
ธนาคารขอสอบ 
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวชิาทหาร  ชนปท่ี  5  ชาย ( เหลาทหารปนใหญ ) 

เลือกขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

วิชา  การอานแผนที่ และการใชเข็มทิศ 
๑.  สีที่ใชในการเขียนเครื่องหมายทางทหารของฝายขาศึกใชสีอะไร 
 ก.  สีดํา      ข.  สีแดง 
 ค.  สีน้ําเงิน     ง.  สีเขียว 
๒.  เมื่อเขียนหนวยทหารไมระบุเหลาและขนาดหรืออ่ืน ๆ จะเขยีนอยางไร 

 
๓.  การแสดงขนาดของหนวย เชน  กองรอย  กองพัน  สามารถเขียนไดจากหนวยต่าํสุดจนถึงสูงสุด คือ 
 ก.  ระดับหมู – กองรอย    ข.  ระดับ  มว. – กองพล 
 ค.  ระดับกองรอย – กองทัพ   ง.  ระดับ หมู – กองทัพ 
๔.  ตําบลจายสิ่งอุปกรณตาง ๆ เชน  ตําบลจาย  สป. 3  ของ  กองพล  จะเขยีนอยางไร 

                    
๕.  จงเขียนสัญลักษณของหนวยทหารดังตอไปนี้ กองรอยทหารราบที่  2 กองพันทหารราบที่  3  กรมทหารราบที่  9 
 ก.   ๒          ๓/๙    ข.                     ๙        
 ค.   ๒           ๓/๙       ง.    ๓              ๒ 
๖.  ขนาดของหนวยทหารทีแ่สดงไวดานบนของหนวยทหารหากเปนระดับ  กองทพัจะเขยีนอยางไร 
 ก.  x      ข.  xx 
 ค.  xxx      ง.  xxxx 
๗.  แผนบริวารคือกระดาษทีม่ีลักษณะคอนขางใสใชกับสิง่ใด 
 ก.  ใชกับเครื่องวัดมุม  p – 67   ข.  ใชกับเข็มทิศเลนเซติก 
 ค.  ใชกับลอวดัระยะทาง    ง.  ใชกับแผนที่หรือภาพถายทางอากาศ 
๘.  แผนบริวารนั้นจะใชในฐานะเปนเอกสารเพื่อประกอบกับอะไร 
 ก.  โตะทราย     ข.  สนามยุทธวิธี 
 ค.  คําสั่งตาง ๆ     ง.  หนวยทหารราบ 



๙.  การเริ่มทําแผนบริวารมีอยู  3  ขั้น  คือ 
 ก.  วางกระดาษถูกที ่    ข.  การกรุยรายละเอียดตาง ๆ 
 ค.  รายละเอียดขอบระวาง   ง.  ถูกทุกขอ 
๑๐.  การเขียนรายละเอียดขอบระวางสําหรับแผนบริวารจะบอกถึง 
 ก.  มาตราสวนแผนที่  ช่ือระวาง  หมายเลขระวาง 
 ข.  ที่ตั้ง  วัน  เวลา  เดือน  ป 
 ค.  ยศ  ช่ือ  ตําแหนง  ผูจดัทํา 
 ง.  ถูกทุกขอ 
๑๑.  เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม  SILVA  เมื่อเปดการใชงานครั้งแรกของแตละวันจะใชเวลา
ประมาณ 
 ก.  2 – 3  นาท ี     ข.  5 – 10  นาที 
 ค.  15 – 20  นาที     ง.  แสดงพิกดัทันที 
๑๒.  เครื่อง  GPS  ( SILVA )  สามารถใชในอุณหภูมิต่าํสุดกี่องศา 
 ก.  – 0  องศา     ข.  – 5  องศา 
 ค.  -  15  องศา     ง.  -  25  องศา 

วิชา  แบบธรรมเนียมทหาร 
๑๓.  กระทรวงกลาโหม  มีอํานาจหนาที่เกีย่วกับเรื่องใด 

ก. ปองกันสถาบันพระมหากษตัริย 
ข. รักษาความมัน่คงทั้งภายในและภายนอก 
ค. ปองกันและรกัษาความมัน่คงของอาณาจกัร 
ง. ถูกทุกขอ 

๑๔.  ธงชัยเฉลิมพล  ถือเปนธงของหนวยทหารใด 
 ก.  ทหารบก     ข.  ทหารเรือ 
 ค.  ทหารอากาศ     ง.  ตํารวจ 
๑๕.  ในทกุ ๆ ป  ทหารจะมส่ิีงสําคัญ  คือพิธีสาบานธงตอหนาธงชัยเฉลิมพล  ในวนัใดของทุกป 
 ก.  วันที ่ ๑๕  ม.ค.  ของทุกป   ข.  วันที ่ ๑๕  ธ.ค.  ของทุกป 
 ค.  วันที ่ ๒๕  ม.ค.  ของทุกป   ง.  วันที ่ ๒๕  ธ.ค.  ของทุกป 
๑๖.  ขอใดกลาวถึงเรื่องธงชาติถูกตองที่สุด 

ก. ธงชาติเปนเครื่องหมายแหงความเปนอิสระภาพของชาต ิ
ข. ธงชาติเปนสิ่งเตือนใจใหระลึกถึงคุณความดีของวีรชน 
ค. ธงเปนศูนยรวมจิตใจคนในชาติ 
ง. ถูกทุกขอ 



                                                              วิชา  การกําลังสํารอง  
๑๗. หนวยที่รับผิดชอบในการฝก นศท.ในยามปกต ิคือหนวยใด 
 ก.  หนวยกองรอยหรือกองพัน   ข.  หนวยฝก จทบ. 
 ค.  ศูนยฝก มทบ.    ง.  ขอ ข .และ ขอ ค .ถูก 
๑๘. แผนแมบทการพัฒนาระบบกําลังสํารองของกองทัพบก มีความมุงหมายเพื่ออะไร 
 ก. เพื่อใหสามารถทําการรบไดเทากับกําลังประจําการ 
 ข.  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ นศท.ใหปฏิบัติหนาที่ตาม ชกท.ไดเทยีบเทากับกําลังประจําการ 
   ค. พัฒนากําลังพลสํารองใหสามารถทดแทนกําลังเปนบคุคล ,เปนหนวย และ ขยายกําลังตาม 
          ขั้นตอนการใชกําลังยามสงครามได 
    ง. ไมมีขอใดถูก 
๑๙.  การพัฒนาการฝกศึกษา นศท .เพื่อใหมีความรูความสามารถในแตละชั้นปดังนี้ .-  
 ก. ผูสําเร็จ รด.ป ๑ – ๒ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับผูบังคับหมูไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด 
 ข. ผูสําเร็จ รด.ป ๓ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดบัรองผูบังคับหมวดไดตาม ชกท./เหลา ที่กําหนด 
 ค. ผูสําเร็จ รด.ป ๔ สามารถปฏิบัติหนาที่ในระดับผูบังคบัหมู หรือ รองผูบังคับหมวดได ตาม 
     ชกท./เหลา ที่กําหนด 
 ง.  ผูสําเร็จ รด.ป๕ สามารถปฏิบัติหนาที่รองผูบังคับหมวด ไดตาม ชกท./เหลา ทีก่ําหนด 
๒๐. ในแผนแมบท การจัดการฝกศึกษากําลังพลสํารองตามระบบ  ๑ : ๑ : ๑ : ๓ ดําเนินงานเกี่ยวกบัอะไร   
 ก.  การจดัทําระเบียบและหลักสูตรของกําลังสํารองประเภทตาง ๆ 
 ข.  การฝกเบื้องตน 
 ค.  การฝกเปนหนวยทางยุทธวิธี 
 ง.  การฝกที่มุงเนนการปฏิบัต ิ
๒๑. การจัดหวงการฝกนศท.ศูนยฝก / หนวยฝก ประสานกับสถานศกึษาวิชาทหารที่อยูในความรบัผิดชอบ
จัด  
       นศท. เขารับการฝกสัปดาหละกี่คร้ัง ๆ ละกี่ช่ัวโมง 
 ก.  ๑  คร้ัง  คร้ังละ ๘  ช่ัวโมง   
    ข.  ๒ คร้ัง  คร้ังละ  ๔  ช่ัวโมง 
 ค.  ๑  คร้ัง  คร้ังละ ๔  ช่ัวโมง      
    ง.   ๒  คร้ัง  คร้ังละ  ๘  ช่ัวโมง 
๒๒. กฎกระทรวง พ.ศ.๒๔๙๙ วาดวยโอกาสในการแตงเครื่องแบบทหาร  ขอ  ๖  นายทหารสัญญาบตัร  
นอกประจําการ  แตงเครื่องแบบทหารไดในโอกาสใด   
 ก.  ทุกโอกาส     ข.  ถูกเรียกระดมพล 
 ค.   ปละครั้ง     ง.    แตงไมไดเลย 



