
 

แบบทดสอบตนเองส าหรับการฝึกงานในหน้าที่ เหล่าช่างอากาศ 
สาขาช่างอากาศยานระดับความช านาญ ลชทอ.๔๓๒๗๐ 

จ านวนข้อสอบ 100 ข้อ                                                                               เวลา 2 ชั่วโมง 

1. อัตราส่วนระหว่างปริมาตรกระบอกสูบทั้งหมดต่อปริมาตรห้องเผาไหม้  
 ก.  Air – Fuel ratio ข.  Compression ratio 

  ค.  Cylinder compression ง.  Compression event 
2. ช่วงชัก  (STROKE)  ที่ถือว่ามีเหตุการณ์เกิดข้ึน 2 เหตุการณ์  (EVENT) 
 ก.  INTAKE  STROKE AND  COMPRESSION  STROKE     ข.   COMPRESSION  STROKE  AND  POWER  STROKE   
 ค.  POWER  STROKE  AND  EXHAUST  STROKE ง.  EXHAUST  STROKE  AND  INTAKE  STROKE 
3. เครื่องวัดเครื่องแรกที่ช่างจะต้องดูขณะติด  ย .  คือ 
 ก.  C.H.T.  GAUGE    ข.  C.A.T.  GAUGE 
 ค.  OIL  TEMPERATURE  GAUGE ง.  OIL  PRESSURE   GUAGE    
4.  THE FOUR STROKE – FIVE EVENT CYCLE ENGINE มีล าดับการท างานดังนี้ 
 ก.  COMPRESSION – IGNITION – POWER – EXHAUST 
 ข.  INTAKE – COMPRESSION – POWER – EXHAUST  
 ค.  INTAKE – COMPRESSION – IGNITION – POWER – EXHAUST  
 ง.  INTAKE – IGNITION – COMPRESSION  – POWER – EXHAUST  
5. ตามหลักการของ เบรตัน ได้กล่าวถึงการท างานของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ว่า “เครื่องยนต์ชนิดนี้ เชื้อเพลิงท าให้เกิด 
 พลังงาน เมื่อมีพลังงาน ความดันของก๊าซคงที่ แต่ปริมาตรของก๊าซเพ่ิมข้ึนและความเร็วของก๊าซที่ออกจากเครื่องยนต์  
 ก็เพ่ิมข้ึนด้วย”อยากทราบว่า ความดันคงที่ของก๊าซเกิดขึ้นที่ส่วนใด 
 ก.  COMPRESSION       ข.  COMBUSTION 
 ค.  EXPANSION ง.  EXHAUST 
6. อากาศที่เข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้มีอัตราส่วนประมาณ ๑๕ : ๑ และอากาศที่เข้าไปในห้องเผาไหม้  
 จาก ๑๐๐% แยกไปใช้ในการเผาไหม้ และ ใช้เพ่ือการระบายอากาศ คิดเป็นอย่างละก่ีเปอร์เซ็นต์ 
 ก.  ๒๐ %, ๘๐ %  ข.  ๒๕ %, ๗๕ % 
 ค.  ๘๐ %, ๒๐ % ง.  ๗๕ %, ๒๕ % 
7. ชุดรองรื่น (BEARING) แบบใดที่รับแรงเฉพาะ RADIAL LOAD 
 ก.  BALL BEARING  ข.  ROLLER BEARING 
 ค.  GEAR BEARING  ง.  CUBE BEARING 
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8. ใน ย. TURBOPROP แรงขับได้จากชุดใบพัดประมาณเท่าใด 
 ก.  ๙๐ % ของแรงขับรวม  ข.  ๕๐  % ของแรงขับรวม 
 ค.  ๔๐ % ของแรงขับรวม  ง.  ๓๐ % ของแรงขับรวม 
9. เหตุใดเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนชนิด HIGH BY PASS จึงมีเสียงเบากว่าเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตขณะวิ่งขึ้น 
 ก.  อุณหภูมิของก๊าซร้อนท่ีท่อท้ายเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนจะมีค่าต่ ากว่า  
 ข.  อุณหภูมิของก๊าซร้อนท่ีท่อท้ายเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนจะมีค่าสูงกว่า  
 ค.  ความเร็วของก๊าซร้อนท่ีท่อท้ายเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตจะมีค่าสูงกว่า  
 ง.  ปริมาตรของก๊าซร้อนท่ีท่อท้ายเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตจะมีค่ามากกว่า 

