศ 

ค. วิธีหมายแนวลํากลองปน   ง. วิธีการใชการยิงแตกอากาศสูง 
๗๒๙. จงอธิบายความหมายของ  มุมภาค 
 ก. มุมท่ีเกิน  ๘๐๐    มิลเลยีม  
 ข. มุมทางระดับวัดเวียนตามเข็มนาฬกิาจากทิศเหนือไปยังแนวพิจารณา 
 ค. มุมต้ังแต  ๖๔๐๐    มิลเลียม 
 ง. มุมเกนิกวา   ๓๒๐๐   มิลเลยีม 
๗๓๐. ทิศเหนือใชสําหรับอางในการกําหนดท่ีต้ังตางๆ ท้ังในภมิูประเทศและแผนที่มีดวยกัน ๓ ชนิด คอื                        

ก. ทิศเหนอืเขม็ทศิ    ทศิเหนอืแมเหลก็   ทศิเหนอืขั้วโลก 
ข. ทิศเหนอืเขม็ทศิ    ทศิเหนอืจริง   ทิศเหนอืตาราง 
ค. ทิศเหนอืเขม็ทศิ    ทศิเหนอืแมเหลก็   ทศิเหนอืตาราง 
ง. ทิศเหนอืเขม็ทศิ    ทศิเหนอืจริง   ทิศเหนอืขั้วโลก 

๗๓๑. ถากองรอย ป.ขนาด ๑๐๕ มม. ออกทําการฝกโดยใชปน ๔ หมู และไดรับภารกิจยิงเปนลกัษณะของกรวย
เปดอยากทราบวาความกวางของกรวยเปดที่ยิงไปนัน้จะเปนเทาใด  
 ก. ๙๐  เมตร     ข. ๑๐๐  เมตร     
 ค. ๑๒๐  เมตร     ง. ๑๕๐  เมตร      
๗๓๒. คําสั่ง กองรอย ๑ นัด ในการยิงหาผล เม่ือกองรอยปนใหญสนามมี  อาวุธ ป. ๖ กระบอก หมายความวา 
      อยางไร 

ก. ใหกองรอยใชหมูปนหมูหลักยิงออกไป ๑ นัด       ข. ใหกองรอยใชปนหมูใดก็ไดยิงออกไป ๑ นัด 
              ค.  เม่ือยิงหาผลไปแลวกองรอยจะยิงออกไป ๔ นัด   ง.  เมือ่ยิงหาผลไปแลวจะยิงออกไป ๖ นดั 
๗๓๓. คําสั่งไมใหหมูปนบรรจุกระสุน และหามยิง ใชคาํสัง่ใด  
 ก. หามบรรจุ              ข. งดบรรจุ 
 ค. ยกเลิกอยาบรรจุ      ง. อยาบรรจุ 
๗๓๔. ทิศทางท่ีตรงไปยังขั้วเหนอืภูมิศาสตรโลกเรียกวาอะไร 
 ก. ทิศเหนอืเข็มทิศ    ข. ทิศเหนือตาราง     

ค. ทิศเหนือจริง     ง. ทิศเหนอืประจํา 
๗๓๕. ประเภทของที่ต้ังยิงมี ๓ ประเภท อะไรบาง    
 ก. จริง , สํารอง , เพ่ิมเติม    ข. กลางวัน , กลางคนื , หาหลักฐาน 

ค. เรงดวน , มีเวลา , สํารอง   ง. เรงดวน  ประณีต , สํารอง 
๗๓๖.มุมยิงจะประกาศทุกครั้งทั้งคําสั่งยิงเริ่มแรกและคําสัง่ยิงขั้นตอไป คําวา “มุมยิง” เปนการอนุญาติให ผบ.หมู
ปนสั่งพลประจําปนทําการบรรจุกระสุนและทําการยิงได  อยากทราบวาขณะทีล่ํากลองรอนหรอืเย็นมากกวาคูมอื
กําหนดผูบังคบัหมูควรจะปฏบัิตอิยางไร 



 

 

๘๕ 

              ก.สั่งพลประจําปนทําการบรรจุและยงิอยางรวดเรว็ ข.สั่งหยุดยิงแลวแจงให บก.สวนยิงหรือ ศอย.ทราบ 
              ค.สั่งใหพลประจําปนเอาน้ํารดลํากลองปน       ง.ไมตองทําอะไรท้ังสิ้น 
๗๓๗.ในการวัดมุมของ ผตน.โดยใชมือและนิ้วมืออยากทราบวา นิ้วชี้มีคามุม  เทาไร 
   ก. ๑๐  มิลเลี่ยม     ข. ๒๐  มิลเลี่ยม 
   ค. ๓๐  มิลเลี่ยม     ง. ๖๐  มิลเลี่ยม 
๗๓๘. อยากทราบวา ๙๐ องศา มีกี่มลิเลยีม 
   ก. ๖๔๐๐  มิลเลี่ยม    ข. ๑๖๐๐  มิลเลี่ยม 
   ค. ๓๒๐๐  มิลเลี่ยม    ง. ๔๘๐๐  มิลเลี่ยม 
๗๓๙. ทหารปนใหญ ใชการตรวจการณมีความมุงหมาย ๔ ประการ คือ   การคนหาเปาหมาย,ปรับการยิง,ตรวจผล
การ ยิง,เฝาตรวจสนามรบ อยากทราบวาใน รอย ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. มี การจัดผูตรวจการณหนา จํานวนกี่หมู? 
           ก.  ๑ หมู                   ข. ๒   หมู 
           ค.  ๓ หมู                 ง. ๔   หมู 
 
๗๔๐. ผูตรวจการณในฐานะท่ีเปนผูประสานการยิงสนับสนุนของกองรอย เมือ่ไปถึงหนวยรับการสนับสนนุ  
    จะตองมีหนาท่ี   
              ก.  แนะนําผบ.รอย ท่ีตนไปสนับสนุนในเร่ืองการยิงสนับสนนุท้ังปวง 
 ข.  แนะนําผบ.รอย ท่ีตนไปสนับสนุนในเรือ่งการใชยานพาหนะบรรทุกของ 
 ค. แนะนําผบ.รอย ท่ีตนไปสนับสนุนในเร่ืองการใชเครือ่งบินของ ทอ.เขาโจมต ี
 ง. ขอ ก และค. ถูก 
๗๔๑. คําวา “ตรวจไมได ” เปนการสงให ศอย. ทราบวา  ผตน. ไมสามารถปรับการยิงได                                                                                                             
แตเหตุผลเชื่อถอืไดวา   ณ  ท่ีนัน้มีเปาหมายอยูจริง และมีความสาํคัญเพียงพอ ท่ีจะทําการยิง                                                                  
โดยไมตองปรับการยิง ในกรณีนี้ ผตน. จะขอยิงหาผล  ดังนั้น ผตน. จะระบุคําวา “ตรวจไม 
    ได” ไวในองคประกอบใด 
 ก. การแสดงตนของ ผตน.    ข. คําสั่งเตือน              
 ค. ลกัษณะเปาหมาย       ง. วิธียิง และการควบคุม 
๗๔๒. การยิงหาหลักฐานประณีตนั้นผูตรวจการณหนาเปนผูรับผดิชอบในการกําหนดจุดยิง  
อยากทราบวาจะตองใชปนกีก่ระบอกทําการยิง? 
              ก. ๒ กระบอก             ข. ๓ กระบอก       
  ค. ๑ กระบอก             ง.  ๖ กระบอก 
๗๔๓. องคประกอบคําขอยิงมีดวยกัน ๖ ประการดวยกันองคประกอบใดตองกลาวเปนลําดับแรก                         

ก.  คําสั่งเตือน       ข. การแสดงตนของผูตรวจการณหนา            
ค. ลักษณะเปาหมาย    ง. วิธีโจมตี 

๗๔๔.การยิงกระสุนควันขาวลงบนเปาหมาย หรอื  ใกล ๆ ขาศกึ วัตถุประสงคเพ่ือ 
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       ก. เพ่ือขมการตรวจการณ และลดขีดความสามารถในการมองเห็น  
      ข.เพ่ือทําลายขาศกึ         

ค. เพ่ือตดัรอนกําลังขาศึก          
ง.  ถูกทุกขอ                                                                                                                                                                    

๗๔๕. ผูตรวจการณหนา เปน ผปยส.  ระดับใด? 
 ก. กรมดําเนินกลยุทธ    ข.กรมสนับสนนุ 
 ค. กองพลเนินกลยุทธ      ง. กองรอยดําเนินกลยุทธ 
๗๔๖.   บอยครั้งท่ีกองรอยปนไดรับมอบหมายใหทําการยงิเปาหมายตามแผนซึ่งจะตองทําการยิงโดยเร็ว 
เม่ือไมมีภารกจิยิงอื่นปนทุกกระบอกจะตองต้ังหลกัฐาน  เพื่อเตรียมทําการยิงไดทันที
เม่ือสั่งเปาหมายดังกลาวไดแก 
 ก. เปาหมายเรงดวน     ข. ฉากปองกันขั้นสุดทาย 

ค.  เปาหมายท่ีผูตรวจการณหนาเพ่ิงตรวจพบ ง. ขอ ก.และ ข. ถูก 
 
๗๔๗. หมูตรวจการณหนา ใน พัน.ป.ปบค. 105 มม. มีกี่หมู 

ก.  6  หมู           ข.    7 หมู                            
ค.   8   หมุ                   ง.   9      หมุ 

๗๔๘.ขอใดไมใชเครือ่งชวยในการตรวจการณ 
ก.  แผนพัดวัดมุม     ข.   กลองสองสองตา 
ค. กลองวัดระยะดวยแสงเลเซอร   ง.    ปลย.เอ็ม ๑๖ 

๗๔๙.กอนออกปฏิบติัภารกิจ ผตน. ตองตรวจสอบและปรนนิบัติบํารุงอาวุธยุทโธปกรณของตนใหพรอม และฟง
การบรรยายสรุปจาก ฝายอํานวยการทีเ่กี่ยวของในฐานะท่ีเปนผูประสานการยิง   ผตน.จะตอง 

 ก. เตรียมแผนบริวารแผนท่ี           
 ข. นําอากาศยานเขาโจมตีในกรณีไมมีผูนําอากาศยานหนา 
 ค. การขอเฮลคิอปเตอรโจมตี            
ง.   ถูกทุกขอ  

๗๕๐. การวัดมุมดวยมือเปนเครือ่งชวยในการตรวจการณอกีชนิดหนึ่ง ถามวา  เม่ือทานกํามือเพ่ือวัดมุม มีคา
เทาใด 

ก. 100  มิลเลียม       ข.    125 มิลเลียม                        
ค.   180   มิลเลียม       ง.   200   มิลเลียม 

๗๕๑.ทานวัดมุมไปยังกระทอมหลังหนึ่ง บรเิวณชายปา ไดคามุมภาคเทากับ 950 มิลเลียม และวัดมุมขางไป
ทางขวาของกระทอมหลังนี้ไปยังตนไมใหญได  150 มิลเลยีม  อยากทราบวาตนไมใหญมีมุมภาคเทาใด 

ก. 1000  มิลเลียม       ข.    1050  มิลเลียม                 
ค.   1100  มิลเลียม     ง.   1150  มิลเลียม 



 

 

๘๗ 

๗๕๒. หลักในการตดิตอสือ่สารของทหารปนใหญในการขานตัวเลขและตัวอักษรมีหลักการวาอยางไร  
 ก. เลขหลกัหนวยหลกัสิบอานทีละตัว 
 ข. เลขหลกัรอยหลกัพันทีเ่ต็มรอยเต็มพันอานเปนรอยและเปนพัน  

  ค. เลขท่ีมีจุดทศนยิมและเลขท่ีไมเต็มรอยเต็มพันอานทีละตัว  
ง.   ถูกทุกขอ 

๗๕๓. ขายวิทยุในกองรอยทหารปนใหญ มี ๒ ชนดิคอืขายภายในและขายภายนอก  ขอใดไมใชขายภายใน 
ก.ขายบังคับบัญชาและอํานวยการยิงกองพัน  FM             ข.ขายอํานวยการยิงกองรอย  FM 
ค.   ขายแจงเตือนภยัเนิ่น  AM            ง.   ขายแผนที่กองพัน  FM 

๗๕๔.  การติดตอสือ่สารของกองรอยทหารปนใหญภายในจัดต้ังขึ้นเพ่ือใหผูบังคับบัญชามีความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไร 

ก. การคนหาเปาหมาย     ข. การอํานวยการยิง 
ค.   การควบคมุกํากบัดูแลทางธรุการและทางยุทธวิธ ี ง.   ถูกทุกขอ 

 
๗๕๕.  การปฏิบัติงานของขายวิทยใุนกองรอยทหารปนใหญสนามมี ๒ ขายไดแก 

ก. ขายอสิระและขายบังคบั    ข.  สถานีบังคับขาย 
ค.  ขายสํารองและขายบังคับ    ง  ขายภายในและขายภายนอก 

๗๕๖. ขอใดไมใชองคประกอบโดยท่ัวไปของภัยทางอากาศ 
ก.    พาหะ          ข.    ลกูระเบิด 
ค.    หวงอากาศเหนอืพ้ืนท่ี                     ง.  สิ่งอํานวยความสะดวกในการควบคมุไปยงัเปาหมาย 

๗๕๗. การจัดหนวย ปตอ.ทบ.ไทย ตามอตัราการจัด และยุทโธปกรณของกองทัพในปจจุบันมีการจัดเปนหนวย 
          ในระดับที่สําคัญกี่สวน  อะไรบาง 

ก.   ๓ สวน  คือ หนวยในระบบควบคุม ,หนวยในระบบแจงเตือนภยั ,หนวยในระบบการบังคับบัญชา 
ข.    ๓ สวน  คอื หนวยในระบบควบคมุ ,หนวยในระบบแจงเตือนภัย ,หนวยในระบบการติดตอสือ่สาร 
ค.    ๒ สวน คือ หนวยในระบบควบคมุและแจงเตือนภัย ,หนวยในระบบอาวุธ 
ง.    ๒  สวน คอื หนวยในระบบควบคมุและแจงเตอืนภัย ,หนวยในระบบบังคบับัญชาและการติดตอ 

๗๕๘. อาวุธนําวิถผีิวพ้ืนสูอากาศหรืออาวุธนําวิถีตอสูอากาศยาน เปนอาวุธสงซึ่งสงจากเคร่ืองสงแลว สามารถ
ปรับ  วิถีเขาหาเปาหมายไดในขณะเคลื่อนที่อยูในอากาศ ระบบการนําวิถีที่มีใชมีกีแ่บบ  อะไรบาง 

ก. ๒ แบบ คอื ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตนําวิถ ี
ข.  ๒ แบบ คอื ๑.การแลนไตนําวิถี ๒.สือ่นําวิถ ี
ค.  ๓ แบบ คอื ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตลํานําวิถี ๓.สือ่นําวิถ ี
ง.  ๓ แบบ คอื ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตลํานําวิถี ๓.เปาหมายนําวิถี 

๗๕๙. ขอใดคือแบงประเภทอาวุธ ปตอ. ตามลักษณะการเคลือ่นท่ี ใน ๔ ประเภท 
  ก.    ลากจูง     ข.    อัตตาจร 



 

 

๘๘ 

  ค.    นําพาไปดวยคน    ง.     ถูกทุกขอ 
๗๖๐.อาวุธ ปตอ. ๑๒.๗ มม.แบบ M ๕๕  มีระยะยิงไกลสดุเทาไร 

ก.    ๖,๖๖๐       เมตร    ข.    ๗,๐๐๐     เมตร 
ค.    ๗,๒๓๐     เมตร    ง.     ๘,๕๐๐    เมตร    

๗๖๑. ขอใดไมใชอาวุธปองกันภยัทางอากาศ  
         ก. เครือ่งบินขับไลของกองทัพอากาศ            ข. เรดารตรวจจับ ป. และ ค.  
          ค.ปตอ.๑๒.๗ มม.แบบ เอ็ม ๕๕             ง.อาวุธนําวิถสีปาดา 
วิชาปรับการยิงปนใหญ 
๗๖๒.  ขอใดไมใชพันธกิจของทหารปนใหญ 

ก. สนับสนุนหนวยดําเนินกลยุทธดวยการสงกําลังบํารุงอยางใกลชิด,ตอเนือ่งและทันเวลา 
ข. ทําการยิงตอตาน ป.และระบบ คปม.ของ ขศ. 
ค. ยายยิง รวมอํานาจการยิงไดอยางรวดเร็ว   
ง.  เพ่ิมความลกึในสนามรบ 

๗๖๓.  ภารกิจทางยุทธวิธีใดควบคมุแบบรวมการตํ่าท่ีสุด 
ก. ชวยโดยตรง     ข.  เพ่ิมเติมกําลังยิง 

       ค.   ชวยสวนรวม-เพ่ิมเติมกําลังยิง   ง.  ชวยสวนรวม 
๗๖๔.  ขอใดไมใชแผนการยิงสนับสนุนการยุทธดวยวิธีรุก 

ก. การยิงกอนการยิงเตรียม    ข.  การยิงเตรียม 
ค.   การยิงระหวางการเขาตี    ง. การยิงทําลายการเตรียม 

๗๖๕.  คําวา “ชองยิงเร็ว” ใชกับภารกิจใด 
ก.  ชวยโดยตรง     ข.   เพ่ิมเติมกําลังยิง 
ค. ชวยสวนรวม-เพิ่มเติมกําลังยิง            ง. ชวยสวนรวม 

๗๖๖.  ผูมอบภารกจิทางยุทธวิธีใหแกหนวย ป.สนาม คือใคร 
ก. ผบ.ป.หนวยกําลังรบ    ข.  ผบ.พัน.ป.ชต. 
ค.   ผบ.กรม ป.      ง. ผบ.หนวยกําลังรบ 

๗๖๗. มุมตรงทศิคอื ๑๗๓๐ มิลเลียม มุมภาคแนวแสดงมมุภาคคอื ๖๑๐ มิลเลียม อยากทราบวา มุมภาคทิศทางยิง  
    คือ ขอใด  
 ก. ๒๓๔๐  มิลเลียม    ข. ๑๑๒๐ มิลเลียม 

ค. ๕๒๘๐ มิลเลียม    ง. ๗๕๒๐ มิลเลียม 
๗๖๘. องคประกอบของคาํสั่งยิงท่ีตอง สัง่เสมอ คอืขอใด 
 ก. คําสั่งเตือน, ปนท่ีจะยิง,กระสุน,สวนบรรจ  
              ข. คําสั่งเตือน,ปนที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง,สวนบรรจุ,วิธีการยิงหาผล 
 ค. มุมยิง 
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 ง. คาํสั่งเตอืน,ปนท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่ง,สวนบรรจุ, มุมยิง,กระสุน 
๗๖๙.มุมภาคทศิทางยิงเทากับ ๔๒๒๐   มลิเลียมถาเปาหมายเกิดขึน้ในทิศทางกลับกันมุมภาคทศิทางยิงใหมจะ
เทาใด 
              ก. ๑๐๒๐   มิลเลียม ข.๑๕๐๐ มิลเลียม 
              ค. ๒๐๐๐ มลิเลียม ง. ๒๕๐๐ มิลเลยีม  
๗๗๐. ท่ีหมายเลง็คอืจุดหรือวัตถเุล็กๆท่ีมองเห็นเดนชดัซื่งอยูในแนวเสนเลง็และใชเปนหลักในการต้ังปนใหญให
ถูกทิศโดยทั่วไปแลวท่ีหมายเล็งมี ๒ ชนดิคอืท่ีหมายเลง็ไกลและท่ีหมายเล็งใกล อยากทราบวาที่หมายเล็งใกลตอง
ตั้งหาง จากปนอยางไร 
          ก. หลกัเล็งอันไกลหางจากปนสองเทาของหลกัเล็งอนัใกล  
           ข. หลกัเล็งอันไกลหางจากปนอยางนอย ๑๕๐๐ เมตร                                                                            
           ค. หลกัเล็งอันใกลหางจากปนสองเทาของหลกัเล็งอนัไกล  
           ง. หลักเล็งอนัใกลหางจากปนอยางนอย ๒๕๐๐  เมตร  
 
๗๗๑. ท่ีหมายเลง็ใกลท่ีนยิมใชมี ๒ ชนิด คอื  

ก. หลักเล็งไกล,หลักเล็งใกล  ข.  หลกัเล็ง,กลองกองรอย 
ค.    คอลลมิิเตอร,หลักเล็ง  ง.   คอลลิมิเตอร,กลองกองรอย  

๗๗๒. การจําลองทิศ คือการวัดมุมไปยังท่ีหมายเล็งโดย 
ก. สายลํากลองปนไปยังท่ีหมายเลง็ 
ข. หมุนกลองพาโนรามิคไปยงัท่ีหมายเลง็โดยมิใหลํากลองปนเคลือ่นท่ี 

   ค. ถกูท้ัง ก และ ข    
ง. หมุนกลองเล็งและลํากลองปนไปยังท่ีหมายเลง็ 

๗๗๓. การต้ังปนตรงทิศ วิธีใดถกูตองมากท่ีสุด            
 ก. ที่หมายเล็งไกลและตรงทิศ        ข. วิธีมุมตรงทิศ 

ค. วิธีหมายแนวลํากลองปน  ง. วิธีการใชการยิงแตกอากาศสูง 
๗๗๔.กรวยพ้ืนยิงคอืตําบลระเบิดทางขางของปนต้ังแต ๒ กระบอกขึ้นไป ทําการยิงรวมกนัซึ่งจัดไว เพ่ือใหดู
รูปแบบของตําบลระเบิดท่ีตองการไดแก กรวยขนานคู    กรวยปด  กรวยเปด และกรวยพิเศษขอใดกลาวถึงกรวย
ขนานคู 
              ก.ตําบลระเบิดตางๆจะมีระยะเคยีงระหวางนัดเชนเดียวกับระยะเคียงระหวางปน  
              ข. ตําบลระเบิดตางๆจะรวมกันท่ีจุดเดียวกัน 
              ค. ตําบลระเบิดตางๆจะมีระยะเคยีงระหวางนัดเชนเดียวกับรศัมีระเบิดของขนาดกระสนุ 
              ง.   ไมมีขอถกู                                                                                                                                                             
๗๗๕. ลําดับความเรงดวนของเปาหมายในการยิงเล็งตรงของ ป. 
              ก.ทหารราบขาศกึ         ข. รถถังท่ีกําลังคุกคามท่ีต้ังยิง 



 

 

๙๐ 

              ค.รถถัง ผบ.ชา      ง. รถถังท่ีกําลังจอดเปนฐานยิงคุมครอง   
๗๗๖.การฝก ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม.  หมูปน ๑ หมูประกอบดวยกําลังพล ๑๐ นาย สวนประกอบของปนท่ีตอง 
ใชในการลากจูงนั้นไดแกหวงพวงปน คําบอกคําสั่งคาํวา ”พวงปน” หมายความวาอยางไร 
                ก.ปลดปนออกจากรถ                  ข.แยกรางปน 
                ค.นําปนเขามาพวงกับรถลาก                 ง. ยกปนขึ้นทําวันทยาวุท 
๗๗๗. การฝกตั้งยิงและเลิกยิงเปนบุคคลเมือ่ไดยนิคาํสั่งวา “พลประจําปนทายปนแถว”  พลเล็งทวนวา “แถว” 
พรอมท้ังชูมือขึน้ แลวนําแถวว่ิงทวนเข็มไปเขาทางดานทายปน   อยากทราบวาทายปนอยูทางดานใดของปน 
                 ก.ทางปากลํากลองปน                  ข.ทางดานดุมลอดานซาย 
                  ค.ดานทายรางปน                        ง. ทายรถปน 
 
 
 
 
๗๗๘. การฝกตั้งยิงและเลกิยิงเปนบุคคลเมือ่ไดยินคาํสั่งวา “พลประจําปนทายปนแถว”  พลเล็งทวนวา “แถว” 
พรอมท้ังชูมือขึน้ แลวนําแถวว่ิงทวนเข็มไปเขาทางดานทายปน   อยากทราบวาพลประจําปนหมายเลข ๔และ ๕ 
ทําหนาที่อะไรในคําสั่งถัดไปและตองทําเสมอ 
                     ก.หามลอ                        ข. หมุนหวงพวงปนในทาตั้งยิง 
                     ค.ปลดเหล็กยึดทายรางปน                      ง. ติดเหล็กคดัทายอนัซาย 
๗๗๙.ความมุงหมายในการฝก ปบค.๑๐๕ มม.ชนดิลากจูงท้ังเปนบุคคลและเปนหมูนั้นเพ่ืออะไร 
                      ก.เพ่ือมิให นศท.งวงนอนในเวลาเรียน                       

         ข.เพือ่ให นศท. มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
                       ค.ใหสามารถปฏิบัติงานเปนชุดไดอยางมีประสิทธิภาพและมีระเบียบวินัยในการทํางาน 
                       ง.เพือ่เก็บคะแนนไวชวยตอนสอบภาคทฤษฏ ี
๗๘๐. การต้ังปนตรงทศิดวยวิธกีารใชเขม็ทิศแบบเอม็ ๒ เมื่อวัดมุมภาคเขม็ทิศไปยังปนหลักแลวขั้นตอไป     
จะตองปฏบิัติอยางไร 
                        ก.มุมภาคเขม็ทศิท่ีวัดไดลบมุมภาคทิศทางยิงแลวขานมุมทิศตั้งปนใหปนหลังตั้ง 
                        ข.มุมภาคเขม็ทศิท่ีวัดไดบวกมุมภาคทิศทางยิงแลวขานมมุทิศต้ังปนใหปนหลังต้ัง 
                        ค.สั่งใหพลเล็งหมุนกลองเล็งไปยังหลกัเล็งโดยขานมุมท่ีวัดไดจากเขม็ทิศ 
                        ง.ถูกทุกขอ 
๗๘๑.กวางดานหนาของกรวยมาตราฐานของปนใหญสนามขนาด ๑๐๕ มม.จํานวน ๖ กระบอกจํานวนเทาใด 
                        ก. ๖๐ เมตร                          ข.๑๖๐ เมตร 
                        ค.๑๒๐ เมตร                          ง.๑๘๐ เมตร 
๗๘๒. ผบ.พัน.ป.ชต. เปน ผปยส.  ระดับได 



 

 