วิชา  ครูทหารผูนํา 
๒๓.  วิธีการสอนในวิชาทหาร  เชน  ในวชิาการฝกบุคคลทามือเปลาใชการสอนในลักษณะใด 
 ก.  เชิงบรรยาย     ข.  เชิงประชุม 
 ค.  เชิงแสดง     ง.  เชิงวิเคราะห 
๒๔.  การสอนเชิงบรรยาย  ไมสมควรจะนํามาสอนนักเรียนทหารในระดับใด 
 ก.  นักศกึษาวชิาทหาร    ข.  พลทหาร 
 ค.  นักเรียนนายสิบ    ง.  นักเรียนนายรอย 
๒๕.  ขอใดไมใชประโยชนของการสอนเชิงประชุม 

ก. สามารถแกไขความเขาใจผดิของนักเรียนไดทันท ี
ข. นักเรียนจะใชความคิดและสนใจตอบทเรยีนตลอดเวลา 
ค. ครูจะทราบความรูและความเขาใจของนักเรยีน 
ง. ครูรับภาระในการสอนนอยลงกวาการสอนในลักษณะอืน่ ๆ 

๒๖.  จุดมุงหมายในการสอนทหาร  มุงเนนไปในจุดใดเปนหลัก 
 ก.  ขีดความสามารถ    ข.  กําลัง 
 ค.  ความสามารถในดานตาง ๆ    ง.  การปฏิบัติ 
๒๗.  ส่ิงที่สามารถขมความประหมาในการสอนไดเปนอยางด ี ส่ิงนั้นคืออะไร 
 ก.  รอยยิ้ม     ข.  ความเปนระเบียบ  

ค.  วินัย      ง.  การวางแผนการสอน 
๒๘.  การเตรียมตัวและวางแผนในการสอน  จะตองมส่ิีงใดอีกที่จะใชเมื่อเกิดความประหมาในการสอน 
 ก.  ความพรอมในหลักสูตร   ข.  การสรางความเชื่อมั่น 
 ค.  แผนการสอน     ง.  อารมณขัน 
๒๙.  การยืนในลักษณะใดทีม่ีลักษณะยนืพงิผนังและยนืในลักษณะอาการที่ไมมีเร่ียวแรง 
 ก.  ยืนกุมใตเขม็ขัด    ข.  ยืนลวงกระเปา 
 ค.  ยืนโดยใชไมช้ี    ง.  ยืนลักษณะคนสิ้นใจ 
๓๐.  ขอใดเปนพื้นฐานของการใชเสียงที่เหมาะสมอันดบัแรก 
 ก.  ระดับเสยีง     ข.  จังหวะการพูด 
 ค.  เลือกใชคําพูด    ง.  คุณภาพของเสียง 
๓๑.  ขั้นตอนแรกในการเตรยีมการสอน  คืออะไร 

ก. พิจารณาถึงความมุงหมายของบทเรียน   
ข. สังเกตุพฤติกรรมของบทเรียน 
ค. กําหนดแนวทางการศึกษาในหองเรียน 
ง. ตรวจสอบภูมปิญญาและระดับความรูของผูเรียน 



๓๒.  ขั้นตอนแรกในการพิจารณาวิธีดําเนนิการสอน  คืออะไร  
 ก.  วิธีและเทคนิค    ข.  แบงขั้นตอน 
 ค.  จัดใหนักเรยีนมีสวนรวม   ง.  จัดลําดับเรือ่งที่จะสอน 
๓๓.  ส่ิงใดเปนสิ่งที่เปนเครือ่งมือทําลายความเชื่อมั่นและกอใหเกดิความไมแนใจในการรบนั้น ๆ 
 ก.  ความกลวั     ข.  ความตื่นตระหนกตกใจ 
 ค.  ขาวลือ     ง.  ความมีน้ําใจ 
๓๔.  “  ความคิดถึงบาน  ครอบครัว  ความเบื่อหนาย  ขาวลือ  ขาดความเชื่อมั่นและขาดการติดตอ”  ถือเปน 
         สภาวะการณดานใด 
 ก.  วัตถุ      ข.  จิตวิทยา 
 ค.  ขวัญกําลังใจ     ง.  ยุทธวิธี 

วิชา  ฝายอํานวยการ 
๓๕.  โดยปกติหนวยทหารทุกระดับจะมสีวนดําเนินงานใหญ ๆ 2  สวน  คือสวนใด 
 ก.  สวนบงัคับบัญชาและสวนเตรียมการ  ข.  สวนบังคับบัญชาและสวนปฏิบัติการ 
 ค.  สวนเขาตีและสวนตั้งรับ   ง.  ถูกทุกขอ 
๓๖.  หนวยระดับกองพลขึ้นไป  จะบรรจุฝายอํานวยการ  เรียกวาอะไร 
 ก.  ฝายอํานวยการ    ข.  ฝายเสนาธิการ 
 ค.  ฝายการขาว     ง.  ถูกทุกขอ 
๓๗.  ฝายเสนาธิการ  หรือ สธ.  ตรงกับภาษาอังกฤษ  วาอะไร 
 ก.  “ G” ( GENERAL  STAFF )   ข.  “ B” ( BAT ) 
 ค.  “ D” ( DANG )    ง.  ถูกทุกขอ 
๓๘.  ฝายเสนาธิการรวม   “  ฝสธ. ”   ตรงกับภาษาอังกฤษ  วาอะไร 
 ก.  “G” ( GENERAL )    ข.  “ J” ( JOINT  STAFF ) 
 ค.  “ D” ( DANG )    ง.  ผิดทุกขอ 
๓๙.  การจําแนกกจิการกําลังพล  มีอยูกี่กิ่งงาน 
 ก.  7  กิ่ง     ข.  8  กิ่ง 
 ค.  9  กิ่ง     ง.  10  กิ่ง 
๔๐.  ภารกิจทีเ่ปนหัวใจของนายทหารยุทธการ  ไดแก  งานใด 
 ก.  การประมาณสถานการณ   ข.  หนทางปฏิบัติ 
 ค.  การฝก     ง.  การวิเคราะห 