10. ข้อใดไม่ใช่ สาเหตุของ COMPRESSOR STALL 
 ก.  กระแสอากาศท่ีไหลผ่านช่องน าอากาศเข้าชุดอัดอากาศเกิดการอลวน ท าให้ความเร็วของกระแสอากาศ  
  ที่เข้าเครื่องยนต์ช้าลง 
 ข.  อัตราการไหลของเชื้อเพลิงสูงเกินเกณฑ์ โดยการขยับคันเร่งเร็วเกินไป ท าให้ความดันตีกลับจากชุด  
  TURBINE ไปยังห้องเผาไหม้ 
 ค.  ชุดควบคุมการจ่ายน้ ามัน ( FCU) ช ารุด 
 ง.  เกิดวัสดุแปลกปลอมภายนอก  (FOD) หรือภายใน (DOD) หลุดเข้าไปในชุด Compressor  
11. ใบพัดอากาศยานโดยทั่วไปมีชิ้นส่วนหลัก (MAJOR  COMPONENTS) ๒ ส่วนใหญ่ คือ 
 ก. ดุมใบพัด  กลีบใบพัด ข.  ดุมใบพัด  โดมใบพัด 
 ค. โดมใบพัด  ชุดป้องกันน้ าแข็งจับ  ง.  โดมใบพัด  กลีบใบพัด 
12. ส่วนใดของใบพัดที่มีความแข็งแรงมากท่ีสุด 
 ก. ชายหน้า  ข.  ชายหลัง 
 ค. โคนกลีบใบพัด  ง.  ด้านหน้า 
13. การตรวจสอบระยะห่าง (TRACK) ของกลีบใบพัด อันเนื่องมาจากใบพัดมีการบิดงอ  โค้ง  
      เป็นการตรวจสอบการไม่ได้ดุลทางใด 
 ก. STATIC ข.  DYNAMIC 
 ค. MASS  MOMENT ง.  AERODYNAMIC 
14. ถ้ามุมของกลีบใบพัดแต่ละกลีบไม่เท่ากัน  จะท าให้ใบพัดไม่ได้ดุลทางใด  
 ก. STATIC ข.  DYNAMIC 
 ค. MASS  MOMENT ง.  AERODYNAMIC 
15. ในการตรวจสอบดุลใบพัด  โดยการใช้แท่นสอบดุลแบบชายมีด  และแท่นสอบดุลแบบแขวนเป็นการแก้ดุลใบพัด  โดยวิธีใด 
 ก. STATIC ข.  DYNAMIC 
 ค. MASS  MOMENT ง.  AERODYNAMIC 
16. 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 
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17. 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 
18. 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 
19. 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 
20. การผุกร่อนที่เกิดจากการที่โลหะท่ีแตกต่างกัน 2 ชนิดมาสัมผัสกัน มีความต่างศักย์ทางไฟฟ้าที่ไม่เท่ากัน การผุกร่อนจะเกิด 
 ระหว่างรอยต่อของโลหะท้ัง 2 ชนิด โดยมีความชื้น, ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้ามาเชื่อมโยง คือการผุกร่อนแบบ 
 ก.  Intergranular Corrosion ข.  Pitting Corrosion 