๙๑ 

 ก. กรมดําเนินกลยุทธ ข.กรมสนับสนนุ 
 ค. กองพลเนินกลยุทธ   ง. กองพันเฉพาะกิจ 
๗๘๓. ระบบอาวุธและกระสนุ ท่ีจะใหการสนับสนนุกับหนวยดําเนนิกลยุทธประกอบไปดวย 
                ก.ปนใหญสนามท้ัง ป.ลํากลอง และจรวดตางๆ                ข.เคร่ืองยิงลกูระเบิด 
                 ค.การสนับสนนุทางอากาศใกลชิด             ง. ถูกทุกขอ 
๗๘๔.การกําหนดท่ีตั้งเปาหมาย    การสงคําขอยงิ    การปรับการยิง และตรวจผลการยิง เปนงานท่ี ผตน.จะตอง
ทําใหไดมาตราฐาน ผตน.จําเปนอยางยิ่งจะตองทําคืออะไรบาง 
 ก. การเลอืกการใชท่ีตรวจการณ   ข. การเขียนภาพภูมิประเทศสังเขป 
 ค.  การหาทิศทางในบรเิวณเปาหมาย   ง. ถูกทกุขอ 
๗๘๕. เครือ่งชวยในการตรวจการณมีจํานวนมากไดแก หลักฐานเพ่ิมเติมแผนท่ี แผนพัดตรวจการณ   
การวัดมุมดวยมือ แผนผังการเห็น   เขม็ทศิ ฯลฯ อยากทราบวา แผนพัดตรวจการณใชสําหรับทําอะไร 
            ก.วัดมุม  วัดระยะ  กรุยพิกดั   ในแผนท่ี             ข. วัดมุม  วัดระยะ  กรยุพกิดั   บนภมิูประเทศ 
            ค. ใชสําหรับตรวจการณในเวลากลางคืน             ง.  ใชสําหรับหาทิศเหนอืบนภูมิประเทศ 
๗๘๖. การยิงระหวางการเขาตเีปนการยิงอยางหนึ่งของการ สนับสนุนหนวยดําเนินกลยุทธ  ปกติจะยิงตามคาํขอ
ตอเปาหมายตามเหตกุารณ  การกําหนดท่ีตั้งเปาหมายวิธีพิกัดนัน้ขอใดคอืองคประกอบคาํขอยงิท่ีสมบูรณ 
              ก. คําแสดงตน   คาํสั่งเตอืน   พิกัดที่หมาย    ลักษณะที่หมาย  วิธีโจมตี และควบคมุการยิง 
              ข. คําแสดงตน   คําสั่งเตือน   มุมภาค   ระยะ   ลักษณะท่ีหมาย  วิธีโจมตี และควบคุมการยิง 
              ค.  คําแสดงตน   คําสั่งเตือน  จาก จล. มุมภาค  ซาย     ลักษณะท่ีหมาย  วิธีโจมตี และควบคุมการยิง 
              ง.   คําแสดงตน   คาํสั่งเตอืน   สูงขึน้    ลกัษณะท่ีหมาย  วิธีโจมตี และควบคมุการยิง  
๗๘๗. ในการดําเนนิภารกิจ ของ ผตน. จะมีขั้นตอนในการ ปฏิบัติดังนี้     
 ก. เฝาตรวจสนามรบ,สงคําขอยิง,กําหนดต้ัง เปาหมาย 
 ข. กําหนดที่ต้ังเปาหมาย,สงคําขอยิง,ปรับการยิง,    เฝาตรวจและรายงานผลการยิง 
 ค. สงคําขอยิง,ปรับการยิง,รายงานผล       
   ง. กําหนดท่ีต้ังเปาหมาย และปรับการยิง 
๗๘๘. ความกวางของกรวยมาตราฐานคอืความกวางดานหนาคงท่ีเม่ือ รอย.ป.มคีวามกวางดานหนามากสําหรับ  
รอย. ป. ขนาด๑๐๕ มม. ป.  ๖  หมู กรวยมาตรฐานคอื  
 ก. ๑๐๐  เมตร    ข. ๒๐๐  เมตร 
 ค. ๑๘๐  เมตร    ง. ๑๒๐  เมตร   
๗๘๙. ผูทําหนาท่ีประสานการยิงสนับสนนุของระบบอาวุธ ตาง ๆ ใหเขากับแผนดําเนินกลยุทธและเสนอแนะ
การจัดแผนการใชอาวุธยิงสนับสนุนแก ผบ. หนวย กําลังรบระดับกองรอยดําเนินกลยุทธ คือ 

ก. ผบ.พัน.ป.ชต.    ข . ผูตรวจการณหนา       
ค. ฝอ.๓ พัน.ปชต.   ง. รอง ผบ.พัน.ป. 

๗๙๐.การจัดกองรอยปนใหญแยกเฉพาะเปนการขยายความรับผิดชอบในภารกิจชวยโดยตรงของพัน ป.ชต. 



 

 

๙๒ 

ในการสนับสนุนภารกิจใดของหนวยดําเนินกลยุทธ 
             ก. การเขาตีประณีต   ข. การรบดวยวิธีรุกดวยการเคลื่อนท่ีเขาปะทะ 
 ค. การรบดวยวิธีการต้ังรับ  ง.  การรบดวยวิธีรนถอย 
๗๙๑. สูตรมิลเลยีมหรือกฏ กผร. เกิดจาก ๑ สวน ของเสนรอบวงวงกลมที่มีรศัมี ๑ ๐๐๐ สวนจะรองรับมุม ๑ มลิ
เลยีมณ จุดศูนยกลางของวงกลมนั้น หมายความวามุม ๑ มิลเลียม ณ ระยะ ๑๐๐๐ เมตร จะมีเสนรอบวงหรือกวาง
ดานหนา ๑ เมตร ขอใดคอืสตูร กผร.ท่ีเขยีนไดถกูตอง 

ก.  ก = ผ/ร                ข.  ผ= ก คูณ ร                    
 ค.  ร= ผ/ก                  ง.ถูกทุกขอ 
๗๙๒. มุมด่ิงใชสําหรับกําหนดท่ีต้ังเปาหมายดวยวิธีโปลารหรือยายจากจุดท่ีทราบถา ผตน.วัดมุมด่ิงไปยังท่ีหมาย                           
ได ๑๐ มิลเลียม และวัดระยะไปยังท่ีหมายได ๒๐๐๐ เมตรอยากทราบวาท่ีหมาย สูง/ ตํ่า  กวา ผตน. กีเ่มตร 

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

๗๙๓.  วิธีท่ี ผตน.หาระยะไดนั้นปกติไดแก เทียบสนามฟุตบอลหรอืยิงหมายระยะ  สังเกตลุกัษณะของวัตถุหรอื
ภูมิประเทศ  เวลาตางแสง/เสียง  ความเร็วเสยีงในอุณหภมิูปกติประมาณ ๓๕๐ เมตร/วินาทีหลังจาก  ผตน. 
มองเห็นแสงตําบลระเบิดแลว ผตน.นับได  ๑๐ วินาที จึงไดยินเสียงระเบิดอยากทราบวา ผตน.อยูหางตําบลระเบิด
เทาใด 

ก. ๑,๐๐๐     เมตร   ข.  ๒,๓๔๐  เมตร    
 ค.  ๒,๓๕๐  เมตร   ง.   ๓,๕๐๐  เมตร 
๗๙๔.ขาวถึงผูตรวจการหนาจาก ศอย. หลังจาก ศอย.ไดรับคาํขอยงิกพิ็จารณาวาจะโจมตีเปาหมายอยางไร 
ขอตกลงใจในการโจมตีเปาหมายจะสงกลับไปยังผูตรวจการณหนาซึ่งประกอบดวย 

 ก.แจงถึงขาวสภาพอากาศให ผตน.ทราบ             ข.แจงถึงมุมทิศและมุมยิงท่ีใชยิง 
 ค.หนวยท่ีจะปรบัการยิงหรือยิงหาผล           ง. แจงความเร็วลมท่ีสงทายกระสุน 

๗๙๕.องคประกอบคาํขอยิงจากหนวยเหนอืไดแก คาํสั่งเตอืน  ท่ีตั้งเปาหมาย วิธีโจมตี การควบคุมขอใดเปน
ตัวอยางคาํขอยิงจากหนวยเหนอื 

ก.ลพบุรี ๑๘ จากชัยนาท ๑๐  ยิงหาผลกองพัน เปลี่ยน 
ข.”เปาหมาย กข ๑๐๑๐ หรือ” “พิกัด ๔๓๒๓๔๒  สูง ๕๒๐ เปลี่ยน” 
ค. ลพบุรี ๑๘ จากชัยนาท ๑๐  ปรับการยิงโปรลา  เปลีย่น                ง. ขอ ก และ ข.ถูก 

๗๙๖.  ความตองการในการตดิตอสือ่สารภายใน  ระดับกองรอยทหารปนใหญคอื 
ก. การอํานวยการยิง   
ข.  การควบคมุกํากับดูแลทางธุรการและทางยุทะวิธ ี
ค. รวบรวมขาวสารและการกระจายขาวกรอง   
ง.  ถกูทุกขอ 

๗๙๗..เจาหนาท่ีสือ่สารในระดับกองรอยทหารปนใหญนั้นอยูในสวนใดของการจัดรอย ป. 



 

 

๙๓ 

ก. บก.รอย   ข.    หมูสูทกรรม 
ข. หมูปน   ง.    หมวดเจาหนาท่ีกองรอย 

๗๙๘.การติดตอสื่อสารทางสายในท่ีรวมพลของกองรอยทหารปนใหญนิยมวางสายดวยวงจรตอเนือ่งหมายถงึ
การวางสายเชนใด 

ก. การตอสายแบบขนาน     
ข. ทุกสวนตองวางสายมายัง บก.รอย 
ค. เร่ิมวางจาก บก.รอย  ผานไปตามสวนสําคัญตางแลวกลบัมาที่ บก.รอย เปนวงรอบ 
ง.  วางระหวาง ผตน.กับ ศอย. 

 
 
 
 
๗๙๙.ระบบการวางสายการตดิตอสือ่สารในระดับกองรอยทหารปนใหญขอใดกลาวไดถกูตอง 

ก. เจาหนาท่ีสื่อสารของกองรอยตองวางสายจาก บก.รอย ไปยังสวนสาํคญัภายในกองรอย 
ข.  เจาหนาท่ีบันทึกของกองรอยตองวางสายจาก บก.รอย ไปยังสวนสําคญัภายในกองรอย  

            ค.   เจาหนาท่ีสื่อสารของกองรอยตองวางสายจาก  ศอย.รอย ไปยัง นยส.และ ผตน. 
            ง.  ไมมีขอถกู 
๘๐๐.  ทหารปนใหญกําหนดการติดตอสือ่สารทางสายเปนหลักสําหรับการติดตอกัน สายใดท่ีตองรีบดําเนินการ
กอนเสมอ 
              ก. สายอํานวยการยิง        ข. สายไปชดุรปภ. 

       ค. สายไปหมูกระสนุ         ง. สายไป บก.รอย. 
๘๐๑.ภารกิจปองกันภยัทางอากาศคอืมาตราการท่ีใชในการปฏิบัติท้ังปวงท่ีจําเปนเพ่ือลบลางหรอืลดประสทิธผิล 
ในการโจมตีของอาศยานขาศึกตลอดจนการเฝาตรวจเพ่ือทําลายอากาศยานหรือขปีนาวุธขาศึกหลังจากขึน้สู
หวงอากาศ  อยากทราบวา อาวุธ ปภอ.  ของหนวย ปตอ.ท่ีใชประเภทลาํกลองสามารถยิงตอเปาหมายผิวพ้ืนได
หรือไม 

ก. ไดเม่ือจําเปน   ข. ไมไดเพราะไมใชภารกิจ 
ค.    ไมไดเพราะเปลืองกระสนุ ง.  ไดเพราะเปนภารกิจหลกัของ หนวย ปตอ. 

๘๐๒.การคนหา การพสิูจนฝาย การสกัดกั้นและทําลายนั้นเปนพันธกิจของหนวยปองกนัภยัทางอากาศขอใด 
กลาวไดถูกตองในเรือ่งของการคนหา 
         ก.  เครือ่งมอืคนหาเปาหมายท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุคอืเรดาร   
         ข. การปองกันมิใหทําการยิงอากาศยานฝายเดียวกัน 
          ค. ภายหลงัท่ีไดรับขาวการเขามาของอากาศยานขาศกึแจงเตือนไปยัง บ.สกดักัน้ 
          ง. การใชอาวุธ ปตอ.ทําการยิง 



 

 

๙๔ 

๘๐๓.ลําดบัความเรงดวนในการปองกันภยัทางอากาศคือท่ีตั้งหรือสวนสําคญัตางๆที่ไดเลือกไวตองไดรับการ
ปองกนัภัยทางอากาศตามลําดับความเรงดวน  ไดแกความสาํคัญ  ความลอแหลม ความฟนตัว และภัยคุกคาม  ขอ
ใดคือความหมายของ เกณฑความสาํคญั”สําคัญท่ีสุด”     

ก. ถาถกูทําลายแลวจะมีผลทําใหไม สามารถปฏิบติัตามแผนไดเลย 
ข. ถาถกูทําลายแลวจะมีผลขดัขวางอยางรุนแรงในการปฏบัิติตามแผน 
ค.  ถาถูกทําลายแลวจะมีเหตุใหขัดขวางอยางจํากัดแตไมใชในทันทีในการปฏิบัติตามแผน 
ง.. ถาถกูทําลายแลวจะมผีลขดัขวางอยางจํากดัในการปฏิบัติตามแผน 

๘๐๔. ผูบังคับหนวย ปตอ.จะเลอืกภารกิจทางยุทธวิธีท่ีเหมาะสมใหกับหนวยรองของตนโดยอาศัยการพิจารณา 
ภารกิจท่ีตนไดรับและสถานการณทางยุทธวิธีท่ีเผชิญอยูภารกจิท่ีจะมอบใหหนวย ปตอ. มีอะไรบาง 
               ก.ภารกิจทางยุทธวิธีมาตราฐาน   ข.ภารกิจทางยุทธวิธีดดัแปลง 

 ค.ภารกิจเพิ่มเติมกําลังยิง    ง.ถูกทกุขอ 
 
 
๘๐๕. ระยะยิงหวังผลทางอากาศของ ปตอ.๒๐ มม. วัลแคน อัตราจร เทาไร 
    ก. ๑,๐๐๐ เมตร                 ข. ๑,๑๐๐ เมตร   ค. ๑,๒๐๐ เมตร  ง. ๑,๓๐๐ เมตร 
๘๐๖. อาวุธนําวิถีผิวพ้ืนสูอากาศหรืออาวุธนําวิถตีอสูอากาศยาน เปนอาวุธสงซึ่งสงจากเคร่ืองสงแลว สามารถ
ปรับวิถีเขาหาเปาหมายไดในขณะเคลื่อนท่ีอยูในอากาศ ระบบการนําวิถีท่ีมีใชมีกีแ่บบ  อะไรบาง 

ก. ๒ แบบ คอื ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตนําวิถ ี
ข.  ๒ แบบ คอื ๑.การแลนไตนําวิถี ๒.สือ่นําวิถ ี
ค.  ๓ แบบ คอื ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตลํานําวิถี ๓.สือ่นําวิถ ี
ง.  ๓ แบบ คอื ๑.สั่งการนําวิถี ๒.การแลนไตลํานําวิถี ๓.เปาหมายนําวิถี 

๘๐๗. หนาที่ของ ระบบคนหาเปาหมาย คอื 
        ก. กําหนดท่ีตั้งยิง สงคําขอยิง ปรับการยิง           ข. ตรวจจับ พิสูจนฝาย กําหนดท่ีตั้ง ปม. 
        ค. ตรวจจับ พิสูจนฝาย การสงกําลัง          ง. คนหา ปม. สงคําขอยงิ ตรวจผลการยิงและซอมบํารุง 
๘๐๘.  การยิงกอนการยิงเตรียมในการรบดวยวิธีรุก มกีารยงิ ๔ อยาง     ขอใดไมใช 

ก. การยิงสนับสนุนการตีโตตอบ   ข. การยิง ปม.ตามเหตุการณ 
ค.  การยิงหาหลักฐาน     ง.  การยิงรบกวนขัดขวาง 

๘๐๙.  การยิงหลงัจากขาศกึจัดรูปขบวนเขาตี กระทําเพ่ือทําลายรูปขบวนการเขาตี ทําลายระบบบังคบับัญชาและ
การติดตอสือ่สารของขาศกึ การยงิชนดินี้ เรียกวา 

ก. การยิงเตรียม     ข. การยิงทําลายการเตรียม 
ค. การยิงรบกวนขดัขวาง    ง. การยิงฉากปองกนัขัน้สดุทาย 

๘๑๐.  พัน.ป. ท่ีรับภารกิจใดจะไดรับความเรงดวนในการเขาท่ีตั้งยิงเปนลําดับแรก 



 

 

๙๕ 

         ก.  ชต.      ข. พย. 
         ค. ชร.-พย.     ง. ชร. 
๘๑๑. การอํานวยการใหการใช    ป.  เปนไปอยางถูกตองตามหลักนิยมการรบของฝายเรา คอืหนาทีข่องระบบใด 
        ก. การคนหาเปาหมาย             ข. การอํานวยการยิง  
        ค. อาวุธ-กระสนุ              ง. การควบคุมบังคับบัญชา 
๘๑๒. การปรับเสนเล็งวิธกีารใดไมควรใช  ยกเวนกรณีจําเปน 
 ก. วิธีแผนเปาทดสอบ     ข. วิธีกลองกองรอย 

ค. การใชกลอง คอลมิิเตอร      ง. วิธีท่ีหมายเล็งไกล 
๘๑๓. อุปกรณใดท่ีไมใชในการต้ังปนตรงทศิ 
 ก. กลองกองรอย     ข. เขม็ทศิ M.๒        
 ค. ที่หมายเดนทีอ่ยูไกลๆ      ง. กลองคอลิมิเตอร 
 
๘๑๔. การปรับเสนเล็งดวยวิธีกลองกองรอย จะต้ังกลองหางจากหนาปนระยะเทาใด 
 ก. ๒๐๐ – ๓๐๐  เมตร    ข. ๕๐ - ๑๐๐  เมตร 
 ค. ๕๐ - ๗๕  เมตร    ง. ๓๐ - ๕๐  เมตร 
๘๑๕. เสนตารางคอืเสนท่ีตอออกไปตามแนวทิศเหนอื – ทิศใตหรอืเสนท่ีตอออกไปตามแนว ทิศตะวันออก –
ทิศตะวันตกบนแผนท ี่ แผนท่ีภาพถายตางๆหรอืกระดาษตารางสําหรับบอกท่ีอยูของจุดตางๆอยากทราบวาการอา
นพิกัดตารางเพ่ือบอกท่ีอยูตางนัน้อานอยางไร  
               ก.อานพิกดัตะวันออก- พิกัดเหนอื   จากซายไปขวา - ลางขึ้นบน 
               ข.อานพิกดัตะวันออก- พิกัดเหนอื   จาก ลางขึ้นบน - ซายไปขวา 
               ค.อานพิกดัเหนือ- พิกัดตะวันออก   จากซายไปขวา - ลางขึ้นบน 
               ง.อานพิกัดเหนอื- พิกัดตะวันออก   จาก ลางขึ้นบน – ซายไปขวา 
๘๑๖. ระยะหางท่ีเหมาะสมในการต้ังยิงปนใหญขนาด ๑๐๕ มม.      คือขอใด                                
 ก. ๑๐  เมตร    ข. ๑๐๐  เมตร 
 ค. ๓๐  เมตร    ง. ๗๕  เมตร   
๘๑๗.ทิศเหนอืเปนทิศหลกัท่ีใชอางทิศทางในการกําหนดที่อยูบนพ้ืนโลกหรอืบนแผนที่มีดวยกัน ๓ ทิศ คือ 
ทิศเหนือจริง  ทิศเหนอืตาราง  ทศิเหนือเข็มทิศ    อยากทราบวาทิศเหนอืทีช่ี้ไปยังทางเหนอืของ         
เสนตารางบนแผนท่ีหรอืกระดาษตารางคือทิศเหนอือะไร 
               ก.ทิศเหนือจริง                   ข.ทิศเหนอืตาราง 
                ค.ทิศเหนอืเขม็ทิศ                  ง.ไมมีขอถกู 
๘๑๘.มุมภาคกลบัคอืมุมภาคของทิศทางที่อยูตรงขามกับทิศทางของมุมภาคนัน้ซึ่งหมายถึงมุมภาคที่บวกลบดวย 
๓๒๐๐ มิลเลียมถามุมภาคจากจุด ก.ไปยัง จุด ข.มีคาเทากับ ๕๐๐ มิลเลียม  อยากทราบวาถาตองเดนิทางจากจุด 



 

 

๙๖ 

ข.กลับไปยังจุก ก.  ตองเดินทางดวยมุมภาคเทาใด 
                  ก. ๕๐๐ มิลเลียม                ข. ๓๒๐๐  มิลเลียม 
                  ค. ๒๗๐๐ มิลเลยีม             ง.  ๓๗๐๐   มิลเลียม 
๘๑๙. จุดต้ังกลอง  คอืจุดๆหนึ่งบนแนวแสดงมุมภาคซึ่งกําหนดขึ้นบนพ้ืนดนิเปนจุดท่ี รอง ผบ.รอย  
นํากลองกองรอยไปตั้งเพ่ือตั้งปนตรงทิศ  อยากทราบวาต้ังปนตรงทิศดวยวิธอีะไร 
                   ก.มุมภาคตาราง                    ข.ที่หมายเล็งไกลและมุมทิศ 
                   ค. แผนเปาทดสอบ               ค.มุมตรงทศิ 
 
 
 
 
 
๘๒๐.การปรับเสนเล็งโดยวิธีมุมมาตราฐานเปนวิธีปรับหรือตรวจสอบเสนเล็งแบบเรงดวนโดยเลอืกจุดเล็งขึ้นจุด
หนึ่งณ ปากลํากลองปน  แลวปรบัเสนเล็งของกลองเล็งใหมีมุมทิศและมุมสูงเทากับมุมมาตราฐาน    
อยากทราบวามุมทิศและมุมยิงท่ีมาตราฐานดังกลาวหามาไดอยางไร 
                    ก.มาจากโรงงานสรางอาวุธปน                     

      ข.อานจากกลองเล็งขณะนัน้ 
                    ค.หาไวจากการปรับเสนเล็งดวยวิธแีผนเปาทดสอบโดยใชจุดเล็งปากลํากลองเดียวกัน  
                    ง.หาไวจากการปรับเสนเล็งดวยวิธีแผนเปาทดสอบโดยใชจุดเล็งจากหลกัเล็ง 
๘๒๑.คาํสั่งยิงจะประกาศไปตามลําดับขององคประกอบทีก่ําหนดไวเพ่ือใหบรรลุถึงความมุงหมายดังตอไปนี.้- 
                     ก. ประหยัดเวลา อํานวยการใหหลายๆสวนปฏิบัติงานไดพรอมกนั 
                     ข. ขจัดขอผิดพลาด คอื ผบ.หมูจะไมทําการยงิจนกวาจะไดรับคําสั่งยิงท่ีสมบูรณ 
                     ค.  เพ่ือชวยใหประหยัดกระสนุและสวนบรรจุ 
                      ง.ขอ  ก.และขอ ข. ถูกตอง 
๘๒๒. งวดงานกระสุนหมายถึงงวดงานกระสนุและดินสงกระสุนท่ีใชยิงอยากทราบวางวดงานของกระสุนกึ่ง  
รวมนั้นแตกตางกับกระสุนแยกบรรจุอยางไร 
                       ก.กระสนุกึ่งรวมมีงวดงานรวมกันทั้งกระสนุและสวนบรรจุ 
                       ข. กระสุนกึ่งรวมมีงวดงานแยกกันระหวางกระสุนและสวนบรรจุ 
                       ค.กระสุนแยกบรรจุมีงวดงานรวมกันทั้งกระสุนและสวนบรรจุ 
                       ง.ไมมีขอถกู 
๘๒๓.หลังจากไดพิจารณาถึงสถานการณทางยุทธวิธี อาวุธ และความสามารถของเจาหนาท่ี  
สถานภาพของกระสุน 
ตลอดการยิงโตตอบของขาศึกท่ีคกุคามอยูนั้น องคประกอบคําสั่งยิงบางหัวขออาจกําหนดไวเปนมาตราฐานได 



 

 

๙๗ 

ไมจําเปนตองสั่งทุกครั้ง  ขอใดคอืมาตราฐานคําสั่งยิง ทีถู่กตอง 
                         ก.ปนท่ีจะยิง/วิธียิง,กระสุน,งวดงานกระสนุ,ชนวน/เวลาชนวน 
                          ข.ปนท่ีจะยิง/วิธียิง,กระสุน,สวนบรรจุ,ชนวน/เวลาชนวน 
                          ค. ปนท่ีจะยิง/วิธียิง,กระสุน,งวดงานกระสนุ,ชนวน/เวลาชนวน,มุมยิง 
                          ง. ปนท่ีจะยิง/วิธียิง,กระสุน,งวดงานกระสนุ,ชนวน/เวลาชนวน,มุมทิศ 
๘๒๔.บอยครั้งท่ีกองรอยทหารปนใหญสนามไดรับเปาหมายตามแผนซึ่งจะตองทําการยิงโดยเร็วสวนหนึ่งของเป
า หมายนี ้ศอย.เปนผูกําหนดลําดับความเรงควน  เม่ือไมมภีารกิจอื่นแลวปนแตละหมู 
จะตองต้ังหลกัฐานไปยังเปาหมายท่ีมคีวามเรงดวนสูง   ขอใดตอไปนี้  คอื เปาหมายตามแผนดังกลาว 
                         ก.เปาหมายตามเหตุการณท่ีเกดิขึ้น                        ข.รถถังท่ีกําลังคกุคามฝายเรา 
                         ค.ฉากปองกันขั้นสุดทายและ เปาหมายเรงดวน    ง. อาวุธยิงสนับสนุนขาศกึท่ีกําลังพิสูจนทราบ 
 
 
๘๒๕.ในการฝกต้ังยิงเปนหมูเพ่ือความมุงหมายใหพลประจําปนเกิดความชาํนาญ  ถูกตอง  รวดเร็ว 
ผูท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวกับการใชกลองเล็งของปนคือใคร 
                        ก.พลยิง           ข.พลกระสุน                  ค.พลเล็ง                         ง.พลประจําปน 
๘๒๖. การฝกพลประจําปน ปบค.ขนาด ๑๐๕ มม. นั้น   อตัรากําลังพลของหมูปน  ขอใดกลาวไดถูกตอง 

