
 

แบบทดสอบตนเองส าหรับการฝึกงานในหน้าที่ เหล่าช่างอากาศ 
สาขาช่างอากาศยานระดับความช านาญ ลชทอ.๔๓๑๗๐ 

จ านวนข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ                                                                               เวลา ๒ ชั่วโมง 

 

1. ใบพัดอากาศยานโดยทั่วไปมีชิ้นส่วนหลัก (MAJOR  COMPONENTS) ๒ ส่วนใหญ่ คือ 
 ก. ดุมใบพัด  กลีบใบพัด ข.  ดุมใบพัด  โดมใบพัด 
 ค. โดมใบพัด  ชุดป้องกันน้ าแข็งจับ  ง.  โดมใบพัด  กลีบใบพัด 
2. ส่วนใดของใบพัดที่มีความแข็งแรงมากท่ีสุด 
 ก. ชายหน้า  ข.  ชายหลัง 
 ค. โคนกลีบใบพัด  ง.  ด้านหน้า 
3. การตรวจสอบระยะห่าง (TRACK) ของกลีบใบพัด อันเนื่องมาจากใบพัดมีการบิดงอ โค้งเป็นการตรวจสอบการไม่ได้ดุลทางใด 
 ก. STATIC ข.  DYNAMIC 
 ค. MASS  MOMENT ง.  AERODYNAMIC 
4. ถ้ามุมของกลีบใบพัดแต่ละกลีบไม่เท่ากัน  จะท าให้ใบพัดไม่ได้ดุลทางใด  
 ก. STATIC ข.  DYNAMIC 
 ค. MASS  MOMENT ง.  AERODYNAMIC 
5. ในการตรวจสอบดุลใบพัด โดยการใช้แท่นสอบดุลแบบชายมีด และแท่นสอบดุลแบบแขวนเป็นการแก้ดุลใบพัด โดยวิธีใด 
 ก. STATIC ข.  DYNAMIC 
 ค. MASS  MOMENT ง.  AERODYNAMIC 
6. เอกสารเทคนิค (T.O.) ที่ใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานด้าน การท าความสะอาดและควบคุมการผุกร่อน ได้แก่  

 ก. T.O. 1-1-638  ข.  T.O. 1-1-686 
ค.  T.O. 1-1-689  ง.  T.O. 1-1-691 

7. การผุกร่อนที่เกิดข้ึนกับผิวของโลหะท่ีส่วนมากจะเกิดกับอลูมินัมผสม (Aluminum alloy) และแมกนีเซียมผสม 
 (Magnesium alloy) โดยจะสังเกตเห็นเป็นลักษณะผงสีขาวหรือสีเทาคล้ายกับฝุ่นละออง และเมื่อได้มีการท าความ  
 สะอาดแล้ว ก็จะพบเห็นเป็นตุ่มหรือเป็นรูพรุนเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป คือการผุกร่อนแบบ  

 ก.  Uniform surface Corrosion  ข.  Pitting Corrosion 
ค.  Intergranular Corrosion  ง.  Galvanic Corrosion 
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8. การท าความสะอาดอากาศยานอย่างสม่ าเสมอเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันและลดการผุกร่อนได้ในระดับหนึ่ง โดยวิธีของ  
 การท าความสะอาดได้แก่ 
 ก.  ท าความสะอาดด้วยกรด, ด่าง, ตัวท าละลาย, วิธีเชิงกล และวิธีพิเศษ 
 ข.  ท าความสะอาดด้วยด่าง, ตัวท าละลาย-Solvent Emulsion และวิธีพิเศษ 
 ค.  ท าความสะอาดด้วยกรด, Solvent Emulsion และ Stream and Tank Cleaner 
 ง.  ท าความสะอาดด้วยกรด, ด่าง, วิธีเชิงกล และ Stream and Tank Cleaner 
9. การเคลือบผิวอากาศยานเป็นการป้องกันพื้นผิวโลหะเกิดการผุกร่อนจากการท าของสภาพแวดล้อม เอกสารเทคนิคที่ใช้ใน

การปฺฎิบัติงานเกี่ยวกับการเคลือบผิวอากาศยาน ได้แก่ 
 ก. T.O. 1-1-1  ข.  T.O. 1-1-2 