ค.  Exfoliation Corrosion ง.  Galvanic Corrosion 
21. ข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานของสายไฟฟ้า 
 ก.  ความยาวของสายไฟฟ้า ข.  สนามแม่เหล็ก  
 ค.  วัสดุที่ใช้ท าสายไฟฟ้า ง.  ขนาดของสายไฟฟ้า  
22. 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 
23. ความจุของแบตเตอรี่มีหน่วยเป็น 
 ก.  แอมแปร์ ข.  โวลต์ - แอมป์  
 ค.  โวลต์ - ชั่วโมง  ง.  แอมแปร์ - ชั่วโมง 
24. อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเพ่ิม หรือลดแรงดัน (VOLTAGE) ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ 
 ก.  RECTIFIER  ข.  TRANSFORMER  
 ค.  INVERTER ง.  INDUCTOR  
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25. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับบนอากาศยานทั่วๆไป ได้มาจาก 
 ก.  DC GENERATOR ของอากาศยาน ข.  AC GENERATOR ของอากาศยาน 
 ค.  INVERTER ของอากาศยาน ง.  ข้อ ก ผิด, ข้อ ข และ ข้อ ค.  ถูก 
26. การประจุ (CHARGE) แบตเตอรี่ นิเกิล - แคตเมี่ยม วิธีใดท าให้ความจุมีความสมบูรณ์มากที่สุด 
 ก.  ประจุแบบแรงดันคงท่ี ข.  ประจุแบบกระแสคงที่ 
 ค.  ประจุแบบ ก าหนดแรงดัน และเวลา ง.   ประจุแบบปฏิกิริยาเคมีคงท่ี 
27. การซ่อมบ ารุงขั้นป้องกันคือการซ่อมบ ารุงระดับใด 
 ก.  ระดับโรงงาน ข.  ระดับกลาง  
 ค.  ระดับหน่วย ง.  ระดับพ้ืนฐาน  
28. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในการซ่อมตามก าหนด 
 ก.  การตรวจหลังบินตามชั่วโมงบิน ข.  การดัดแปลงแก้ไขอากาศยาน  
 ค.  การตรวจประเมินค่าอากาศยาน ง.  การตรวจตามวัตภาค  
29. ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาในการท าความสะอาดผิวโลหะ 
 ก.  ชนิดและจ านวนของสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อน ข.  ต้องการความสะอาดมากน้อยเพียงใด 
 ค.  องค์ประกอบของโลหะและสภาพของพ้ืนผิว ง.  อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม  
30. ความเร็วในการตัดของเครื่องกลึงต้องพิจารณาจากข้อใด  
 ก.  ขนาดหน้าตัดของโลหะ ข.  ชนิดของวัสดุของมีดกลึง  
 ค.  ชนิดของโลหะชิ้นงาน ง.  ถูกทุกข้อ  
31. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชนิดของเอกสารเทคนิค 
 ก.  Technical Manual ข.  Time Compliance Technical Order 
 ค.  Pilot Checklist ง.  Index Types Technical Order 
32. หมายเลข T.O. ข้อใดเป็นของเครื่องยนต์อากาศยาน 
 ก.  2G-GTG 331-1 ข.  1F-5E-1-1 
 ค.  36A-1-6 ง.  9N-1-1 
33.  TC.TO. แบบใดที่จะต้อหยุดใช้งาน บ.หรือบริภัณฑ์นั้น ๆ ทันที 
 ก.  Urgent Action TC.TO. ข.  Immediate Action TC.TO. 
 ค.  Routine Action TC.TO. ง.  Confidential TC.TO. 
34. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขเอกสารเทคนิค 
 ก.  Correction ข.  Revision 
 ค.  Changes ง.  Supplement 
35. วัฎจักรของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ (BRATON CYCLE) คืออะไร    