          ก. ผบ.หมู ,พลเล็ง, พลขับ  และ พลประจําปน ๗ นาย          
          ข. ผบ.หมู ,พลเล็ง,   และ พลประจําปน ๗ นาย 

                       ค. ผบ.หมู ,พลเล็ง, พลขบั  และ พลประจําปน ๕ นาย          
         ง. ผบ.หมู ,พลเล็ง,  และ พลประจําปน ๕ นาย 

๘๒๗. ชุดหลักยิงของทหารปนใหญสนามจะประกอบดวย 
                      ก. ผูตรวจการณ แผนท่ี ป. สวนยิง          ข. ผูตรวจการณ ศูนยอํานวยการยิง, สวนยิง 
                      ค. ผูตรวจการณ ผูประสานการยิง สวนยิง         ง. ผูตรวจการณ สือ่สาร ป. สวนยิง 
๘๒๘. ผูตรวจการณของทหารปนใหญเปรียบเสมือนดวงตาของทหารปนใหญ และไปประจําอยูกับหนวยดําเนิน
กลยุทธ   ขอใดคือหนาที่ของ  ผูตรวจการณหนา 
            ก. คนหาเปาหมาย               ข. กําหนดท่ีต้ังเปาหมายและรองขอการยิง 
           ค. อํานวยการยิงดวยการคํานวณหาหลักฐานยิง       ง. ขอ ก.  และ  ข. ถูก                                                                                                             
๘๒๙. การจัดหมูตรวจการณหนาของทหารปนใหญจะประกอบดวย 
          ก. ผูตรวจการณหนา นายสิบลาดตระเวน นายสิบติดตอ พลขับ 
          ข. ผูตรวจการณหนา นายสิบลาดตระเวน พลวิทยุโทรศัพท พลขับ 
          ค. ผูตรวจการณหนา นายสิบลาดตระเวน นายสิบติดตอ พลวิทยุโทรศัพท 
          ง. ผูตรวจการณหนา นายสิบลาดตระเวน นายสิบยิงสนับสนุน พลวิทยุโทรศัพท 
๘๓๐. การกําหนดท่ีตั้งเปาหมายและสงคําขอยิงเปนงานของผูตรวจการณหนาในฐานะอะไร 



 

 

๙๘ 

        ก. เปนผูบังคบับัญชา            ข. เปนสวนหนึ่งของระบบคนหาเปาหมาย 
        ค. เปนผูประสานการยิงสนับสนุน           ง. เปนสวนหนึ่งของชุดหลักยิง 
๘๓๑. ในกองรอย ป.105 มม. จะมีหมูตรวจการณหนาจัดไวในอัตราท้ังสิน้จํานวนเทาไร 
        ก.  2 หมู                      ข.  3 หมู 
        ค.  6 หมู                       ง.  9 หมู 
 ๘๓๒. การปรับการยิงดวยชนวนเวลา วัตถุประสงคเพ่ือนาํตําบลระเบิดของกระสนุ ใหแตกเหนือเปาหมายท่ี 
     ตองการ 
 ก. ๒๐  เมตร     ข. ๔๐  เมตร 
 ค. ๑๐  เมตร     ค. ๓๐  เมตร 
 
 
๘๓๓. กลองสองสองตาท่ีใชสําหรับการตรวจการณ ปรับการยิง ป.  วัดมุมทางระดับ ทางด่ิง จากจุดอางกลองสอง
สองตามีประโยชนอยางยิ่งในการลาดตระเวน ตรวจการณ อยากทราบวาถาวัดมุมทางขางไปยังท่ีหมายได  ๓๐ มิ
ลเลียม ระยะจาก ผูตรวจการณหนาไปยังท่ีหมาย  ๒,๐๐๐ เมตร การยายทางขางเปนจํานวนเทาใด 

ก. ๓๐ คูณ เฟคเตอร ตม. ๒   เทากับ  ๖๐  เมตร 
ข.  ๓๐ คณู เฟคเตอร ตม. ๑  เทากับ   ๓๐  เมตร 
ค. ๓๐ คณู  คาsinเฟคเตอร ตม.  เทากับ  ๑๐๐ เมตร    
ง. ๓๐ คูณ  คาcosเฟคเตอร ตม. เทากับ  ๑๖๐ เมตร 

๘๓๔. ในกรณีท่ีทานเปนผูตรวจการณตรวจพบกําลังทหารฝายเดียวกนัอยูใกลกับเปาหมายท่ีจะทาํการยิงทาน
จะตองระบุในองคประกอบคําขอยงิในสวนของวิธีโจมตีเปาหมายวาอยางไร 
 ก. อันตรายใกลฝายเรา            ข. การยิงรบกวน 
 ค. การยิงฉากปองกันขั้นสุดทาย   ง. ภารกิจอะไรก็ได 
๘๓๕. การตรวจทางขางนั้น ตรวจไดคือ 
 ก. ซาย , ขวา . ตรงทิศ    ข. ซาย . ขวา 
 ค. ขวา , ซาย     ง. ถูกทกุขอ 
๘๓๖. องคประกอบคําขอยงิมีอยู ๖ ประการ หากทานพิจารณาแลววาพ้ืนท่ีท่ีเปาหมายเกิดขึน้นั้นไมสามารถตรวจ
เห็นตําบลกระสุนตกไดทานจะระบุที่องคประกอบใด 
 ก. วิธียิง และควบคุม         ข. ลกัษณะเปาหมาย 
 ค. ที่ต้ังเปาหมาย            ง. วิธีโจมตี 
๘๓๗. การกําหนดท่ีต้ังเปาหมาย และหลกัฐานเริ่มแรกกอนที่จะยิงนั้นจําเปนตองใชมาตราการท่ีถูกตองท่ีสุด  
ท้ังนี้ก ็เพือ่ใหอะไร 
 ก. ปลอดภยัคอืฝายเรา    ข. ประหยัดกระสุน 
 ค. ประหยัดเวลา  ,ยิงหาผลเร็ว    ง. ถูกทกุขอ 



 

 

๙๙ 

๘๓๘.ในการยิงดวยชนวนแตกอากาศนัน้ผูตรวจการณหนาตองรายงานผลการตรวจสูงกระสนุแตกดังนี ้
แตกอากาศ , แตกอากาศคละ,กระทบแตก, กระทบแตกคละ    อยากทราบวา “แตกอากาศคละ” หมายความ 
วาอยางไร 
                ก.แตกอากาศ ๓ นัดกระทบแตก ๑ นัด   ข. แตกอากาศ ๑ นัดกระทบแตก ๓ นดั 
                ค. แตกอากาศ ๒ นัดกระทบแตก๒ นัด    ง. แตกอากาศ ๔ นดักระทบแตก ๐ นัด 
๘๓๙.เทคนิคในการปรบัการยิงเปนพ้ืนท่ีมี ๔ วิธี ไดแก การสรางหวงควบตามลําดับขั้น , การสรางหวงควบแบบ
เรงดวน , การปรับการยิงดวยกระสุน ๑ นดั , การยิงคบื   สาํหรับการสรางหวงควบตามลําดับขั้นนัน้ เม่ือกระสนุ
ตกใกลเปาหมาย ๕๐ เมตร จึงสั่งยิงหาผล สําหรับหวงควบทางระยะท่ีใชนั้นไดแก   
                ก. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐, ๘๐๐  เมตร    ข. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐,๖๐๐,  ๘๐๐  เมตร 
                ค. ๑๐๐,๒๐๐,๔๐๐, ๘๐๐ ,๑,๖๐๐ เมตร    ง. ไมตองใชเพราะเชื่อในความแมนยํา 
๘๔๐.ชนิดของการยิงประณตี ผูตรวจการณเปนผูรับผิดชอบอยางมากในการดําเนินการยิงประณีต ภารกิจยงิ
ประณีตแบงออกเปน ๒ ชนิดไดแก การยิงหาหลกัฐานประณตีและการยิงทําลายในการยิงหาหลกัฐานประณีตนั้น
มีความมุงหมายในการยิงเพ่ืออะไร 
                  ก.ทําลายเปาหมายเปนจุด                   ข.เพือ่ใหลํากลองปนรอนในสภาพอากาศหนาวจัด 
                  ค.ขม, ตัดรอน ,และทําลายขาศึก                  ง.หาหลักฐานตัวแกเพ่ิมความแมนยําใหกับปน 
๘๔๑.ในการยิงทําลายใชปนกระบอกเดียวทําการยิงเพ่ือทําลายเปาหมายการดําเนินการยิงเหมอืนกับ    การยิงหา
หลักฐาน ผตน.จะปรับการยงิตอเนื่องจนกวาจะสรางหวงควบ ๒๕ เมตรตอจากนั้นก็จะมีการผาหวงควบ 
ขอใดกลาวไดถกูตอง 

ก. เพ่ิมหรอืลดระยะไป ๑๐ เมตร และทําการยิงไปคร้ังละ ๓ นดัปรับ จนกวาเปาหมายถูกทําลาย 
ข. เพ่ิมหรอืลดระยะไป ๑๒ เมตร และทําการยิงไปครั้งละ ๑๐ นัดปรับ จนกวาเปาหมายถกูทําลาย 
ค. เพ่ิมหรอืลดระยะไป ๒๕ เมตร และทําการยิงไปคร้ังละ ๓ นัดปรับ จนกวาเปาหมายถกูทําลาย 
ง. เพ่ิมหรอืลดระยะไป ๑๐ เมตร และทําการยิงไปคร้ังละ ๑๐ นัดปรับ จนกวาเปาหมายถกูทําลาย 

๘๔๒. ความมุงหมายของระบบการติดตอสือ่สารภายใน จัดต้ังขึ้นเพ่ือใหผูบังคบับัญชามีความสะดวก     ในการ
ปฏิบัติเกีย่วกับ… 

ก. การอํานวยการยิง             
ข. การควบคุมกาํกับดูแลทางกําลังพลและสงกําลัง 
ค. รวบรวมของมูลการติดตอสื่อสาร            
ง. กระจายขาวทางโทรศัพท 

๘๔๓. ความมุงหมายของระบบการติดตอสือ่สารภายนอก ใหผูบังคบับัญชามีความสะดวกในการปฏิบัติ 
เกีย่วกับ… 

ก. รับคําสั่ง ผบ.ชา และคําสั่งภายนอก  ข. ติดตอกับหนวยขางเคียง 
ค. รับขาวการยิง      ง. รับภารกจิจากหนวยเหนอื 



 

 

๑๐๐ 

๘๔๔.ขายการติดตอสือ่สารภายในระดับกองรอยทหารปนใหญสนามเปนวิทยุระบบ เอฟเอ็มมีขายบังคับบัญชา/
อํานวยการยิงกองพัน,  ขายอํานวยการยิงกองรอย,ขายแผนท่ี ในระหวางเดินทาง ทางธุรการปกติแลวจะติดตอดวย
ขายอะไร 
               ก.แผนท่ี                  

ข.ขายบังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน 
               ค.ขายอํานวยการยิงกองรอย           

ง. ขายโทรศัพทมือถอืโทรท่ัวไทยโปรโมชั่นใหมลาสุด 
 
 
 
๘๔๕. ขายการติดตอสือ่สารภายนอกระดับกองรอยทหารปนใหญสนามเปนวิทยุระบบ เอฟเอ็มคอืขายบังคบั
บัญชา/ยุทธการกองพันดําเนินกลยุทธและ ระบบเอเอม็คอื ขายแจงเตือนภยัเนิ่น ซึ่งอยูที่ ศอย.รอย ป. ขอใดเปน
ขาวท่ีไดรับจากขายแจงเตือนภยัเนิ่นคอื 
                ก.ขาวการจัดรูปขบวนเขาตีของขาศึก                ข.ขาวรองขอการยิงฉากปองกนัขัน้สดุทาย 
                ค.ขาวสภาพอากาศ และภัยทางอากาศ               ง. ถูกทุกขอ 
๘๔๖. ขอใดกลาวถึงลกัษณะของสงครามทางอากาศไดอยางถูกตอง 
 ก. ทําการโจมตีอยางทันทีทันใดดวยอากาศยานตอเปาหมายภาคพ้ืนหลายเปาหมาย 
 ข. สามารถใชอาวุธหลายรูปแบบทําการโจมตี เชน ลูกระเบิด, จรวด, ปนกล ฯลฯ 
 ค. จูโจมอยางรวดเร็ว ยากแกการปองกัน       

ง. ถูกทกุขอ 
๘๔๗.  การปองกันภัยทางอากาศมี  ๒ วิธี คอืการปองกันเชิงรกุ และการปองกันเชิงรับ ขอใดไมใชการปองกันเชิง
รุก 
 ก. การใช  บ. เขาสกัดกั้น    ข. การยิงตอสูดวยอาวุธ  ปตอ. 
 ค. การยิงตอสูดวยอาวุธประจํากาย   ง. การกําบัง , การซอนพราง 
๗๔๘. พันธกิจของการปองกันภัยทางอากาศ คือ การคนหา , การพิสูจนฝาย , การสกดักัน้ และการทําลาย ขอใด
กลาวถึงการพิสูจนฝาย 
 ก. เครือ่งมือคนหาเปาหมายที่มีประสิทธิภาพมากในขณะนีค้ือ เรดาร 
 ข. บ.สกัดกั้นขึ้นสูอากาศ อาวุธ ปตอ. เตรียมพรอม 
 ค. เพ่ือปองกนัไมใหยิงอากาศยานฝายเดี่ยวกัน               

ง. ถูกทกุขอ 
๘๔๙.  หนวยท่ีรับผิดชอบในการวางแผนการตอสูปองกนัภยัทางอากาศของ ทบ. คือ 
 ก.  ศปภอ.ทบ.      ข. พล.ปตอ. 
 ค. กรม ปตอ.     ง.  นปอ. 



 

 

๑๐๑ 

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

 
 
 
 

วิชาการจัดหนวยทหารชาง 
๘๕๒. อํานวยความสะดวกในการเคลือ่นยายหนวยทหารฝายเดียวกนั และขดัขวางการเคลือ่นท่ีของขาศึก เปน

ภารกิจอะไรของทหารชาง 
              ก.   ภารกิจมูลฐาน               ข.   ภารกิจเฉพาะ 
              ค.   ภารกิจแฝง                   ง.   ภารกิจท่ัวไป 

๘๕๓. การเตรยีมการและการปฏิบัติการทําลายดวยวัตถุระเบิด เปนภารกิจอะไรของทหารชาง 
              ก.   ภารกิจมูลฐาน                          ข.   ภารกิจเฉพาะ 
              ค.   ภารกิจแฝง                              ง.   ภารกิจทั่วไป 

๘๕๔. การแบงประเภทหนวยทหารชางตามการในหนาท่ีมีกี่ประเภท 
ก.   ๔ ประเภท                    ข.   ๕ ประเภท                                                                                 
ค.   ๖ ประเภท                 ง.   ๗ ประเภท 

๘๕๕. การจัดกองพันของกองทัพบกไทย จัดกําลังเต็มอัตราประกอบดวยอะไร 
ก.บก.พัน/รอย บก.และบริการ/กองรอยปฏบิัติงานต้ังแต ๒ กองรอยหรือมากกวา 
ข.บก.พัน/กองรอยปฏิบัติงานตั้งแต ๓ กองรอยหรอืมากกวา 
ค.บก.พัน/กองรอยปฏิบัติงานตั้งแต ๔ กองรอยหรอืมากกวา 
ง.บก.พัน/กองรอยปฏิบัติงานต้ังแต ๕ กองรอยหรือมากกวา 

     ๘๕๖. กองรอยทหารชางท่ีไมใชหนวยในอัตราของกองพันทหารชางเปนกองรอยแบบไหน 
                  ก.   กองรอย ช.สนาม                      ข.   กองรอย ช.อิสระ 
                  ค.   กองรอย ช.ของกองพล                ง.   กองรอย ช.ของกองทัพ 
   ๘๕๗ หนวยท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในดานธุรการและเลี้ยงดูนายสิบ พลทหารของบก.พันทหารชางทบ.           
     ไทยคือ 
                   ก.   บก.พัน                    ข.   รอย บก./บริการ                                   
       ค.รอย ๑                         ง.   รอย ๒          



 

 

๑๐๒ 

     ๘๕๘. หมูสื่อสารของกรมทหารชาง การจัดกําลังตามหลักการท่ัวไป ในกรณเีปนกองพัน จัดไวสวนไหน      
      ของกองพัน 

ก.  บก./รอยบก.               ข.   บก.พัน                                              
ค. รอยปฏิบัติงาน               ง.   ผิดทุกขอ 

๘๕๙. ในภารกิจทหารชางในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก ณ สถานีปลายทางหมายถึง 
ก. การกอสรางการฟนฟู 
ข. การบํารุงรกัษาอยางขนาดใหญเกี่ยวกับการทาเรือและฐานทัพอากาศ 
ค. การฟนฟูถนน,ทางรถไฟและสะพาน  
ง. ถูกทุกขอ 

 
๘๖๐. การดัดแปลงตั้งรับ การใหความชวยเหลอืทางเทคนคิและการกอสรางพิเศษ การเตรียมท่ีมั่นต้ังรับอยู    
     ในภารกิจอะไร 

ก. ภารกิจท่ัวไป   ข.  ภารกิจจําเปน 
     ค.   ภารกิจเฉพาะ   ง.  ภารกิจมูลฐาน 

 ๘๖๑. การทําลายและการรืน้ถอน เครือ่งกดีขวางรวมท้ังสนามทุนระเบิดควรเปนเรือ่งของกองพันอะไร 
ก. กองพันทหารชางสนาม 
ข. กองพันทหารชางกอสราง 
ค. กองพันสงกําลังบํารุง 
ง. กองพันเคร่ืองมอืพิเศษ 

     ๘๖๒. กองรอยทหารชางอสิระ หมายถงึ ทํางานแบบใด 
ก. ทํางานแบบไมขึ้นกับใคร         
ข. แบบไมใชหนวยในอัตราของกองพันทหารชาง 
ค. บรรจุมอบ หรือจัดใหขึ้นสมทบกับกรมทหารชาง หรือหนวยทหารชางอืน่ๆ 
ง. ขอ ข และ ค ถูก 

      ๘๖๓. การใชทหารชาง ตองยดึหลักวา 
ก. งานนั้นตองการความชํานาญทางเทคนิค 
ข. งานนั้นใหเปนไปตามลําดับเรงดวน 
ค. งานนั้นตองมีความสาํคัญตอหนวยบัญชาการเปนสวนรวม 
ง. ถูกทุกขอ 

       ๘๖๔. หมวดทหารชาง เปนสวนกําลังปฏิบัติงานหลกัของใคร 
                       ก.   กองพล                                                         ข.   กองพัน 
                       ค.   กองรอย                                                        ง.   ไมมีขอถกู 
       ๘๖๕. กองพันทหารชางขางลางนี้ เปนกองพันซึ่งจัดกาํลังเต็มอัตราขอใดไมใช 



 

 

๑๐๓ 

ก. กองพันทหารชางสนามของกองพล                     
ข. กองพันทหารชางยานเกราะ 
ค. กองพันทหารชางสนามของกองทพั 
ง. กองพันทหารชางกอสราง 

๘๖๖. ในเร่ืองของแผนท่ี การเก็บรักษาและการแจกจายแผนท่ีและสิ่งที่ใชทดแทนแผนทีเ่ปนหนาทีข่อง   
        เหลาทหารใด 
                        ก.   เหลาทหารราบ                                          ข.   เหลาทหารแผนท่ี 
                        ค.   เหลาทหารชาง                                           ง.   เหลาทหารทุกเหลา 
 
 
๘๖๗. วิธีปฏิบัติการใหมีประสทิธิภ์าพของงานชางจะมีมากที่สดุคอืหนวยในระดับใด 
                ก.   กองพลทหารชาง                                              ข.   กรมทหารชาง 
                ค.   กองพันทหารชาง                                              ง.   กองรอยทหารชาง 
๘๖๘. โดยปกติมักจะจัดกองรอยทหารชางใหทําการสนับสนุนโดยตรงตอทหารราบในระดับใด 
                ก.   กองพลทหารราบ                                              ข.   กรมการทหารราบ 
                ค.   กองพันทหารราบ                                              ง.   กองรอยทหารราบ 
๘๖๙. คําวา “ผูบังคับทหารชาง”(ผบ.ช.) หมายถึง 

ก. ผูบัญชาการทหารชาง     
ข. ผูใหญบานของทหารชาง 
ค. นายทหารชางซึ่งทําหนาท่ีนายทหารฝายกิจการพเิศษสายทหารชางของหนวยบัญชาการ 
ง. ถูกทุกขอ 

๘๗๐. การบังคบับัญชา ผูบังคบัทหารชางของแตละระดับหนวยบัญชาการและกองพลมีหนาท่ี ๒ ประการ      คือ 
เปนผูบังคับหนวยและฝายใด 

ก. ฝายขึ้นสมทบ   ข.  ฝายสนับสนุน 
 ค.    ฝายกิจการพเิศษ   ง.  ฝายสงกําลัง 

๘๗๑. การสนับสนุนโดยตรง คอื การท่ีหนวยทหารชางปฏบัิติงานชางใหกับหนวยอืน่เฉพาะหนวย การขอ  
งานขอแบบใด 

ก. ขอโดยตรงไมตองผานหนวยเหนือ 
ข. การขอนัน้ถอืเปนความเรงดวนสูงที่หนวยทหารชางจะตองปฏิบัต ิ
ค. คาํขอนั้นตองไมขดัคาํสั่ง หรือนโยบายของหนวยเหนอื 
ง. ท่ีกลาวมาถกูทุกขอ 

๘๗๒. การสนับสนุนท่ัวไป คอื การท่ีหนวยทหารชางปฏบัิติงาน ใหกับหนวยอืน่หลายหนวยพรอมกันการ  ขอ
งานทําอยางไร 



 

 

๑๐๔ 

ก. ทําเหมือนการสนับสนุนโดยตรงทุกประการเพราะภารกิจเหมือนกัน 
ข. ตองขอผานผูบังคบับัญชาของหนวยรับการสนับสนนุ 
ค. ตองมกีารกลั่นกรองงานเพราะทหารชางไมใชแหลงรวมกรรมกร 
ง. ท่ีกลาวมาถกูทุกขอ 

๘๗๓. เม่ือจัดหนวยทหารชาง ใหขึ้นสมทบกับหนวยรบ แตควรจะเลกิสมทบโดยเร็วท่ีสดุเทาที่จะทําได   เพราะ 
ก. ทหารชางทําการรบอยางทหารราบไดเม่ือจําเปน 
ข. ทหารชาง มีความสําคัญท่ีจะใหสิ่งอุปกรณสายชาง และเคร่ืองมือชางใหเกดิประโยชนมากกวา 
ค. การซอมบํารุงอยางไดผลทําใหหนวยทหารชางสามารถปฏบัิติการไดชวงระยะเวลานานย่ิงขึ้น    
ง. ถูกทุกขอ 

 
๘๗๔. ผูบังคับทหารชาง มีหนาท่ีเฉพาะของตนอยู (ขอใดไมใช) 

ก. ใหคาํแนะนําตอผูบังคับบัญชา และฝายอํานวยการในกิจกรรมของทหารชาง 
ข. พิจารณาความตองการเกี่ยวกับเคร่ืองมือชางและสิ่งอุปกรณสายชาง 
ค. เอาเบ้ียเลี้ยง และผลประโยชนของผูใตบังคบับัญชาไปใชประโยชนอยางอื่น 
ง. จัดการระวังปองกัน เฉพาะตําบลสําหรับหนวยของตน และการลาดตระเวนทางการชาง 

๘๗๕. กองพันทหารชางสนามของกองพลจัดกําลังเต็มอัตรามีกองรอยทหารชางสนามกีก่องรอย 
ก. กองรอยทหารชางสนาม ๒ กองรอย 
ข. กองรอยทหารชาง ๓ กองรอย 
ค. กองรอยทหารชางสนาม ๔ กองรอย 
ง. กองรอยทหารชาง ๕ กองรอย 

๘๗๖. กองรอยทหารชางสนามจัดหมวดทหารชางกี่หมวด 
ก.   ๒ หมวด                          ข.  ๓หมวด                        
ค.   ๔ หมวด                            ง.   ๕ หมวด 

๘๗๗. หมวดสะพานจัดอยูในกองรอยอะไร 
             ก.   กองรอยท่ี ๑                                                                  ข.   กองรอยท่ี ๒ 

ค.    กองรอยท่ี ๓                                                                 ง.   กองรอยบังคับการและบริการ 
๘๗๘. ผูบังคับกองพันทหารชางสนามของกองพลมียศอะไร 

ก. พันตรี                                                                           ข.   พันโท              
ค.   พันเอก                                                                          ง.   ไมมีขอถูก   

๘๗๙. ผูบังคบัหมวดมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับวินัย การฝก การปฏิบัติงานการสงกําลังและสวัสดิการภาย  
 ในหมวดของตนหนาท่ีของผูบังคับหมวดประกอบดวยอะไรบาง 

ก. วิเคราะหกิจเฉพาะที่หมวดไดรับ และมอบภารกจิใหกับหมู 
ข. ตรวจตรา เครือ่งมือ อาวุธ ยานพาหนะ และการซอมบํารุงอยางถูกตอง 



 

 

๑๐๕ 

ค. ทําการลาดตระเวนทางการชางอยางรวดเร็วตอเนือ่ง และถกูตอง 
ง. ท่ีกลาวมาถกูทุกขอ 

๘๘๐. การพิจารณาหารายละเอียดเกี่ยวกับ ถนน สะพาน ทาลุยขาม แหลงน้ําฯลฯ เปนงานเกี่ยวกบัอะไร 
ก. การลาดตระเวนทางการชาง 
ข. การลาดตระเวนหาขาว 
ค. การลาดตระเวนรบ 
ง. การระวังปองกัน 

 
 