วิชา  การสงครามพิเศษ 
๔๑. สาเหตุของการกอความไมสงบ ขอใดกลาวถูกตอง   
    ก. ประชาชนที่ลอแหลม     
   ข. การชี้นําและการชักนําจากภายนอก 
   ค. มาตรการควบคุมของรัฐที่เขมแข็ง   
  ง. ปจจัยขางตนผสมผสานกัน 
๔๒.  การใชกาํลังใน  ปปส.  ประกอบดวย 
 ก. กําลังทหาร      

ข. กําลังกึ่งทหาร 
 ค. กําลังตํารวจ      

ง. กําลังทหาร, กําลังกึ่งทหาร, กําลังตํารวจและกําลังอื่นๆ 
๔๓.  การปฎบิัติการหลักของทหารในการ  ปปส. ไดแก 
 ก.  การขาวกรอง      
      ข.  การปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ค.  การปฏิบัติทางยุทธวิธี     
     ง.  ถูกทั้งหมด 
๔๔.  ในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ  แบงออกเปนกาํหนดการหลกั   ๓  ประการ และ 
           กําหนดการเสริม   ๒  ประการ   อยากทราบวากําหนดการเสริม  คือขอใด 

ก. การปรับปรุงสภาพแวดลอมและชวยเหลือประชาชน 
ข. การพิทักษประชาชนและทรัพยากร 
ค. การปราบปรามกองกําลังติดอาวุธ 
ง. การปฏิบัติการจิตวิทยา 

๔๕.  ปจจัยทีม่ีผลตอความสําเร็จของการ  ปปส.  คือ 
ก. ใชกําลังทหาร และ จนท.พิเศษ อ่ืนๆ ใหมากเทาที่ทําได 
ข. ใชความรุนแรงและเดด็ขาด 
ค. การที่ไดรับขาวกรองที่ละเอยีด  ถูกตอง  ทันเวลา 
ง. ใหเสรีในการปฏิบัติใหกับระดับ  ผบ.หนวย  อยูในพื้นที ่

๔๖.  การพิทักษประชาชนและทรัพยากร มีวัตถุประสงคที่สําคัญ   ๓  ประการ  ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก.  การตัดการสนับสนุน    
   ข. การคนหาและตัดรอนองคกรการกอความไมสงบ 
 ค.  สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ  
  ง.  การสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภยั 



๔๗.  ความหมายของการปฏิบัติการจิตวทิยา คือ 
 ก.  กําหนดเปาหมายหรือกลุมเปาหมาย   
   ข.  เปาหมายเปลี่ยนแปลงทาทีและพฤติกรรม 
 ค.  กระทําเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติหรือหนวยทหาร  
  ง.  ถูกทุกขอ 
๔๘.  การปฏิบัติการจิตวิทยาเปนสวนหนึง่ของงานใด 

ก.  การรักษาความมั่นคงภายใน   ข.  การพิทักษพื้นที่สวนหลัง 
ค.  ดานกิจการพลเรือนทางทหาร   ง.  การปฏิบตัิการยุทธ 

๔๙.  การใชการโฆษณาชวนเชื่อและกิจกรรมตางๆ  เขาดาํเนินการจัดอยูในขอใด 
 ก.  วัตถุประสงคของการปฏิบัติการจิตวิทยา  
   ข.  ความสําคัญของการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ค.  คุณลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยา   
   ง.  หัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา 
๕๐.  ขอใดคือหัวใจของความสําเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ก.  การขาวกรองที่มีรายละเอียดและทันสมัย ข.  การใชขอมูลของทุกระดับหนวย 
 ค.  การวางแผนที่เหมาะสมกับเวลา  ง.  ถูกทุกขอ 
๕๑.  หนวยบญัชาการสงครามพิเศษ มีศนูยสงครามพิเศษเปนหนวยสวนการศกึษาเกี่ยวกับสงครามพิเศษ  
           มีหนวยใดเปนหนวยปฏิบัติ 
 ก.  กองรอยปฏิบัติการจิตวทิยา   ข.  กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา 
 ค.  การปฏิบัติการจิตวิทยา   ง.  กองสงครามพิเศษ 
๕๒.  การปฏิบัติการจิตวทิยา สงครามนอกแบบ การปฏิบัติมุงไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อชักจูงโนมนาว
จิตใจให 
           มาเปนฝายเราหรือใหเขารวมขบวนการตอตานฝายตรงขามกระทําในลักษณะปกปดผูปฏิบัติหลักไดแก 
 ก.  เจาหนาที่ฝายปกครอง    ข.  เจาหนาที่ของหนวยรบพิเศษ 
 ค.  ขบวนการตอตานในทองถ่ิน   ง.  ถูกทั้งขอ  ข. และ  ค.   

วิชา  ปนพก ๘๖ 
๕๓. ปนพก ๘๖ จัดเปนอาวุธประจํากาย ที่มีน้ําหนกัเบา ใชงาย คลองตัว  มีความกวางปากลํากลองเทาไร 
 ก.  ๑๑ มม.     ข.  ๙ มม.  
 ค.  ๖ มม.      ง.  ๔๕ นิว้  
๕๔. ซองกระสุนปนพก  ๘๖  บรรจุกระสุนไดทั้งหมดกี่นัด 
 ก.  ๑๐ นัด      ข.  ๙ นัด  
 ค.  ๗ นัด      ง.  ๑๕ 



๕๕.  ปนพก ๘๖ มีระยะยิงหวังผลเทาไร 
 ก.  ๑๐๐ เมตร     ข.  ๘๐   เมตร  
 ค.  ๕๐ เมตร     ง. ๑๕ เมตร 
๕๖.  ปนพก ๘๖ เปนเปนอาวุธที่มีขนาดน้ําหนกัเบา สําหรับปองกันตัวของพลยิงอาวุธประจําหนวยตาง ๆ  
          อยากทราบวา  เปนอาวุธประจํากายของตําแหนงอะไร 
 ก.  พลยิง  ค. เอ็ม ๒๐๓      ข. พลยิงผูชวย  ค.๘๑  
 ค.  พลยิงผูชวย ปก.เอ็ม ๖๐    ง.  พลยิง  ปก.เอ็ม ๖๐ 

วิชาเหลาทหารปนใหญ 
ปนใหญตอสูอากาศยาน 
๕๗.ในการยิงเปาหมายเคลื่อนที่เราจะตองยิงดักเปาหมายก็เพราะวาตัวกระสุนตองใชเวลาในการวิ่งจากปาก    
        กระบอกปนสูเปาหมายขณะเดยีวกนัเปาหมายกาํลังเคลื่อนที่เชนกนัถาเปาหมายมีความเรว็ ๒๕๐ หลา/
วินาท ี  
       ลูกกระสุนมีความเรว็ตน วิ่งถึงระยะดกัเปาหมายใชเวลา ๒ วินาที  อยากทราบวาเราจะตองเล็งปนดัก  
       เผ่ือหนาเปาหมายในระยะเทาใด 
    ก.  ๒๕๐  หลา                             ข. ๕๐๐  หลา 
          ค.  ๗๕๐  หลา                          ค. ๑๔๐  เมตร 
๕๘.ในวิชาหลักยิง ปตอ.ความหมายของเสนตางๆ ในแนวบิน   คําวา เสนแนวบินหมายถึง เสนอะไร 
             ก.  เสนตรงที่ตอออกจากแกนลําตวัเปาหมายออกไปโดยไมมทีี่ส้ินสุด 
             ข.  เสนตรงที่เครื่องบิน ๆ  ตามแสงอาทิตย 
             ค.  ระยะเปาหมายแลน                                         
    ง.  ไมมีขอถูก 
๕๙. แนวบินพเิศษในเมื่อเปาหมายบินเขาสูจุดดุมหมุนของปน เรียกวาแนวบินตรงปน  แตเมื่อรวมกนัทั้ง 
         หมดแลวจะไดแนวบนิตางๆ จํานวน ๑๐ แนวบิน  เชน แนวบินเขาระดับ    แนวบินเขาไตขึน้ ฯลฯ   
         อยากทราบวาแนวบินเขาระดับ  หมายความวาอยางไร 
              ก.  เปาหมายบินเขาหาจุดที่ตั้งปนตรงดิ่งและความสูงคงที่ 
              ข.  เปาหมายบินเขาหาจุดที่ตั้งปนตรงดิ่งและความสูงเพิ่มขึ้น 
     ค.  เปาหมายบนิเขาหาจดุที่ตัง้ปนตรงดิ่งและความสูงดิ่งลง                 
      ง.  เปาหมายบนิออกจากจุดที่ตั้งปนตรงดิง่และความสูงคงที่ 



