
แบบฝึกหัด 



1. “พันธกิจของทหารช่าง” คือข้อใด ? 
 
ก. การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ 
ข. การดัดแปลงงานตั้งรับ 
ค. งานนั้นต้องการความช านาญทางเทคนิค 
ง. ปฏิบัติงานก่อสร้างขนาดใหญ่และผลิตวัสดุก่อสร้าง 



2. “หลักการใช้งานหน่วยทหารช่าง” คือข้อใด ? 
 
 ก. การมอบงานเป็นพื้นที่ 
 ข. การมอบงานประเภทงาน 
 ค. การด ารงความเป็นปึกแผ่น 
 ง. ไม่แบ่งแยกหน่วยทหารออกไปปฏิบัติงานต่างๆ 
     เป็นรายบุคคล 



3. งานช่างจะส าเร็จได้ตามที่หน่วยเหนือมอบหมายนั้น 
หน่วยทหารช่างจะต้องมอบงานให้หน่วยรองของตนไป
ปฏิบัติ ได้แก่งานข้อใด ? 
 
 ก. การมอบงานเป็นพื้นที่ 
 ข. การมอบงานเป็นประเภทงาน 
 ค. การมอบงานผสมกัน 
 ง. ที่กล่าวมาแล้วถูกทุกข้อ 



4. ข้อใดคือ “การมอบหมายงานให้กับกองร้อย
ทหารช่างสนาม” 
 
ก. การมอบงานเป็นพื้นที่   
ข. การมอบงานเป็นประเภทงาน 
ค. การมอบงานผสมกัน   
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 



5. ข้อใดคือ ภารกิจทั่วไปของทหารช่าง 
 
ก. การก่อสร้างและการท าลาย 
ข. การสนับสนุนการรบ 
ค. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการรบให้กับก าลังของกองทัพ 
ง. การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ 



6. ภารกิจมูลฐานของทหารช่างในพื้นที่ยุทธบริเวณได้แก่
ข้อใด ? 
 
ก. การสนับสนุนการรบ , การสนับสนุนการช่วยรบ , การรบ 
ข. การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ 
ค. การก่อสร้างและการท าลาย 
ง. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการรบให้กับก าลังของกองทัพ 



7. ตอนทหารช่างประปาสนาม มีขีดความสามารถ
จัดตั้งต าบลจ่ายน้ าได้กี่แห่ง 
 
 ก. 2 แห่ง   ข. 4 แห่ง 
 ค. 8 แห่ง   ง. 12 แห่ง 



8. ช.พัน. 201มีขีดความสามารถจัดตั้งต าบลจ่ายน้ า
ส าหรับจ่ายน้ าบริโภคและน้ าบริโภคส าหรับหน่วยอ่ืนๆ 
ตามความต้องการได้กี่แห่ง 
 
 ก. 4 แห่ง   ข. 3 แห่ง 
 ค. 2 แห่ง   ง. 1 แห่ง 



9. ข้อใด ไม่ใช่ การออมก าลังทหารช่าง 
 
 ก. การข้ามล าน้ าแบบเร่งด่วน  
 ข. การเพิ่มอ านาจเครื่องกีดขวาง 
 ค. การสร้างเครื่องกีดขวางป้องกันตน  
 ง. การท าการพราง 



10. การจัดหน่วยทหารช่างตามสายการบังคับบัญชา  
ได้แก่ข้อใด 
 
ก. ทหารช่างของกองพล,ทหารช่างสนับสนุนการรบ,ทหารช่างของ        
กรมการทหารช่างและทหารช่างส่งก าลัง-ซ่อมบ ารุง 
ข. ทหารช่างกองพล,ทหารช่างของกองทัพภาค,ทหารช่างของ
กรมการทหารช่างและทหารช่างของกองทัพบก 
ค. ทหารช่างกองพล,ทหารช่างสนับสนุนการรบ,ทหารช่างก่อสร้าง
และทหารช่างส่งก าลัง-ซ่อมบ ารุง 
ง. ทหารช่างสนาม,ทหารช่างก่อสร้างและทหารช่างส่งก าลัง-ซ่อม
บ ารุง 



11. “นายทหารช่างซึ่งท าหน้าที่นายทหารฝ่าย
กิจการพิเศษสายทหารช่างของหน่วยบัญชาการ” 
ข้อความที่กล่าวมานี้คืออะไร 
 
 ก. ผู้บังคับกองพันทหารช่าง 
 ข. ผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง 
 ค. ผู้บังคับทหารช่าง 
 ง. ผู้บังคับกองพลทหารช่าง 



12.ทหารช่างสนามได้แก่ข้อใด? 
 