 
๘๘๑. หมูทหารชางสนามถอืเปนหนวยหลกัของหมวดท่ีสามารถแกไขอปุสรรคตางๆ ในเรือ่งของการปฏิบัติงาน
ชางสนามในเรือ่งอะไร 
                  ก.   การทําลาย                                                     ข.   งานชางโยธา 
                  ค.   การทําการรบ                                                ง.   ถูกทุกขอ 
๘๘๒. ผูมีความรูเกี่ยวกับชนิดของวัตถุระเบิดทางทหาร และสามารถทําการคํานวณจํานวนดินระเบิดเพ่ือทําการ
จุดระเบิดไดควรบรรจุในตําแหนงใด 
                  ก.   ผูบังคับหมู                                                   ข.   พลชางกอสราง 
                  ค.   พลทําลาย                                                     ง.   พลชางโยธา 
๘๘๓. กองพนัทหารชางกอสรางมีภารกิจการสราง  และฟนฟู ถนน,สนามบิน ระบบทอโครงสรางและ                
สาธารณูปโภค และการกูภยัฉกุเฉิน ผูบังคบักองพันมียศอะไร 
                  ก.   พันตรี                            ข.   พันโท                                                              
                  ค.   พันเอก                       ง.   พันเอก (พิเศษ) 
๘๘๔. กองพนัทหารชางกอสรางมีกองรอยทหารชางกอสรางกี่กองรอย 
                  ก.   ๒ กองรอย                                                      ข.   ๓ กองรอย                                                            
                  ค.   ๔ กองรอย                                                       ง.   ๑ กองรอยเครือ่งมือและซอมบํารุง 
๘๘๕. การขยายทางรถไฟ สะพานรถไฟ เปนขดีความสามารถของกองพันอะไร 

ก. กองพันทหารชางสนามของกองพล ข. กองพันทหารชางสนามของกองทัพ 
ค.   กองพันทหารชางกอสราง   ง. กองพันทหารชางกอสรางสนาม 

๘๘๖. กองพันทหารชางกอสรางอาจไดรับมอบงานประเภทอะไร 
                 ก.   ประเภทพ้ืนที่                                                     ข.   ประเภทงาน  
                 ค.   ประเภทผสมกนัก็ได                                          ง.   ไมมีขอถกู 
๘๘๗. ภารกิจกองรอยทหารชางเครือ่งมอื และซอมบํารุงมขีอใดไมใช 

ก. สนับสนุนกองพันดวยการซอมบํารุงสนับสนุนโดยตรง 



 

 

๑๐๖ 

ข. เสริมขดีความสามารถในการกอสรางของกองพัน 
ค. บัญชาการวางแผนงานกอสราง อํานวยการประสานงาน 
ง. จัดเจาหนาท่ีพิเศษเคร่ืองมือ และพลประจําเครือ่งมือ 

๘๘๘. การขุดขน บดทับ และปรับระดับดนิ ถนน ทางรถไฟ เปนภารกิจของกองรอยอะไร 
ก. กองรอยทหารชางกอสราง    
ข. กองรอยทหารชางเคร่ืองมือ และซอมบํารุง 
ค. กองรอยทหารชางสนาม 
ง. ไมมีขอถกู 

 
 
๘๘๙. กรมทหารชางของกองทัพจัดต้ังขึ้นโดยมีความมุงหมายเพ่ืออะไร 

ก. สนับสนุนกองพันทหารชางของกองพลที่งานลนมือ 
ข. พัฒนาประเทศในยามปกติ 
ค. สอดคลองกับนโยบายของหนวยเหนอื และงบประมาณท่ีไดรับ 
ง. ถูกทุกขอ 

๘๙๐. การจัดกรมทหารชาง ของกองพลทหารชางมีจัดแบบใด 
ก. กองบังคับการ และกองรอยกองบังคับการ 
ข. กองพันทหารชางสนาม และกองพันทหารชางกอสราง 
ค. กองรอยทหารชางอสิระ ๖ กองรอยซึ่งจัดต้ังตามความจําเปน และงบประมาณ 
ง. ถูกทุกขอ 

๘๙๑. รอย.ช.รยบ.เททาย มีชื่อเต็มวาอะไร 
ก. กองรอยทหารชางรถราชยานยนตเททาย 
ข. กองรอยทหารชางรถบกลอยางเททาย 
ค. กองรอยทหารชางรถยนตบรรทุกเททาย 
ง. ไมมีขอถกู 

๘๙๒. กองพันทหารชางสนาม กับกองพันทหารชางกอสรางมีขอแตกตางการจัดดังนี ้
ก. พัน ช.  สนามจัด ๔ กองรอย พนั ช. กอสรางจัด ๓ กองรอยงาน 
ข. พัน ช. สนามจัด ๓ กองรอย พัน ช. กอสรางจัด ๔ กองรอยงาน 
ค. พัน ช. สนามจัด ๔ กองรอย พัน ช. กอสรางจัด ๒กองรอยงาน 
ง. พัน ช. สนามจัด ๒ กองรอย พัน ช. กอสรางจัด ๔ กองรอยงาน 

๘๙๓. กรมทหารชางสงกําลัง และซอมบํารุงมีภารกิจขอใดถูก 
ก. บังคับบัญชาหนวยทหารชางสงกําลัง หนวยซอมบํารุง 
ข. หนวยบริการท่ีบรรจุมอบ หรือขึ้นสมทบ 



 

 

๑๐๗ 

ค. วางแผน และประสานการปฏิบัติงานของหนวยสงกําลังหนวยซอมบํารุง 
ง. ถูกทุกขอ 

๘๙๔. กรมทหารชางสงกําลัง และซอมบํารุงเปนการแบงมอบของหนวยใด 
                 ก.   กองทัพบก                                                             ข.   กองทัพเรอื 
                 ค.   กองทัพอากาศ                                                        ง.   หนวยบัญชาการสูงสุด 
 
 
 
 
 
๘๙๕. ขีดความสามรถของกรมทหารชางสงกําลัง และซอมบํารุงคอื 

ก. ควบคมุทางเทคนคิ ทางยทุธวิธี และทางธุรการของหนวยสงกําลัง และบริการสายชางได ๓    
ถึง ๗ กองพัน 

ข. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย และวิธกีารซึ่งหนวยเหนอืกําหนด 
ค. ชวยเหลอืหนวยเหนอืในการวาวงแผนการสงกําลัง และซอมบํารุงเพ่ือใหไดตามความถูกตอง 
ง. ถูกทุกขอ 

๘๙๖. กองรอยทหารชางสะพานผสมมีภารกิจใดบาง 
ก. สนับสนุนเคร่ืองสะพานโครงแผงสะพานเครือ่งหนนุลอย และเครือ่งขามลําน้ําทางยุทธวิธ ี
ข. อํานวยการสรางสะพานใหคาํแนะนําทางเทคนิคในการสรางสะพาน และดําเนนิการกอสราง  
ค. บํารุงรักษา และซอมบํารุงเครือ่งสะพานท่ีไดจัดสรางขึ้นตามท่ีไดรับมอบ 
ง. ถูกทุกขอ 

๘๙๗. ขีดความสามารถของกองรอยทหารชางสะพานผสมขอใดไมถกูตอง 
ก. สรางสะพานเครื่องหนุนลอย  ข. สรางสนะพานเคร่ืองหนนุม่ัน 
ค.   สรางสะพานเครือ่งขามลําน้ํา   ง. สรางสะพานโครงแผง 

๘๙๘. กองรอยทหารชางสนับสนนุการกอสรางขอใดคอืภารกิจ 
ก. จัดใหมีหินยอย ยางดาดผิวผสมรอน และคอนกรีตผสม 
ข. ดําเนินการดาดผิวดวย ยางดาดผิวผสมรอน และคอนกรีตผสม 
ค. สนับสนุนเคร่ืองมือกอสรางพรอมพลประจําใหกับหนวยทหารชางกอสรางอื่นๆ 
ง. ถูกทุกขอ 

๘๙๙. ตอนทหารชางประปาสนามการแบงมอบ และขดีความสามารถคอืขอใด 
ก. เปนหนวยของกองทัพบก อาจแบงมอบใหหนวยรองไดแก ๑ ตอน ตอกรมทหารชางสนาม 
ข. จัดต้ังตําบลจายน้ําได ๑๒ แหง 
ค. สามารถผลิตน้ําสะอาดไดรวม ๑๘,๐๐๐ แกลลอนตอ ชั่วโมง 



 

 

๑๐๘ 

ง. ถูกทุกขอ 
๙๐๐. กองพันทหารชางเคร่ืองมอืมีจัดการแบบใดบาง 

ก. กองบังคับการกองรอย และกองบังคับการ 
ข. กองรอยทหารชางเคร่ืองมือพิเศษ ๓ กองรอย 
ค. กองรอยทหารชางเคร่ืองมือ และซอมบํารุง ๑ กองรอย 
ง. ท่ีกลาวมาถกูทุกขอ 

 
 
 
 
๙๐๑. ภารกิจของกองพันทหารชางเคร่ืองมือพเิศษมีอะไรบาง 

ก. ดําเนินการ และสนับสนนุการกอสรางทางคมนาคม 
ข. ระบบทางทอ 
ค. งานกอสรางขนาดใหญทั่วไป 
ง. ท่ีกลาวมาถกูทุกขอ 

๙๐๒. ขีดความสามารถของกองพันทหารชางเคร่ืองมือพิเศษคอืขอใด 
ก. จัดต้ังตําบลจายน้ําประปาได ๒ แหง 
ข. ทําการขนยายวัสดุไดไมนอยกวา ๑,๓๐๐ ตันตอเท่ียว 
ค. สนับสนุนกําลังพล และยุทธโธปกรณ ใหหนวยทหารชางอื่นๆ ในการกอสรางขนาดใหญ 
ง. ถูกทุกขอ 

๙๐๓. การแบงมอบกองรอยทหารชางเคร่ืองมือพิเศษ 
ก. เปนหนวยในอัตราของกองทัพ               
ข. เปนหนวยในอัตราของกองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษ 
ค. เปนหนวยในอัตราของกองพล 
ง. ไมมีขอถกู 

๙๐๔. ขดีความสามารถของกองรอยทหารชางเครือ่งมือพิเศษขอใดไมถูกตอง 
ก. ดําเนินการกอสรางเพ่ือเสริมความสามารถของหนวยทหารชางอื่นๆ 
ข. ทําการกอสรางขนาดใหญท้ังทางดิ่ง และทางระดับ 
ค. ดําเนินการทางธรุกิจ สงกําลัง และเลี้ยงดูหนวยของตนเอง 
ง. ทําการรบอยางทหารราบได ๑๐๐ % เพราะมีเครือ่งมือพิเศษ 

๙๐๕. กองรอยทหารชางเครือ่งมอื และซอมบํารุงมีภารกจิอะไร 
ก. สนับสนุนจนท. เครื่องมือกอสรางขนาดหนัก 
ข. การปฏิบัติงานกอสรางของกองพลทหารชางทีเ่ปนงานขนาดใหญ 



 

 

๑๐๙ 

ค. งานท่ีมีลกัษณะพิเศษท้ังงานกอสรางทางระดับ และทางด่ิง 
ง. ท่ีกลาวมาถกูทุกขอ 

๙๐๖. ขดีความสามารถของกองรอยทหารชางเคร่ืองมอืหนัก และซอมบํารุง 
ก. ดําเนินการผสมคอนกรีต เพ่ือสนบัสนุนคอนกรีตใหกับหนวยปฏบิัติงานกอสราง 
ข. ดําเนินการกอสราง เพ่ือสนบัสนุนแอสฟลทผสมรอนใหกบัหนวยปฏิบัติงานกอสราง 
ค. ทําการสงกลับเครือ่งมอืท่ีชํารุดในลกัษณะจํากัด 
ง. ท่ีกลาวมาถกูทุกขอ 

 
 
 
๙๐๗. ถานกัศกึษาวิชาทหารท่ีจบป ๕ เขารับราชการเปนทหารชางยศรอยตรีของกองพันทหารชางสนามจะบรรจุ
ลงในตําแหนงอะไร 

ก. ตองบรรจุเปน ผบ.หมูกอน 
ข. ตองบรรจุเปนพลขบัของผบ.รอยกอน 
ค. ตองบรรจุเปนผบ.หมวดทหารชาง 
ง. ตองบรรจุเปนรองผบ.หมวดกอน 

๙๐๘. กองพลพัฒนามีภารกิจขอใดถูก 
ก. สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศดานการเมอืง เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา 
ข. เพ่ือความม่ันคงของชาตภิายในขอบเขตท่ีไดรับมอบหมาย 
ค. ดําเนินการใหการชวยเหลอื บรรเทาทุกขแกประชาชนท่ีประสบภยัธรรมชาติ 
ง. ถูกทุกขอ 

๙๐๙. การแบงมอบกองพลพฒันาจัดแบงอยางไร 
ก. บรรจุมอบใหกองทัพภาคละ ๑ กองพลพฒันา 
ข. บรรจุมอบใหกองทัพพิจารณา 
ค. บรรจุใหกรมการทหารชางเปนผูแบง 
ง. จัดรวมกันไวเมื่อตองการใชงานก็จัดแบงให 

๙๑๐. ปจจุบันบรรจุกองพลพัฒนาใหกองทพัภาคทั้ง ๔ ภาคแลว กองพลพัฒนาท่ี ๑ ต้ังอยูท่ีจังหวัดอะไร 
ก. จังหวัดราชบุรี 
ข. จังหวัดราชสีมา 
ค. จังหวัดพิษณุโลก 
ง. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๙๑๑. กรมการทหารชางตั้งอยูที่จังหวัดราชบุรี มีชือ่คายวาอะไร 
ก. คายอดิศร                                              



 

 

๑๑๐ 

ข. คายภาณรัุงษ ี
ค. คายธนะรัชต 
ง. คายสุรสิงหนาท 

วิชาปอมสนาม 
๙๑๒. ปอมสนามเปนงานทีส่รางขึ้นในขัน้ตนเม่ือใด 
              ก.   เม่ือปะทะกับขาศึกอยูในระยะใกล                          ข.   เม่ือขาศกึยึดพ้ืนท่ีฝายเราได 
              ค.   เม่ือพ้ืนท่ีบริเวณนั้นไมมีขาศกึอยูเลย                       ง.   เมือ่กําลังพลฝายเราตองการพักผอน 
 
 
 
๙๑๓. ปอมสนามมีกี่ประเภท 
             ก.   ๑ ประเภท                   ข.  ๒ ประเภท                  
 ค.   ๓ ประเภท                   ง.   ๔ ประเภท 
๙๑๔. ปอมสนามใชการรบดวยวิธีอะไร 
             ก.  วิธีรุก                           ข.  วิธีรับ                            
 ค.  วิธีรนถอย                    ง.   ถูกทุกขอ 
๙๑๕. มูลดินของหลุมบุคคลมีขนาดเทาใด 
            ก.   กวาง ๓ ฟุต สูง ๓ นิ้ว                              ข.   กวาง ๔ ฟุต สูง ๖ นิ้ว 
            ค.   กวาง ๓ ฟุต สูง ๖ นิ้ว                               ง.   กวาง ๔ ฟุต สูง ๓ นิ้ว 
๙๑๖. หลุมบุคคลเด่ียวมีขนาดของหลุมเทาใด 
             ก.   กวาง ๔ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๒ ๑/๒ - ๔ ฟุต 
             ข.   กวาง ๓ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต  
             ค.   กวาง ๒ ฟุต ยาว ๓ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต 
             ง.   กวาง ๒ ฟุต ยาว ๔ ฟุต ลกึ ๓ ๑/๒ - ๕ ฟุต 
๙๑๗. หลุมบุคคลคูมีขนาดของหลมุเทาใด 
              ก.  กวาง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต                           ข.  กวาง ๒ ฟุต ยาว ๖ ฟุต 
              ค.  กวาง ๕ ฟุต ยาว ๙ ฟุต                            ง.  กวาง ๓ ฟุต ยาว ๗ ฟุต 
๙๑๘. หลุมบุคคลเดี่ยว และหลมุบุคคลคูควรมีที่พาดขอศอกกวางกี่ฟุต 
              ก.   กวาง ๑ ฟุต                   ข.   กวาง ๒ ฟุต                  
 ค.   กวาง ๓ ฟุต                   ง.   กวาง ๔ ฟุต 
๙๑๙. การดัดแปรงภูมิประเทศ คือ การเสริมความแข็งแรงใหกับท่ีมั่นต้ังรับโดยการสรางอะไร 
              ก.  สรางปอมสนาม และทําการพราง                        ข.   สรางท่ีรวมพล 
              ค.  สรางเสนทางสงกําลัง                                           ง.   ถูกทั้งขอ ก และ ค 



 

 

๑๑๑ 

๙๒๐. ที่ต้ังปนกลมี ๓ แบบ คือ แบบหลุมบุคคลสองหลุม แบบบอ และแบบใด 
              ก.   แบบหลุมบุคคลคู                                  ข.   แบบเกอืกมา 
              ค.   แบบหลุมบุคคลเดี่ยว                          ง.   แบบเรงดวน 
๙๒๑. ปนกลท่ีวางอยูในแนวปองกันขั้นสุดทาย ควรวางหางกันเทาไร 
              ก.   ๒๕ - ๔๐ เมตร                                     ข.   ๒๐ - ๓๐ เมตร 
              ค.   ๑๕ - ๒๐ เมตร                                       ง.   ๓๐ - ๔๐ เมตร  
 
 
 
 
๙๒๒. ขอใดคือภารกิจหลักของทหารชาง ในการต้ังรับท่ีสาํคัญ 
                ก.   การขัดขวางความคลองแคลวในการเคลือ่นที่ของขาศึก  
               ข.    ความคลองแคลวในการเคลื่อนท่ีของขาศกึ  
               ค.   ความอยูรอดในสนาม  
               ง.   ถูกทุกขอ 
๙๒๓. การสรางคคูลาน ควรสรางเทาไร 
               ก.  ลึก ๔๐ - ๕๐ ซม. กวาง ๖๐ ซม.                               ข.  ลกึ ๓๐ - ๔๐ ซม. กวาง ๖๐ ซม. 
               ค.  ลกึ ๓๐ - ๕๐ ซม. กวาง ๖๐ ซม.                               ง.  ลึก ๖๐ - ๗๕ ซม. กวาง ๖๐ ซม. 
๙๒๔. มูลดินดานหลัง (Rear Parapet) ตองมีขนาดเทาไร 
              ก.  สูง ๔๐ ซม. กวาง ๔๕ ซม.                                       ข.  สูง ๕๐ ซม. กวาง ๕๐ ซม. 
              ค.  สูง ๖๐ ซม. กวาง ๔๕ ซม.                                       ง.  สูง ๖๐ ซม. กวาง ๕๐ ซม. 
๙๒๕. มูลดินดานหนา (Front Parapet) ตองมีขนาดเทาไร 
            ก.  ๙๐ ซม. (๓ ฟุต)                                                        ข.  ๒๓ - ๓๐ ซม. (๙ - ๑๒ นิ้ว ) 
            ค.  ๔๘ ซม. (๑๘ นิ้ว)                                                      ง.   ๓๐ ซม. ( ๑๒ นิ้ว ) 
๙๒๖. การขุดหลมุแบบรูปเกอืกมาเหมาะใชเปนหลุมอะไร 
                ก.  หลุมต้ังปนกล                                                      ข.  หลุมรถถัง                 
                ค.  หลุมบุคคลเด่ียว                                                   ง.  หลุมบุคคลคู 
๙๒๗. คูเปนท่ีตั้งอาวุธเรงดวน นอกจากใชเปนคยูิงแลว ยังใชทําสิ่งใดไดดีอีก 
                ก.  การบังคับบัญชาสั่งการ                                          ข.  การสงกําลังในท่ีม่ันต้ังรับ  
                ค.  การติดตอสื่อสาร                                                    ง.  ถูกทุกขอ 
๙๒๘. รูปรองมาตรฐานแบบใด เปนแบบทีดี่เลศิสําหรับคูยิงในเกอืบทุกสถานการณ ในการปองกันดเีลศิ การวาง
ระเบิดของกระสนุปนใหญ จะถูกจํากัดอยูเฉพาะแหง 
              ก.   แบบสีเ่หลีย่ม                                               ข.   แบบแปดเหลีย่ม                                                                                                         



 

 

๑๑๒ 

              ค.   แบบหกเหลี่ยม                                             ง.   แบบสามเหลี่ยม 
๙๒๙. ที่ต้ังยิงเคร่ืองจรวดตอสูรถถัง แบบบอเปนหลุมกลมขีนาดเทาใด 
              ก.    ผาศูนยกลาง ๒ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต 
              ข.   เสนผาศนูยกลาง ๓ ๑/๒ ฟุต ลกึ ๔ ฟุต 
             ค.   เสนผาศนูยกลาง ๓ ๑/๒ ฟุต ลกึ ๒ ฟุต 
             ง.   ผาศูนยกลาง ๔ ฟุต ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต 
๙๓๐. การถากถางพ้ืนท่ียิงมีหลักการปฏิบัติอยูหลายหัวขอสําหรับการปฏิบัติในพ้ืนที่ไวสําหรับการต้ังรับประชิด 
ใหเร่ิมถากถางใกลแนวของหนาท่ีม่ันใหญ และตออกไปขางหนาอยางนอยกีเ่มตร 

ก.   ๓๐ ม.                             ข.   ๕๐ ม.                                              
ค.   ๘๐ ม.                           ง. ๑๐๐ ม. 

๙๓๑. การกรลุาดมีสองแบบ แบบกาํแพงกันดิน กับแบบกรผุิว แบบกําแพงกันดนิสามารถทรงตัวอยูไดเอง โดยไม
ตองใชเคร่ืองค้ําจุนกระทําไดหลายวิธี วิธอีะไรบาง 
         ก.   วิธีใชกระสอบ , แผนหญา , หิน , อฐิ และซุง 
         ข.   วิธีใชผากระสอบ , ลวดตาขาย , ผาใบ , ตะแกงลวด 
         ค.    วิธีใชภาชนะโลหะท่ีแผแลว 
         ง.   วิธีใชกิ่งไม ,ไมกระดาน , ไมอัด , ไมทอน หรือไมแปรรูป 
๙๓๒. แบบและรูปรางของค ูมี ๓ แบบ คือ คูตอสู , คมูาตรฐานมีท่ียนืยิง , คูยิงสําหรับคูมาตรฐาน มีท่ียืนยิงมี
ความลึกเทาไร 
            ก.  ลึก ๓ ๑/๒ ฟุต                                              ข.   ลกึ ๔ ๑/๒ ฟุต              
            ค.  ลกึ ๕ ๑/๒ ฟุต                                              ง.   ลึก  ๖ ๑/๒ ฟุต 
๙๓๓. การดัดแปรงหลุมระเบดิเปนท่ีต้ังยิง และหลุมระเบิดนอนยิง เปนที่ต้ังแบบใด 
          ก.  ท่ีตั้งยิงแบบชั่วคราว                                                  ข.  ท่ียิงแบบเรงดวน 
          ค.  ท่ีตั้งยิงแบบถาวร                                                       ง.  ท่ีต้ังยิงแบบมาตรฐาน 
๙๓๔. แบบกรุผิวประกอบดวยกีส่วน 
          ก.  ๒ สวน                                                                      ข.  ๓ สวน                          
          ค.  ๔ สวน                                                                      ง.  ๕ สวน   
๙๓๕. การถากถางพ้ืนยิงถามีทุงหญา และตนขาวท่ีแหงควรทําอยางไร 
          ก.   ปลอยไวเฉย ๆ                                                          ข.  ใหเกี่ยวออก                  
          ค.  ใหเผา                                                                         ง.   ถูกทั้ง ข และ ค 
๙๓๖. คจตถ. มีความหมายตรงกับขอใด 
          ก.   เครือ่งจุดระเบิดตอสูรถถัง                                          ข.   เครือ่งยงิจรวดตอสูรถถัง 
          ค.   เครือ่งจุดระเบิดตอตานรถถัง                                      ง.   เครือ่งยงิจรวดตอตานรถถัง 
๙๓๗. ท่ีตั้งยิงปนไรแรงสะทอนถอยหลัง ขนาด ๕๗ มม. และ ๗๕ มม. มีท้ังหมด ๔ แบบ ขอใดไมใช 



 

 

๑๑๓ 

          ก.   แบบบอ                                                                        ข.   แบบรูปเกอืกมา                                                                    
          ค.   แบบหลุมบุคคล ๒ หลุม                                              ง.   แบบสี่เหลี่ยมผืนผา 
๙๓๘. แบบรูปรางค ูมี แบบใดบาง 
         ก.  คูตอสู , คูถาวร, คูเรงดวน                                               ข.   คูมาตรฐาน , คูชั่วคราว 
         ค.  คูยิง , คสูือ่สาร , คูมาตรฐาน                                            ง.   คูตอสู , คูมาตรฐาน , คูยิง 
๙๓๙. วัสดุท่ีใชในการกรลุาด ขอใดเปนวัสดุประดิษฐ 
                   ก.  ขัดแตะกิ่งไม                                                           ข.  กิ่งไมกรุตอเนือ่ง                                                                         
                   ค.  ทอนไม                                                                   ง.  ผากระสอบ 
 
 
๙๔๐. ทอนไมที่นํามาใชในการกรุลาดเปนวัสดุประเภทใด 
                  ก.  วัสดุธรรมชาต ิ                                                             ข.  วัสดุแสวงเครือ่ง                  
                  ค.  วัสดุประดิษฐ                                                                ง.  ไมมีขอถกู 
๙๔๑.  ขอใดตอไปนีค้อืจุดมุงหมายของเครือ่งกดีขวางปองกันตน 
                  ก.   ปองกันมิใหขาศกึเขาจูโจม พ้ืนท่ีใกลๆ  ท่ีมั่นไดเปนหลกั 
                  ข.   หยุดยั้งขาศกึไวในพ้ืนท่ีซึ่งมีการยิง 
                  ค.   ทําใหขาศกึเสียขวัญ 
                 ง.   ขัดขวางใหขาศึกทอถอย ตอการเจาะจง 
๙๔๒. เคร่ืองกีดขวาง มีกี่ประเภท 
                 ก.   ๒ ประเภท                                                       ข.  ๓ ประเภท                
                 ค.  ๔ ประเภท                                                        ง.   ๕  ประเภท  
๙๔๓. การพิจารณาหาทางปองกันการใชซุงเลาหมูควรพิจารณาอยางไร 
                 ก.   นําทุนระเบิดสังหารบุคคลไปวางไวดานหลัง 
                 ข.   นําลวดหนามไปวางไมใหขาศกึยึดไปเปนท่ีมั่น 
                 ค.   จัดแนวยิงประสานไปยังท่ีดานหลังซุงเลาหมู 
                 ง.   ถูกทุกขอ 
๙๔๔. ตําบลท่ีตั้ง ปก. ๓๐ นิ้ว และ ปก. ๕๐ นิ้ว ควรอยูหางเคร่ืองกีดขวางเทาใด 
                  ก.  ๒๐๐ - ๓๐๐ เมตร                                                          ข.  ๓๐๐ - ๖๐๐ เมตร 
                  ค.  ๔๐๐ - ๖๐๐ เมตร                                                           ง.  ๓๐๐ - ๕๐๐ เมตร  
๙๔๕. ตําบลท่ีตั้ง คจตถ. ควรอยูหางกีดขวางเทาใด 
                  ก.  ๑๐๐ – ๒๐๐ เมตร                                                          ข.  ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร 
                  ค.  ๓๐๐ – ๔๐๐ เมตร                                                          ง.  ๒๐๐ – ๔๐๐ เมตร   
๙๔๖. พลปนเล็กทําหนาท่ีอะไร 