๖๐. การสงครามทางอากาศนั้นฝายคุกคามจะแบงขัน้ตอนการดําเนินการสงครามออกเปน ๒ ขัน้ตอน ขอใด 
         กลาวถึงการดําเนนิการในขั้นแรกของสงครามทางอากาศ 
     ก.  ใชมาตราการตอตานทางอีเลคโทรนิคสอยางกวางขวาง 
            ข.  โจมตีหนวย ปตอ.และระบบการควบคมุบังคับบัญชา 
            ค.  การสนับสนุนทางอากาศใกลชิด   

ง.  ขอ ก และ ข.ถูก 
๖๑. การใชเครือ่งบินสนับสนุนทางอากาศใกลชิดนัน้นอกจากเปนการ ตัดรอนกําลัง  และทําลายขาศึก
โดยตรง 
         แลวขอใดกลาวไดถูกตอง 
            ก.  เพื่อขยายขดีความสามารถทางระยะยิงของทหารปนใหญฝายตน 

ข.  เพื่อปองกนัมิใหฝายตรงขามใชอาวุธ ปตอ. 
            ค.  เพื่อปองกนัมิใหฝายตรงขามเพิ่มเติมกําลัง           

ง.  ที่กลาวมาแลวถูกทุกขอ 
๖๒. เครื่องบินขับไลทิ้งระเบิดเปนเครื่องบินสมรรถภาพสูงอาศัยความเร็วเพื่อผลการจูโจมและความอยูรอด
เปน 
        สําคัญเหมาะที่จะโจมตตีามแกนยาวของเปาหมายสอดคลองกับรูปแบบอาการกระจายของระบบอาวุธที่   
         ติดตั้งการปลอยอาวุธสูเปาหมายภาคพื้นมีดวยกันหลายวิธีเชน การทิ้งระเบิดระดับสูง ,การดําทิ้งระเบิด  
         ฯลฯ   ขอใดกลาวถึงขอเสียของการดําทิ้งระเบิด 
              ก.  ถูกตรวจพบงาย                    

ข.  ตองโจมตีขณะทัศนวิสัยดีเพื่อเกื้อกูลตอการคนหาเปาหมาย 
              ค.  การปลอยอาวุธมีความแมนยํา                       

ง.  ขอ ก.และ ข.ถูก 
๖๓. อากาศยานของประเทศโซเวียตมีการเรียกชื่อทั่วไปเปนที่รูจักกนัในกลุมประเทศนาโต เครื่องบิน 
ตระกูลมิค   
         เชน มิค – ๒๑ ,มิค – ๒๓    เปนเครือ่งบินประเภทอะไร                   
       ก.  เครื่องบินขับไล                            ข.  เครื่องบินทิ้งระเบิด        
             ค.  เฮลิคอปเตอรโจมตี                             ง.  เครื่องบินเติมน้ํามนั 



๖๔. เทคนิคในการปลอยอาวุธของเครื่องบินขับไลทิ้งระเบิดมดีวยกันหลายวิธีไดแก การทิ้งระเบิดระดับสูง, 
        การดําทิ้งระเบิด,การทิ้งระเบิดระดับต่าํ,การโจมตีระยะไกล,เทคนคิการบินไตขัน้สูง,การทิ้งระเบิดแบบ 
        ปลอยลงขอใดเปนการโจมตีระยะไกล 
           ก.  การปลอยอาวุธนําวิถีเขาทําลายที่ตั้ง ปตอ.โดยการปลอยอาวุธโจมตีนั้นอยูนอกระยะยิงของ ปตอ. 
            ข. ใชเทคนิคการบินไตขึ้นสูงใชวิธีการบินเขาสูเปาหมายในระดบัต่ํา 
            ค.  จะบินเขาสูเปาหมายในระดับความสูง  ๙๐๐ – ๘๐๐๐ ฟุต                     

ง.  ถูกทุกขอ 
๖๕.ยุทธวิธีมลูฐานของเครื่องบินขับไลทิ้งระเบิดจะใชวธีิใชความเร็วสูงสุดและใชความสูงต่ําสุดทัง้นี้เพื่อ
อะไร 
            ก.  เพือ่ความอยูรอดของเครื่องบิน                           

ข.  เพื่อจํากัดเวลาในการคนหา พิสูจนฝาย 
             ค.  เพื่อใหเกดิการปรากฏตัวของเครื่องบินนอยที่สุด                    

ง.  ถูกทุกขอ 
๖๖. ปญหาหลกัยิงเบื้องตนของ ปตอ.คือการกําหนดจุดในอากาศ เบื้องหนาเปาหมายอันเปนจดุที่คาดวา   ลูก   
         กระสุนที่ทําการยิงออกไปจะถูกเปาหมาย ณ จุดนัน้  นศท.มีความเขาใจเกี่ยวกบัเปาหมาย ปตอ.อยางไร 
            ก.  หลับตาซายเล็งดวยสายตาขวาแลวทําการยิงกถู็กเปาหมาย 
            ข.  เปาหมายขนาดใหญสวนมากแลวงายในการเลง็ตรง 
            ค.  เปนเปาหมายเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง                

ง.   เปาหมายเปนจุดหยุดอยูกับที่ 
๖๗.  การเรียกชื่อแนวบนิ การที่จะอธิบายลักษณะของแนวบินใดๆใหชัดเจนไดนัน้จะตองแยกออกสอง
ลักษณะ  
          คือระดบัสูงและทิศทาง  ระดบัสูงหมายถึงระดับสูงของเปาหมายจากพืน้ระดบัแบงออกเปน ๓ แนวบนิ 
คอื 
          ก. แนวบินระดับ,แนวบินไตขึ้น,แนวบินดําลง        ข. แนวบินระดับ,แนวบินดําขึ้น,แนวบินไตลง 
            ค. แนวบินระดับ,แนวบินเฉยีง,แนวบินวงกลม       ง. แนวบนิระดับ,แนวบนิทางสูง,แนวบนิทางดิ่ง 
๖๘. การปฏิบัติการของฝายคุกคามโดยเนนเปนอยางมากในเรื่องการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีใหกับ การ
ปฏิบัติ   
        ทางพื้นดนิการโจมตีสวนใหญจะกระทําตอเปาหมายตามแผนเพื่อตัดรอนกําลังกองหนุนในพื้นที่ 
ปฏิบัติการ   
         ทางยุทธวิธี    การปฏิบัติเหลานี้เรียกวา 
             ก. การลาดตระเวนทางอากาศ                   ข. การเคลื่อนยายทางอากาศยุทธวิธี 
             ค. การโจมตีทางอากาศ                             ง.  การขมขวญัและปฏิบัติการทางดานจิตวิทยา 