ค.  T.O. 1-1-8  ง.  T.O. 1-1A-9 
10. การผุกร่อนที่เกิดจากการที่โลหะท่ีแตกต่างกัน 2 ชนิดมาสัมผัสกัน มีความต่างศักย์ทางไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน การผุกร่อนจะ

เกิดระหว่างรอยต่อของโลหะท้ัง 2 ชนิด โดยมีความชื้น, ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้ามาเชื่อมโยง คือการผุ
กร่อนแบบ 

  ก.  Intergranular Corrosion  ข.  Pitting Corrosion 
ค.  Exfoliation Corrosion  ง.  Galvanic Corrosion 

11. ข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานของสายไฟฟ้า 
 ก.  ความยาวของสายไฟฟ้า  ข.  สนามแม่เหล็ก 
 ค. วัสดุที่ใช้ท าสายไฟฟ้า  ง.  ขนาดของสายไฟฟ้า 
12. เมื่อท่านต้องการทราบว่า เครื่องก าเนิดไฟฟ้าของอากาศยาน จ่ายแรงดันไฟฟ้าเท่าใด ท่านต้อง  
 ก.  ใช้ VOLT METER วัด โดยต่ออนุกรมกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 ข.  ใช้ AMP METER วัด โดยต่ออนุกรมกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 ค.  ใช้ VOLT METER วัด โดยต่อขนานกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 ง.  ใช้ AMP METER วัด โดยต่อขนานกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
13. ความจุของแบตเตอรี่มีหน่วยเป็น 
 ก.  แอมแปร์  ข.  โวลต์ - แอมป์  
 ค.  โวลต์ - ชั่วโมง   ง.  แอมแปร์ - ชั่วโมง 
14. อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเพ่ิม หรือลดแรงดัน (VOLTAGE) ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ 
 ก.  RECTIFIER   ข.  TRANSFORMER  
 ค.  INVERTER  ง.  INDUCTOR  
15. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับบนอากาศยานทั่วๆไป ได้มาจาก 
 ก.  DC GENERATOR ของอากาศยาน  ข.  AC GENERATOR ของอากาศยาน 
 ค.  INVERTER ของอากาศยาน  ง.  ข้อ ก ผิด, ข้อ ข และ ข้อ ค. ถูก 
16. การประจุ (CHARGE) แบตเตอรี่ นิเกิล - แคตเมี่ยม วิธีใดท าให้ความจุมีความสมบูรณ์มากที่สุด 
 ก.  ประจุแบบแรงดันคงท่ี  ข.  ประจุแบบกระแสคงที่ 
 ค.  ประจุแบบ ก าหนดแรงดัน และเวลา  ง.  ประจุแบบปฏิกิริยาเคมีคงท่ี 
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17. การซ่อมบ ารุงขั้นป้องกันคือการซ่อมบ ารุงระดับใด 
 ก.  ระดับโรงงาน  ข.  ระดับกลาง 
 ค.  ระดับหน่วย  ง.  ระดับพ้ืนฐาน 
18. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในการซ่อมตามก าหนด 
 ก.  การตรวจหลังบินตามชั่วโมงบิน  ข.  การดัดแปลงแก้ไขอากาศยาน 
 ค.  การตรวจประเมินค่าอากาศยาน  ง.  การตรวจตามวัตภาค 
19. ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาในการท าความสะอาดผิวโลหะ 
 ก.  ชนิดและจ านวนของสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อน  ข.  ต้องการความสะอาดมากน้อยเพียงใด 
 ค.  องค์ประกอบของโลหะและสภาพของพ้ืนผิว  ง.  อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม 
20. ความเร็วในการตัดของเครื่องกลึงต้องพิจารณาจากข้อใด  
 ก.  ขนาดหน้าตัดของโลหะ  ข.  ชนิดของวัสดุของมีดกลึง 
 ค.  ชนิดของโลหะชิ้นงาน  ง.  ถูกทุกข้อ 
21. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชนิดของเอกสารเทคนิค 
 ก.  Technical Manual  ข.  Time Compliance Technical Order 
 ค.  Pilot Checklist  ง.  Index Types Technical Order 
22. หมายเลข T.O. ข้อใดเป็นของเครื่องยนต์อากาศยาน 
 ก.  2G-GTG 331-1  ข.  1F-5E-1-1 
 ค.  36A-1-6  ง.  9N-1-1 
23. TC.TO. แบบใดที่จะต้องหยุดใช้งาน บ.หรือบริภัณฑ์นั้น ๆ ทันที 
 ก.  Urgent Action TC.TO.  ข.  Immediate Action TC.TO. 
 ค.  Routine Action TC.TO.  ง.  Confidential TC.TO. 
24. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขเอกสารเทคนิค 
 ก.  Correction  ข.  Revision 
 ค.  Changes  ง.  Supplement 
25.  โลหะต่อไปนี้ชนิดใดมีน้ าหนักเบาที่สุด 
 ก.  Magnesium Alloy  ข.  Aluminum 
 ค.  Titanium  ง.  Copper-Nickel Alloy 
26.  หัวสลักย้ าแบบใดที่ใช้ส าหรับย้ า Bracket และ Fitting ต่างๆ 
 ก.  Universal Head  ข.  Flat Head 
 ค.  Round Head  ง.  Frazier Head 
27.  ข้อแตกต่างระหว่าง Loadmeter กับ Ammeter คือข้อใด 
 ก.  การต่อเข้าใช้งานกับวงจร   
 ข.  การใช้ Shunt 
 ค.  การค านวณหน้าปัทม์   
 ง .  Loadmeter ใช้วัดแรงดันไฟฟ้าแต่ Ammeter ใช้วัดกระแสไฟฟ้า 