 ก. วัฎจักรปริมาตรคงที่   ข. วัฏจักรความดันคงท่ี  
 ค. วัฏจักรความเร็วคงท่ี  ง. วัฏจักรความร้อนคงที่  
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36. แรงขับของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ในห้องทดลองเครื่องยนต์ (TEST CELL) เรียกว่าอะไร    
 ก. แรงขับรวม (GROSS THRUST)  ข. แรงขับจริง ( NET THRUST)  
 ค. แรงขับจากเพลาใบพัด (ESHP)  ง. แรงขับจากชุดสันดาปท้าย ( A/B) 
37. ต าแหน่งและทิศทางของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ก าหนดให้มองจากด้านใดของเครื่องยนต์    
 ก. ให้มองมาจากทางด้านบนของ ย.ลงด้านล่าง   ข. ให้มองมาจากทางด้านหน้าของ ย.ไปด้านหลัง  
 ค. ให้มองมาจากทางด้านหลังของ ย. ไปด้านหน้า  ง. ไม่มีการก าหนด มองจากด้านไหนก็ได้ 
38. การซ่อมบ ารุงขั้นแก้ไขการช ารุด เรียกอีกแบบหนึ่งว่าอะไร    
 ก. การซ่อมบ ารุงระดับโรงงาน  ข. การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย  
      ค.การซ่อมโดยจ้าง โรงงานเอกชนซ่อม        ง. การซ่อมบ ารุงระดับกลาง  
39. ขณะเครื่องยนต์ลูกสูบท างานเวลาจุดระเบิด (IGNITION TIMING) จะถูกก าหนดให้เกิด ณ 
       ก. ก่อนศูนย์บนช่วงชักก าลัง (BTC. POWER STROKE)       ข. หลังศูนย์บนช่วงชักก าลัง (ATC. POWER STROKE) 
      ค. ก่อนศูนย์บนช่วงชักอัด (BTC. COMPRESSION STROKE) ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
40. ระยะ I.O. (INTAKE VALVE OPEN) ถึง E.C.(EXHAUST VALVE CLOSE) คือ 
  ก. VALVE CLEARRANCE ข.  VALVE OVER LAP (V.O.L.) 
 ค.  VALVE CLOSE  ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
41. เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยานเป็นปฎิบัติการตามวัฎจักร (CYCLE) ของใคร 
 ก. BEAU DE ROCHA ข.  OTTO 
 ค .  SIR ISAAC NEWTON ง.  BRAYTON 
42. ชุดเฟืองทดรอบเพลาใบพัด (PROPELLER REDUCTION GEAR) ของ ย.ลูกสูบติดตั้งไว้เพื่อจุดประสงค์ใด 
 ก.  ทดรอบเครื่องยนต์ ข. ทดรอบเพลาใบพัด 
 ค. ป้องกันความเร็วปลายกลีบเท่าความเร็วเสียง ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก  
43. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรระวังเบื้องต้นในการทดสอบ ย. 
 ก.  จะต้องมี Ground Man ข.  ขณะ Run เครื่องยนต์ให้เดินเข้าหาเครื่องยนต์จากด้านหน้าเท่านั้น 
 ค.  ไม่สวมแหวนหรือเครื่องประดับขณะท างาน ง.  ถ้า Oil Press ไม่ท างานต้องรีบดับเครื่องยนต์ 
44. COMPRESSOR แบบ CENTRIFUGAL  จะท าการอัดอากาศ โดยเพิ่มอัตราเร่งของอากาศ ออกจากศูนย์กลางตั้งฉากกับแกน 
 ตามยาวเครื่องยนต์ โดยจะมีแผ่นจาน หรือ IMPELLER ที่เป็นใบมีดให้กระแสอากาศไหลผ่าน โดยทั่วไปช่องที่อากาศไหล 
 ผ่านนี้ จะมีลักษณะเป็นท่อแบบไหนที่ทางออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก.  ท่อตีบ หรือ CONVERGENT OUTLET DUCT  ข.  ท่อถ่าง หรือ DIVERGENT OUTLET DUCT 
 ค.  ท่อพ้ืนที่เท่ากัน  EQUIVALENT OUTLET DUCT  ง.  ท่อตามขวาง LATERAL OUTLET DUCT 
 
