
ธนาคารขอสอบ 
หลักสูตรการฝกนักศึกษาวิชาทหาร  ชั้นปท่ี  5  ชาย  ( เหลาทหารมา ) 

  เลือกขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 

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

ก.        ข. 
 ค.      ง. 
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 

xxxx 



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  การกําลงัสํารอง  
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  นายทหารสัญญาบัตร  
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  ไมสมควรจะนํามาสอนนกัเรียนทหารในระดับใด 
 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.  ความพรอมในหลักสตูร   ข.  การสรางความเชื่อมั่น 
 ค.  แผนการสอน     ง.  อารมณขัน 
๒๙.  การยืนในลักษณะใดทีม่ีลักษณะยนืพงิผนังและยนืในลักษณะอาการที่ไมมีเร่ียวแรง 
 ก.  ยืนกุมใตเขม็ขัด    ข.  ยืนลวงกระเปา 
 ค.  ยืนโดยใชไมช้ี    ง.  ยืนลักษณะคนสิ้นใจ 
๓๐.  ขอใดเปนพื้นฐานของการใชเสียงที่เหมาะสมอันดบัแรก 
 ก.  ระดับเสยีง     ข.  จงัหวะการพูด 
 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.  สวนบังคับบัญชาและสวนเตรียมการ  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.  การสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย 
๔๗.  ความหมายของการปฏิบัติการจิตวทิยา คือ 
 ก.  กําหนดเปาหมายหรือกลุมเปาหมาย   
   ข.  เปาหมายเปลี่ยนแปลงทาทีและพฤติกรรม 
 ค.  กระทําเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติหรือหนวยทหาร  
  ง.  ถูกทุกขอ 
๔๘.  การปฏิบัติการจิตวิทยาเปนสวนหนึง่ของงานใด 

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

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.  การปฏิบัติการจิตวิทยา สงครามนอกแบบ การปฏิบัติมุงไปสูประชาชนในพื้นที่ เพื่อชักจูงโนมนาวจิตใจ
ให 
           มาเปนฝายเราหรือใหเขารวมขบวนการตอตานฝายตรงขามกระทาํในลักษณะปกปดผูปฏิบัติหลักไดแก 
 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 
๕๗.  คุณลักษณะของปนกล  93 ขนาด .50  นิ้ว ขอใดกลาวไมถูกตอง 
       ก.   การทํางานดวยแรงถอย   ข.   สามารถยิงไดที่ละนดั 
       ค.   การทํางานดวยแกส    ง.   สามารถยิงไดเปนอัตโนมตัิ 
๕๘.  ปนใหญรถถังขนาด 76 มม. บ.32   เปนอาวุธหลักประจํารถ ถังเอ็ม 41 เครื่องปดทายเปนแบบใด 
       ก.   แบบลิ่ม เล่ือน  เปด - ปด  ทางดิ่ง  ข.   แบบอัตโนมัติ 
        ค.  แบบลิ่มเลื่อน  เปด -  ปด  ทางระดับ  ง.  แบบกึ่งอัตโนมัติ 
๕๙.  เครี่องควบคุมการยิงเลง็ตรงหลัก ถ.เอ็ม  41  กับกลองตรวจการณ  บ.20 ป.1 ของ ผบ.รถ และพลยิง มีระบบ 
        2 ระบบ คือ 
       ก.   ระบบ 1 เทา และ ระบบ  3  เทา   ข.   ระบบ 1 เทา และระบบ  4  เทา 
       ค.   ระบบ 1 เทา และระบบ 5 เทา   ง.  ระบบ 1 เทา และระบบ 6 เทา 
๖๐.  สีที่ทากระสุนปนใหญขนาด  76 มม. ทาไวเพื่อจุดประสงคใด 
       ก.  เพื่อความสวยงาม    ข.   ปองกันสนมิ 
       ค.  เปนรหัสแสดงชนิดกระสุน   ง.  ขอ ข และ ค ถูกตอง 
๖๑.  ปนกลรวมแกน  ขนาด  .๓๐  นิ้ว  เอ็ม.37  มีระยะยิงไกลสุดเทาใด 
       ก.  3,400  หลา                    ข.  3,500   หลา 
       ค.  3,600  หลา                    ง.  ไมมีขอใดถูก 