ก. ช.พัน.111   ข. ช.พัน.202 
ค. ช.พัน.201   ง. ช.พัน.402 



13.ตอน.ช.ประปาสนาม (ตอน.ช.93) ขึ้นการ
บังคับบัญชากับหน่วยใด? 
 
ก. ช.3    ข. ช.4 
ค. ช.11   ง. ช.21 



14.ล าดับความเร่งด่วนแรกของงานที่ทหารช่าง
สนับสนุนการยุทธด้วยวิธีรุกเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร 
 
ก. ท าการก่อสร้างและท าลาย 
ข. การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ 
ค. การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการรบให้กับก าลังของกองทัพ 
ง. การสนับสนุนการรบ,การสนับสนุนการช่วยรบ,และการรบ 



15. กองพลเคลื่อนที่เข้าปะทะมีกองพันทหารช่าง
สนามกองพลให้การสนับสนุนทางการช่างอยู่ด้วย 
ทหารช่างวางก าลังอยู่ในส่วนใด ? 
 
 ก. หน่วยก าบังและกองระวังหน้า 
 ข. ก าลังส่วนใหญ่ 
 ค. กองกระหนาบและกองระวังหลัง 
 ง. วางก าลังทุกส่วนที่กล่าวมา 



16. ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีรุก ในหน่วย
ก าบังใช้ทหารช่างในลักษณะอะไร 
 
 ก. สนับสนุนโดยตรง    
 ข. สมทบ 
 ค. สนับสนุนทั่วไป    
 ง. หน่วยในอัตรา 



17. เครื่องมือที่น ามาใช้เสริมในการต้ังรับให้แข็งแรง
นั้นก็คือ “ระบบฉากขัดขวาง” เครื่องกีดขวางที่ใช้ป้องกัน
ระยะใกล้คือ “เครื่องกีดขวางป้องกันตน” ใครเป็นผู้สร้าง 
 
ก. ทหารช่าง  ข. ทหารราบ 
ค.ทหารม้า                  ง. ทหารทุกหน่วยที่ยึดพื้นที่นั้นๆ 



18. การใช้ทหารช่างสนับสนุนหน่วยร่นถอยหลายๆ 
หน่วยพร้อมกันจะท าให้ประสิทธิภาพของทหารช่างลดลง 
ดังนั้นควรใช้ทหารช่างอย่างไร 
 
ก. รวมการ    ข. สนับสนุนโดยตรง 
ค. สนับสนุนทั่วไป   ง. สมทบ 



19.ในหน่วยก าบัง ทหารช่างวางก าลังที่ตั้งหน่วย
อย่างไร 
ก.วางขวาหน่วยด าเนินกลยุทธ                     
ข.วางซ้ายหน่วยด าเนินกลยุทธ 
ค.วางข้างหลังหน่วยด าเนินกลยุทธ 
ง.วางก าลังค่อนไปข้างหน้าหน่วยด าเนินกลยุทธ 



20. ทหารช่างสนับสนุนการยุทธด้วยวิธีตั้งรับ พื้นที่ตั้งรับ
ได้แก่พื้นที่ใดบ้าง 
 
ก. พื้นที่ตั้งรับหลัก  รอง  และเพิ่มเติม 
ข. พื้นที่ระวังป้องกัน  พื้นที่ตั้งรับหน้า  พื้นที่กองหนุน 
ค.พื้นที่ส่วนหน้า  พื้นที่ส่วนหลัง  และพื้นที่ภายใน 
ง. พื้นที่กองหนุน  พื้นที่รบหน่วงเวลา  พื้นที่เคลื่อนที่  