 
 

Inlet 

Outlet 
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45. TURBINE ROTOR BLADE โดยทั่วไปมีสองชนิดคือ แบบ OPEN-TIP และ แบบใด 
 ก.  KNIFE EDGE - TIP  ข.  LEADING EDGE - TIP 
 ค.  TRAILING EDGE - TIP  ง.  SHROUDED - TIP 
46. ก ารระบายอากาศของชุดเทอร์ไบน์ กระแสอากาศท่ีเข้ามาระบายความร้อนใน ROTOR และ STATOR ของชุดเทอร์ไบน ์
 ได้มาจากไหน 
 ก.  COMPRESSOR AIRFLOW  ข.  SECONDARY COMBUSTION AIRFLOW 
 ค.  PRIMARY COMBUSTION AIRFLOW ง.  INLET RAM AIR 
47. ข้อมูลที่ จนท.ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ และจะต้องปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด รอบคอบระมัดระวังหากไม่ปฏิบัติตาม  
 อาจก่อให้เกิดความเสียหาย บาดเจ็บ หรือท าให้ผู้ปฏิบัติงานถึงแก่ความตายได้คือความหมายข้อใด  
 ก.   NOTE  ข.  CAUTION 
 ค.  DANGER ง.   WARNING 
48.  อยากทราบว่าบริภัณฑ์ TCI คือ บริภัณฑ์ชนิดใด 
 ก.   บริภัณฑ์ที่ช ารุดแล้วไม่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ ข.  บริภัณฑ์ที่สามารถท าการค านวณอายุได้ 
 ค.  บริภัณฑ์ที่คุมอายุการใช้งาน ง.  บริภัณฑ์ที่ได้ผ่านการซ่อมมาแล้ว 
49.  ถ้าพบว่าเกิด HOT SPOT กับห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ สาเหตุควรจะเกิดจากอะไร  
 ก.   เกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงในห้องเผาไหม้ ข.  เกิด HOT START ขณะหมุนติดเครื่องยนต์ 
 ค.  หัวฉีดเชื้อเพลิงอันใดอันหนึ่งช ารุด ง.   การระบายความร้อน 
50.  SHROUD TIP TURBINE มีประสิทธิภาพพิเศษอย่างไร 
 ก.   สร้างง่าย ราคาถูก ข.   ลดอาการ CREEP ได้ดี 
 ค.  ลดอาการสั่นที่ปลายกลีบ ง.  ไม่ต้องมีการปรับสมดุลย์ 
51.  ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ นิยมใช้แบบใด 
 ก.   WET SUMP ข.  DRY SUMP 
 ค.  แบบผสม ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข. 
52.  ข้อใดถูกต้องเมื่ออากาศผ่านเข้าไปในชุดกระจายอากาศ (DIFFUSER SECTION)  
 ก.  ความเร็วของอากาศจะลดลง ข.  ความเร็วของอากาศจะเพ่ิมข้ึน 
 ค.  ความดันสถิตของอากาศจะลดลง ง.  อุณหภูมิของอากาศจะลดลง 
53. ถ้าอากาศความเร็วต่ ากว่าเสียงไหลผ่านท่อทางแบบ Convergent Duct จะก่อให้เกิด 
      ก. ความดันลด ความเร็วเพิ่ม     ข. ความดันเพิ่ม ความเร็วเพิ่ม  
      ค. ความดันเพิ่ม ความเร็วลด     ง. ความดันลด ความเร็วลด 
54. ข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการท างานของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์  
      ก.  ติดตั้งชุดอัดอากาศขนาดใหญ่ๆ เป็นตัวดูดและอัดอากาศส่งเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงที่ฉีดออกมาจากหัวฉีดในห้องเผาไหม้ 
      ข. ก๊าซที่เผาไหม้ขยายตัวพุ่งออกสู่ด้านท้ายของเครื่องยนต์ไปขับเทอร์ไบน์ให้หมุน  
 ค.  ต่อเพลาจากเทอร์ไบน์ส่งก าลังออกมาขับชุดอัดอากาศทางด้านหน้า เพื่อดูดและอัดอากาศ ส่งเข้าห้องเผาไหม้อีกครั้ง  
  เป็นการครบวงจร  