๖๙. ทิศทางหมายถึงทิศทางบินสัมพันธกบัที่ตั้งปน  ขอใดคือความหมายของแนวบนิออก 
              ก.  บินเขาหาจดุที่ตัง้ปนตรงศรีษะพอด ี               ข.  บินออกจากจุดที่ตั้งปนตรงศรีษะพอด ี
              ค.  บินเขาหาจดุที่ตัง้ปนไปทางซาย – ขวา           ง.  ไมมีขอถูก 
๗๐.การปฏิบัติการของฝายคุกคามโดยเนนเปนอยางมากในเรื่องการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีใหกับ การ
ปฏิบัติทางพื้นดิน     การรวบรวมขาวกรองเกี่ยวกับขาศกึโดยใชอุปกรณรวบรวมขาวกรองทางอากาศ 
ตั้งแตสายตาของนักบินจนถึงอุปกรณตรวจจับอีเลคทรอนิคสที่ทันสมัย     การปฏิบัติเหลานนี้เรียกวา 
        ก. การลาดตระเวนทางอากาศ                       ข. การเคลื่อนยายทางอากาศยุทธวิธี 
            ค. การโจมตีทางอากาศ                                 ง.  การขมขวญัและปฏิบัติการทางดานจิตวิทยา 
๗๑. เครื่องบินที่เปนเปาหมายของ ปตอ.จะบินในลักษณะดังนี ้ บินเปนเสนตรง  ,บินดวยความเร็วคงที่,
ระยะใกลสุดของเปาหมายกบัปน(ระยะลาด ณ จดุกึ่งคงที่)  ปตอ.และเครื่องเล็งที่ตองใชแกปญหาไดนํา
หลักการเรขาคณิตมาใชโดยการสรางพื้นเอียงทางเรขาขึ้น  เปาหมายและอาวุธถูกกําหนดใหอยูในพื้นลาดนี ้ 
เรียกวา แนวความคิดในการใชพื้นลาด   ขอใดคือ แนวความคิดในการใชพื้นลาด    
              ก.  การลดปญหาในการเล็งของพลเล็ง ปตอ.ใหเหลือเพยีงมมุดักเพยีงมุมเดียว 
              ข.  การลดปญหาในการเขาที่ตั้งยิงหมู ปตอ. ในการเลือกที่ตัง้ยิง 
              ค.  การลดปญหาในการพิจารณามอบภารกิจใหหมู ปตอ.                
  ง.  ไมมีขอถูก 

แผนที่  ทหารปนใหญ 
๗๒.  มุมแบริ่ง  คือ 
         ก. งามมุมที่ทํากับแกน เหนือ – ใต   มีคาไมเกิน ๑,๖๐๐    มิลเลียม 
         ข.  งามมุมที่ทํากบัแกน เหนอื – ใต   มีคาไมเกิน ๓,๒๐๐  มิลเลียม 
         ค.  งามมุมที่ทํากับแกน เหนอื – ใต   มีคาไมเกิน ๔,๘๐๐  มิลเลียม 
         ง.  งามมุมที่ทํากับแกน เหนอื – ใต   มีคาไมเกิน ๖,๔๐๐   มิลเลียม 
๗๓.  การวัดระยะในการทํางานแผนที่ทหารปนใหญหลักฐานที่นํามาใชเปนระยะคํานวณหาสวนสัมพันธอ่ืนๆ 
คือ 
           ก.    ระยะทางลาด       ข.   ระยะทางดิ่ง         ค.    ระยะทางราบ             ง.   ระยะทางสูง 
๗๔.  ความตองการมูลฐานของการลอดลัด เพื่อใชในการคํานวนหาคาพิกัดและความสูง 
            ก. ระยะ  มุมสูง   มุมดิ่ง          ข.   ระยะ    มุมทางระดับ   มุมดิ่ง 
            ค.  ระยะ  มุมภาค   มุมสูง         ง.    พิกัด    มุมภาค    มุมดิ่ง 
๗๕. ลวดลานวันระยะที่ชุดแผนที่ ป. ของรอย ป.สนาม ไดรับเปนชนดิ 30 เมตร  หนาเดียว ซ่ึงสามารถอาน

ไดละเอยีดถึงเทาใด 
        ก.  ละเอียดถึง 0.0005 เมตร                                      ข.  ละเอียดถึง 0.01 เมตร 
           ค.  ละเอียดถึง 0.001 เมตร                                        ง.  ละเอียดถึง 0.005 เมตร 



๗๖.  ที่ตั้งสถานีตรวจอากาศ ปกติไมจําเปนตองจัดหาขายควบคุมทางแผนที่หลักฐานงานแผนที่ของที่ตั้ง 
          สถานีตรวจอากาศทีจ่าํเปนตองใชคอื 
           ก.  แนวแสดงมุมภาค                                      ข.  พิกัด ความสูง           
              ค.  มุมภาคทิศทางยงิ               ง.  ไมจําเปนตองใช 
๗๗. มุมที่วัดเวียนตามเข็มนาฬิกาจากแนวแสดงมุมภาค ไปยังแนวพื้นยิง คือ 
          ก.  มุมภาคตาราง                                   ข.  มมุภาคแนวแสดงมุมภาค         
              ค.  มุมตรงทิศ                ง.  มุมทางระดบั 
๗๘. ขอเสียของการทํางานแผนที่วิธีการสามเหลี่ยมขอหนึ่งก็คือ เสียเวลาในการลาดตระเวน และวางแผน

มาก แตขอดใีนการปฏิบัติงานในสนามก็คอื 
              ก.  ใชเวลาในการคํานวณนอยที่สุด และขยายขายงานไดไกล    

ข. ไมตองเสียเวลาในการถากถางเสนเล็งมาก 
          ค.  ใชเวลาในการทํางานในสนามนอย                                      

ง.  จุดทุกจดุ (A - B - C) จะตองมองเห็นกนั 
๗๙. การแปลงใหเปนพิกัดตารางรวมนั้นจะกระทําเมื่อหมดุหลักฐานของหนวยรองแตกตางจากหมุด                
        หลักฐาน ของหนวยเหนืออยางไร 
          ก. มุมภาคผิดไป ๒ มิลหรือมากกวา          
    ข. รัศมีความผิดพลาดของหลักฐานเริ่มตน  ๑๐ เมตรหรือมากกวา  
           ค.  ความสูงผิดพลาด ๒ เมตรหรือมากกวา                              

ง.  ถูกทุกขอ 
๘๐. ขายควบคุมหลักฐานทางแผนที่อาจจะหาไดจากสารบบหมุดหลักฐานของหนวยผลิตแผนที่แหงชาต ิ
        หรืออาจไดรับหลักฐานงานแผนทีจ่ากหนวยเหนือมุมภาคเริ่มตนที่ถูกตองนั้นหามาไดอยางไร 
            ก.  เครื่องวัดมมุภาคแบบไยโร                     ข. โดยการตรวจการณทางดาราศาสตร 
            ค.  โดยการคํานวนจากพกิัดที่ทราบ             ง.  ถูกทุกขอ 
๘๑.   หลักฐานเริ่มตนเมื่อจะทํางานแผนที ่จะตองทราบ 
           ก. พิกัดจุดเริ่มตน  , มุมทิศของจุดเริ่มตน                 ข. พิกัดจดุเริ่มตน  , มุมขางของจุดเริ่มตน 
           ค. พิกัดจดุเริ่มตน  , มุมภาคของจุดเริ่มตน                ง.  พิกัดจดุเริ่มตน  , มุมตรงทิศของจุดเริ่มตน 
๘๒.  มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเมื่อรวมกันแลวจะมีคา 