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28.  Flow Indicator ในระบบออกซิเจนใช้ท าอะไร 
 ก.  ควบคุมความดันออกซิเจน   ข.  ควบคุมการไหลของออกซิเจน 
 ค.  บอกให้รู้ว่ามีออกซิเจนไหลไปยังชุด Regulator หรือไม่  ง.  บอกปริมาณออกซิเจนที่เหลืออยู่ 
29.  เมื่อเติมออกซิเจนเหลวเรว็ ทิ้งไว้นานพอสมควรแล้วพบว่ามีน้ าแข็งเกาะบริเวณถังบรรจุ น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร  
 ก.  สุญญากาศระหว่างถังรั่วหรือฉนวนไม่ดีหรือเสื่อม   ข.  ความดันออกซิเจนสูงเกินไป 
 ค.  ปรับ Closing Valve ไม่ถูกต้อง   ง.  เป็นอากาศปกติของถังออกซิเจนเหลว 
30. ข้อใดไม่ใช่ผลเสียที่เกิดจากน้ าแข็งเกาะชิ้นส่วนอากาศยาน 
 ก.  บ.สูญเสียแรงยก   ข.  อุณหภูมิในส่วนของเทอร์ไบน์ต่ าลง 
 ค.  ท าให้ชุด Compressor ช ารุด   ง.  เครื่องความเร็วและระยะสูงอ่านค่าไม่ถูกต้อง 
31. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์เทอร์ไบน์แบบ Reaction Engine 
 ก.  Ram Jet  ข.  Rocket 
 ค.  Pulse Jet  ง.  Turboprop Engine 
32.  Manifold Pressure Gauge มีหน้าที่อะไร 
 ก.  วัดความดันไอดี  ข.  วัดก าลังเครื่องยนต์ 
 ค.  วัดรอบการหมุนของเครื่องยนต์  ง.  วัดความดันบรรยากาศที่ความสูงต่างๆ 
33.  Back Firing เกิดจากสาเหตุใด  
 ก.  มีผงคาร์บอนจับตัวในห้องสันดาป  ข.  หัวเทียนหัวใดหัวหนึ่งหรือสองหัวไม่ท างาน 
 ค.  อุณหภูมิหัวกระบอกสูง   ง.  ใช้เชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง 
34. อุปกรณ์ท่ีใช้ในเครื่องวัด Absolute Pressure 
 ก.  Bourdon Tube  ข.  Diaphragm 
 ค.  Aneroid  ง.  Rocking Shaft 
35.  เครื่องวัดประกอบการบินใดไม่อยู่ในระบบ Pitot-Static 
 ก.  Airspeed Indicator  ข.  Altimeter 
 ค.  Vertical Speed Indicator  ง.  Attitude Indicator 
36.  Test Cell ชนิดใดใช้ทดสอบเครื่องยนต์ลูกสูบ 
 ก.  Shaft Cell  ข.  Flat Engine Test Cell 
 ค.  Turboprop Cell  ง.  Thrust Cell 
37. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรระวังเบื้องต้นในการทดสอบ ย. 
 ก.  จะต้องมี Ground Man 
 ข.  ขณะ Run เครื่องยนต์ให้เดินเข้าหาเครื่องยนต์จากด้านหน้าเท่านั้น 
 ค.  ไม่สวมแหวนหรือเครื่องประดับขณะท างาน 
 ง.  ถ้า Oil Press ไม่ท างานต้องรีบดับเครื่องยนต์ 
38.  ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง 
 ก.  General Maintenance Tools   ข.  Fabricating Tools 
 ค.  Power Tools   ง.  Specific Tools 
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39.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการเลือกใช้ Wrench 
 ก.  ควรใช้ Box-End Wrench ในการขันสลักเกลียวให้แน่นตอนสุดท้าย 
 ข.  Adjustable-Jaw Wrench สามารถใช้งานได้ดีกันการขันแน่นทุกแบบ 
 ค.  Open-End Wrench ใช้ในการขันเกลียวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ง.  The Allen Wrench ใช้ส าหรับขันหัวสลักท่ีมี ๖ เหลี่ยม 
40. ข้อใดต่อไปนี้เป็น Fabricating Tools 
 ก.  Hand Drill  ข.  Hacksaw 
 ค.  Rivet Gun  ง.  Vernier Caliper 
41.  วิธีการดับเพลิงแบบกลบคลุม (Smothering) หมายถึงข้อใด 
 ก.  ก าจัดความร้อนของสารเชื้อเพลิงให้มีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดติดไฟ 
 ข.  ก าจัดและกีดกันไม่ให้ออกซิเจนในอากาศเข้าไปสนับสนุนการลุกไหม้  
 ค.  แยกสารเชื้อเพลิงออกจากบริเวณท่ีลุกไหม้ 
 ง.  ไม่มีข้อถูก 
42.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นเพลิงประเภท A (Ordinary Combustible) 
 ก.  เพลิงไหม้หญ้า  ข.  เพลิงไหม้น้ ามันก๊าซ 
 ค.  เพลิงไหม้อุปกรณ์ไฟฟ้า  ง.  เพลิงไหม้โลหะ 
43.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเก่ียวกับโครงสร้างอากาศยานแบบ Monocoque 
 ก.  ใช้โครงยึดแบบสะพานรับแรง  ข.  ใช้ผิวบุเป็นตัวรับแรง 
 ค.  มีการเสริมความแข็งแรงด้วย Longeron และ Stringer ง.  ใช้ Bulkhead เป็นตัวรับแรง 
44.  ส่วนของโครงสร้างใดถูกจัดวางในแนวตามยาวล าตัว บ. 
 ก.  Former  ข.  Frame 
 ค.  Longeron  ง.  Bracket 
45.  ชิ้นส่วนใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในโครงสร้างปีกของอากาศยาน 
 ก.  Stiffener  ข.  Rib 
 ค.  Spar  ง.  Longeron 
46.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่บริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