 ง. ก๊าซส่วนหนึ่งถูกขับโดยเทอร์ไบน์ด้วยความเร็วต่ าพุ่งออกสู่ท่อท้าย เพื่อผลิตแรงขับให้กับเครื่องยนต์  
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55. บริเวณท่ีมีความร้อนเฉลี่ยสูงที่สุดของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์คือ 
 ก.  ด้านหน้าห้องเผาไหม ้ ข.  ด้านหลังท่อท้ายเครื่องยนต ์
 ค.  ด้านหลังห้องเผาไหม้  ง.  ด้านหลังเทอร์ไบน์ 
56. บริเวณท่ีมีความดันเฉลี่ยสูงที่สุดของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์คือ 
 ก.  ด้านหน้าห้องเผาไหม ้ ข. ด้านหลังท่อท้ายเครื่องยนต์  
 ค.  ด้านหลังห้องเผาไหม้  ง.  ด้านหลังเทอร์ไบน์ 
57. ค าว่า  BYPASS RATIO  หมายถึง 
 ก. อัตราส่วนของปริมาณอากาศกับน้ ามันท่ีใช้ในเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน  
 ข.   อัตราส่วนของปริมาตรอากาศที่ไหลผ่าน Fan กับ Core Engine ในเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน 
 ค.   อัตราส่วนของปริมาณอากาศที่ไหลผ่าน Fan กับ Core Engine ในเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน 
 ง.  อัตราส่วนของปริมาตรอากาศกับน้ ามันท่ีใช้ในเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน 
58. เครื่องยนต์ TURBO FAN มีชิ้นส่วนมูลฐานเหมือนๆ กับเครื่องยนต์ TURBO JET ทุกประการ  แต่มีชิ้นส่วนใดเพ่ิมข้ึนมา  
 ซึ่งอาจจะติดตั้งอยู่ทางด้านหน้าของชุดอัดอากาศ หรือติดตั้งอยู่ทางด้านหลังของ   TURBINE ก็ได้ 
 ก. FREE TURBINE  ข.  FAN 
 ค. MULTIBLADE DUCTED PROPELER ง.  ถูกทั้ง ข. และ ค.  
59.   ข้อดีของเครื่องยนต์ TURBO FAN  ซึ่งเหนือกว่า TURBO JET คืออะไร 
      ก. ประสิทธิภาพสูงกว่าในรอบต่ า  ใช้ทางวิ่งขึ้นสั้น ข. ประสิทธิภาพสูงกว่าในรอบเดินทาง  ใช้ทางวิ่งขึ้นสั้น 
 ค.  ประสิทธิภาพสูงกว่าในรอบสูง  ใช้ทางวิ่งขึ้นยาว ง.  ประสิทธิภาพสูงกว่าในรอบสูง  ใช้ทางวิ่งขึ้นสั้น 
60. เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ชนิดใด  ที่จ่ายพลังงานผ่านเพลาไปขับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากใบพัด ซึ่งมีใช้อย่างกว้างขวางใน  
 โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้นว่า โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า, ระบบการขนส่งในขณะเดียวกันเก่ียวกับอากาศยานก็ใช้  
 ติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ 
 ก.  TURBO  SHAFT  ข.  TUREBO  PROP 
 ค.  TURBO  JET   ง. TURBO  FAN  
61. ข้อใดไม่ถูกต้องส าหรับเครื่องยนต์ TURBO PROP  
 ก. มีหลักการท างานพ้ืนฐานเหมือนกับเครื่องยนต์เทอร์โบชาฟ เพียงแต่ว่า มีระบบเฟืองทดรอบ (REDUCTION GEAR 
   SYSTEM) ไปขับใบพัดเพ่ิมข้ึนมา 
 ข.   เครื่องยนต์เทอร์โบปรอฟจะต้องมีเทอร์ไบน์อย่างน้อย 1 ชุด 
 ค.  แรงขับส่วนใหญ่ของเครื่องยนต์เทอร์โบปรอฟได้มาจากเพลาใบพัด 
 ง.  ใบพัดอาจถูกขับด้วยเยนเนอเรเตอร์เทอร์ไบน์ หรือฟรีเทอร์ไบน์  
62. แรงขับของเครื่องยนต์ TURBO PROP ได้มาจากแหล่งใด 
 ก. จากชุดใบพัด   ข. จากท่อท้าย 