     ก.   ๑,๖๐๐  มิลเลียม              ข.  ๓,๒๐๐  มิลเลียม         
       ค.  ๔,๘๐๐  มิลเลียม               ง.   ๖,๔๐๐  มิลเลียม 

๘๓.   “ แนวหรือเสนที่ทราบคาทิศทาง  ท่ีสรางบนพื้นดนิใกลกับที่ตั้ง ใชเปนแนวอางในการ ตั้งกลองเรียกวา ” 
            ก.  แนวเสนยิง                                                             ข.  แนวเสนเล็ง                                                                        
              ค.  แนวแสดงมุมภาค                                             ง.  แนวสมมุติ 



๘๔. กรณีที่ขายควบคุมหลักฐานทางแผนที่ไมสามารถกําหนดไดในทนัทีทันใดความรับผิดชอบในการ
วางแผนงานแผนที่จะตองริเร่ิมในการขยายขายควบคุมขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก.  ทําการวดัพรอมกัน(การสงทิศทาง)                       ข.  การลอดลัดเฉพาะทิศทาง 
ค.  ขยายขายงานสามเหลี่ยม                                     ง.  ขอ ก.และ ข.ถูกตอง 

๘๕. ขอใดเปนงานแผนที่บริเวณที่ตั้งยิง 
ก.  ที่ตั้งที่ตรวจการณ                               
ข.  การสกัดตรงเพื่อสรางหมุดหลักฐานทีห่มาย 
ค.  การทําที่ตั้งยิงใหกับที่ตั้งเรดารและที่ตั้งยิงสํารองของ รอย ป.                   
ง.   ไมมีขอถูก 

๘๖. ณ จดุเริ่มตน มุมภาคไปสถานีหลังเทากับ ๑๒๐ มิลเลียม วัดมุมทางระดับได ๒,๓๐๐ มิลเลียม  อยาก
ทราบวามุมแบริ่งไปสถานีหนามีคาเทาใด 

ก. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เทากับ ๒๔๒๐ ลบ ๓๒๐๐    เทากับ      S  ๗๘๐  W 
ข. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐ เทากับ  ๒๔๒๐ ลบ ๖๔๐๐     เทากับ     S  ๗๘๐ W 
ค. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐  เทากบั  ๒๔๒๐ บวก ๓๒๐๐ เทากับ     N ๖๒๐  W 
ง. ๑๒๐ บวก ๒๓๐๐  เทากบั  ๒๔๒๐ บวก ๖๔๐๐   เทากับ     N ๖๒๐   W 

ศูนยอํานวยการยิง 
๘๗. ดินสอดํา ๖H (ใสแข็ง) ใชสําหรับ 
 ก.   เขียนตวัอักษร    ข.    เครื่องหมายแสดงที่ตั้ง 
            ค.   ขีดเสนตรงที่เปนหลักในการวดั  ง.    ถูกทุกขอ 
๘๘.  แผนตารางทับเปาหมาย เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับกําหนดที่ตั้งเปาหมายลง บนแผนเรขาดวยวิธีอะไร 
 ก.  พิกัดตาราง         ข.   โปลาร              ค.  ยายจากจุดที่ทราบ ง.    ขอ ก  และ ข  ถูก 
๘๙. การกําหนดที่ตั้งของจดุใดจดุหนึ่ง (เปาหมาย) ลงไวบนแผนเรขายิง โดยระบุเปนงามมุมจากทศิทางใดทิศทาง 
        หนึ่งซึ่งเปนแนวอางกบัระยะหางทางขางจากจุดทีท่ราบแลว เรียกวาการกรุยแบบ 
 ก.   การกรุยแบบพิกัดตาราง   ข.   การกรุยแบบยายจากจดุที่ทราบ 
 ค.   การกรุยแบบโปลาร    ง.    ถูกทุกขอ 
๙๐.ในสมุดตารางยิงมมุยิงเลก็ทานจะหาคามุมสูงไดจากตารางอะไร 
 ก.   ตาราง G ข.    ตาราง I  ค.  ตาราง  F  ง.   ตาราง  K   
๙๑. แผนเรขายิงที่มีใชอยูในศูนยอํานวยการยิงนั้น มีอยูดวยกัน ๒ ชนิด คือ 
 ก.    แผนเรขาจากการยิง                        ข.     แผนเรขาจากงานแผนที่                                
            ค.    แผนเรขายิงจากหนวยเหนือ               ง.    ขัอ ก  และ ข ถูก 
 
 



๙๒. เครื่องหมายแสดงที่ตั้ง เปนสัญญาลักษณที่ใชเพื่อหมายที่ตั้งของจดุตาง ๆ  ที่กรุยลงบนแผนเรขายิง มี
ลักษณะเปนรูปกากบาท โดยเริ่มตนขีดเสนใหหางรอยหมุดกรยุออกไป ประมาณ ๔๐ เมตร แตละเสนยาว
ประมาณกีเ่มตร (มาตราสวน ๑:๒๕,๐๐๐)  
 ก.   ๑๔๐ เมตร       ข.   ๑๕๐ เมตร    ค.    ๑๖๐ เมตร    ง.   ๒๐๐ เมตร 
๙๓. เสนตรงที่ลากไวบนแผนเรขายิงสําหรับใชเปนเครื่องชี้มาตรามุมทศิบนโคงมาตรามุมของแผนวดัระยะทศิ  
คือ 
 ก.    ขีดหลักมมุภาค                  ข.     ศรทิศ 
 ค.    ขีดหลักทศิเหนือ                 ง.     ไมมีขอใดถูก 
๙๔. การหาหลักฐานยิงเมื่อไมมีการตั้ง บย.โดยใชบรรทัดตารางยิงการหาคามุมสูงและคาเวลาชนวน
ดําเนินการอยางไร 

ก.  เล่ือนเสนหางมาไปทับระยะแผนเรขา                
ข.  อานมุมสูงใตเสนหางมาบนมาตรามุมสูง 