 

 

๑๑๔ 

                  ก.   ปองกันมิใหที่ต้ังอาวุธถูกจูโจมโดยการแจงการเขามาของขาศึกโดยดวน 
                 ข.   พลปนเลก็ทําหนาท่ีคุมครองเครือ่งกีดขวางดวยการยิง 
           ค.   คอยตรวจการณขาศึก 

ง.   ถูกท้ังขอ ก และ ข  
๙๔๗. ตําบลท่ีตั้งอาวุธหลายขนาดควรหางกนัไมใกลกวากีเ่มตร 

ก.  ๓๐เมตร                                                                      ข.  ๔๐  เมตร                                                                                   
ค.  ๒๐ เมตร                                                                     ง.  ๕๐  เมตร 

 
 
 
๙๔๘. ขอใดคอืการสรางเครือ่งกีดขวางเฉพาะอยาง       

ก.ตองการความชํานาญ และตองใชเคร่ืองใชพิเศษ 
ข.   ปองกันปกเปด ปองกนัขางหลัง 
ค.   ตองเตรียมจัดสรางใหเสร็จกอนหนวยทหารอืน่ๆ ท่ียึดพ้ืนท่ีนั้นมาถึง 
ง.   ถูกทุกขอ 

๙๔๙. ตําบลทีต้ั่ง ปก. ปตถ. และยามเฝาเคร่ืองกีดขวาง จะตองมีการพราง และสามารถคุมครองเครือ่งกีดขวาง 
ระยะเทาใด 

 ก.ระยะใกลจนถึง ระยะปานกลาง 
ข. ระยะใกล จนถึง ระยะ ไกล 
ค. ระยะปานกลาง จนถึง ระยะ ไกล 
ง. ไมมีขอถกู 

๙๕๐.เครือ่งกีดขวางแบงตามการใชงานไดกี่พวก 
ก.  ๒ พวก                                 ข.  ๓ พวก                           

 ค.  ๔ พวก                         ง.  ๕ พวก  
๙๕๑.  เคร่ืองกดีขวางต้ังรับ (Defensive Obstacles) คือ 

ก. เปนเคร่ืองกีดขวางท่ีตองสรางขึน้เอง เชน ลวดหนาม 
ข. เครือ่งกดีขวางท่ีทับลายท่ีใชแบกรูปขบวนการเขาตีของขาศกึ 
ค. รั้งหนวงรบกวน หรือ ทําใหขาศึกเสยีขวัญดวยการบีบบังคับใหขาศกึเจาะชองเขาสูพ้ืนท่ี  
     อันตรายท่ีเรากําหนดไว 
ง. เครือ่งกีดขวางท้ังหลายท่ีใหหยุดย้ังขาศกึไวในพ้ืนท่ีซึ่งมีการยิง และการตั้งรับท่ีหนาแนน 

วิชาการลาดตระเวนทางการชาง 
๙๕๒. การลาดตระเวนทางการชางหมายถึง 
            ก.   การเขาทําการตะลุมบอนตอขาศกึ 



 

 

๑๑๕ 

            ข.   การคนหารวบรวมขาวสารขอมูลท่ีจะเกื้อกลูตอฝายเรา 
            ค.   ทําการเขาตียึดท่ีหมายขาศึก 
            ง.   การแจงเตอืนการเขามาของขาศกึ 
๙๕๓. การลาดตระเวนทางการชาง ขั้นการรกุจะกระทําเม่ือไร 
            ก.   กระทําพรอมกบัการรุก และระหวางเขาตี 
            ข.   กระทําหลังการรกุ และระหวางเขาตี 
            ค.   จะตองกระทํากอนการรุก และระหวางการเขาตี 
            ง.   ถูกทุกขอ 
 
 
๙๕๔. ในการกระทําเพ่ือคนหาและรายงานขาวสารทางการชางท่ัวไปในพ้ืนท่ีเฉพาะแหง พ้ืนท่ีกองพัน กรม , กอง
พล หรือกองทัพเปนการลาดตระเวนแบบใด 
           ก.   ลาดตระเวนคนหาขาศกึ 
           ข.   ลาดตระเวนรบ 
           ค.   ลาดตระเวนพิเศษ 
           ง.   ลาดตระเวนทั่วไป 
๙๕๕. การรายงานขาวสารละเอียดตอชิ้นงานใดงานหนึ่งในพ้ืนท่ีเฉพาะแหงเปนการลาดตระเวนแบบใด 
          ก.   ลาดตระเวนพิเศษ 
          ข.   ลาดตระเวนท่ัวไป 
          ค.   ลาดตระเวนรบ 
          ง.   ลาดตระเวนหาขาว   
๙๕๖. หลักนิยมการลาดตระเวนทางการชางจะตองกระทําเมื่อไร 
         ก.   ตองกระทํากอนปฏิบัติงานชาง 
         ข.   ตองกระทําโดยตอเนือ่ง และกระทําซ้ําบอยๆ 
         ค.   จะตองพยายามหลีกเลี่ยงจากการปะทะกับขาศกึ 
         ง.   ถูกทุกขอ 
๙๕๗. ในการลาดตระเวนท่ัวไปเราจะใชแบบฟอรมแบบใด 
             ก.   DA  – ๑๒๕๒ 
             ข.   DA  –  ๑๒๔๙ 
             ค.   DA – ๑๗๑๑  -  R 
             ง.   DA –  ๑๒๕๐ 
๙๕๘. ขาวสารท่ีเราตองการในการลาดตระเวนทางการชางมีอะไรบาง 
             ก.   เครือ่งกดีขวาง 



 

 

๑๑๖ 

             ข.   ตําบลจายน้ํา 
             ค.   วัสดุทางการชาง 
             ง.   ถูกทุกขอ 
๙๕๙. ชองวางเหนือศรีษะ ( ทางด่ิง ) ท่ีนอยกวา ๑๔ ฟุต ถอืวาเปนอะไร 
             ก.   ท่ีหมาย 
             ข.    เคร่ืองกดีขวาง 
             ค.   สะพานที่ถกูทําลาย 
             ง.   ราวสะพาน 
 
 
๙๖๐. การแสดงสัญลักษณของเครือ่งกดีขวางเราจะเขยีนเปนสัญลักษณใด 

ก.  OB                                                           ข.    AO                      
            ค.    CO                                                            ง.    BO 
๙๖๑. ทางคมนาคมสิ่งท่ีตองการพิจารณาคอื 
             ก.   สภาพภมูอิากาศ 
             ข.   สภาพดินฟาอากาศ 
             ค.   สภาพของจราจร 
             ง.   แผนการหมุนเวียนการจราจรในท่ีตั้งจายน้ํา 
๙๖๒. แบบฟอรม DA ๑๗๑๑ - R แบงออกเปนกีส่วน 
             ก.   ๒ สวน                                                            ข.    ๓ สวน                   
             ค.   ๔ สวน                                                            ง.     ๕ สวน 
๙๖๓. การเตรยีมการ การสงกําลังแผนทีแ่ละแผนบริวารเกีย่วกับแผนท่ีเปนความรับผดิชอบของเหลาใด 
             ก.   เหลาทหารแผนท่ี                                            ข.   เหลาทหารขนสง 
             ค.   เหลาทหารมา                                                  ง.   เหลาทหารชาง 
๙๖๔. ในการกระทําเพือ่หาขดีความสามารถในการจราจรของเสนทางนัน้โดยตรงเปนการลาดตระเวนแบบใด 
              ก.   การลาดตระเวนเสนทางแบบเรงดวน 
              ข.   การลาดตระเวนเสนทางอยางประณีต 
              ค.   การลาดตระเวนเสนทางในภูมิประเทศ 
              ง.   การลาดตระเวนเสนทางบนถนน 
๙๖๕. ในสูตรการแบงชั้นเสนทางท่ีทานไดศกึษามาแลวทานจํานําไปเขยีน ณ ท่ีใด 
              ก.   เขียนในแผนใส 
              ข.   เขียนในแผนบริวาร 
         ค.   เขยีนในชัน้รับน้ําหนกัของทหาร 



 

 

๑๑๗ 

              ง.   ผิดทุกขอ 
๙๖๖. รหัสของส ีสีดํา หมายถึง 
                ก.   ท่ีหมายท่ีมนุษยทําขึน้ 
               ข.   พ้ืนที่ท่ีมี CBR 
               ค.   เคร่ืองกดีขวางของทหารชาง 
               ง.   ตําบลกระสุนปนใหญตก 
 
 
 
 
๙๖๗. สูตรการแบงชัน้เสนทางจะเขยีนเปนมาตรฐานโดยการเรียงลําดับตอไปนี ้
               ก.   สภาพพิเศษเคร่ืองกดีขวาง ชั้นรับน้ําหนกั 
               ข.   ความกวางประเภทเสนทาง ชั้นรับน้ําหนัก เครื่องกีดขวาง สภาพพเิศษ 
               ค.   เคร่ืองกดีขวางความกวางประเภทเสนทางสภาพพิเศษ 
               ง.   ขั้นรับน้ําหนักทางทหารเครือ่งกีดขวางสภาพพิเศษ 
๙๖๘. เสนทางประเภท X  คอืเสนทางท่ีใชไดตอนไหน 
                 ก.   ใชไดทุกฤดูกาล 
                 ข.   ใชไดทุกฤดูกาลแตมีขีดจํากดั 
                 ค.   ใชไดเฉพาะลมฟาอากาศดี 
                 ง.   ถูกทุกขอ 
๙๖๙. ถนนท่ีโรยดวยกรวด หรือ ผิวเศษตะกรันโลหะเปนเสนทางประเภทอะไร 

       ก.   เสนทางประเภท  X 
       ข.   เสนทางประเภท  Z 
       ค.   เสนทางประเภท  A 
       ง.   เสนทางประเภท  Y 

๙๗๐. สเีขียวหมายถึง 
              ก.   พ้ืนท่ีมี CBR 
              ข.   การวางกําลังหนวยทหารของฝายเดียวกัน และน้ํา 
              ค.   การวางกําลัง และหนวยทหารขาศกึ 
              ง.   ผิดทุกขอ 
๙๗๑. ในแผนบริวารทานจะตองเขยีนอะไรลงไปบาง 
                ก.   สัญลกัษณมาตรฐานทางทหาร 
                ข.   สูตรการแบงชัน้เสนทาง 



 

 

๑๑๘ 

               ค.   ประเภทของการลาดตระเวน  
                ง.   ขอ ก และ ข ถูก 
๙๗๒. ในการรายงานลาดตระเวนถนนเราจะใชแบบฟอรมใด 
                   ก.   DA  –  ๑๗๑๑ - R 
                   ข.   DA  –  ๑๒๔๘ 
                   ค.   DA  –  ๑๒๕๑ 
                   ง.   DA  – ๑๒๕๒ 
 
 
 
๙๗๓. ในการลาดตระเวนทางการชางสิ่งใดเปนยุทโธปกรณ 
                  ก.   กลองถายรูป 
                  ข.   สมุด และดินสอ 
                  ค.   วิทยุ 
                  ง.   ถูกทุกขอ 
๙๗๔. การรายงานการลาดตระเวนแพสงขามเปนการลาดตระเวนแบบใด 
                  ก.   การลาดตระเวนทั่วไป 
                 ข.    การลาดตระเวนแบบขามลําน้ํา 
                 ค.    การลาดตระเวนสะพาน 
                 ง.    การลาดตระเวนพิเศษ 
๙๗๕. แหลงขามที่มีอยูบนเสนทางถือวาเปน 
                 ก.   เคร่ืองกดีขวาง 
                 ข.   สิ่งอํานวยความสะดวก 
                 ค.   ยุทธโธปกรณ 
                 ง.   วัสดุสะพาน 
๙๗๖. เตรียมการชวยเหลือท่ีจําเปนตอยานพาหนะ ใหการจราจรเคลื่อนที่ไปตามเสนทางหลัก โดยไมคํานึงถึง
สภาพลมฟาอากาศ 
                ก.    เปนความรับผิดชอบทหารขนสง 
                ข.    เปนความรับผิดชอบทหารชาง 
                ค.    เปนความรับผิดชอบทหารราบ 
                ง.    เปนความรบัผดิชอบทหารปนใหญ 
๙๗๗. เสนทางที่ใชไดเฉพาะลมฟาอากาศดี คือเสนทางประเภทใด 
                 ก.    ประเภท Y                                                        ข.    ประเภท X                     



 

 

๑๑๙ 

                 ค.    ประเภท Z                                                         ง.    ประเภท D 
๙๗๘. เคร่ืองกดีขวางท่ีเราจะนํามารายงานในสูตรการแบงชั้นเสนทางไดแก 
                 ก.   ชองวางเหนือศรีษะมากกวา ๑๔ ฟุต 
                 ข.   ทางรถท่ีกวางกวาปกติ 
                 ค.  โคงกวางรัศมีของโคงยาวกวา ๒๐๐ ฟุต 
                 ง.   ทาลุยขาม และแหลงขามท่ีมอียูบนเสนทาง 
 
 
 
 
๙๗๙. สภาพพิเศษน้ําทวมเราจะเขียนสัญลักษณตัวอกัษรแบบใด 
                 ก.   “ T ”  ไวในวงเล็บ  
                 ข.   “ O ”  ไวในวงเล็บ  
                 ค.   “ W ”  ไวในวงเล็บ  
                 ง.   “OB ”  ไวในวงเล็บ  
๙๘๐. ใหทานเขียนสูตรการแบงชั้นเสนทางขาวสาร ทางมีความกวางนอยท่ีสุด ๖.๗ เมตร ใชไดทุกฤดกูาลแตมี
ขีดจํากัด รับน้ําหนักทางทหารตํ่าสุด ชั้น ๓๐ ไมมีเคร่ืองกดีขวาง ไมมีสภาพพิเศษอยูบนเสนทางนี ้
               ก.    ๑   ∅  .๕ MX  ๑๒   ∅ 
              ข.    ๖.๗  ∅    MY  ๓   ∅  (W) 
              ค.    ๖.๗  ∅    MY ๓  ∅  (OB) (T ) 
              ง.     ๖.๗  ∅   MY ๓  ∅ 
๙๘๑. ใหทานเขียนสูตรการแบงชั้นเสนทางสายนี ้ความกวางตัวทาง ๓๐ ฟุต ใชไดเฉพาะอากาศดีรับชั้นน้ําหนัก
ต่ําสุด ชัน้ ๑๐ มีเคร่ืองกีดขวางอยูบนเสนทางมากกวา ๑ อยางมีสภาพพิเศษอยูดวย (น้ําทวม) 
                 ก.    ๒๒ Ft y  ๓๕ (OB) (T) 
            ข.    ๒๒ Ft x ๑     ∅    (W) 
            ค.    ๓๐ Ft z ๑      ∅   (OB) (W) 
            ง.    ถูกทุกขอ 
๙๘๒. สัญลกัษณของโคงแคบเชื่อมตอกันจะเขยีนเปนรูปอยางใด 
              ก.   สามเลี่ยมของรูปซอนกนั 

 ข.   สามเหลี่ยมสามรูปซอนกัน 
 ค.   สามเหลี่ยมรูปเดียว 

      ง.   สามเหลี่ยมสองรูป 



 

 

๑๒๐ 

๙๘๓. ชองวางทางด่ิงเราจะเขียนไวทางไหนของสญัลักษณ 
            ก.   ทางดานซายของสัญลกัษณ 

 ข.   ทางดานขวาของสัญลักษณ 
 ค.   ทางดานบนของสญัลกัษณ 
 ง.   ทางดานลางของสญัลกัษณ 

๙๘๔. เสนทางสํารองในทองถิ่นใชในการจราจรเพ่ือหลีกเลีย่งเครือ่งกดีขวางไดแกทางเบ่ียงแบงออกเปนกี่ทางเบี่ยง 
 ก.    ๒ ทางเบ่ียง                   
 ข.    ๔ ทางเบ่ียง                  
 ค.    ๓ ทางเบ่ียง                    
 ง.    ๕ ทางเบี่ยง 

๙๘๕. ใหทานแสดงสัญลกัษณทางเบี่ยงทําไมได 
                ก.    
 
 
 
 
               ข.  
 
 
 
 
              ค.                 
 
 
 
 

ง.                
 
 
๙๘๖. ทาลุยขามทุกแหงท่ีมีอยูบนเสนทางเคลื่อนที่ถอืวาเปน 
               ก.   สิ่งอํานวยความสะดวก 
               ข.   การปกปดซอนเรน 
               ค.   เคร่ืองกดีขวาง 



 

 

๑๒๑ 

               ง.   ตําบลจายน้ํา 
๙๘๗. แบบฟอรมรายงานการลาดตระเวนทาลุยขามเราจะใชแบบฟอรมแบบใด 

ก.   DA – ๑๒๕๐                                                     ข.   DA – ๑๗๑๑ – ๑๒                                                      
 ค.     DA – ๑๒๕๑                                                     ง.    DA – ๑๒๕๒ 

๙๘๘. ใหทานแสดงชองวางทางระดับท่ีไมจํากัดเลย 
                 ก.   แสดงดวยสัญลกัษณ 

   ข.   แสดงดวยสัญลักษณ 
   ค.   แสดงดวยสัญลักษณ 
   ง.   แสดงดวยสญัลกัษณ 

 
๙๘๙. สัญลักษณ     หมายถึง 

ก.   ปายควบคุมการจราจร 
 ข.   ท่ีตั้งกองบังคับการจราจร 
 ค.   ชองทางดิ่งของอุโมงค 
 ง.   เครือ่งกีดขวางที่วางไวสมบูรณแลว 

๙๙๐. สัญลกัษณ     A      หมายถึงอะไร 
   ก.   โรงงานวิศวกร 

ข.   ท่ีตั้ง สป. ๑ อาหาร 
ค.   ท่ีตั้ง สป. ๔ การกอสราง 
ง.   บริษัทวิศวกรพลเรอืน 

๙๙๑. สัญลกัษณ               หมายถึงอะไร 
              ก.   ตําบลจายน้ําทางทหาร 

 ข.   ที่ต้ัง สป. ๓ น้ํามันเชือ้เพลิง 
 ค.   อุปกรณจายน้ํากระแสไฟฟา 
 ง.   ท่ีต้ัง สป. ๔ การกอสราง 

วิชาเหลาทหารส่ือสาร 
๙๙๒. ขาวแบงออกกี่ประเภท 

ก.  4  ประเภท    ข.  5  ประเภท                   
ค.  6  ประเภท    ง.  7 ประเภท 

๙๙๓. ขางทางทหารที่ดีนั้นจะตองมีสวนประกอบอะไรบาง 
ก.  ความชัดเจน, ความกะทัดรัด   ข.  ความกะทัดรัด 

ค.  ความชดัเจน, ความสมบูรณ  ง. ความชัดเจน, ความกะทัดรัด, ความสมบูรณ 
๙๙๔. ถามีการกําหนดความเรงดวนจะประกอบดวยกี่ประการ 



 

 

๑๒๒ 

ก. 2  ประการ(ดวนท่ีสุด,ดวนมาก ) 
ข. 4  ประการ (ดวนท่ีสุด,ดวนมาก,ดวน ,ปกติ ) 
ค. 3  ประการ (ดวนท่ีสุด,ดวนมาก,ดวน )   
ง.    1  ประการ  (ดวนท่ีสุด ) 

๙๙๕. การกําหนดชัน้ความลบัจะกําหนดไว  3  อยางดวยกนั คอื 
ก.  ลับท่ีสุด, ลับมาก, ลับ   ข.  ลับท่ีสุด, ลับนอย, ลับ 
ค.  ลับท่ีสุด, ลับเลก็นอย, ลับ   ง.  ไมมีขอถูก 

 
 
 
๙๙๖. ศนูยการสือ่สารและศนูยขาวมีหนาที่รับผดิชอบและปฏบิัติงานเหมอืนหรอืตางกันอยางไร 

ก. เหมือนกนัแตศูนยขาวรับผดิชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตที่แคบกวา 
ข. เหมือนกนัแตศูนยขาวรับผดิชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตที่กวางกวา 
ค. ตางกันแตศนูยการสือ่สารรับผิดชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตที่แคบกวา 
ง. ตางกันแตศนูยการสือ่สารรับผิดชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตที่กวางกวา 

๙๙๗. ขาวไดแกขอใดบาง 
       ก.จดหมาย ,คําแนะนํา   ข.รายงาน,คําสั่ง 
       ค.เอกสาร,แผนท่ี    ง.ถูกทุกขอ 
๙๙๘. ภารกิจของศูนยการสื่อสารไดแกขอใด 

ก. การจัดการรบริการการสือ่สารใหกับผูบังคบับัญชาและบุคคลท่ัวไป 
ข. การจัดการบริการการสือ่สารใหกับฝายอํานวยการ 
ค. การจัดการบริการการสือ่สารใหกับผูบังคบับัญชาและการสื่อสาร 
ง. ถูกทุกขอ 

๙๙๙. ความสมบูรณของขาวประกอบดวยอะไรบาง 
ก.หัวเร่ือง,เนือ้เรื่อง,ทายเรือ่ง   ข. หัวเรื่อง,เนื้อเร่ือง,บทสรุป 
 ค. หัวเรื่อง,ทายเร่ือง,บทสรุป  ง.ใชถอยคาํท่ีเปนสํานวนโวหาร 

๑๐๐๐.  เคร่ืองมอืสือ่สารท่ีใชในศนูยการสือ่สารไดแก 
ก.  วิทยุ, โทรพิมพ, โทรเลข   ข.  วิทยุ, พลนําสาร 
ค.  พลนําสาร, โทรพิมพ, โทรศัพท  ง.  วิทยุ, โทรพิมพ, พลนําสาร, โทรศพัท 

๑๐๐๑. ระบบการสือ่สารที่ตองการควรเปนอยางไร 
ก.  เขาใจงาย ,ความสมบรูณ   ข.  เชือ่ถอืได,มีระบบรับรองฝาย   
ค.  ความเชือ่ถอื, ความเร็ว, ความปลอดภัย ง. เขาใจงาย, เชือ่ถอืได 

๑๐๐๒. ศูนยการสื่อสารจะตองพิทักษรกัษาและปฏิบัติตอขาวตามสภาพของขาวท่ีไดรับจัดชั้นความลบัคอืขอใด 



 

 

๑๒๓ 

ก.   ความปลอดภัย    ข.  ความม่ันคง                  
ค.  ความลับ     ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๐๓. หนาท่ีของศนูยขาวคอืขอใด 
ก.รับ – สงขาว    ข.พิทักษรกัษาขาว                      
ค.เขาหรอืถอดรหัสประมวลลบั  ง. ถูกทกุขอ 

๑๐๐๔. หนาท่ีของศนูยขาว   ท่ีถูกท่ีสุดคอืขอใด 
ก. การบรกิารกับหนวยเพ่ือรับ – สง  และมอบขาวงทางราชการอยางรวดเร็ว แนนอน ปลอดภัย 
ข. การบรกิารกับหนวยรัฐบาล 
ค. การบรกิารกับหนวยรัฐบาลและเอกชน 
ง. การบรกิารกับหนวยใด ๆ  ก็ไดตามความตองการ 

๑๐๐๕. หนวยงานท่ีกองบังคบัการหรือกองบัญชาการไดจัดขึ้นเปนประจํา  คือ 
ก.  ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ข.  ผูรับผิดชอบในการรับ – สง  ขาว 
ค.  ศนูยรับ – สง    ง.  ผูรับ – สง  และผูรับผิดชอบในการสงหรือดําเนนิงาน 

๑๐๐๖. พันธกิจของศนูยรับ – สง  คอื 
ก.  ปฎิบัติกิจกรรมตามผูบังคับบัญชามอบหมาย ข.  ทําตามหนาที่รับผิดชอบ 
ค.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความตองการของเจาหนาท่ี ง.  ปฏิบัติกิจกรรมตามความรับผดิชอบ 

๑๐๐๗. ศูนยรับ – สงตองปฏบิัติงานเปนเวลากีช่ั่วโมง 
ก.  12  ชั่วโมง    ข.  9  ชั่งโมง                     
ค.  24  ชั่วโมง    ง.  ปฎิบัติตามผูบังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐๐๘. หนวยทหารสื่อสารหมายถึงหนวยทหารขนาดใด 
ก.  หมวด     ข.  หมู                    
ค.  กองพัน     ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๐๙. อุปกรณในการปฏิบัติงานของศูนยรับ – สงสวนใหญไดแกอะไรบาง 
ก.  เครือ่งคดิเลข, เครือ่งพิมพดดี  ข.  เครือ่งพิมพดีด, เครือ่งเขียน 
ค.  เครือ่งคดิเลข,แบบพิมพ   ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๑๐. กระดาษเขียนขาวท่ีใชในศูนยรับสงขาวไดแก 
ก.สส.6     ข.สส.7                       
ค.กระดาษเขียนขาวรวม   ง.ถูกทุกขอ 

๑๐๑๑. หนวยสือ่สารกองพันทหารราบ  หมายถึงหนวยทหารขนาดใด  
ก.  กองพันทหารราบ    ข.  หมวดทหารราบ 

       ค.  กรมทหารราบ    ง.  ไมมีขอใดถกู 
๑๐๑๒. นายทหารอนุมัตขิาวจะตองสงลายมือชือ่หรือลายเซ็นไวกับศูนยการสือ่สาร  เพ่ืออะไร 

ก.  เพ่ือไวเปนเคร่ืองสอบทาน   ข.  เพ่ือไวเปนหลกัฐาน 



 

 

๑๒๔ 

ค.  เพือ่ใหผูบังคับบัญชาอนุมัต ิ  ง.  ถูกทุกขอ 
๑๐๑๓. โดยปกตินายทหารอนุมัติขาวจะปฏิบัติหนาท่ีอยูท่ีศูนยใด 

ก.  ศูนยโทรคมนาคม    ข.  ศนูยขาว 
ค.  ศนูยวิทยถุายทอด    ง.  ศูนยรับ – สง 

๑๐๑๔. พลนําสารแบงเปน  2  ระบบไดแก 
        ก.พลนําสารภายใน,พลนําสารพเิศษ ข.พลนําสารท่ัวไป,พลนําสารเฉพาะ 