 ก.  Air Compressor  ข.  Jet Start 
 ค.  Fire Truck  ง.  Tractor 
47. ข้อใดต่อไปนี้เป็นแบบพิมพ์ ทอ. ที่ใช้กับบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 
 ก.  ทอ.ชอ.๒๔๔  ข.  ทอ.ชอ.๒๑๒ 
 ค.  ทอ.ชอ.๒๒๑  ง.  ทอ.ชอ.๒๐๒ 
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48.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ Landing Gear  
 ก.  รับแรงกระแทกขณะอากาศยานลงสู่พื้นและขณะขับเคลื่ อนบนพื้น   
 ข.  เป็นที่ติดตั้งกลไกพับฐาน 
 ค.  ช่วยในการเลี้ยว   
 ง.  เป็นที่ติดตั้ง Landing Light 
49.  OLEO-Pneumatic Shock Strut คือข้อใด 
 ก.  เป็นชุดรับแรงกระแทกแบบใช้ยางหรือสปริงในการท างาน  ข.   มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Pneumatic Shock Strut  
 ค.  ใช้ของเหลวในการรับแรงกระแทก  ง.   ใช้อากาศอัดในการรับแรงกระแทก 
50.  ระบบสละอากาศยานแบบใดที่มีใช้ใน ทอ.ไทย 
 ก.  Ejection Seat  ข.  Escape Capsule 
 ค.  Escape Module  ง.  ถูกทุกข้อ 
51.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวถ่ายทอดพลังงานในระบบไฮดรอลิค 
 ก.  Electric Motor  ข.  Power Pump 
 ค.  Hydraulic Fluid  ง.  Control Valve 
52.  ข้อใดไม่จัดอยู่ในอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานของระบบไฮดรอลิคอากาศยาน  
 ก.  Reservoir  ข.  Selector Valve 
 ค.  Vent  ง.  Actuator Cylinder 
53.  ความแข็งแรงของสลักย้ าดูได้จากอะไร 
 ก.  เครื่องหมายบนหัวสลักย้ า  ข.  สีของสลักย้ า 
 ค.  ขนาดหัวสลักย้ า  ง.  ขนาดของตัวสลักย้ า 
54.  ข้อพิจารณาในการเลือกสลักย้ าได้แก่ข้อใด 
 ก.  ชนิดของแรงที่มากระท า   ข.  ชนิดและความหนาของวัสดุที่จะย้ า 
 ค.  ต าแหน่งที่ติดตั้งของชิ้นส่วนที่จะย้ า  ง.  ถูกทุกข้อ 
55.  องค์ประกอบใดในระบบเชื้อเพลิงอากาศยานมีความส าคัญน้อยสุด  
 ก.  อัตราการไหลของน้ ามันเชื้อเพลิง   ข.  ความดันน้ ามันเชื้อเพลิงตลอดเวลา 
 ค.  การเตือนของระบบเชื้อเพลิง    ง.  การบอกปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง 
56. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเก่ียวกับระบบเชื้อเพลิงแบบ Gravity Feed 
 ก.  ใช้กับอากาศยานที่เป็นแบบปีกต่ า   ข.  ใช้กับอากาศยานที่ต้องการการไหลของเชื้อเพลิงสูง 
 ค.  ไม่มี Fuel Pump   ง.  Fuel Tank อยู่ห่างจาก เครื่องยนต์มาก 
57.  Pitch Angle ของเฮลิคอปเตอร์คือข้อใด 
 ก.  มุมระหว่าง Chord Line กับ Relative Wind 
 ข.  มุมระหว่าง Plane of Rotation กับ Spanwise Axis of Rotor Blade 
 ค.  มุมระหว่าง Chord กับ Plane of Rotation 
 ง.  มุมระหว่าง Shift Axis กับ Rotor Disc Axis 
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58. ในการถอดชิ้นส่วนหลักออกจากล าตัวของ อ.โดยทั่วไปจะท าให้จุดศูนย์ถ่วงของ อ.อยู่นอกเกณฑ์ก าหนดจ าเป็นจะต้อง  
 ถ่วงน้ าหนักเข้าแทนที่ สิ่งที่ใช้ถ่วงได้แก่   
 ก. เหล็ก ข. ตะกั่ว  
 ค. BALLAST ง. ถูกทุกข้อ  
59. ในระบบสละอากาศยาน กรณีใดบ้างที่จะต้องใช้สลักนิรภัย    
 ก. ขณะท าการซ่อมบ ารุง ข. ขณะน า อ.เข้าโรงเก็บ 
 ค. ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบสละ อ. ง. ถูกทุกข้อ 
60.  อุปกรณ์ของระบบฐานที่ท าหน้าที่รับแรงกระแทกของอากาศยานขณะล้อแตะพ้ืนคือ  
  ก.  SHOCK  STRUT ข.  STEERING  
 ค.  TORQUE ARM ง.  DRAG BRACE 
61.  สัญญาณเตือนของระบบฐานจะดังข้ึนเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
  ก.  ฐานกางออกสุดแล้วไม่ LOCK  ข.  คันเร่งเครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินทาง  
  ค.  คันเร่งเครื่องยนต์อยู่ต าแหน่งสูงกว่ารอบเดินทาง  ง.  ฐานพับสุดแล้ว LOCK 
62.  ฐานของ อ. ที่มีล้อคู่  เพื่อความมุ่งหมายใด    
 ก.  ช่วยลดน าหนักท่ีแต่ละฐานต้องรับ  ข.  ลดอุปกรณ์ของระบบฐาน 
 ค.  ยางแตกมันเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน ง.  ถูกทุกข้อ 
63.  การเก็บล้อยางของ อ. ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศอย่างไร 
 ก. แห้งอบอุ่น ข.  เย็นจัด 
 ค. ชื้นอบอุ่น ง.  แห้งเย็น 
64.  น้ ามันหล่อลื่นที่มีการเปลี่ยนสี  เป็นสีน้ าตาล  หรือค่อนข้างไปทางสีด า มีสาเหตุเกิดจากอะไร  
 ก. OILใน  SUMP มีระดับต่ า ข. OIL มีความร้อนสูง 