               ค.  อานคาเวลาชนวน เอ็ม ๕๖๔  และคาเวลาชนวนเอ็ม ๕๘๒ ใตเสนหางมาจากมาตราเวลาชนวน 
               ง.  ถูกทุกขอ 
๙๕. การตรวจสอบความถูกตองหลักฐานตาง ๆ  ที่หาไดจากอุปกรณช้ินหนึ่งยอมแตกตางจากหลกัฐานที่หา
ได จากอุปกรณอีกชิ้นหนึ่งโดยเฉพาะอุปกรณทางกราฟฟคเนื่องจากความแตกตางดงักลาว จึงยอมให
ผิดพลาดไดภายในหวงความคลาดเคลื่อนในขอใด 
              ก. ระยะแตกตางกันไมเกิน บวก หรือลบ ๓๐ เมตร     
   ข. ระยะแตกตางกนัไมเกนิ บวก หรือลบ ๕๐ เมตร 
              ค. ระยะแตกตางกันไมเกิน บวก หรือลบ ๑๐ เมตร               
   ง. ไมมีขอถูก 
๙๖. มุมพื้นทีย่งิคือผลรวมทางพีชคณิตระหวางมุมพื้นทีก่บัมุมพื้นที่เพิ่มเติมมุมพื้นทีย่งิจะตองมีเครือ่งหมาย       
         แสดงคาไวเสมอใชคาใกลเคียง  ๑  มลิเลียม  ขอใดเปนสูตรในการหามุมพื้นที ่
               ก. มุมพื้นที่ เทากับ แตกตางสูงหารดวยระยะ ใน ๑,๐๐๐         
      ข. มุมพื้นที่ เทากับ ระยะหารดวยแตกตางสูง 
               ค. มุมพื้นที่ เทากับ ดานประชิดมมุหารดวยดานตรงขามมุม              
     ง.  ไมมีขอถูก 
๙๗. ถาทานตองการทราบคาแฟคเตอรมุมพื้นที่เพิ่มเติมเปนตัวแกที่ใชสําหรับชดเชยความไมแข็งของวิถี 
        กระสุนทานจะเปดสมุดตารางยิงไดในตารางใด ชองอะไร 
            ก.  ตาราง H   ชอง ๑๒ และ ๑๓                   ข.  ตาราง H  ชอง ๓ และ ๔                   
            ค.  ตาราง  G  ชอง ๑๒ และ ๑๓                   ง.   ตาราง G  ชอง  ๓ และ ๔         
                           



๙๘. ในบรรทดัตารางยิงมุมยิงเล็กนัน้มาตรา ๑๐๐/ร.แสดงคาเปนจํานวนมิลเลียมมาตรานี้มาจาสูตรสัมพันธ 
          มิลเลียม  (ก เทากับ ผ/ร)และคา ๑๐๐/ร   สัมพันธกับระยะยิง  อยากทราบวาคานี้จะนํามาใชในกรณใีด 
              ก. คาตัวแกอาการเยือ้งของกระสุน     

ข.  คาตัวแกทศิทางลมสงและลมตาน 
              ค. เมื่อจําเปนตองใชตําบลระเบดิไปทางขางหรอืทางสูง                
  ง.  ขอ ก.และ ข.ถูก 
๙๙. ในบรรทดัตารางยิงมุมเล็กมาตราที่ใชสําหรับหาคาเวลาชนวน เอม็ ๕๖๔    อานคาละเอียดไดเทาใด 
              ก.   ๑  วินาท ี          ข.  ๐.๑   วินาที              ค. ๐.๐๑  วินาท ี            ง. ๐.๐๐๑  วินาที 
๑๐๐. ขอใดเปนสูตรการหาแตกตางสูงโดยไมใชบรรทดัมุมพื้นที่ยิง 
             ก. ตส.(ผ) เทากับ ก คูณ ร                                ข. ตส.(ผ) เทากับ ก หาร ร       
              ค. ตส.(ผ) เทากับ ก บวก ร                              ง.  ตส.(ผ) เทากับ  ก ลบ ร 
๑๐๑.สวนบรรจุคือปริมาณของดินสงกระสุนที่ใชในการยิงสําหรับกระสุนกึ่งรวมและกระสุนแยกบรรจุ      
อยากทราบวาในการพจิารณาวาจะใชสวนบรรจุใดนั้น พจิารณาจากอะไร 
             ก.  เวลาชนวนที่จะใชยิง           ข.  ชนิดของกระสุน             ค.  มุมทิศ                 ง.  ระยะยิง 
๑๐๒. ปจจยัในการตัดสินใจโจมตีเปาหมายของ นอย. มีหลายประการ  อยากทราบวาปจจยัเหลานี้ ไดแก
อะไรบาง 

ก. ที่ตั้งเปาหมาย ,ลักษณะเปาหมาย                        
ข. กระสุนที่ใช, หนวยยิงทีใ่ช 
ค. คําแนะนําของ ผบ.ชา ,คําขอใหทําการยงิ, สถานการณทางยุทธวิธี          
ง.  ถูกทุกขอ 

๑๐๓. ลําดับความเรงดวนในการโจมตีเปาหมาย เปนสิ่งสําคัญที่ นอย. จะใชในการตัดสินใจโจมตเีปาหมาย
กอนหรือหลัง  อยากทราบวา  นอย. เลือกลําดับความเรงดวนโดยพิจารณาจากสิ่งใด 

ก.  ลักษณะเปาหมาย, ที่ตั้งของเปาหมาย, ภูมิประเทศ ,สภาพลมฟาอากาศ, นโยบาย ของ ผบ.ชา 
ข.   สภาพลมฟาอากาศ, ภูมิประเทศ,  ที่ตั้งของเปาหมาย 
ค.  ระบบคนหาเปาหมาย ,  ระบบอํานวยการยิง,    ระบบอาวุธกระสุน, ระบบการบังคบับัญชา 
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 

๑๐๔. ขาวถึงผูตรวจการณ ที่ ศอย. สงไปใหกับ ผตน.  ที่เปนสาระสําคัญประกอบดวยกี่สวน อะไรบาง 
             ก.  หนวยทีจ่ะยิง ,การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคําจากคาํขอยิง     

ข.  จํานวนนัด,หมายเลขเปาหมาย 
   ค.  คําสั่งเตือน, การกําหนดทีต่ั้งเปาหมาย         

ง.  ขอ ก.และ ข.ถูกตอง 



๑๐๕.  ตามปกติปนใหญสนามมักจะตั้งยิงในที่กําบังเพื่อซอนพรางตนเองจากขาศึกการตั้งปนใหญไวในที่
กําบังยอมอาจทําใหไมสามารถทําการยิงดวยวิธีเล็งตรงจงึตองใชการยิงดวยวิธีเล็งจําลองตอเปาหมายเปน
สวนใหญปญหาการยิงดวยวิธีการเล็งจําลองของ ป.สนามนั้นเรียกวาปญหาหลักยิง ป.สนาม  ตอไปนี้ขอใด
เปนขั้นตอนในการแกปญหา หลักยิง ป.สนาม 
     ก. ทํางานแผนที่เพื่อหาที่ตั้งยงิและที่ตั้งเปาหมาย     
    ข. หาหลักฐานแผนเรขาเพือ่ใหทราบ ระยะยิงและทิศทาง 
              ค. หาแตกตางสูงและมุมพื้นทีย่ิง   

 ง. ถูกทุกขอ 
๑๐๖.  การอํานวยการยิงทางเทคนิค คือ 

ก. การแปลงคําขอยิงใหเปนหลักฐานยิง และสงคําสั่งยิงที่เหมาะสมไปยงัหมูปน 
ข. การวิเคราะหคาํขอยิง และหาวิธียิง,การใชกระสุน และเลอืกหนวยยิงที่เหมาะสม 
ค. การควบคุมบังคับบัญชาหนวยยิง ใหสนับสนุนการยิงอยางเหมาะสม 
ง. การรวบรวมภารกิจยิง และจดัแบงหนวยยิง ใหเหมาะสมกับสถานการณทางยุทธวิธี 