ค.พลนําสารภายใน,พลนําสารภายนอก ง. พลนําสารพิเศษ, พลนําสารท่ัวไป 
๑๐๑๕. เจาหนาท่ีในกองบังคบัการท่ีทําหนาทีรั่บ – สง หนังสือ  เรียกวา 

ก. เจาหนาท่ีศูนยขาว    ข.  เจาหนาท่ีศูนยการสือ่สาร 
ค.  เจาหนาท่ีรับ – สงเอกสาร   ง.  เจาหนาท่ีศนูยรับ – สง 

๑๐๑๖. หนวยสื่อสารหมายถึงอะไร 
ก. หนวยทหารเลาใดก็ไดท่ีทําหนาท่ีทางการสือ่สาร  
ข. หนวยทหารเหลาใดก็ไดท่ีทําหนาที่ทางการสงขาว 
ค. หนวยทหารเหลาใดก็ไดท่ีทําหนาทีเ่กี่ยวกับกองทัพบก 
ง. ไมมีขอใดถกู 

๑๐๑๗. หนวยทหารสื่อสารหมายถึงขอใด 
ก.  หนวยทหารเหลาใดก็ได     ข.  หนวยทหารท่ีเปนเหลาทหารสื่อสาร 
ค.  หนวยทหารท่ีเปนเหลาทหารรกัษาความปลอดภยั  ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๑๘. หนวยทหารสื่อสาร หมายถึงทหารเหลาใด 
 ก.เหลาทหารชาง    ข. เหลาทหารสื่อสาร    
 ค. เหลาทหารราบ    ง. เหลาทหารแผนที ่
๑๐๑๙. หนวยระดับกองพัน เชน พัน.ร., พัน.ป.  จะมีหนวยสื่อสารขนาดหมวดจํานวนเทาใด 

ก.  1  หมวด  ข.  2 หมวด  ค.  3  หมวด  ง.  4  หมวด 
๑๐๒๐. หนวยระดับกรม เชน กรม ร., กรม ป.  จะมีหนวยสื่อสารขนาดใด 
       ก.    หมวด  ข.  กองรอย  ค.  กองพัน  ง.  กองพล 
๑๐๒๑. หนวยระดับกองพลจะมีพัน.ส.พล.  ซึ่งเปนหนวยในอัตราของกองใด 

ก.  กองทัพบก ข.  กองทัพอากาศ ค.  กองทัพเรอื  ง.  กองพล 
๑๐๒๒. หนวยระดับกองทัพภาคจะมี พัน.ส.ทภ. ซึ่งเปนหนวยในอัตราของกองใด 

ก.  กองทัพบก ข.  กองพล  ค.  กองทัพภาค  ง. กองทัพอากาศ 
๑๐๒๓. กองพันทหารราบ มีหนวยสือ่สารขนาดใด 

ก.มว.ส.พัน ร. ข.พัน ส.พล  ค.พัน ส.ทภ.  ง.กรม ส. 
๑๐๒๔. เครื่องหมายเหลาทหารสื่อสารคอืขอใด 

ก.  ปนไขวตับกระสุน   ข.  กงจักรและสายฟา 



 

 

๑๒๕ 

ค.  ลกูระเบิดมีเปลวเพลิง   ง.  กงจักรและขนนก 
๑๐๒๕. ความรับผดิชอบของฝายสือ่สารในหนวยทหารขนาดใหญ ไดแก 

ก.  ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบสือ่สาร ข.  กํากับดูแลเรื่องการติดต้ังเคร่ืองมอืสื่อสาร 
ค.  ประสานการปฏิบัติการสือ่สารหนวยเหนอืและหนวยขางเคยีง ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๒๖. กรมการทหารสือ่สารท่ี 1  มีนามยอ คือ 
ก.  ส.1  ข.  ส.101  ค. ส.102  ง.  สส.1 

๑๐๒๗. กรมการทหารสือ่สารท่ี 1  มีท่ีตั้งอยูที่ใด 
ก.  กรมการสือ่สารทหาร   ข.  กรมการทหารสือ่สาร 
ค.  คายกําแพงเพชรอคัรโยธิน   ง.  ไมมีขอถูก 

 
๑๐๒๘. โดยท่ัวไปศูนยการสือ่สารของกองพลแบงเปนกี่ตอน 

ก.  3  ตอน  ข.  4  ตอน  ค.  5  ตอน  ง.  ไมคําตอบ 
๑๐๒๙. ขอใดคอืการจัดศูนยการสือ่สารของกองพล 

ก.  ตอนวิทย ุ,  ตอนทางสาย,  ตอนอกัษรลับ ข.  ตอนนําสาร, ตอนอักษรลับ, ตอนเคร่ืองมือ 
ค.  ตอนศนูยขาว, ตอนเคร่ืองมอื, ตอนอักษรลับ ง.  ตอนวิทยุ, ตอนทางสาย, ตอนเครือ่งมือ 

๑๐๓๐. ในระดับ  กองทัพบกมีหนวยสื่อสารสนับสนนุ  ขนาดใด 
ก.  กองรอย  ข. กองพัน  ค. กรม   ง. ตอน 

๑๐๓๑. ขอใดคือขดีความสามรถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องของกรม ส.1 
ก.  6  ชั่วโมง ข.  12  ชั่วโมง  ค.  18  ชั่วโมง  ง.  24  ชั่วโมง 

๑๐๓๒. ในระดับกองพลจะมีการจัดหนวยทหารสื่อสารกี่กองพัน 
ก.  3  กองพัน ข.  2  กองพัน  ค.  1  กองพัน  ง.  4  กองพัน 

๑๐๓๓. สีประจําเหลาทหารสื่อสารคอื 
ก.  สีมวง  ข.  สแีดง  ค.  สีฟาหมน  ง.  สีดํา 

๑๐๓๔. กองพันทหารสื่อสารกองพลมีอัตราการจัด คอื 
ก.  บก. และ รอย บก.    ข.  กองรอยวิทยุและศูนยขาว 
ค.  กองรอยสายและวิทยถุายทอด  ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๓๕. ในระดับกองทัพบกมีหนวยสือ่สารขนาดใด 
ก.  กรม ส .  ข.  มว.ส.  ค.  พัน.ส.ทภ.  ง.  พัน.ส.พล 

๑๐๓๖. หนวยสื่อสารจะมีขนาดใด 
ก.  มว.  ข.  กองพัน  ค.  กรม   ง. ถูกทกุขอ 

๑๐๓๗. หนวยทหารสื่อสารจะมีขนาดใด 
ก.  มว.  ข.  มว.หมู  ค.  กองรอย  ง.  กองพัน 

๑๐๓๘. เครือ่งมือสือ่สารประเภทใดมีความปลอดภยันอยท่ีสุด 



 

 

๑๒๖ 

ก.  โทรศัพท  ข.  วิทยุ   ค.  ทัศนสัญญาณ ง.  เสยีงสญัญาณ 
๑๐๓๙. หนวยทหารขนาดใหญ  จะมีหนวยทหารสื่อสารเพ่ือ 

ก.  สนับสนุนใหทุกหนวยงาน  ข.  สนับสนุนใหหนวยขางเคียง 
ค.  สนับสนุนทางการสือ่สารแกหนวยนั้น ๆ ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๔๐. หนวยระดับกองรอยจะมีเคร่ืองมือสือ่สารประเภทใดบาง 
ก.  วิทยุ  ข.  โทรศัพท  ค.  ธงสัญญาณ  ง.  ถูกทุกขอ 

 
 
 
 
๑๐๔๑. ขอใดคอืความหมายของคาํวา  หนวยสือ่สาร 

ก.  หนวยท่ีดําเนินการดานการสือ่สาร   
ข.  หนวยทหารเหลาใดก็ได (เวนเหลา ส.ท่ีทําหนาท่ีทางการสือ่สาร) 
ค.  หนวยทหารเหลาสื่อสารท่ีหนาท่ีทางการสื่อสาร  
ง.  ไมมีขอถกู 

๑๐๔๒. หนวยท่ีมีอัตราเครื่องมอืสือ่สารแตไมมเีจาหนาที่สือ่สารหมายความวาอยางไร 
ก. เจาหนาท่ีเปนผูผลิตเครือ่งมือสือ่สารใชเอง  
ข. ข.เจาหนาท่ีอื่น ๆในหนวยนั้นเปนผูตดิต้ังเครือ่งมือสื่อสารใชงานและบํารุงรักษาเอง 
ค. บุคคลในหนวยนั้นตอดต้ังเคร่ืองมอืสือ่สารใชเอง 
ง. ไมมีขอใดถกู 

๑๐๔๓. มว.ส.พัน.ร. มีภารกิจดานใด 
ก. จัดตั้งระบบการสือ่สารภายในกรมทหารราบ  
ข. ข. รับผิดชอบในการสือ่สารท่ัว ๆ ไป 
ค. ดํารงไวซึ่งระบบสื่อสารภายในหนวยรับผิดชอบในการสือ่สารไปยังกองรอยตาง 
ง. จัดการซอมเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิด 

๑๐๔๔. เครือ่งมือสื่อสารชนิดใดที่ใชในกองรอย อวบ. 
ก.  โทรศัพทสนาม    ข.  แผนผาสัญญาณ 
ค.  วิทยุสนาม    ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๔๕. เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานในหมวดสือ่สารกองพันทหารราบเรยีกวา 
ก.  หนวยทหารสื่อสาร   ข.  หนวยสือ่สาร 
ค.  หนวยสือ่สารและหนวยทหารสื่อสาร ง.  เจาหนาท่ีสือ่สารในกองพันทหารราบ 

๑๐๔๖.หนวยทหารสือ่สารปกติจะมีการจัด ขนาดใด 



 

 

๑๒๗ 

ก.กองพัน     ข.กรม                      
ค.หมวด     ง.กองพล 

๑๐๔๗.  หนวยทหารสือ่สารท่ีมีขนาดหนวยเปนกองพัน,  กรม  เรียกวาอยางไร 
       ก.  หนวยทหารสื่อสาร   ข.  หนวยสือ่สาร 
       ค.  หนวยสือ่สารและหนวยทหารสื่อสาร ง.  ไมมีขอใดถกู 
๑๐๔๘.พัน.ส.พล. , พัน.ส.ทภ.  จัดอยูในหนวยใด 
      ก.  หนวยทหารสื่อสาร   ข.  หนวยสือ่สาร 
      ค.  หนวยทหารสือ่สารและหนวยทหารสื่อสาร ง.  ไมมีขอใดถกู  
 
 
 
๑๐๔๙.ภารกิจหลกัของหนวยสือ่สารและหนวยทหารสือ่สาร คอื 

ก.  ซอมเครือ่งมือสื่อสารไดทุกชนิด   ข. ดําเนินงานเรื่องการเขาหรือถอดรหัสขาว 
ค.  การใหการสือ่สารภายนอกบรเิวณท่ีต้ังหนวย ง.การใหการติดตอสือ่สารภายในท่ีต้ัง 

๑๐๕๐.ขอใดคอืความหมายของคําวา หนวยทหารสือ่สาร 
ก. หนวยท่ีดําเนนิการดานการสื่อสาร   
ข. ข.  หนวยทหารเหลาใดก็ไดเวนเหลา ส. ที่ทําหนาท่ีการสือ่สาร 
ค. หนวยทหารท่ีเปนเหลาทหารสือ่สารที่ทําการสือ่สารใหกับหนวย 
ง. ไมมีขอใดถกู 

๑๐๕๑.ฝสส.ทภ. (อัตรา พ.อ.) เปนนายทหารฝายอํานวยการทางการสื่อสารมีหนาท่ีอะไร 
ก.  รับ – สงขาวสาร     
ข.  ดแูลการสือ่สารของหนวย 
ค. ใหคาํแนะนํากํากับดแูลการสื่อสารของ ทภ. แกแมทัพภาค 
ง.  ดูแลและใหคําแนะนําขาวสาร 

๑๐๕๒.กองทัพภาคเปนหนวยบัญชาการของหนวยทหารขนาดใด 
ก.  ขนาดเลก็ ข.  ขนาดกลาง  ค.  ขนาดใหญ  ง.  ขนาดเล็ก – ใหญ 

๑๐๕๓.กองพันทหารสื่อสาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเปนหนวยขึ้นตรงตอ 
ก.  กองทัพบก ข.  กองบัญชาการทหารสูงสดุ ค. กองทัพภาค ง.  กองพล 

๑๐๕๔.กรม ส.1 ติดตั้งการปฏิบัติและดํารงการสือ่สารประเภทวิทยุดวยชุดวิทยุสามารถพิมพไดไมเกินกีชุ่ด 
ก.  7  ชุด  ข.  9  ชดุ  ค.  15 ชดุ  ง.  20  ชุด 

๑๐๕๕.พัน.ส.ทภ. จัดชดุวิทยสุนับสนุนสวนบังคบับัญชาของ ทภ.จัดไดไมเกินกีชุ่ด 
ก.  3  ชุด  ข.   4  ชดุ  ค.  5  ชดุ  ง.  6  ชุด 

๑๐๕๖.พัน.ส.ทภ. บริการนําสารยานยนตไดทั้งหมดกีศู่นยขาว 



 

 

๑๒๘ 

ก.   1  ศูนยขาว ข.  2  ศนูยขาว  ค.  3  ศนูยขาว  ง.  4  ศูนยขาว 
๑๐๕๗.พัน.ส.ทภ. จัดการวางการสือ่สารทางสายและวิทยุถายทอดขนาด  12  ชองเสียง จัดไดกี่ระบบ 

ก.  1  ระบบ  ข.  2  ระบบ  ค.  3  ระบบ  ง.  4  ระบบ 
๑๐๕๘.มว.วิทยุถายทอดของพัน.ส.ทภ.  ติดต้ังและปฏิบัติการดํารงการสือ่สารทางสายไดไมเกินกี่ทางสาย 

ก.  50  ทางสาย ข.  70  ทางสาย  ค.  90  ทางสาย  ง.  100  ทางสาย  
๑๐๕๙.พัน.ส.ทภ.ติดต้ังการสื่อสารประเภทวิทยุดวยชดุวิทยโุทรพิมพไดไมเกินกีชุ่ด 

ก.  15  ชุด  ข.  19  ชดุ  ค.  30  ชดุ  ง.  38  ชุด 
๑๐๖๐.การจัดชดุวิทยุสนับสนนุการบังคับบัญชาและอํานวยการของ พัน.ส.ทภ.  ไดไมเกินกีชุ่ดตอ 1 มว.วิทยุ 

ก.  2  ชุด/ 1 มว.วิทยุ ข. 4  ชดุ/ 1 มว.วิทยุ ค.  6 ชดุ/ 1 มว.วิทยุ ง.  8 ชุด/ 1  มว.วิทยุ 
๑๐๖๑.พัน.ส.ทภ.  จัดชดุวิทยุโทรพิมพสนับสนุนกองบัญชาการชวยรบกองทัพภาคไดกี่ชุด 

ก.  1  ชุด  ข.  2  ชดุ  ค.  3  ชดุ  ง.  4 ชุด 
๑๐๖๒.การแบงมอบของกองพันทหารสือ่สารกองพลเปนอยางไร 

ก.  1 กองพัน/ 1 กองพล   ข.  3 กองพัน/ 1 กองพล 
ค.  1 กรม/ 1 กองพล    ง.  2 กองพัน / 1 กองพล 

๑๐๖๓.ขดีความสามารถ ของพัน ส.พล คอืขอใด 
        ก.ติดต้ัง ปฏิบัติการและดํารงการสือ่สารประเภทสายและวิทยุ 

ข.ซอมบํารุงสายสื่อสารในอัตราของตนเอง 
ค.บริการศนูยการสือ่สารใหแกกองบัญชาการกองพล 
ง.ถูกทุกขอ  

๑๐๖๔.ในระดับกองพล การบรกิารศนูยภาพนิ่งรวมท้ังลางอัด ขยายภาพนิ่งเปนหนาท่ีของหนวยใด 
       ก.แผนก สนับสนนุ  ของ กองพล       ข.พัน ส.พล 
       ค.กองบังคับการกองพล        ง.กองรอยบริการของกองพล   
๑๐๖๕. กองรอยกองบังคบัการของ พัน.ส.พล  จัดต้ังขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานดานใด 
      ก.  ดานสือ่สาร    ข.  ดานการรับ – สง ขาวสาร 
      ค.  ดานธุรการ    ง.  ฝกกําลังพล 
๑๐๖๖.ภารกิจของรอยวิทยุของ พัน.ส.พล  คอือะไร 

ก.  จัดการเรือ่งสื่อสารประเภทวิทยุ  ข.  จัดการสื่อสารประเภทสาย 
ค.  รับ – สงขาว    ง.  ติดตอสือ่สารประเภทโทรพิมพ 

๑๐๖๗.ตอนอกัษรลับของศนูยการสือ่สารของกองพลมีหนาท่ีอะไร 
ก. เขาและถอดอกัษรลบัท่ัวไป   
ข.  เขาและถอดอกัษรลับตอขาวท่ีมีชัน้ความลบัท้ังสิ้นของกองบญัชาการกองพล 
ค. เขาและถอดอกัษรลบัตอขาวท่ีมีชัน้ความลบั 
ง. ถูกทุกขอ 



 

 

๑๒๙ 

๑๐๖๘.ภารกิจของกองรอยสายและวิทยถุายทอดคอือะไร 
ก.  จัดใหมีผูรับ- สงขาว   ข.  จัดใหมีการประชุมการสือ่สาร 
ค.  จัดใหมีการสือ่สารประเภทสายและวิทยถุายทอด ง.  ซอมบํารุงเครือ่งมือประเภทสายและวิยุถายทอด 

๑๐๖๙.ชุดสรางสายสนามประกอบดวยเจาหนาท่ีและอุปกรณกีชุ่ด 
ก.  1  ชุด  ข.  2  ชดุ  ค.  3  ชดุ  ง.  ๕  ชุด 

๑๐๗๐.เครือ่งมือสือ่สารใชในระบบทางสายไดแก 
ก.  โทรเลข, คอมพิวเตอร   ข.  โทรศัพท, โทรสาร 
ค.  โทรพิมพ, โทรสําเนา   ง.  ถูกทุกขอ 

 
 
 
๑๐๗๑. ปจจัยสําคญัของผูบังคับบัญชาท่ีชวยสงเสริม ใหดําเนินการไปตามแผนอยางมีประสิทธภิาพใหไดมาซึ่ง
ชัยชนะจากฝายตรงขาม คอื 

ก.กําลังพล          ข.การสือ่สาร                         
ค.อาหาร     ง.อาวุธ 

๑๐๗๒. การรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารคือขอใด ? 
ก.การเขาเวรยาม  

       ข.การรกัษาความปลอดภยับุคคล 
        ค.การรักษาความปลอดภัยเอกสาร  
        ง.การปองกนัไมใหขาศึกลวงรูขาวสารท่ีทําการสื่อสารดวยมัชฉิมการสื่อสาร 
๑๐๗๓. ขอใดไมเปนองคประกอบของการรักษาความปลอดภยัในการสื่อสาร ? 
        ก.การรักษาความปลอดภัยทางวัตถ ุ

ข.การรักษาความปลอดภัยทางอักษรลบั 
ค.การรักษาความปลอดภัยทางการสงขาว 
ง.การรกัษาความปลอดภัยทางสถานท่ี 

๑๐๗๔. ขาวทางทหารแบงออกเปน  3  สวนยกเวนขอใด ? 
        ก.ความเรงดวน  ข.หัวเรื่อง 

ค.ขอความ      ง.ทายเรือ่ง 
๑๐๗๕. กระดาษเขยีนขาวท่ีจัดทําขึ้นมาเพ่ือใชกับหนวยในสนามปกติใชกับหนวนระดับกองพลคอืกระดาษเขยีน
ขาวแบบใด ? 
         ก.สส.6  ข.สส.7  ค.สส.8  ง.สส.9 
๑๐๗๖. กระดาษเขียนขาวที่จัดทําขึ้นเพือ่สงขาวยาวๆขาวยทุธวิทธ,ีขาวสงกําลังเขยีนจากหนวยขนาดใหญคอื
กระดาษเขียนขาวแบบใด  ? 



 

 

๑๓๐ 

 ก.สส.6              ข.สส.7  ค.สส.8         ง.สส.9 
๑๐๗๗. ขอใดมิใชการรักษาความปลอดภัยทางพัสดุ ? 

ก.เก็บไวในตูนิรภัย    ข.ฝงดิน   
ค.เก็บไวในกระเปาเอกสาร   ง.จัดยามเฝา 

๑๐๗๘. ลักษณะของขาวทางทหารท่ีดคีอืขอใด 
        ก. กะทัดรัด          ข.  ชัดเจน                 ค.  สมบูรณ                    ง.  ถูกทุกขอ 
๑๐๗๙.ความชดัเจนของขาวทางทหารจะตองสามารถตอบคาํถามอะไรไดบาง 

ก.  ใคร, อะไร, ท่ีไหน  ข. ใคร, อะไร, ท่ีไหน, เม่ือใด 
ค.  ใคร, อะไร,ท่ีไหน, เมือ่ใด,อยางไร ง.  ใคร, อะไร, ที่ไหน, เม่ือใด, อยางไร และทําไม 

๑๐๘๐.กระดาษเขียนขาวแบบ สส.6  จะตองจัดทําขึ้นกีฉ่บับ 
ก.   2  ฉบับ  ข.  3  ฉบับ ค.  4  ฉบับ ง.  5  ฉบับ 

๑๐๘๑.ขางท่ีเขียนลงกระดาษเขียนขาว  สส.6  ถาไมกําหนดเปนประเภทเอกสารลับ  จะตองเขียนอะไรกํากับไว 
ก.  ปกติ  ข.  ไมลับ ค.  ลับ  ง.  ธรรมดา 

๑๐๘๒ .ขาวที่เขียนบนกระดาษเขียนขาว สส.6  กําหนดเปนประเภทเอกสารลับ แตไมสงโดยเขารหัส จะเขยีน
ขอความใด 

กํากับไว 
ก.  ธรรมดา  ข.  ปกปด ค.  ลับ  ง.  ไมลับ 

๑๐๘๓.ในการเขียนขาวจะตองมีประเภทเอกสารกํากับไวทุกคร้ัง  ขอใดไมถกูตอง 
ก.  ปกปด  ข.  ลับ  ค.  ลับมาก ง.  ไมลับ 

๑๐๘๔.การเขียนหมูตัวเลขบอกวัน, เวลา  ลงบนกระดาษเขยีนขาว  เรียกวา 
ก.  ความเรงดวน ข.  หมูวันเวลา ค.  ประเภทขาว  ง.  ประเภทเอกสาร 

๑๐๘๕.หมูวัน, เวลา  เปนการเขียนขาว  หมูตัวเลขกี่ตัว 
ก.  2  ตัว  ข.  4  ตัว ค.  6  ตัว ง.  8  ตัว 

๑๐๘๖.การรักษาความปลอดภัยทางการสงขาว  คอืขอใด 
ก.  การเขาอกัษรลับ ข.  การเขารหัสลับ ค. การเขาประมวลลับ ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๘๗.การเขียนขาวดวยกระดาษเขียนขาวแบบ สส.7  จะตองจัดทําขึน้กีฉ่บับ 
ก.  1  ฉบับ  ข.  2  ฉบับ  ค.  3  ฉบับ  ง.  4  ฉบับ 

๑๐๘๘.การเขยีนขาวดวยกระดาษเขยีนขาว สส.6  จะตองใหศูนยขาวอยางไร 
ก.  ตัวจริงและสําเนา  2  ชดุ   ข.  ตัวจริง  1  ชุด 
ค.  ตัวจริงและสําเนา  1  ชดุ   ง.  สําเนา  2  ชุด 

๑๐๘๙.การเก็บขาวทีเ่ขยีนดวยกระดาษเขียนขาว สส.7  ไวเปนหลักฐานของเจาของขาว  ควรเก็บอยางไร 
ก.  สําเนา  2  ฉบับ ข.  สําเนา  1  ฉบับ ค.  ตัวจริง  1  ฉบับ ง.  ตัวจริงและสําเนา  1  ฉบับ 

๑๐๙๐.ขาวท่ีเขยีนบนกระดาษเขยีนขาง สส.7  ทุกฉบับจะตองถอืวาเปนเอกสารลับแบบใด 



 

 

๑๓๑ 

ก.  ปกปด  ข.  ลับ  ค.  ลับมาก ง.  ลับท่ีสดุ 
๑๐๙๑.ความเรงดวนของขาวท่ีเขียนลงบนกระดาษเขียนขาว สส.7  ขอใดผิด 

ก.  ดวนมาก  ข.  ดวนท่ีสดุ ค.  ดวน  ง.  ธรรมดา 
๑๐๙๒.การเขียนขาวดวยกระดาษเขียนขาว สส.7  จะตองสงใหศูนยขาวอยางไร 

ก.  ตัวจริงและสําเนา  2  ฉบับ   ข.  ตัวจริง  1  ฉบับ 
ค.  ตัวจริงและสําเนา  1  ฉบับ   ง.  สําเนา  2  ฉบับ 

๑๐๙๓.วิธีใดใดท่ีปองกนัขาวใหพนจากการดักรับการวิเคราะหขาวการลอกเลียนจากฝายขาศกึ  คอืขอใด 
ก.  การรักษาความปลอดภัยทางบุคคล  ข.  การรักษาความปลอดภัยทางวัตถ ุ
ค.  การรกัษาความปลอดภัยทางสถานที ่ ง.  การรกัษาความปลอดภัยทางการสงขาว 

 
๑๐๙๔.มาตราการท้ังปวงท่ีกําหนดเพ่ือปองกนัมิใหขาศกึไดลวงรูถึงขาวสารท่ีทําการสือ่สารดวยมัชฌิมการสื่อสาร
คือขอใด 

ก.  การรักษาความปลอดภัยทางสถานที ่ ข.  การรักษาความปลอดภัยทางการสือ่สาร 
ค.  การรกัษาความปลอดภัยทางวัตถ ุ  ง.  การรกัษาความปลอดภัยทางบคุคล 

๑๐๙๕.วิธีท่ีปองกนัมิใหขาศกึเขาถึงพัสดุหรือเคร่ืองมอืในการสือ่สารทีก่ําหนดขึ้นชั้นความลบัได  คอืขอใด 
ก.  การรักษาความปลอดภัยทางสถานที ่ ข.  การรักษาความปลอดภัยทางบุคคล 
ค.  การรกัษาความปลอดภัยวัตถ ุ  ง.  การรกัษาความปลอดภัยการสงขาว 