ค. OIL เสื่อมสภาพ ง. ถูกทุกข้อ 
65.  ในการเติมเชื้อเพลิง อ. เพ่ือความปลอดภัยไม่ควรน าประกายไฟเข้ามาในระยะเท่าใด  
 ก. ๕๐ ฟุต ข.  ๕๐ เมตร 
 ค. ๑๐๐ ฟุต ง. ๑๐๐ เมตร 
66.  Safety Handle มีหน้าที่ใด ? 
     ก.  เพ่ือท าให้ระบบเก้าอ้ีดีดท างาน ข.  เพ่ือแยกนักบินออกจากเก้าอ้ีดีด 

  ค.  เพ่ือป้องกันไม่ให้เก้าอ้ีดีดท างาน ง.  เพ่ือช่วยเหลือนักบินออกจาก อ.กรณีฉุกเฉิน 
67.  ข้อใดเป็นการท างานของระบบเก้าอ้ีดีดที่ถูกต้อง ? 
      ก.  เก้าอ้ีดีดหน้าออกก่อนเก้าอ้ีหลัง       ข.  เก้าอ้ีดีดหน้า - หลังออกพร้อมกัน 
      ค.  Canopy และเก้าอ้ีดีดออกพร้อมกัน  ง.  เก้าอ้ีดีดหลังออกก่อนเก้าอ้ีหน้า 
68.  ถ้าแผ่น TRIM TAB ของ ELEVATOR เคลื่อนตัวขึ้น UP จะท าให้หัว บ.   
 ก. NOSE UP ข. NOSE DOWN  