๖๒.  ปนใหญรถถัง ขนาด 76 มม.บ.32  มีสวนประกอบ 4 สวน ๆ   ขอใดมใิชสวนประกอบของ  ปนใหญรถถังขนาด  
76  มม. 
       ก.  ปลอกเบี่ยงแรงระเบิด    ข.  หองระบายแกสตกคาง 
      ค.  โครงเครื่องปดทาย    ง.   ไมมีขอใดถูก 
๖๓.  กลองเล็ง บ.97 มีกําลังขยาย 8 เทา มีกําลังขยายมากหรือนอยกวากลองตรวจการณ บ.20 ป.เทาใด 
       ก.  มากกวา  2  เทา    ข.  มากกวา  3  เทา 
      ค.  นอยกวา  2  เทา    ง.  นอยกวา  3 เทา 
๖๔.  ขอใดเปนคุณลักษณะของกระสุนระเบดิ (เฮชอี) 
       ก.  สีกากีแกมเขียว เครื่องหมายสีเหลือง  ข.  สีดํา เครื่องหมายสีเหลือง 
     ค.  สีเทา เครื่องหมายและแถบสีเหลือง  ง.  สีดําเครื่องหมายสีขาว 
๖๕.  กระสุนเจาะเกราะของปนกล เอ็ม.85 ขนาด .50 นิ้ว มลัีกษณะอยางไร 
       ก.  หัวทาสดีํา                    ข.  หัวทาสีเงิน 
      ค.  หัวทาสีฟา                    ง.  ไมทาสี 
๖๖.  ปนกล เอม็60 ดี ขนาด 7.62 มม. มีระยะยิงหวังผลไกลสุด 1,100 เมตร และมีระยะยิงไกลสดุเทาไร 
       ก.  2,725  เมตร     ข.  1,725  เมตร 
       ค.  4,725  เมตร     ง.  3,725  เมตร 
๖๗.  รถถัง เอ็ม 60 เอ 1  ถาปนใหญไมไดทาํการยิงใหออกกําลังปนทุก ๆ กี่เดือน 
       ก.  6  เดือน                    ข.  8  เดือน 
      ค.  3  เดือน                    ง.  10  เดือน 
๖๘.  รถถังเอ็ม 60 เอ 3   ถาปนใหญไมไดทําการยิงใหออกกําลังปนทุก ๆ กี่เดือน 
       ก.  6  เดือน                    ข.  8  เดือน 
       ค.  3  เดือน                    ง.  10  เดือน 
๖๙.  รถถังเบา 32 สติงเรย มีอาวุธหลักคือ ปนใหญแรงถอยต่ํา ขนาด 105 มม. แบบ แอล 7 และมีอาวุธรองคือปน
อะไร 
       ก.  ปนกล เอ็ม 240 ที ขนาด 7.62 มม.  ข.  ปนกล เอ็มซีซื 3 
       ค.  ปนกล เอ็มเอซีซี 58    ง.  ปนกล เอ็ม 60 
๗๐.  รถถังเอ็ม 41 เอ 2  และรถถัง เอ็ม 41 เอ 3  มีพลประจาํรถ 4 นาย  คือ 1  ผบ.รถ  2 พลยงิ  3  พลขับ  และคนที่  4  คือ
ใคร 
       ก.  พลยิงผูชวย                    ข.  พลกระสุน 
      ค.  พลบรรจุ                    ง.  พลนําสาร 