๑๐๙๖.คํายอทีเ่ขยีนบนกระดาษเขยีนขาว สส.7 อักษร  ดม. คือขอใด 
ก.  ดอนเมือง ข.  เด็ดหัว ค.  ดวนมาก ง.  เดินมา 

๑๐๙๗.การเขยีนหมูวันเวลา ลงบนกระดาษเขียนขาวตัวเลขคูแรกคอืขอใด 
ก.  เดือน  ข. ป  ค. วัน  ง.  ชั่วโมง 

๑๐๙๘.การเขียนขาวลงบนกระดาษเขียนขาวตัวเลขคูท่ี 2 คือขอใด 
ก.  เดือน  ข.  ป  ค.  วัน  ง.  ชั่วโมง 

๑๐๙๙.การเขียนหมูวันเวลาลงบนกระดาษเขียนขาวตัวเลขคูที ่3 คอืขอใด 
ก.  ชั่วโมง  ข.  นาที  ค.  วัน  ง.  ป 

๑๑๐๐.กระเขียนขาวสส. 7 ใชกับหนวยระดับใด 
ก.  กองทัพบก ข.  กองทัพภาค  ค. กองพล ง.  กระทรวง 

๑๑๐๑.การจัดทําขาวขึน้  3 ฉบับโดยตัวจริงและสําเนา 1 ฉบับ สงใหศนุยขาวคอืการเขยีนขาวดวยกระดาษใด 
ก.  สส .3  ข.  สส. 4  ค. สส. 5  ง.  สส. 7 

๑๑๐๒.กระดาษเขียนขาว สส.6 และสส. 7  มีคําแนะนําการใชท่ีใด 
ก.  ปกหนา     ข.  ปกหลัง ค.  ดานในของปกหนาและปกหลัง         ง.  ดานนอกของปกหนาและปกหลัง 

๑๑๐๓.การทําลายวัตถุท่ีกําหนดขึ้นชัน้ความลับกระทําในลกัษณะใด 
ก.  ยามปกติ,ยามเรงดวน  ข. ยามปกต,ิ ยามฉุกเฉิน   



 

 

๑๓๒ 

ค. ยามปกต,ิยามสงคราม ง. ยามปกติยามจําเปน 
๑๑๐๔.การรักษาความปลอดภยัตอวงจรทางสาย  มี 2  ชนิดคืออะไร 

ก.  ชนิดท่ีอนุมัต,ิไมอนุมัติ  ข.  ชนิดปกต,ิฉุกเฉนิ 
ค.  ชนิดเรงดวน,ธรรมดา  ง.   ชนดิปกติ,เรงดวน 

๑๑๐๕.ประเภทขาวแบงตามลกัษณะการเกีย่วของในทางราชการคอือะไร 
ก.  ขาวราชการ ข.  ขาวกึ่งราชการ ค.  ขาวเฉพาะสถาน ี  ง.  ถูกทุกขอ 

๑๑๐๖.ประเภทขาวแบงตามการจาหนา  คอืขาวอะไร 
ก.  ขาวจาหนาเด่ียว ข.  ขาวจาหนากรม ค. ขาวจาหนาแยกผูรับ  ง.  ถูกทุกขอ 

๑๑๐๗.ศูนยการสื่อสารจัดต้ังขึ้นในหนวยระดับใด 
ก.  กองรอย  ข.  กองพัน  ค.  กรม    ง.  กองพล 

๑๑๐๘.ขอใดไมจัดอยูในศูนยการสื่อสารของกองพล 
ก.  ตอนการภาพ ข.  ตอนศูนยขาว  ค.ตอนการอกัษร  ง.  ตอนมัชฌิมการสือ่สาร  

๑๑๐๙.สิ่งท่ีตองใชอยางเดียวกันระหวางศูนยการสี่อสารของกองพลและหนวยเหนือมีหลักการวาอยางไร 
ก.  สงขาวเรือ่งเดียวกนั  ข.  ใชมัชฌิมการสือ่สารประเภทเดียวกนั 
ค.  สงขาวในเวลาเดียวกัน  ค.  ใชความถี่ใกลเคียงกัน 

๑๑๑๐.การจัดการสือ่สารใหกับผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการของกองพลคอืภารกิจขอใด 
ก.  ศูนยขาว  ข.  ตอนมัชฌิมการสื่อสาร ค.  ศนูยการสือ่สาร ง.  ศูนยการกําลังสํารอง 

๑๑๑๑.การจัดการสือ่สารในศูนยการสือ่สารมีการจัดระบบแบบใด 
ก.  แบบเคลือ่นท่ี,แบบประจําท่ี ข.  แบบเสนเปนหลัก,แบบพ้ืนที ่
ค.  แบบเปนหลกั,แบบเคลือ่นท่ี ค.  แบบเปนหลกั,แบบประจํา 

๑๑๑๒.ขาวทางราชการ หมายถึง 
ก.  ขาวท่ีเขียนขาวลงในกระดาษเขียนขาวทางราชการ  ข.  คําสั่งยุทธการและแผนบริวาร 
ค.  แผนท่ีและภาพถาย     ง.  ถูกทุกขอ 

๑๑๑๓.การนําสารภายในอยูในความรับผิดชอบของใคร 
ก.  ศูนยรับ-สง ข.  ตอนนําสาร  ค.  ตอนศูนยขาว  ง.  ตอนเคร่ืองมือ 

๑๑๑๔.สวนธุรการของศนูยการสือ่สาร คอืสวนใด 
ก.  ตอนเครือ่งมือ ข.  ตอนนําสาร  ค.  ตอนศูนยขาว  ง.  ศูนยรับ-สง 

๑๑๑๕.ขาวท่ีตอนเครื่องมือรับเขามานั้นจะไปดําเนนิกําวิธตีอท่ีใด 
ก.  ตอนเครือ่งมือ ข.  ตอนศูนยขาว  ค.  ตอนนําสาร  ง.  ศูนยรับ-สง 

๑๑๑๖.เคร่ืองมือสารปลายทางประเภทไฟฟาสําหรับการรบัและสงขาวจัดอยูท่ีใด 
ก.  ตอนศนูยขาว ข.  ตอนนําสาร  ค.  ศนูยรับ-สง  ง.  ตอนเคร่ืองมือ 

๑๑๑๗.การสงขาวทางสายมีหลายวิธยีกเวนขอใด 
ก.  โทรศัพท  ข.  โทรทัศน  ค.  โทรพิมพ  ง.  โทรสําเนา 



 

 

๑๓๓ 

๑๑๑๘.ระบบการสื่อสารท่ีมีการจัดสิ่งอํานวยการความสะดากทางการสือ่สารประจํา  บก หนวยแลวเชี่อมโยงกนั
เขาสายการบังคับบัญชาและชวงการควบคมุเรียกวาขอใด 

ก.  ระบบการสือ่สารแบบเสนหลกั  ข.  ระบบการสือ่สารแบบพื้นท่ี 
ค.  ระบบการสือ่สารแบบเคลือ่นท่ี  ง.  ระบบการสือ่สารแบบประจําท่ี 

๑๑๑๙.ระบบการสือ่สารแบบประจําท่ีสนับสนุนหนวยในพ้ืนท่ีไมเคลือ่นท่ีไปตามหนวยเรียกวา 
ก.  ระบบการสือ่สารแบบเสนหลกั  ข.  ระบบการสือ่สารแบบพื้นท่ี 
ค.  ระบบการสือ่สารแบบเคลือ่นท่ี  ง.  ระบบการสือ่สารแบบประจําท่ี 

๑๑๒๐.สิ่งที่นาํสัญญาณซึ่งวางเชือ่มโยงมัชฌิมไฟฟาเขาดวยกันดยใชโทรศัพทสนามสายเคเบ้ิลและสายโถงผสม
กันเรียกวา 

ก. การสือ่สาร ข.  วงจรขาว      ค.  วงจรทางสาย  ง.  วงจรสัญญาณ 
๑๑๒๑.การสงขาวประมวลเลขสัญญาณเรียกวา 

ก.  โทรศัพท  ข.  โทรพิมพ  ค.  โทรสําเนา  ง.  โทรเลข 
๑๑๒๒.เจาหนาท่ีปฏิบติัการของศูนยการสื่อสารของกองพลเปนทหารเหลาใด 

ก.  ราบ  ข.  มา   ค.  ปน   ง.  สื่อสาร 
๑๑๒๓.เจาหนาปฏิบติัการสือ่สารของตอนวิทยุ  กรมทหารราบเปนทหารเหลาใด 

ก.  ราบ  ข.  มา   ค.  ปน   ง.  สื่อสาร 
๑๑๒๔.พลนําสารเม่ือถกูจับเปนเชลยจะปฏิบัตอิยางไรตอขาว 

ก.  สงใหขาศกึ ข.  เผาหรอืทําลาย ค.  สงขาวคืนหนวย ง.  ถูกทุกขอ 
๑๑๒๕.ขอใดคอืวิธีสงขาวดวยวงจรทางสาย ท้ังหมด 

ก.  โทรศัพท,โทรทัศน,โทรเลข  ข.  โทรศัพท,โทรพิมพ,โทรทัศน 
ค.  โทรคมนาคม,โทรทัศน,โทรเลข  ง.   โทรศัพท,โทรพิมพ,โทรสําเนา 

๑๑๒๖.ในเขตหนาและพ้ืนที่ขางหนาจะใชสายใดเปนวงจรสาย 
ก.  สายโทรศัพทสนาม,สายเคเบ้ิล  ข.   สายเคเบ้ิล,สายเขาตี 

ค. สายโทรศัพทสนาม,สายเขาตี  ง.   สายโถง,สายเคเบ้ิล 
๑๑๒๗.ในเขตหลังการสื่อสารทางไกลจะใชสายชนดิใดเปนวงจรสาย 

ก.  สายเขาตี  ข.  สายโทรศัพทสนาม ค.  สายเคเบิล้  ง. สายโทรศัพทบาน 
๑๑๒๘. ขาวที่กําหนดขึน้ความลับชัน้ใดจะไมสงเปนขอความธรรดาในวงจรไฟฟาเปนอนัขาด 

ก.  ลับ  ข.  ลับมาก  ค.  ปกปด  ง.  ลับท่ีสดุ 
๑๑๒๙.ในสถานการณท่ีแนนอนมิอาจสงขาวที่กําหนดชัน้ความลับเปนขอความธรรมดาไดวงจรใด 

ก.  วงจรทางสาย ข.  วงจรอนุมัต ิ  ค.  วงจรไมอนุมัติ   ง.  วงจรวิทยุ 
๑๑๓๐.การสงขาวตางๆท่ีเปนขอความธรรมดาจะตองมีการอนุมัติอยางถกูตองเสียกอนเปนการสวขาวในวงจรใด 

ก.  วงจรอนุมัติ ข.  วงจรโทรศัพท ค.  วงจรอนุมัต ิ  ง.วงจรวิทยุ 
๑๑๓๑.การผกูปายสายกระทําเพ่ือจุดประสงคใด 



 

 

๑๓๔ 

ก.  มีวงจรทางสายหลายทาง   ข. เพ่ือเปลี่ยนชนิดของการวางสาย 
ค.  เมือ่มกีารวางสายหรือปกปดทําลาย  ง.  ถูกทุกขอ 

๑๑๓๒.การระงับวิทยุคอื  ขอใด 
ก.  การพักเครื่องวิทย ุ  ข.  การปองกันการดกัรับและหาทิศทางของขาศกึ 
ค.  การตรวจสถานีวิทยุ  ง.  การซอมเคร่ืองวิทย ุ

๑๑๓๓.ขาวท่ีใหเปนขาวทางเทคนคิแลกเปลี่ยนระหวางสถานีวิทยคุอืขอใด 
ก.  ขาวเฉพาะสถาน ี ข.  ขาวราชการ  ค.  ขาวถายทอด  ง.  ขาวลวง 

๑๑๓๔.ขาศึกสามารถใชวิธกีารใดหาท่ีตั้งของสถานวิีทยเุราได 
ก.  การดักรับ ข.  การเฝาตรวจ  ค.  การหาทิศวิทย ุ ง.  การรับรองฝาย 

 
๑๑๓๕.การสงขาววิธีการใดปลอดภัยในการสือ่สารนอยท่ีสุด 

ก.  วิทยุโทรเลข ข.  วิทยุโทรพิมพ ค.  วิทยุโทรทัศน   ง.  วิทยุโทรศัพท 
๑๑๓๖.ในระดับหนวยสูงๆมักใชการสงขาวแบบใดแทนการสงขาวแบบวิทยุโทรเลข 

ก.  วิทยุโทรพิมพ ข.  วิทยุโทรศพัท  ค. วิทยุโทรทัศน  ง.  วิทยุโทรสําเนา 
๑๑๓๗. เครือ่งหมาย              คอืขอใด 
      ก.  สถานีวิทย ุ  ข.  ศนูยการสือ่สาร ค. ศนูยการสญัญาณ ง.  สถานีวิทยุถายถอด 
๑๑๓๘.  เคร่ืองหมาย                คอืขอใด 
       ก. สถานีวิทย ุ  ข. ศนูยการสือ่สาร ค.  ทัศนะสัญญาณ ง.  สถานเีรดาร 
๑๑๓๙.  เครือ่งหมาย                      คือขอใด 
       ก. สถานีวิทย ุ  ข.  ศนูยการสือ่สาร ค.  สถานเีรดาร  ง.  ทัศนะสัญญาณ 
๑๑๔๐.  เครื่องหมาย                      คอืขอใด 
        ก.  สถานีวิทยุ  ข.  สถานเีรดาร  ค.  ศนูยการสือ่สาร ง.  ทัศนะสัญญาณ 
๑๑๔๑.  เครื่องหมาย                  คอืขอใด 
        ก.   สถานีวิทยุ  ข.  สถานเีรดาร  ค.  สถานีหาทศิวิทยุ ง.  ศูนยการสัญญาณ 
๑๑๔๒.เจาหนาท่ีสือ่สารจําเปนตองทราบเร่ืองใดดังตอไปนี้ 

ก.  การปฏิบัติงานของศูนยการสือ่สาร  ข.  การใชอุปกรณสื่อสารประเภทสาย 
ค.  การสือ่สารประเภทวิทยุ   ง.  ถูกทุกขอ 

๑๑๔๓.ท่ีตั้งท่ีดีของศนูยการสือ่สารควรเปนขอใด 
ก.  เงียบปราศจากเสียงรบกวน  ข.  มีความกาํบังจากขาศกึษา 
ค.  มเีครือ่งปองกันดินฟาอากาศ  ง.   ถูกทุกขอ 

๑๑๔๔.การสงขาวทางวิทยุกระทําไดหลายวิธียกเวนขอใด 
ก. วิทยุโทรทัศน  ข. วิทยโุทรศพัท  ค. วิทยุโทรเลข  ง. วิทยุโทรพิมพ 

๑๑๔๕.การสงขาวทางวิทยุโทรศพัทเปนการสงขาวลกัษณะใด 



 

 

๑๓๕ 

ก.  ประมวลอักษรลับ ข.  ประมวลเลขสัญญาณ ค.  สงเปนคําพูด   ง.  สงแบบโทรพิมพ 
๑๑๔๖.การสงขาวทางวิทยโุทรเลขเปนการสงขาวลกัษณะใด 

ก.  ประมวลอักษรลับ ข.  ประมวลเลขสัญญาณ ค.  สงเปนคําพูด   ง.  สงแบบโทรพิมพ   
๑๑๔๗.ชดุเคร่ืองมอืวิทย ุ1 ชุด  ประกอบดวยอะไรบาง 

ก.  เครือ่งรับ-เครือ่งสง  ข. เครือ่งรับ-เคร่ืองสง-สถาน ี   
ค.  เครือ่งรับ-เครื่องสง-เสาอากาศ ง. เครือ่งรบั-เคร่ืองสง-เสาอากาศ-แหลงพลังงานไฟฟา 

๑๑๔๘.การเลอืกท่ีต้ังสถานีวิทยุควรหลกีเลีย่งขอใด 
ก.  หุบเขา  ข.  สะพานเหลก็  ค.  ในอุโมงค  ง.   ถูกทุกขอ 

๑๑๔๙.ภายในวิทยตุองมสีถานีทําการควบคมุการปฏิบัติการของสถานีตางๆเรียกวา 
ก.  หอควบคุม ข.  ลกูขาย  ค.  สถานีบังคับขาย ง.  สถานีบังคับวิทย ุ

๑๑๕๐.ระเบียบในการสงขาวทางวิทยุคอืขอใด 
ก.  สงขาวใหสั้นและกระทดัรัด   ข.  ไมขดัขวางหรือรบกวนสถานอีื่น 
ค.  ใชคําพูดตามระเบียบใหถูกตองและเหมาะสม ง.  ถูกทุกขอ 

๑๑๕๑.การปองกนัการดักรับและการหาทศิวิทยุจากขาศึกวิธีท่ีดีท่ีสุดคอืขอใด 
ก.  การระงับวิทยุ   ข.  การตอบโต  ค.  การตอตาน  ง.  การเฝาตรวจ 

การสื่อสารสําหรับเจาหนาท่ีส่ือสาร 
๑๑๕๒.เจาหนาท่ีสือ่สารจําเปนตองทราบเรือ่งตาง ๆ  คอืขอใด 

ก. การปฎิบัติงานของศูนยสือ่สาร, การใชอุปกรณการสือ่สารประเภทสาย, การฝกเจาหนาท่ีสือ่สาร 
ข. การสือ่สารประเภทวิทยุ, สัญลักษณเบือ้งตนสําหรับวงจรยทุธวิธ,ี เปนผูชํานาญการติดตอสื่อสาร 
ค. การฝกเจาหนาท่ีสือ่สาร,การสื่อสารประเภทวิทยุ,การใชอุปกรณวิทยุแบบชํานาญ 
ง. การปฏิบัติงานของศนูยสื่อสาร, การฝกเจาหนาท่ีสื่อสาร, มีความสามารถพิเศษ 

๑๑๕๓.ศูนยการสือ่สารขนาดใหญ หรอืขนาดเลก็  มีความรบัผิดชอบอะไร 
ก.  รับ, เก็บ, เขาหรือถอดอักษรลับ  ข.  รับ, สง, ขยายขาวท่ัวไป 
ค.   รับ, เก็บ, เขาตูใสแฟมไว   ง.   รับ, สง, การปฏิบัตแิละดําเนินการตอขาว 

๑๑๕๔.ท่ีตั้งของศนูยการสื่อสาร  คอืขอใด 
ก. เงียบปราศจากเสียงรบกวน, มีความเปนธรรมชาต,ิ มีเครือ่งปองกนัไอพิษ 
ข. มีความกาํบังจากขาศกึ, มีเคร่ืองปองกนัลมฟาอากาศ, มีเครือ่งปรบัอากาศ 
ค. มีความกาํบังจากขาศกึ, อยูใกลกองบัญชาการ, ควรอยูในที่ ๆ มีเสนทางเคลือ่นยายสะดวก 
ง. เงียบปราศจากเสียงรบกวน, มีเคร่ืองปองกันแสงสวาง, มีการเขารหัสลับ 

๑๑๕๕.การจัดศูนยการสือ่สารมีรูปแบบการจัดอยางไร 
ก. กําบังจากขาศกึ, ควบคุมการสื่อสาร, สงกําลัง 
ข. อยูใกลกองบัญชาการ, การอักษรลับ, ซอมบํารุง 
ค. วิทยุ, โทรสําเนา, ธุรการและกําลังพล 



 

 

๑๓๖ 

ง.กําบังจากขาศกึ, อยูใกลกองบัญชาการ, ควบคุมการสื่อสาร 
๑๑๕๖.ศนูยการสือ่สารจะมีประสทิธภิาพสงูสุดคอืขอใด  

ก. บันทึกการปฏิบัติ, ติดตอประสานงานโดยใกลชิด, ควบคมุการสือ่สาร 
ข. บันทึกการปฏิบัติ, หาทางทะยอยสงขาวไมใหคั่งคาง, ระลกึถึงความปลอดภัย 
ค. ติดตอประสานงานโดยใกลชิด, เจาหนาท่ีหมั่นรายงาน, การอกัษรลับ 
ง. ติดตอประสานงานโดยใกลชิด, กําบังจากขาศกึ, ควบคมุการสือ่สาร 

 
 
 
 
๑๑๕๗.ประสทิธิภาพของศูนยการสื่อสารขอใดถกู 

ก. ความแนนอน, ความเร็ว, ความสมัพันธกับฝายอํานวยการ 
ข. ความแนนอน, ความเร็ว, อยูใกลกองบัญชาการ 
ค. การสือ่สารลวงหนา, การรกัษาความปลอดภัย, ควบคุมการสื่อสาร 
ง. การสือ่สารลวงหนา, การรกัษาความปลอดภัย, ธุรการและกําลังพล 

๑๑๕๘.การสงขาวทางสายมีอยู  3  วิธี  คือ 
ก.   โทรศัพท, โทรพิมพ, โทรเลข  ข.  โทรศัพท, โทรพิมพ, โทรสําเนา 
ค.   โทรศัพท, โทรพิมพ, การไปรษณีย  ง.   โทรศัพท, โทรพิมพ, โทรคมนาคม 

๑๑๕๙.สายโทรศัพททหารมทีองแดงและลวดกีเ่สน 
ก.   ทองแดง   4  เสน  ลวด  2  เสน  ข.  ทองแดง  4  เสน  ลวด  4  เสน 
ค.   ทองแดง  4  เสน  ลวด  3  เสน  ง.  ทองแดง  4  เสน  ลวด  5  เสน 

๑๑๖๐.ขาวชั้นความลับใดที่ไมสงเปนขอความธรรมดา 
ก.   ปกปด     ข.  ลับ 
ค.    ลับมาก     ง.  ลับท่ีสดุ 

๑๑๖๑.เจาหนาท่ีเครื่องสลับสายโทรศัพทควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่องใด 
ก.การใชกระเด่ืองและเครือ่งคมุพิเศษ 
ข.การใช  การระวังรักษาเคร่ืองโทรศัพทและเคร่ืองสลบัสาย 
ค.การวงจรสายแบบชั้นสูง 
ง.การใชทางสายแบบใหญอยางชํานาญท่ีสุด 

๑๑๖๒.การสงขาวทางวิทยุมีอยูดวยกัน  4  วิธี  คอื 
ก. วิทยุโทรศัพท, วิยุโทรเลข, วิทยุโทรพิมพ, วิทยุโทรสําเนา 
ข. วิทยุโทรศัพท, วิทยุสนาม, วิทยุโทรพิมพ, วิทยุโทรเลข 
ค. วิทยุโทรเลข, วิทยุโทรพิมพ, วิทยุโทรสําเนา, วิทยุ AN/PRC. – 77 



 

 

๑๓๗ 

ง. วิทยุโทรเลข, วิทยุโทรพิมพ, วิทยุ PRC.624, วิทยุ AN/PRC. – 77 
๑๑๖๓.การต้ังวิทยุสถานท่ีใดดีทีสุ่ด 

ก.   เนินเขา, ที่มีระดับสูง, เนินดิน  ข.  เนินเขา, เนนิดิน, เนินราบ 
ค.   เนินเขา, เนนิราบ, บนภูเขา  ค.  เนินดนิ, เนินราบ,  ท่ีใดก็ได 

๑๑๖๔.การใชวิทยุควรหลกีเลี่ยงจากท่ีใดบาง 
ก.  เนินเขา, หุบเขา, ทางลอด   ข.  สะพานเหลก็, ทางลอด, มีรถผานมาก 
ค.  สะพานเหลก็, เนินดิน, เคร่ืองจักรกลไฟฟา ง.  เนินเขา, เนินดิน, ทางลอด 

๑๑๖๕.นามเรียกขานสําหรับวิทยุโทรพิมพประกอบดวยอะไรบาง 
ก.  ตัวอักษร, นามเรียกขาน   ข.  ตัวอักษร, นามวิทยุ 
ค.  ตัวเลข, รหัสลับ    ง.  ตัวเลข, ตัวอักษร 

๑๑๖๖.วิทยุควรมีนามเรียกขานและคาํเรียกขานกาํหนดไวในขอใด 
ก.  นปส.  ข.  นปช.  ค.  นสป.  ง.  สปน. 