ค. ไม่ข้ึนไม่ลง ง. เป็นได้ทุกข้อ  
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69.  พ้ืนบังคับส่วนใดของ อ. ที่ท าให้ อ.มีเสถียรภาพในแกนนอน    
 ก. แพนหางระดับ  ข. หางเสือเลี้ยว  

ค. ปีกเล็กแก้เอียง  ง. แฟลบ       
70.  การปักเงย (PITCH) นักบินควบคุมโดยใช้พ้ืนบังคับใด    
      ก . AILERON ข. FLAP  
     ค. RUDDER ง. ELEVATOR 
71. เชื้อเพลิง อ.  (Aviation Gasolines) ซึ่งเป็นของเหลวจัดเป็นสารประเภทใด   
 ก. Octane  ข. Hydrocabon  
 ค. Parafine ง. Normal Haptane 
72.  ความกดดันบรรยากาศท่ีระดับน้ าทะเลมีค่าเท่ากับเท่าไร 
 ก. 14.7 PSI หรือ 29.20 in.Hg ข. 14.0 PSI หรือ 29.20 in.Hg 

ค. 14.0 PSI หรือ 29.92 in.Hg ง. 14.7 PSI หรือ 29.92 in.Hg  
73. แรงยก ( LIFT) ที่เกิดบนกลีบใบพัดโรเตอร์ใหญ่ (MAIN ROTOR BLADE)  ขณะเฮลิคอปเตอร์ท าการบินเป็นไปตาม   
      หลักการหรือกฎ BERNOULLI และ NEWTON’S LAW ข้อ 3 แล้วยังเกิดจากแรงใดอีก 7% 
 ก. ROTATIONAL FORCE ข.  AERODYNAMICS FORCE 
 ค. CENTRIFUCAL FORCE ง.  CENTRIPETAL FORCE 
74. การบิน HOVERING  ของเฮลิคอปเตอร์ในระยะความสูงเท่าไร ที่จะท าให้เฮลิคอปเตอร์ได้รับแรงยก (LIFT) สูงที่สุด 
 เนื่องจากผลของ GROUND EFFECT 
      ก. 1

2
1    ROTOR  DIAMETER ข. 