๗๑.  กระสุนระเบิดตอสูรถถัง (เฮชอีเอท-ีที) ตัวลูกระเบดิจะเปนสีดําและมีเครื่องหมายเปนสีอะไร 
       ก.  ขาว                     ข.  เหลือง 
       ค.  ฟา                                   ง.  แดง 
ยุทธวิธี 
๗๒.  ขอใดไมใชวัตถุประสงคของการรบดวยวิธีรุก 
       ก.  เอาชนะกําลังฝายขาศึก    ข.  ยึดรักษาภูมปิระเทศสําคัญ 
       ค . ขัดขวางมิใหขาศึกใชทรัพยากร   ง.  เอาใจ ผบ หนวย 
๗๓.  ขอใดมิใชลักษณะของการปฏิบัติการรบดวยวิธีรุก 
       ก.  การจูโจม                    ข.  การรวมกําลัง 
      ค.  การแทรกซึม     ง.  ความรวดเร็ว 
๗๔.  การปฏิบัติเมื่อปะทะกับรถถังขาศึกขอใดกลาวถูกที่สุด 
       ก.  ยิงตอบโต , คล่ีคลายสถานการณ , รายงานผลการปฏบิัติไปยัง ผบ.รอย 
       ข.  ยิงตอบโต , แจงเตือนสวนที่เหลือ , ผบ.หมวดสั่งเขาปะทะ , รายงานการปะทะไปยัง  ผบ.รอย , คล่ีคลาย  
สถานการณ ,รายงานผลการปฏิบัติไปยัง ผบ.รอย 
            ค.  แจงเตือนกาํลังพล,หาที่กําบังซอนพราง,รายงานการปะทะ,เตรียมการยิงโตตอบ 
       ง.  ถูกทุกขอ 
๗๕.  ขอใดไมใชแบบของการรบดวยวิธีรนถอย 
       ก.  การรบหนวงเวลา    ข.  การถอนตัว 
       ค.  การถอย                    ง.  การผละออกจากขาศึก 
๗๖.  การจัดกําลังในพื้นที่เขาปะทะมกีารจัดกําลังกี่สวน 
       ก.   สวนกําบัง                    ข.   กองระวังหลัง 
       ค.  กําลังสวนใหญ    ง.   ถูกทุกขอ 
๗๗.  ขอใดมิใชหลักการเสริมความมั่นคง  และการจดัระเบียบใหม 
       ก.   การระวังปองกัน    ข.   การลาดตระเวน 
       ค.   การวางกําลัง     ง.   การสงกลับ 
๗๘.  จุดประสงคของการรบหนวงเวลาคือ 
      ก.   การลีกเลี่ยงการรบแตกหกั    
       ข.   การลวงขาศึก 
       ค.   การผละออกจากขาศกึ    
       ง.   การปฏิบัติการรนถอยที่ทาํในพื้นทีเ่ฉพาะเจาะจงสําหรับเวลาที่เฉพาะเจาะจง 
๗๙.  รูปขบวนตอเนื่องใชกับสถานการณใด 
       ก.   การปะทะกับขาศึกไมหนาจะเกิดขึ้น  ข.  คาดวาอาจจะปะทะกับขาศกึ 



       ค.   จะมีการปะทะกับขาศึกแลว   ง.  ไมมีขอใดถูก 
๘๐.  รูปขบวนพื้นฐานของหมวด ถ. มีกี่รูปขบวน 
       ก.   4   รูปขบวน    ข.   5  รูปขบวน 
       ค.   6 รูปขบวน        ง.   7  รูปขบวน 
๘๑.  การตั้งรับแบบคลองตัว แบงกําลังเปน 3 สวน อะไรบาง 
       ก.  สวนระวังปองกัน  , สวนตั้งรับหนา , สวนกองหนุน  

ข.  สวนระวังปองกัน , สวนตรึง , สวนกองหนุน 
       ค.   สวนลาดตระเวน , สวนตัง้รับหนา , สวนกองหนุน  

ง.   สวนลาดตระเวน , สวนตรึง , สวนกองหนุน 
๘๒.  ลักษณะพึงประสงคของที่รวมพลคืออะไร 
       ก. ซอนพรางการตรวจการณทั้งทางพื้นดิน - และทางอากาศ        
       ข.   มีเสนทางเขาออกอยางนอย 1 เสนทาง 
       ค.  พื้นดินแข็งเปนที่ดอน  และกวางขวางกระจายกําลัง                       
       ง.   ถูกทุกขอ 
๘๓.  ขอใดอยูในหวัขอ "การจัดระเบยีบใหม" 
       ก.   การรายงาน     ข.   การทดแทน 
       ค.   การสงกลับ                    ง.   ถูกทุกขอ 
๘๔.  ขอใดไมใชคําสั่งยุทธการ 
       ก.   สถานการณ     ข.   ภารกิจ 
       ค.   การปฏิบัติ                    ง.   การรายงาน 
๘๕.  ระดับของการปฏิบัติในการตั้งรับมี 3 ระดับคือ 
       ก.   ปองกัน,ร้ังหนวง,ฉากกําบัง   ข.   ปองกัน,ถอนตัว,ฉากกําบัง 
       ค.   ลาดตระเวน,ร้ังหนวง,ฉากกําบัง                  ง.   ปองกัน,ร้ังหนวง,ถอนตัว 
๘๖.  เมื่อไดรับคําสั่งใหเปนกองระวังหนา ผบ.หมวด  จะตองทราบถึงสิ่งใดบาง 
       ก.  เสนหลักการเคลื่อนที่    ข.  กวางดานหนาที่ไดรับมอบ 
       ค.  การยิงสนับสนุนที่จะไดจากหนวยเหนือ  ง.  ถูกทุกขอ 
๘๗.  ภารกิจของกําลังในพื้นที่ตั้งรับหนาในการตั้งรับแบบยึดพื้นที่คืออะไร 
       ก.  ใชอํานาจในการยิง    ข.  ใชอํานาจการทําลาย , ขมขวัญ 
       ค.  ปฏิบัติการรบรวมกับทหารเหลาอื่น  ง.  ถูกทุกขอ 
 