ค. จากใบพัดและท่อท้าย ง.  จากใบพัด, ท่อท้าย และชุดแฟน 
63. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ TURBO SHAFT 
 ก. ใช้กับอากาศยานปีกหมุนเท่านั้น 
 ข. ใช้ Power Turbine ซึ่งเป็น Free Turbine แยกจากชุด Gas Generator  
 ค. ออกแบบให้มีห้องเผาไหม้แบบ Reverse เพ่ือลดความยาวส าหรับการติดตั้งบนอากาศยาน 
 ง. Air Inlet สามารถออกแบบให้เข้าด้านใดก็ได้นอกเหนือจากด้านหน้าที่ปะทะ Free Stream 
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64. ตัวกระจายอากาศย่านความเร็วต่ ากว่าเสียง (A SUBSONIC DIFFUSER) ในเครื่องยนต์เมื่อกระแสอากาศไหลผ่านช่อง 
 อากาศที่มีลักษณะตีบบาน (DIFVERGENT DUCT) คือทางออกมีพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน  จะก่อให้เกิด 
 ก.  ความดันลดลง     ความเร็วเพ่ิมข้ึน ข.  ความดันเพิ่มขึ้น   ความเร็วเพิ่มข้ึน  
 ค.  ความดันเพิ่มขึ้น   ความเร็วลดลง  ง.  ความดันลดลง     ความเร็วลดลง 
65. ถ้าอากาศความเร็วเหนือเสียงไหลผ่านช่องอากาศที่มีลักษณะบานตีบ (CONVERGENT DUCT) คือทางออกมีพ้ืนที่ลดลง 
 จะก่อให้เกิด 
 ก.  ความดันลดลง     ความเร็วเพ่ิมข้ึน ข.  ความดันเพิ่มขึ้น   ความเร็วเพิ่มข้ึน  
 ค.  ความดันเพิ่มขึ้น   ความเร็วลดลง ง.  ความดันลดลง     ความเร็วลดลง   
66. แรงขับจริง (NET THRUST) คือ 
 ก. เป็นแรงขับที่วัดได้เม่ือเครื่องยนต์ท าการทดลองอยู่ในห้องทดลอง (TEST CELL) 
 ข.  เป็นแรงขับที่เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ผลิตออกมาได้เมื่อเครื่องยนต์หรือเครื่องบินมีความเร็วไปข้างหน้า  
 ค.  เป็นแรงขับที่เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ผลิตออกมาได้เมื่อเครื่องยนต์หรือเครื่องบินท างานอยู่กับที่   
 ง.  เป็นแรงขับที่เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ผลิตออกมาได้ในทุกเวลา 
67.  ข้อใดไม่ใช่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงขับของเครื่องยนต์ (FACTORS EFFECING ENGINE THRUST)   
 ก.  กระแสอากาศ (Air Speed)   ข. อุณหภูมิ (Temperature) 
 ค.  ความสูง (Altitude)  ง.  ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง                
68.  ถ้าเครื่องบิน บินเร็วขึ้นจะส่งผลต่อแรงขับของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์อย่างไร  
 ก. แรงขับลดลง   ข. แรงขับเพ่ิมข้ึน 
 ค. แรงขับเท่าเดิม  ง. ถูกทุกข้อ  
69. ที่ระยะสูงเท่าใดขึ้นไป  แรงขับของเครื่องยนต์จะลดลงอย่างมาก และถือว่าที่ระยะสูงนี้เป็นระยะสูงสุด  ที่เครื่องบินจะใช้ 
 เป็นเพดานบินส าหรับพิสัยการบินไกล และถือเป็นขีดจ ากัดก่อนที่แรงขับของเครื่องยนต์จะมีผลกระทบกระเทือนอย่างมาก  
 ด้วยระยะสูง 
 ก. 34,000  ฟุตขึ้นไป  ข.  35,000  ฟุตขึ้นไป 
 ค. 36,000  ฟุตขึ้นไป  ง.  37,000  ฟุตขึ้นไป  
70. จ านวนมัค (MUCH NUMBER) คือ 
 ก. อัตราส่วนของความเร็วของวัตถุ เทียบกับ ความเร็วเสียง  
 ข. อัตราส่วนของความเร็วเสียง เทียบกับ ความเร็วของวัตถุ  
 ค. อัตราส่วนของความเร็วของมวลอากาศ เทียบกับ ความเร็วเสียง  
 ง. อัตราส่วนของความเร็วของการเคลื่อนที่ เทียบกับ ความเร็วเสียง    
71. ช่องน าอากาศเข้า (AIR INLET DUCT) ที่ดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 