2
1   ROTOR  DIAMETER 

      ค. ¼   ROTOR  DIAMETER  ง.   ¾  ROTOR  DIAMETER 
75. ในการซ่อมสร้างอากาศยาน เรายึดหลักอะไรเป็นส าคัญ 
 ก.  ความแข็งแรงต้องเท่าเดิมหรือมากกว่า ข.  วัสดุต้องเป็นชนิดเดียวกัน 
 ค.  ขนาดและน้ าหนักต้องใกล้เคียงของเดิม ง.  ถูกทุกข้อ 
76.  สลักย้ าชนิดไหนที่มีหัวกว้างมากที่สุด 
 ก. Round Head ข.  Flat Head 
 ค. Brazier Head ง.  Universal Head 
77. ในสภาวะใดที่ Anti Skid System จึงจะท างาน 
 ก. บ.อยู่บนอากาศ คันฐาน “DOWN” ข. รอบการหมุนของล้อเร็วกว่าที่ก าหนด  
 ค. รอบการหมุนของล้อต่ ากว่าที่ก าหนด  ง. ก. และ ข. ถูก  
78. ตามหลักการของ เบรตัน ได้กล่าวถึงการท างานของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ว่า “เครื่องยนต์ชนิดนี้ เชื้อเพลิงท าให้เกิดพลังงาน 

เมื่อมีพลังงาน ความดันของก๊าซคงที่ แต่ปริมาตรของก๊าซเพ่ิมข้ึนและความเร็วของก๊าซที่ออกจากเครื่องยนต์ก็เพ่ิมข้ึน
ด้วย”อยากทราบว่า ความดันคงที่ของก๊าซเกิดขึ้นที่ส่วนใด 

 ก.  COMPRESSION        ข.  COMBUSTION 
 ค.  EXPANSION  ง.  EXHAUST 
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79. อากาศที่เข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้มีอัตราส่วนประมาณ ๑๕ : ๑ และอากาศที่เข้าไปในห้องเผาไหม้ จาก 

๑๐๐% แยกไปใช้ในการเผาไหม้ และ ใช้เพ่ือการระบายอากาศ คิดเป็นอย่างละก่ีเปอร์เซ็นต์ 
 ก.  ๒๐ %, ๘๐ %   ข.  ๒๕ %, ๗๕ % 
 ค.  ๘๐ %, ๒๐ %  ง.  ๗๕ %, ๒๕ % 
80. ชุดรองรื่น (BEARING) แบบใดที่รับแรงเฉพาะ RADIAL LOAD 
 ก.  BALL BEARING   ข.  ROLLER BEARING 
 ค.  GEAR BEARING   ง.  CUBE BEARING 
81. ใน ย. TURBOPROP แรงขับได้จากชุดใบพัดประมาณเท่าใด 
 ก.  ๙๐ % ของแรงขับรวม   ข.  ๕๐ % ของแรงขับรวม 
 ค.  ๔๐ % ของแรงขับรวม   ง.  ๓๐ % ของแรงขับรวม 
82. เหตุใดเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนชนิด HIGH BY PASS จึงมีเสียงเบากว่าเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตขณะวิ่งขึ้น 
 ก.  อุณหภูมิของก๊าซร้อนท่ีท่อท้ายเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนจะมีค่าต่ ากว่า  
 ข.  อุณหภูมิของก๊าซร้อนท่ีท่อท้ายเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนจะมีค่าสูงกว่า  
 ค.  ความเร็วของก๊าซร้อนท่ีท่อท้ายเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตจะมีค่าสูงกว่า  
 ง.  ปริมาตรของก๊าซร้อนท่ีท่อท้ายเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตจะมีค่ามากกว่า  
83. ข้อใดไม่ใช่ สาเหตุของ COMPRESSOR STALL 
 ก. กระแสอากาศท่ีไหลผ่านช่องน าอากาศเข้าชุดอัดอากาศเกิดการอลวน ท าให้ความเร็วของกระแสอากาศ ที่เข้าเครื่องยนต์ช้าลง 
 ข.  อัตราการไหลของเชื้อเพลิงสูงเกินเกณฑ์ โดยการขยับคันเร่งเร็วเกินไป ท าให้ความดันตีกลับจากชุด TURBINE ไปยัง 
  ห้องเผาไหม้ 
 ค.  ชุดควบคุมการจ่ายน้ ามัน (FCU) ช ารุด 
 ง.  เกิดวัสดุแปลกปลอมภายนอก (FOD) หรือภายใน (DOD) หลุดเข้าไปในชุด Compressor  
84. ถ้าพบว่าเกิด HOT SPOT กับห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ สาเหตุควรจะเกิดจากอะไร  
 ก.   เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงในห้องเผาไหม้  ข. เกิด HOT START ขณะหมุนติดเครื่องยนต์ 
 ค.  หัวฉีดเชื้อเพลิงอันใดอันหนึ่งช ารุด  ง.  การระบายความร้อน 
85. ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ นิยมใช้แบบใด 
 ก.   WET SUMP  ข.  DRY SUMP 
 ค.  แบบผสม  ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข. 
86.  The cold weather accounted for many absences from class 