 
 



๘๘.  หมูบังคบัการ (หมู บก.) กองบังคับการกองรอยรถถังเปนศูนยรวมของการปฏิบัติการทางทหารตาง ๆ รวมทั้ง   
การดําเนนิการทางยุทธการใหกับกองรอย ตามธรรมดาจะอยูภายใตการกาํกับดูแลของใคร 
      ก.   ผูบังคับกองรอย     ข.  รองผูบังคับกองรอย 
       ค.  ผูบังคับหมวด     ง.  นายทหารยานยนต 
๘๙.  การปฏิบัติการรบดวยวธีิรุกเพื่อทําลายกาํลังขาศึก  มีจุดประสงคเพือ่อะไร 
       ก.  ยึดรักษาภูมปิระเทศสําคัญ   ข.  ขัดขวางขาศึกมิใหใชแหลงทรัพยากร 
      ค.  ตรึงขาศึกไวในที่มัน่    ง.  ถูกทุกขอ 
๙๐.  การเขาตีประณีตจะแตกตางจากการเขาตเีรงดวนตรงที ่
       ก.  มีขาวสารเกีย่วกับขาศึกมากกวา   ข.  มีเวลาในการวางแผนมากกวา 
       ค.  มีการประสานการปฏิบัติและเตรียมการมากกวา ง.  ถูกทุกขอ 
๙๑.  การปฏิบัติเมื่อปะทะกับหมวดรถถังผสมกับการยิงตอสูรถถังของขาศึก ผูบังคับหมวดจะปฏิบัติอยางไร 
       ก.  ยิงตอบโตและการแจงเตือนสวนที่เหลือของหมวด  

ข.  ผูบังคับหมวดสั่งการใหเขาปะทะ 
      ค.  คล่ีคลายสถานการณโดยใชการยิงและการเคลื่อนที่  

ง.  ถูกทุกขอ 
วิชาหลักยิง 
๙๒.  การยิงสายทางกวางคือการยิงอยางไร 
      ก.  การยิงแจกจายกระสุนไปทางลึกโดยการเปลี่ยนระยะยิง 
      ข.  การยิงแจกจายกระสุนไปทางกวางโดยการเปลี่ยนมุมทศิ 
      ค.  การยิงแจกจายกระสุนไปทางกวางโดยการเปลี่ยนระยะยิง 
      ง.  การยิงแจกจายกระสุนไปทางลึกโดยการเปลี่ยนมุมยิง 
๙๓.  แผนจดระยะที่ใชอยูมี 2 แบบคือ 
      ก.   แบบวงกลม และแบบสามเหลี่ยม  ข.   แบบวงกลม และแบบภาพสังเขป 
      ค.   แบบหลัก และแบบรอง   ง.   แบบหลัก และ แบบเพิ่มเตมิ 
๙๔.  แผนการยงิของ ผบ.รอย  นั้นลักษณะเปาหมายของกองรอยจะกําหนดเปน 
      ก.   ตัวอักษร เชน ก – ข - ค    ข.  รูปสามเหลี่ยม 
      ค.   ตัวเลขเชน 1 – 2 - 3    ง.   รูปดาว 
๙๕.  ขอใดไมใชองคประกอบคําขอยิง 
      ก.   สวัสดีครับ                    ข.   การแสดงตนของผูตรวจการณ 
      ค.   คําสั่งเตือน                    ง.   การกําหนดทีต่ั้งเปาหมาย 