๑๐๗.  ตามปกติ อาวุธปนใหญ เปนอาวุธทีใ่ชยิง ในระบบการเล็งจําลอง คือไมเห็นเปาหมายจากที่ตัง้ยิง  
           เพื่อที่จะใหลูกกระสนุไประเบดิยัง ณ เปาหมายไดอยางถูกตอง จึงจําเปนตองมีอะไร 
 ก.  การแกปญหายุทธวิธี ป.สนาม   ข.  การแกปญหาหลักยิง ป.สนาม   
 ค.  การแกปญหาการแบงมอบ ป.สนาม  ง.  การแกปญหาการควบคุม ป.สนาม 
๑๐๘.  ขอใดไมใชหนาที่โดยท่ัวไปของ ศอย.รอย 
 ก.   ควบคุมการรวมอํานาจการยิง   ข.   คํานวณหาหลักฐานยิง 
 ค.   โจมตีเปาหมายตามเหตกุารณ   ง.   โจมตีเปาหมายอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
๑๐๙.ในกองพนั  ป.ชต. ไดกาํหนดใหมีขายวิทยุ ระบบ FM  ที่เกีย่วของกับการยิงอยู ๔ ขาย ขอใดกลาวไดถูกตอง 
  ก. ๔ ขาย ไดแก   บังคับบัญชา ,   อํานวยการยิง ,  แผนที่ , แจงเตือนภัยเนิ่น 
               ข. ๔ ขาย ไดแก   บังคับบัญชา/ อํานวยการยิงกองพัน ,  แผนที่ , แจงเตือนภยัเนิ่น  
               ค. ๔ ขาย ไดแก   บังคับบัญชา/อํานวยการยิงกองพัน , อํานวยการยิง กองรอย ๑ - ๓ 
               ง. ไมมีขอถูก 
๑๑๐.ในการรองขอการยิงจากผูตรวจการณหนาถึงศูนยอํานวยการยิงในโอกาสแรกของการเปดขายการติดตอ 
          นั้นจําเปนตองใชระบบรับรองฝายอยากทราบวาเพือ่ความมุงหมายใด 

ก.  ระบบรับรองฝายเปนสวนหนึ่งขององคประกอบคําขอยิง 
            ข.  ปองกันขาศึกลวงเลียนรองขอการยิงปนใหญยิงทหารฝายเดียวกนั 
            ค.  แจงเตือนให  ศอย.ระมัดระวังในการระงับใชวิทย ุ               

ง.  ที่กลาวมาถูกทุกขอ 



๑๑๑. แผนวัดระยะทิศใชสําหรับวัดมุมเปนมิลเลียม,วัดระยะเปนเมตร และวดัมุมทิศจากหนวยยิงไปยังที่
หมายสําหรับการวัดมุมภาคและจากที่ตรวจการณไปยังทีห่มาย   อยากทราบวาถา ป.จําลองทิศไว ๒,๘๐๐ มิ
ลเลียม    
          วัดมุมทศิไปทางขวาของเสนเล็งเทากับ  ๑๐๐ มิลเลียม อยากทราบวามุมทิศสั่งปนจะมีคาเทาใด 

ก. ๒,๗๐๐ มิลเลียม                             ข. ๒,๙๐๐  มิลเลียม 
ค. ๓,๒๐๐ มิลเลียม                              ง. ๔,๘๐๐  มิเลียม 

๑๑๒. มุม ต.เปนงามเล็ก ณ เปาหมายทีเ่กิดจากการตัดกันของแนวปนเปาหมายและแนวตรวจการณเปาหมาย 
          ดังนั้น มุม ต.มีคาไมเกิน ๓,๒๐๐ มิลเลียม  อยากทราบวาถามุมภาค แนวปน – เปาหมาย มคีา ๓,๑๐๐  
มิลเลียม มุมภาค แนวผูตรวจการณหนา – เปาหมาย  มีคาเทากับ ๓,๔๐๐ มิลเลียม มุม ต. มีคาเทาาใด. 

ก.  ๓๐๐   มิลเลียม     ข. ๕๐๐   มิลเลียม     ค. ๒,๙๐๐ มิลเลียม   ง. ๓,๒๐๐ มิลเลียม 
๑๑๓. คาของเวลาชนวน ที่แสดงไวบนบรรทัดตารางยิง เปนคาที่สัมพันธกับอะไร 

ก.  ระยะยิง                                                ข.  สวนบรรจุ และอุณหภูม ิ
ค.  มุมสูงและมุมพื้นที่เพิ่มเตมิ                  ง.  มุมทิศและมุมยิง 

๑๑๔.ในการยงิกระสุนปนใหญชนวนเวลาสูงตําบลระเบิดที่เหมาะคือ  
 ก.   ๑๕ เมตร      ข.   ๒๐  เมตร               ค.   ๓๐ เมตร                 ง.     ๕๐ เมตร   
๑๑๕. มาตรามุมเยื้องบนบรรทัดตารางยิงแสดงคามุมเยื้องของกระสุนมคีาเปนมิลเลียมเนื่องจากลํากลองปนมี
เกลียวเวยีนขวาดังนั้นเวลากระสุนตกกจ็ะเยื้องไปทางขวาตัวแกมุมเยื้องจึงเปนซายเสมออยากทราบวาตัวแก
มุมเยื้องดังกลาวนําไปใชกับมุมอะไรของหลักฐานยิง 
 ก. มุมสูง              ข.  มุมยิง                    ค. มุมทิศ                          ง.  มุมยิงใหญ 
๑๑๖. การรวมอํานาจการยิงโดยใชปนมากกวา  ๑  กองรอย  อาจจะเปนภารกจิยิงหาผลหรือปรับการยิง 
อาจจะยิงพรอมกัน ณ เปาหมาย  ,ตามคาํสั่งขาพเจา หรือ พรอมแลวยิงได แตวิธีการที่ไดผลมากที่สุด คือ.- 
    ก. ยิงหาผลพรอมกัน ณ เปาหมาย                  ข.  ยิงทําลายใกลชิด 
              ค. ตามคําสั่งขาพเจา                                     ง.   ปรับการยงิ 

วิชา  อุดมการณความรักชาต ิ
๑๑๗. “ ชาติไทย”  ใหอะไรกับเหลาคนไทยบาง 
 ก.  ชีวิตและความภาคภูมิใจ ข.  ชีวิตและเงนิทอง 
 ค.  แผนดินและที่ทํากิน ง.  แผนดิน  ชีวิตและศาสนา 
๑๑๘.  ขอใดแสดงออกถึงความผูกพันทางใจที่คนไทยมตีอบานเกิดเมืองนอนของคนไดชัดเจนมากที่สุด 
 ก. รักและหวงแหนถิ่นฐานบานเมืองและปองกันรักษาประเทศ 
 ข.  รักและดําเนินธุรกิจกับตางชาติเพื่อสนบัสนุนการคาของไทย 
 ค.  เสียภาษเียอะ ๆ เพื่อจะไดใชเปนงบประมาณประเทศได 
 ง.  บาํรุงใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนา 



๑๑๙.  ขอใดใหคําจํากดัความของคําวา “ ศาสนา”  ไดอยางชัดเจนที่สุด 
 ก.  เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเหลาประชาชน 
 ข.  ส่ิงที่มุงเนนใหกระทําความดี  ละเวนความชั่ว 
 ค.  คําสั่งสอนในทางที่ดีที่ผูเปนศาสดาแสดงสั่งสอนบัญญัติไวใหทําดลีะความชั่ว 
 ง.  ทางแหงการหลุดพนจากความทุกขทั้งมวล 
๑๒๐.  วัฒนธรรม หมายถึงสิ่งใด 
 ก.  ลักษณะแสดงความนยิมชมชอบในสังคม 
 ข.  ลักษณะถึงความเจริญงอกงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ค.  ส่ิงที่สืบเนื่องมาจากบรรพกาลนับถือสอบตอกันมา 
 ง.  ผลงานสรางสรรคอันเปนมรดกตกทอดกันมาในสังคม 

 
………………………… 

 