 a.  prevented                b. retarded                 c.  explained              d.  called 
87.  Television is entertaining. 

 a.  advertising                b. expensive               c.  enjoyable             d.  boring 
88.  He’ll have lunch ________ noon today. 

 a.  in                            b. of                          c.  at                         d.  to 
89. The movie was over at nine o’clock.     

 a.  finished                    b. repeated                c.  interesting           d.  boring 
90.  Did you make up your mind to go?  

 a.  think                       b. believe                    c.  refuse                   d.  decide 
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91.  Liz lives 45 miles from New York. Lisa lives 90 miles away. Lois lives 20 miles away. Lois's home is 
  __________  New York. 

 a.  as near as                   b.  as far as                  c.  the nearest to d.  the farthest from 
92.  Let's get a few new books _______ .  

 a.  to read           b.  reading   c.  for read   d.  to reading 
93.  Lou's decision was affected by his uncle. Lou's uncle ______ . 

 a. made a decision b.  delayed his decision 
 c.  influenced his decision  d. didn't like the decision 

94.  They will not fail the exam if ______ . 
 a.  they tonight study hard b.  they study hard tonight 
 c.  hard study tonight .  d. hard you study tonight 

95.  Was the driver ______ by the top signal?  
 a.  confused b.  confuse  
 c.  confusing  d. to confuse 

96.  John told Tom that Mary ______ him tomorrow.  
 a.  saw b. has seen  c.  would see  d.  see 

97.  The atmosphere is actually part of the earth. It rotates with the earth in space and can be considered 
 a gaseous outer cover of the earth According to this paragraph,__________________________ . 

 a.  the earth and atmosphere rotate together  b. the earth rotates without the atmosphere  
c. the atmosphere rotates around the earth  d. the ground is part of the atmosphere 

98.  Since a commander cannot be familiar with the actions of every operation or individual under his 
 control, he must depend on his staff to keep him informed. If the information is faulty or insufficient, 
 he is apt to make a bad decision According to this paragraph, __________________________ . 

 a.  the staff makes decisions for the commander   b.  the commander does not make bad decisions 
 c.  the decisions are made on available information  d. a commander knows all actions and individuals  

99.  Which sentence is correct? 
 a.  The truck started after she checking the battery.  b.  She after checking the battery the truck started.  
 c.  The battery after checking she the truck started.  d.  After checking the battery, she started the truck. 

100. The dictionary gives the lexical opinions of language experts. The user can discover just how and to 
 what  extent experts agree on what he is to say or write. Yet, he user is left with one of the most 
 difficult of human decisions: the decision of what to say. According to this paragraph______ 
 a.  experts are of the same opinion about English usage  

 b.  experts decide which dictionary you should use 
 c.  the dictionary gives you the opinions of experts 

 d.  the dictionary te11s you what you must say and write  
 
 

ขอให้โชคดีในการสอบทุกคนนะครับ 
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