๙๖.  เครื่องควบคุมการยิงเพิม่เติมอันไดแก เครื่องกําหนดมุมภาคทิศ บ.31 มีคาความคลาดเคลื่อนเทาไร 
      ก.   ไมมีคาความคลาดเคลื่อนถามีตองสงซอม ข.   มีคาความคลาดเคลื่อน 100 มิลเล่ียม 
      ค.   มีคาความคลาดเคลื่อน 200 มิลเลียม  ง.   มีคาความคลาดเคลื่อน 400 มิลเลียม 
๙๗.  กระสุนลูกปรายใชยิงเปาหมายในลักษณะใด 
     ก.   รถถัง                    ข.   รถบรรทุก 
      ค.   เครื่องบิน                    ง.   หนวยทหาร 
๙๘.  กลอง บ.97 มีกําลังขยายกี่เทา 
      ก.   6  เทา                     ข.   7   เทา 
      ค.   8  เทา                      ง.   9  เทา 
๙๙.  การออกกาํลังปนใหญ ถาปนไมไดทําการยิงจะออกกําลังทุกกี่เดือน 
      ก.   4   เดือน                     ข.   6   เดือน 
      ค.   8   เดือน                     ง.   12  เดือน 
๑๐๐.  ขอใดคือลักษณะของจุดอาง 
      ก.  ตําบลที่เห็นเดนชัด    ข.   ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ 
      ค.   หุบเขา                    ง.   ลําธาร 
๑๐๑.  การนํากระสุนเขาเก็บในรถถังใหหันทางดานทายปลอกกระสุนขึน้ขางบน อยากทราบวาที่เก็บกระสุนปน
ใหญ  ที่ตัวรถจะเก็บกระสุนปนใหญไดกี่นดั 
      ก.   30   นัด                    ข.   33   นัด 
      ค.   35   นัด                    ง.   37   นัด 
๑๐๒.  การทําลายยุทโธปกรณ เปนการตกลงใจของผูบังคับบัญชาที่จะกระทําตอเมื่อไดรับมอบอํานาจจาก  
            ผูบังคับบัญชาชั้นไหนขึ้นไป 
      ก.   ช้ัน ผบ. พนั. ขึ้นไป    ข.   ช้ัน ผบ.กรม  ขึ้นไป 
     ค.   ช้ัน  ผบ.พล. หรือเหนือกวาเทานัน้  ง.   พลประจํารถทําไดเลย 
๑๐๓.  รถถังในบทบาทการยิงแบบปนใหญสนาม การเลือกและการนําหมวดรถถังเขาที่ตั้งยิง  การเลือกที่ตั้งยิงที่ดี
ควรมีลักษณะอยางไร 
     ก.   ทําการยิงไดทุกเปาหมายในเขตรับผิดชอบ   

ข.   พื้นดินแข็งไดระดับ 
      ค.  หมุนปอมปนไดรอบตัว    

ง.   ถูกทุกขอ 
๑๐๔.  คําสั่งยิงของหมวดรถถงัในภารกิจการยิงเล็งจําลอง  มีคําสั่งยิงขั้นแรก 6 ประการ   อยากทราบวาลักษณะ  
            เปาหมายเปนคําสั่งยิงขอที่เทาไร 
       ก.   ขอ 2                  ข.   ขอ 3 



       ค.   ขอ 4                  ง.   ขอ 5 
๑๐๕.  แผนการยิงของหมวดในการรบดวยวิธีรุก จะตองมีการวางแผนการใชอํานาจการยิงของหมวดรถถังไว  
            ลวงหนาโดยจะกําหนดเปาหมายลงในแผนการยิงของหมวดไวอยางไรบาง 
       ก.   เปาหมายจูโจม    ข.   เปาหมายทีท่ราบลวงหนา 
       ค.   เปาหมายทีค่าดไวลวงหนา   ง.   ถูกทุกขอ 
๑๐๖.  ระเบียบการนําหนวยม ี 8  ขั้นตอน อยากทราบวา ขั้นตอนที่  4  คืออะไร 
       ก.   วางแผนขั้นตน    ข.   ลาดตระเวน 
       ค.   เร่ิมการเคลื่อนยายทีจ่ําเปน   ง.   ออกคําสั่งยุทธการ 
                                                                                                               วิชา  สื่อสาร 
๑๐๗.  ชุดวิทยุ AN / VRC-12  ประกอบดวยอะไรบาง 
       ก.   RT- 524                 ข.   RT- 524 + R- 442/VRC 
       ค.   RT- 246                 ง.   RT- 246+R-442/VRC 
๑๐๘.  การจัดลําดับชั้นความลบัเพื่อรักษาความปลอดภัยของขาว มีอยางไร 
       ก.   3 ช้ัน  ลับที่สุด,  ลับ,  ปกปด   ข.   2 ช้ัน  ลับที่สุด,  ลับมาก 
       ค.   4 ช้ัน  ลับที่สุด,  ลับมาก, ลับ, ปกปด  ง.   ไมมีขอใดถูก 
๑๐๙.  โทรศัพท TA-312/PT เมื่อใชสาย WD-1 /TT จะติดตอไดไกลเทาไร 
       ก.   4 - 12  ไมล     ข.   24 - 32  ไมล 
       ค.   14 - 32  ไมล     ง.   14 - 22  ไมล 
๑๑๐.  การอานออกเสียงตัวเลข 3  อานวาอยางไร 
       ก.   สาม                      ข.   สา - อําม 
       ค.   สะ - อําม                    ง.   เลขสาม 
๑๑๑.  การทวนขาว ใครเปนผูทวน 
       ก.   สถานีรับ                    ข.   สถานีสง 
       ค.   สถานีใดกไ็ดที่มคีวามพรอม   ง.   สถานีกลาง 
๑๑๒.  การปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือส่ือสาร ควรจะปฏิบัติเมื่อใด 
       ก.   มีเวลาวางกท็ํา    ข.   หลังการใชงาน 
       ค.   กอนการใชงาน    ง.   ปรนนิบัติบาํรุงประจําสัปดาหพรอมยานพาหนะ 
๑๑๓.  กลุมชุดวิทยุ CNR - 900  มีกี่ชุด 
       ก.   6  ชุด                    ข.   7  ชุด 
       ค.   8  ชุด                    ง.   9  ชุด 