๑๑๖๗.การสงขาวทางวิทยุเม่ือสงขาวใหผูรับเสร็จแตละฉบับควรหยุดรอกี่นาที 
ก.  13  นาที  ข.  14  นาที  ค.  15  นาที  ง.  16  นาที 

๑๑๖๘.ปุมไฟหนาจอ   PRC – 624  จะมีไฟสวางกี่วินาที   
ก.1 วินาที  ข. 2 วินาที ค. 3 วินาที ง. 4  วินาที 
๑๑๖๙. เครือ่งสลบัสาย     SB 993/GTสามารถบรรจุสายไดกี่ทางสาย 
ก.6  ทางสาย ข. 7  ทางสาย ค. 8  ทางสาย ง. 9  ทางสาย 
๑๑๗๐.เครือ่งสลับสาย     SB 993/GT  ใชในหนวยระดับใด 
       ก.กองรอยทหารราบ    ข.กองพันทหารราบ 

ค.กรมทหารราบ    ง.กองพลทหารราบ 
๑๑๗๑.ขอดขีองระบบทางสายคอืขอใด 
      ก.ใชเวลาในการติดต้ังมาก   ข.ชํารุดใชเวลาซอมนาน 
      ค.พูดสวนทางกันได       ง.มีความปลอดภัยนอยกวาวิทยุ 
๑๑๗๒.ขอเสียของระบบทางสายคอืขอใด 

ก.พูดสวนทางกันได                                           ข.ปลอดภยัมากกวาวิทยุ 
 ค.ทนตอดินฟาอากาศ   ง.ติดต้ังนาน 
๑๑๗๓.โทรศัพท   TA 1 / PT   มีระยะการตดิตอเทาใด 
 ก. 4.8 – 10 กม. ข. 6.4 – 10  กม.  ค. 7.4 – 10  กม.  ง. 8.4 – 10  กม. 
๑๑๗๔.โทรศัพท   TA 312 / PT  มียานความถี่เทาใด 
 ก.300 –3200  HZ ข. 300 –3300  HZ  ค. 300 –3400  HZ  ง. 300 –3500  HZ 
๑๑๗๕.วิทยุ   PRC  - 624       มีจํานวนกี่ชอง 
 ก.2300  ชอง   ข. 2310  ชอง  ค. 2320  ชอง  ง. 2350  ชอง 



 

 

๑๓๘ 

๑๑๗๖.วิทยุ   PRC  - 624        มีน้ําหนักกีก่รัม 
 ก.960  กรัม    ข. 950  กรัม   ค. 940  กรัม   ง. 930  กรัม 
๑๑๗๗. วิทยุ   PRC  - 624       ใชในหนวยงานระดับใด 
 ก.หมู – หมวด  ข.หมวด – กองรอย ค.กองรอย – กองพัน ง.กองพัน – กองพล 
๑๑๗๘.วิทยุ    AN/PRC  77   มีกําลังออกอากาศเทาใด 
 ก.1.5 – 3  W  ข. 1.5 – 4  W  ค. 6 – 3  W  ง. 1.6 – 4  W 
๑๑๗๙.แบตเตอร่ี     BA  - 386  มีพลังงานไฟกีโ่วลต 
 ก.13.3  V   ข. 14.3  V   ค. 14.4  V   ง. 13.4 V 
๑๑๘๐.เสาอากาศยาว     AN/PRC – 77  ยาวกี่ฟุต 
 ก.  7  ฟุต    ข. 8  ฟุต    ค. 9  ฟุต   ง. 10  ฟุต 
๑๑๘๑.ศูนยการสื่อสารขนาดเลก็ประกอบดวยตอนตางๆกีต่อน 

ก.2  ตอน   ข. 3  ตอน  ค. 4  ตอน  ง. 5  ตอน 
๑๑๘๒.ไมวาศนูยการสือ่สารขนาดใดๆมีความรับผิดชอบงานอะไรบาง 
 ก.รับ – สง   ข.รับ-จายปญหา  ค.รับ – แกปญหา    ง.รับ – เก็บความลับสวนตัว 
๑๑๘๓. ศูนยการสื่อสารยอมประกอบดวยตอนศูนยขาวกี่ตอน 
 ก. 1 ตอน   ข. 2ตอน  ค.3 ตอน  ง .4 ตอน 
๑๑๘๔.ตอนศูนยขาวคืออะไร 
 ก.ปฏิบัติและดาํเนินกรรมวิธีตอขาวออก ข. ปฏิบัติและดําเนินกรรมวิธีตอขาวเขา  
 ค. ปฏิบัติและดําเนินกรรมวิธีตอขาวลับสดุๆ ง. ปฏิบัตแิละดําเนินกรรมวิธีตอขาวท้ังมวล 
๑๑๘๕.โทรศัพท     TA 1 /PT   ไดพลังไฟฟาจากอะไร 
 ก.แบตเตอร ี  ข.ถานไฟฉาย  ค.แผนไดรแกรม   ง.ไดนาโม 
๑๑๘๖.ดายในของสายเคเบ้ิลเปนสายชนิดใด 
 ก.สายเสนเดยีว  ข.สายเกียวคูไขว  ค.สายฝอย   ง.สายเสนตรง 
๑๑๘๗.การใชสัญลกัษณมูลฐานสําหรับแผนผังวงจรของระบบทางสายยุทธวิธีใชสัญลกัษณอะไร 
 ก.ตัวเลข   ข.ตัวอังกฤษ  ค.อกัษรไทย   ง.เครือ่งหมาย 
๑๑๘๘. สัญลักษณเคร่ืองโทรศัพททางยุทธวิธคีอืขอใด 
 ก.วงกลมใหญ  ข.วงกลมเล็ก  ค.สีเ่หลีย่ม   ง.สามเหลี่ยม 
๑๑๘๙. สัญลกัษณเครือ่งสลับสายทางยุทธวิธีคอืขอใด 

ก.วงกลมใหญ  ข.วงกลมเล็ก  ค.สีเ่หลีย่ม   ง.สามเหลี่ยม 
๑๑๙๐. โทรศัพท   TA 312/ PT มีพลังงานไฟกี่โวลต 
 ก.60-80  V – 20 HZ          ข. 61-85  V – 20 HZ ค. 65-80  V – 20 HZ ง. 65-90  V – 20 HZ 
๑๑๙๑. โทรศัพท   TA 1/ PT มีพลังงานไฟกี่โวลต 
 ก.80 V-20 HZ  ข. 90 V-20 HZ  ค. 100 V-20 HZ  ง. 110 V-20 HZ 



 

 

๑๓๙ 

๑๑๙๒.ลอสาย    DR  - 4   บรรจุสายไดกีก่ิโล 
 ก. 2.1  กม.   ข. 2.3  กม.  ค. 2.5  กม.   ง. 2.6  กม. 
๑๑๙๓. ลอสาย    DR  - 5   บรรจุสายไดกีก่ิโล 
 ก. 3  กม.   ข. 4  กม.  ค. 5  กม.   ง. 6  กม. 
๑๑๙๔. ลอสาย    DR  - 8   บรรจุสายไดกี่กโิล 

ก. 200  ม.   ข. 300 ม.  ค. 400  ม.   ง. 500  ม. 
๑๑๙๕. ลอสาย    RL  -  159   IU  บรรจุสายไดกีก่ิโล 
 ก. 1.3  กม.   ข. 1.4 กม.  ค. 1.5 กม.   ง. 1.6 กม. 
๑๑๙๖.    SB – 993 /GT มีสัญญาณเรียกเปนหลอดไฟเรอืงแสงกี่วัตล 

ก. 1/25 W   ข. 1/26W  ค.1/27 W   ง. 1/28 W 

๑๑๙๗.  แฟมขาวและสําเนาคูฉบับขาวออกและขาวเขาจะตองเก็บเขาแฟมเพ่ือประโยชนอะไร 
       ก.   เปนหลกัฐานชีแ้จง               ข. เปนหลกัฐานอางอ ิ

ค.  เปนหลกัฐานผูกมัด               ง. เปนหลักฐานโดยตรง 
๑๑๙๘.  ขาวออกจะตองมกีารรับและลงทะเบียนและเขาอักษรลับเม่ือใด 
 ก. เมื่อจําเปน      ข. เม่ือเหตุการณฉุกเฉิน      ค.  เมือ่มเีหตุการณราย   ง.  เมือ่มีคนเจ็บ 
๑๑๙๙.  ขาวเขาเม่ือมกีารรับ,การลงทะเบียนและถอดอักษรลับเรียบรอยแลวสงไปท่ีใด 
   ก.  กองบังคับการ  ข.  ศูนยขาวลับ       ค.   พลนําสาร   ง.  พลวิทยุ 
๑๒๐๐.ขาวถายทอดเม่ือมกีารรับ, การลงทะเบียนและถอดอกัษรลับเรียบรอยแลวสงไปท่ีใด 
         ก.  กองบังคับการ ข.  ศนูยขาวลับ  ค.  ตอนศูนยขาว    ง.  ตอนปฏิบัติการสือ่สาร 
๑๒๐๑.  ศนูยการสือ่สารประจําขบวนเดินจัดเพ่ือใหมีการสือ่สารกับใคร 
  ก. กําลังพลทหารราบ      ข. กําลังพลทหารเรือ ค. กําลังพลลาดตระเวน      ง. กําลังพลหนวยรบ 
๑๒๐๒.  ศูนยการสื่อสารลางหนา เปนสวนหนึ่งของระบบการสือ่สารของหนวยใด 

ก.  หนวยบัญชาการ    ข.  หนวยบังคับการ 
 ค.  หนวยลาดตระเวน        ง.  หนวยขางเคียง 
๑๒๐๓. เจาหนาที่ของศูนยการอกัษณลับจะตองไดรับการทดสอบเปนพเิศษเพ่ืออะไร 
 ก. เพื่อปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับอักษร       ข. เพ่ือปฏิบัติภารกจิพิเศษ 
 ค. เพือ่ปฏิบัติภารกจิความม่ันคง       ง. เพือ่ปฏิบติัหนาท่ีเกี่ยวกับผูบังคับบัญชา 
๑๒๐๔.การสงขาวโดยทางสายนั้นมอียูดวยกนักี่วิธ ี
 ก.  1 วิธี                         ข.  2  วีธ ี          ค.  3   วิธ ี           ง.  4  วิธี 
๑๒๐๕.การสงขาวโดยทางสายนัน้มีวิธอีะไรบาง 
      ก.โทรศัพท    ข.โทรพิมพ,โทรเลข  
      ค. โทรศัพท,โทรพิมพ,โทรสําเนา ง. โทรศัพท,โทรพิมพ,โทรสําเนา,โทรเลข 
๑๒๐๖.การผูกสายหรอืการตอสายเขาตีจะตองผูกสายอยางไร 



 

 

๑๔๐ 

 ก.ผูกใหตรึง ข.ผกูใหยอน    ค.ผกูเปนเกียว  ง.ผกูใหตกทองชาง 
๑๒๐๗.การตัดตอสายเคเบ้ิลหรอืสายโทรศัพทจะตองทําใหแนนหนาเพ่ืออะไร 
 ก.ไมใหสายขาดงาย   ข.เพ่ือกระแสไฟฟาไหลผานสะดวก 
 ค.เพ่ือทนแรงดึงและการเสียดทาน ง.เพ่ือใชงานไดนาน 
๑๒๐๘.ปายสายมีประโยชนเพือ่อะไร 
 ก.ปองกันการหาย      ข.ปองกันการขโมย          ค.ปอนกันประมวลลับ           ง.ปองกันไฟฟา 
๑๒๐๙.ประเภทของวงจรทางสายมีการรักษาความปลอดภยักี่ประเภท 
 ก.2ประเภท  ข. 3 ประเภท      ค. 4 ประเภท  ง. 5 ประเภท 
๑๒๑๐.ประเภทของวงจรทางสายมีวงจรอะไรบาง 
 ก.วงจรขนาน ข.วงจรอนุมัต ิ        ค.วงจรสลับ  ง.วงจรอนุกรม 
๑๒๑๑.เครือ่งสลบัสายโทรศัพท    SB  993   มีสวิตชท้ังหมดกี่ตัว 
 ก.  5  ตัว          ข. 6  ตัว   ค. 7  ตัว  ง.8 ตัว 
๑๒๑๒.ทางสายยอยและทางสายใหญทางยุทธวิธีมีกี่วงจร 
 ก.  2 วงจร        ข. 3 วงจร  ค. 4 วงจร ง.5 วงจร 
๑๒๑๓. เครื่องสลับสายโทรพิมพมีความเร็วในการทํางานกี่วิธ ี
 ก.  2 ทาง        ข. 3 ทาง  ค. 4 ทาง ง.5 ทาง 
๑๒๑๔.คณุประโยชนของเคร่ืองโทรพิมพคอืขอใด 
 ก.ในการประชุมและการตอพิเศษ ข.การรับสงขาวมากๆในระยะเวลานานๆ 
 ค.การประสานงานกับหนวยรบ ง.การรับสงขาวผูบังคับบัญชา 
๑๒๑๕.ศูนยกลางเครือ่งสลับสายโทรศัพทหรอืเครือ่งสลบัสายโทรพิมพควรมีกีเ่ครื่อง 
 ก. 1  เครือ่ง   ข.  1 เครือ่งหรอืมากกวา 
 ค. 1 เคร่ืองหรือนอยกวา ง.   1 เครือ่งหรอื 2 เครื่อง 
๑๒๑๖.ขอใดคอืวิธกีารสงขาวทางวิทยุ 
 ก.สงโดยตรง  ข.สงเปนอกัษร  ค.สงเปนตัวเลข  ง.สงเปนคาํพูด 
๑๒๑๗. การตั้งสถานีวิทยุสนามควรต้ังลกัษณใด 
 ก.ต้ังสถานีวิทยใุนท่ีคอนขางสูงใหเสาอากาศพนจากเครือ่งกีดขวาง 
 ข.ต้ังสถานีวิทยใุนท่ีสูงๆใหสายอากาศพนจากเคร่ืองกีดขวาง 
 ค.ต้ังสถานีวิทยใุนท่ีตํ่าๆใหสายอากาศพนจากสิ่งกดีขวาง 
 ง. ตั้งสถานีวิทยใุนที่คอนขางตําใหสายอากาศพนจากสิ่งกีดขวาง 
๑๒๑๘. ชุดวิทยสุนามหรอืสถานีวิทยุ 
 ก.  แบบกันเอง ข.  แบบธรรมดา        ค. แบบนามเรียกขาน    ง.  แบบท่ัวไป 
๑๒๑๙. ทุกๆสถานีในขายตองปรบัคลื่นวิทยุใหตรงกนัและกําหนดสถานีหนึ่งขึ้นเปนสถานี ? 



 

 

๑๔๑ 

 ก.  สถานตีอบรับ ข. สถานสีงขาว        ค. สถานกีระจายเสียง ง.  สถานีบังคับขาย 
๑๒๒๐.  สถานท่ีใดมีผลเสียตอวิทยุ 
 ก. สถานท่ีโปรง ข.ในหุบเขา        ค. ท่ีราบโลงเตียน  ง.  เนินเขา 
๑๒๒๑. สถานท่ีใดมีผลดีตอวิทย ุ
 ก.ใตสายไฟฟาแรงสูง ข.ในอุโมง ค. ที่ขอนขางสูง  ง.  สะพานเหล็ก 
๑๒๒๒. การติดตอสื่อสารวิธีใดปลอดภยันอยที่สดุ 
 ก. พลนําสาร ข.วิทยุ  ค.  การไปรษณีย  ง.  สัตวนําสาร 
๑๒๒๓. การสงขาวประเภทใดมีการสงขาวมากกวาวิธีอื่นๆ 
 ก. วิทยุโทรพิมพ ข. วิทยุโทรเลข       ค. วิทยุ  ง. วิทยุโทรสาร 
 
 
๑๒๒๔. ขาวใดไมถอืวาเปนขาวทางราชการ 
 ก. ขาวเฉพาะสถานท่ี ข. ขาวเฉพาะทางวิทยุ  
 ค. ขาวเฉพาะทางโทรศัพท ง. ขาวเฉพาะทางโทรเลข 
๑๒๒๕. การรักษาความปลอดภยัทางวิทยมีุความปลอดภยัในการติดตอสือ่สารหรือไม 
 ก. มีเพราะระบบเทคโนโลยีทันสมัย   ข. มีเพราะเราไดเขารหัสลับ 
 ค.ไมมีเพราะวิทยยุอมจะเปนการใหขาวกับขาศกึ       ง.ไมมีเพราะพนักงานชอบพูดวิทยุเลนตอบไมมีงาน 
๑๒๒๖.ในการดักรับวิทยุของขาศกึเราควรใชวิทยุแบบใด 
 ก. แบบควบคุมทางยุทธวิธ ี  ข. ใชกําลังออกอากาศต่ําทีสุ่ด 
 ค. ใชระบบเขารหัส   ง. ใชระบบกาวกระโดด 
๑๒๒๗. การหาทิศวิทยมีุประโยชนอยางไร 
 ก. เพื่อเปนระเบียบวินัย  ข. เพ่ือโชคลาง 
 ค. ลดอนัตรายนอยลงได  ง. เพ่ือความสะดวกสบาย 
๑๒๒๘. การปองกันการดักรับและการหาทิศวิทยขุองขาศกึท่ีดีท่ีสุดคอืขอใด 
 ก.  การพรางตัวของสถาน ี  ข.  การแอบในท่ีมิดชดิ 
 ค.  การระงับวิทยุเม่ือไมมีอะไร ง.  การวิเคราะหสถานการณ 
๑๒๒๙.ในฐานเปนพนักงานวิทยุควรระวังสิ่งท่ีกลาวไวตอไปนี้ 
 ก.  อยาลืมใชการรับรองฝาย  ข. ใชระเบียบออกมาอยางเครงขดั 
 ค.  มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ ง.  ใชประสบการณท่ีเคยเรียนมา 
๑๒๓๐. ควรมีการเฝาตรวจสถานีวิทยุฝายเดียวกันเปนระยะเพ่ืออะไร 
 ก.  ตรวจสอบความผิดและจับกุม ข.  เพ่ือตรวจสอบคูสายวาฝาฝนระเบียบหรือไม 
 ค. เพ่ือตรวจสอบพนกังานแอบหลบั ง.  ตรวจสอบคอรัปชั่น 
๑๒๓๑.วงจรทางสาย 2 คูท่ีใชขนานกันเปนวงจรเด่ียวแตละคูทําหนาท่ีอะไร 



 

 

๑๔๒ 

 ก.  สายสือ่เด่ียว  ข.  สายสือ่คู  ค.  สายทางแยก  ง.  สายปราบวงจร 
วิชารอง 
วิชา  อุดมการณความรักชาติ 
๑๒๓๒.  “  จินตนาการท่ีถือวาเปนมาตราฐานที่ดี  ความดีงามและความจรงิทางใดทางหนึ่งท่ีมนุษยถอืเปน
เปาหมายแหงชีวิต”  ตามบทความนี้เปนนิยามของสิ่งใด 

ก.  อุดมการณ     ข.  อดุมคต ิ
 ค.  แรงจูงใจ     ง.  ความเชื่อสวนบุคคล 
 
 
 
๑๒๓๓.  วิชารฐัศาสตรในปจจุบันไดยอมรับนับถือความสาํคัญของอุดมการณมากในสํานักการศกึษาในแนว
พฤติกรรมและทดสอบกับสภาพความเปนจริงไววาอยางไร 

ก. อุดมการณเปนเพียงสิ่งยดึถอืเพือ่ปฏิบติัเทานั้น 
ข. อุดมการณคอืสิ่งทีก่ําหนดทัศนะและความประพฤติของมนุษย 
ค. อุดมการณใชเปนเครื่องมือในการควบคมุความคดิและแนวปฏบัิติของมนษุย 
ง. อุดมการณเปนความยึดถือและพฤตกิรรมท่ีมีความแนนอน  มีความเกี่ยวพันทางการเมอืง 

๑๒๓๔.  อุดมการณ  เกิดมาจากสิ่งใด 
 ก.  ความคิดและจิตใตสํานึกของมนุษย  ข.  ความศรทัธาและความเชื่อมัน่ 
 ค.  ขนบธรรมเนียมประเพณ ี   ง.  มรดกทางความคดิจากรุนสูรุน 
๑๒๓๕.  อุดมการณในสังคมหนึ่งอาจไมเหมือนกับในอีกสังคมหนึ่ง  สิ่งท่ีทําใหแตกตางกนัในสังคมคอือะไร 
 ก.  ความยึดม่ันและศรัทธาตางกัน  ข.  หลกัการตางกนั 
 ค.  ประชากรจํานวนไมเทากัน   ง.  ภูมิอากาศท่ีตางกัน 
๑๒๓๖.  การกอตัวของอดุมการณเกิดขึน้ได  ๒  ทาง  คืออะไรบาง 

ก. เกิดจากการอบรม  ถายทอด , ควบคมุการถายทอดตามความเชือ่ของสงัคม 
ข. ปากตอปากบอกเลากันมา , ในตําราท่ัวไป 
ค. การถายทอดโดยสื่อ , ในตําราโดยท่ัวไป 
ง. ทางศาสนา  และการบอกเลาตอกันไป 

๑๒๓๗.  อดุมการณทางศาสนา  เกดิจากสิ่งใดเปนสําคัญ 
 ก.  ระบบความคิดของศาสดา   ข.  ระบบความเชื่อของศาสดา 
 ค.  ระบบความคดิและระบบความเชือ่ของศาสดา ง.  ระบบการคิดและฐานะทางสังคม 
๑๒๓๘.  อุดมการณทางการเมือง  เกิดจากสิ่งใดเปนสําคัญ 
 ก.  ความคิดของนักทฤษฎี   ข.  ความเชือ่ของนกัทฤษฎี 
 ค.  ความเชือ่และความคดิของนกัทฤษฎ ี  ง.  ความเชื่อและความรูของนักทฤษฎี 



 

 

๑๔๓ 

๑๒๓๙.  ลักษณะในการแพรขยายทางอุดมการณในสมัยปจจุบันในรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการ  เปนไปใน
ลักษณะใด 
 ก.  ปลูกฝงทางการเรียน    ข.  การบีบบังคับ 
 ค.  ปลกูฝงทางความคดิ    ง.  การพูดคุยและสนทนา 
๑๒๔๐.  การแพรขยายอดุมการณในสมัยโบราณสามารถทําไดโดยวิธีใด 
 ก.  สั่งสอน     ข.  บีบบังคับ 
 ค.  การปลกูฝงทางความคดิ   ง.  การใชสือ่ 
 
 
๑๓๔๑.  นักคดิทีเ่ผยแพรหลกัอุดมการณในสมัยโบราณที่มีชือ่เสยีงท่ีใชหลักการสั่งสอน , พูดคุยสนทนา  เปนท่ี
รูจักท่ีสุดคือผูใด 
 ก.  ฟาสซสีต     ข.  พระพุทธเจา 
 ค.  ฮิตเลอร     ง.  เด  ทอดเดวิลล 
๑๒๔๒.  ขอใดไมใชลักษณะอดุมการณ 
 ก.  เปนความเชือ่ ความศรัทธาในสังคม  ข.  เปนแรงดลใจใหยึดถือ 
 ค.  เปลี่ยนแปลงไมได    ง.  เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดกําลังใจ 
๑๒๔๓.  วัฒนธรรมของบุคคลในสงัคม  เชน  ภาษา , วัฒนธรรม , ความเชือ่ ฯลฯ  อยูในอดุมการณดานใด 
 ก.  อุดมการณทางสังคม    ข.  อดุมการณทางศาสนา 
 ค.  อดุมการณทางเศรษฐกิจ   ง.  อุดมการณความเชือ่ 
๑๒๔๔.  อุดมการณใดเหมาะสมท่ีจะนํามาปฏิบัติเพ่ือใหเกดิความสขุความเจริญและกาวหนาทางสังคมมากท่ีสดุ 
 ก.  การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเชือ่  ข.  การเมือง , ความเชื่อ , ศาสนา 
 ค.  การเมือง , เศรษฐกิจ , ความเชือ่ตาง ๆอืน่ ๆ ง.  การเมือง , การปกครอง , อื่นๆ  
๑๒๔๕.  นอกจากความศรัทธาตามความเชือ่แลว  ยังมีอีกปจจัยหนึ่งจึงจะเปนอุดมการณสิ่งนัน้คอือะไร ก.  ขอคดิ
คติธรรม    ข.  เงนิทุน 
 ค.  การปฏิบัต ิ     ง.  ความมีอํานาจ 
๑๒๔๖.  หากใชอดุมการณไปทางท่ีผิด  ยอมเกิดผลกระทบขึ้นขอใดเปนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นบอยท่ีสุดและรายแรง
ท่ีสุด 
 ก.  การแตกแยกในสังคม   ข.  โตเถยีง 
 ค.  การขาดความสามัคค ี    ง.  การทานอํานาจซึ่งกันและกัน 
๑๒๔๗.  สิ่งท่ีกอใหเกดิพฤติกรรมตาง ๆ นั้นสิ่งใดเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด 
 ก.  รางกาย     ข.  วาจา  
 ค.  เงนิตรา     ง.  จิตใจ 



 

 

๑๔๔ 

๑๒๔๘.  การสรางเสริมคณุธรรม  เปนสิ่งจําเปนอันดับแรกในการปลกูฝงอดุมการณทางจิตใจในขั้นแรกสิ่งท่ี
จําเปนในการปลกูฝงในเบ้ืองตน  มีสิ่งใดบาง 

ก. ความขยัน , อดทน , ซือ่สตัย , สามัคค ี, เสียสละ และยุติธรรม 
ข. ความรอบรู , ความเชื่อ , ศาสนา , ธรรมเนียม , อิสระภาพ 
ค. ขยัน , อดทน , ศาสนา , การเมือง , อิสระภาพ 
ง. ซื่อสัตย , สามัคค ี, เสียสละ , ยุติธรรม , ขนบธรรมเนียม 

 
 
 
๑๒๔๙.  คุณธรรม  ๔  ประการตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภมิูพลอดลุยเดช  ในพระราช
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษตัริยอธริาชเจา  ในโอกาสเฉลิมสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบ  ๒๐๐  ป  มี
อะไรบาง 

ก. การรักษาสจัจะ , ขมใจตนเอง , อดทนอดกลั้น , ละความชั่ว 
ข. บํารุงชาต ิ,  ศาสนา , กษัตริย , เคารพตอกฎหมาย 
ค. เคารพชาต ิ, ศาสน , กษัตริย , เคารพตอจารีตประเพณ ี
ง. เปนคนดีของสงัคม , บํารุงชาต ิ, ศาสน , กษตัริย , ละความชั่ว 

๑๒๕๐.  สิ่งท่ีเปนหลักในความประพฤติ  ท่ีวางไวเพ่ือควบคมุหมูคณะใหมีความเรยีบรอย  มีความประพฤตดีิงาม
คืออะไร 
 ก.  กฎหมาย    ข.  รัฐธรรมนูญ     
 ค.  พระราชบัญญัติ   ง.  วีนัย 
๑๒๕๑.  จุดรวมอันย่ิงใหญของประชาชนเพ่ือใหเราคํานึงถงึประโยชนไดเสียรวมกนัและระลกึเสมอวาเราเปนชน
ชาตืไทย  คือสิ่งใด 
 ก.  พระมหากษัตริย   ข.  ศาสนา     
 ค.  ประชาชน    ง.  ชาต ิ
๑๒๕๒.  ศูนยรวมพลังประชาชนท้ังชาต ิ ศูนยรวมแหงความสามัคคแีละความเปนอันหนึ่งอนัเดียวของชาตสิิ่งนั้น
คืออะร 
 ก.  พระมหากษัตริย   ข.  ศาสนา     
 ค.  ประชาชน    ง.  ชาต ิ
๑๒๕๓.  เปนสิ่งท่ีเปนความสาํคญัของจิตใจ  เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและท่ีพ่ึงทางใจแตละคนสิ่งนั้นคอือะไร 
 ก.  พระมหากษัตริย   ข.  ศาสนา     
 ค.  กฎหมาย    ง.  อุดมการณ 
๑๒๕๔.  ลักษณะนิสัยของคนไทย  คอืมีเลอืดนักสู  ใฝสนัติ  รักสงบและรักษาเอกราช  เครื่องมือ  ที่ใชเสรมิ
กําลังใจในการตอสู  คอือะไร 



 

 

๑๔๕ 

 ก.  จิตใจท่ียึดมั่น   ข.  ความซาบซึ้งท่ีมีตอสถาบัน  ชาต ิ ศาสนา  กษัตริย 
 ค.  สือ่ทุกชนิด    ง.  ความสามัคค ี
๑๒๕๕.  สถาบันในขอใดเปนเครือ่งมอืท่ีใชในการเผยแพรอุดมการณ  เปนอันดับแรก 
 ก.  สถาบันการเมือง   ข.  สถาบันการปกครอง 
 ค.  สถาบันการศกึษา   ง.  สถาบนัครอบครวั 