๑๑๔.  วิทยุ GRC-1600  ใชยานความถี่และการปรุงคลื่นแบบใด 
       ก.   VRC/FM-AM    ข.   VRC/AM 
       ค.   VHF/FM-AM    ง.   VHF/FM 
๑๑๕.  สวนประกอบลําโพงใดใชกับกลุมชุดวิทยุ CNR-900 บนยานยนต 
       ก.   ลําโพง LSA-108/M    ข.   ลําโพง LS-454 
       ค.   ลําโพง LAS-100 M    ง.   ใชไดทุกขอ 
๑๑๖.  ขอใดไมใชสวนประกอบชุด ของชุดวทิยุ GRC-1600 
     ก.   เครื่องรับ-สง RT 7330 B   ข.   Mold Tcu-80 
       ค.   ลําโพง LS-454    ง.   ถูกทุกขอ 
วิชา  อุดมการณความรักชาต ิ
๑๑๗. “ ชาติไทย”  ใหอะไรกับเหลาคนไทยบาง 
 ก.  ชีวิตและความภาคภูมิใจ ข.  ชีวิตและเงนิทอง 
 ค.  แผนดินและที่ทํากิน ง.  แผนดิน  ชีวิตและศาสนา 
๑๑๘.  ขอใดแสดงออกถึงความผูกพันทางใจที่คนไทยมตีอบานเกดิเมืองนอนของคนไดชัดเจนมากที่สุด 
 ก. รักและหวงแหนถิ่นฐานบานเมืองและปองกันรักษาประเทศ 
 ข.  รักและดําเนินธุรกิจกับตางชาติเพื่อสนบัสนุนการคาของไทย 
 ค.  เสียภาษเียอะ ๆ เพื่อจะไดใชเปนงบประมาณประเทศได 
 ง.  บํารุงใหบานเมืองมีความเจริญกาวหนา 
๑๑๙.  ขอใดใหคําจํากดัความของคําวา “ ศาสนา”  ไดอยางชัดเจนที่สุด 
 ก.  เครื่องยึดเหนี่ยวจติใจของเหลาประชาชน 
 ข.  ส่ิงที่มุงเนนใหกระทําความดี  ละเวนความชั่ว 
 ค.  คําสั่งสอนในทางที่ดีที่ผูเปนศาสดาแสดงสั่งสอนบัญญัติไวใหทําดลีะความชั่ว 
 ง.  ทางแหงการหลุดพนจากความทุกขทั้งมวล 
๑๒๐.  วัฒนธรรม หมายถึงสิ่งใด 
 ก.  ลักษณะแสดงความนยิมชมชอบในสังคม 
 ข.  ลักษณะถึงความเจริญงอกงาม  ความเปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ค.  ส่ิงที่สืบเนื่องมาจากบรรพกาลนับถือสอบตอกนัมา 
 ง.  ผลงานสรางสรรคอันเปนมรดกตกทอดกันมาในสังคม 

 
 

………………………… 
 