 ก. ราบเรียบ , สั้น  ข. ราบเรียบ , สั้น , ทนต่อการช ารุด 
ค. ราบเรียบ , ยาว  ง.  ราบเรียบ , ยาว , ทนต่อการสึกกร่อน 

72.   ปริมาณของอากาศไหลเข้าเครื่องยนต์จะมากหรือน้อยเท่าใดข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการ ข้อใดไม่ใช่  
 ก.  รอบของชุดอัดอากาศ ข.   ความเร็วไปข้างหน้าของอากาศยาน 
 ค.  ความหนาแน่นของอากาศภายนอก ง.  อุณหภูมิของอากาศ 
73. หน้าที่หลักของชุดอัดอากาศ (COMPRESSOR SECTION) คืออะไร 

 ก. อัดอากาศให้ได้ปริมาณเพียงพอตามความต้องการ ส่งไปยังห้องเผาไหม้  
ข. น าอากาศท่ีอัดได้ไปใช้ในระบบปรับความดัน , ความร้อน , ความเย็น ของห้องผู้โดยสาร 
ค. ใช้ในระบบเครื่องวัด (POWER FOR RUNNING INSTRUMENT)  
ง. อัดอากาศให้ได้ปริมาณและความดันเพียงพอตามความต้องการ ส่งไปยังห้องเผาไหม้  
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74. ในชุดอัดอากาศแบบ AXIAL FLOW COMPRESSOR ให้อัตราส่วนความดันได้ถึงเท่าใด 
 ก.  25 : 1    ข.  20 : 1 
 ค.  15 : 1 ง.   10 : 1 
75. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอาการของ COMPRESSOR STALL  
 ก. อัตราการไหลของกระแสอากาศในชุดอัดอากาศช้าลง หรือหยุดชะงัก หรือเกิดการไหลกลับ  
 ข. อุณหภูมิ EGT ลดลงอย่างรวดเร็ว, ส่าย, หรือ รอบส่าย 
 ค.  ถ้ามีอาการรุนแรงขึ้นจะเกิดเสียงดัง มีเปลวไฟหรือควันที่ EXHAUST OR INLET 
 ง.  เครื่องยนต์จะมีเสียงดังผิดปกติ เช่น Rumble, Chugging, Choo-Chooing or Buzzing 
76. ข้อใด ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนกระจายอากาศ (DIFFUSER SECTION) 
 ก. ท าหน้าที่เป็นส่วนกระจายอากาศท่ีได้รับจากชุดอัดอากาศ ก่อนที่จะส่งเข้าห้องเผาไหม้  
 ข. ส่วนมากจะเป็นที่ติดตั้งหัวฉีดเชื้อเพลิง ( FUEL NOZZLE) ห้องเผาไหม้และ AIR BLEED PORTS เพ่ือแบ่งอากาศไปใช้ 
   ในระบบต่างๆ ของเครื่องบินและเครื่องยนต์  
 ค.   เปลี่ยนอากาศท่ีได้รับจากชุดอัดอากาศที่มีความเร็วสูงให้เป็นความดันสถิตต่ าสุด  
 ง. บางแบบเรียก MAIN FRAME 
77.   ข้อใดถูกต้องเมื่ออากาศผ่านเข้าไปในชุดกระจายอากาศ (DIFFUSER SECTION) 
 ก.   ความเร็วของอากาศจะลดลง    ข.  ความเร็วของอากาศจะเพ่ิมข้ึน 
 ค.  ความดันสถิตของอากาศจะลดลง  ง.   อุณหภูมิของอากาศจะลดลง 
78.  ชุดห้องเผาไหม้ (COMBUSTION SECTION) แบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบ้าง 
 ก.  2 ชนิดคือ แบบ Annular Type และ แบบ Cannular Type 
 ข.  3 ชนิดคือ แบบ Can Type,  Annular Type และ แบบ Cannular Type 
 ค.  4 ชนิดคือ แบบ Cellular,Can Type, Annular Type และ แบบ Cannular Type 
 ง.   ถูกทั้งข้อ ข.และ ค.  
79.  COMBUSTION แบบใดที่มีประสิทธิภาพในการเผาไหม้ดีที่สุด 
 ก.  CAN TYPE                           ข.  ANNULAR TYPE 
 ค.  CANNULAR TYPE       ง.  ถูกทุกข้อ 
80. ชุดเทอร์ไบน์ (TURBINE  SECTION) มีหน้าที่ 
 ก.  เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานกล 
 ข.  เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล  
 ค.  เปลี่ยนพลังงานความร้อนและพลังงานความเร็วเป็นพลังงานกล  
 ง.   เปลี่ยนพลังงานความร้อนและพลังงานความเร็วเป็นพลังงานจลน์  
81. ชุดท่อท้าย (EXHAUST SECTION) ของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ ท าหน้าที่ 
 ก.   เป็นตัวน ากระแสก๊าซร้อนที่ได้รับจากชุดเทอร์ไบน์ส่งออกสู่บรรยากาศภายนอก  
 ข.  เปลี่ยนพลังงานความร้อนและพลังงานความเร็วของก๊าซร้อนให้เป็นพลังงานกล 
 ค.  ส่งกระแสก๊าซร้อนไปปะทะกับชุดเทอร์ไบน์ 
 ง. ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์   
82. ข้อใดไม่ใช่ชิ้นส่วนหลักของชุดท่อท้าย 
 ก.  EXHAUST CONE  ข.  EXHAUST SHELL 
 ค.  EXHAUST DUCT (TAIL PIPE) ง. EXHAUST NOZZLE 
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83. อุปกรณ์ส่วนใดในชุดท่อท้าย (EXHAUST SECTION) ของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ที่ท าหน้าที่เป็นทางออกของก๊าซร้อน  
  รวมทั้งควบคุมความดันและความเร็วของก๊าซร้อนที่จะผลักแรงขับให้ได้ตามความต้องการ  

 ก.  EXHAUST CONE              ข.  EXHAUST DUCT  
 ค.  EXHAUST NOZZLE ง.  TAIL PIPE 
84. หากต้องการเพิ่มความเร็วของกระแสก๊าซร้อนให้มากกว่าความเร็วเสียง ชุด EXHAUST NOZZLE  ควรออกแบบให้เป็น 
 ลักษณะใด 
 ก.   Convergent - Divergent Exhaust Nozzle  
 ข.  Divergent - Convergent Exhaust Nozzle 
 ค.   Convergent - Divergent-Convergent Exhaust Nozzle  
 ง.  Divergent Exhaust Nozzle  
85. ข้อใดไม่ใช่หลักการในการลดความดังเสียงของเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต 
 ก.   เปลี่ยนคลื่นความถี่สูงเป็นคลื่นความถ่ีต่ า ข. เปลี่ยนคลื่นความถี่ต่ าเป็นคลื่นความถี่สูง 
 ค.  สร้างเป็นท่อเล็กๆหลายๆท่อติดตั้งไว้ปลายสุดของท่อท้าย ง.  ถูกทั้งข้อ ข.และ ค.  
86.  A lot of coal is found in Texas. 

 a.  A great deal of b.   Very little 
 c.  A bargain of d.  A good grade 

87.  The thermometer occasionally reads_______ freezing. 
 a.  behind b.  under 
 c.  below      d. after 

88.  We want a chance to meet with her.  
 a.  an assistant b.  a reason  
 c.  an opportunity  d.  a supervisor 
89.  He likes to talk _______ his father.     

 a.  at b.  over 
 c.  about d.  after 

90.  He was trying to get out of the church.  
 a.  paint b.  leave  
 c.  find  d. clean 

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 



- 11 - 
 

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 
.......................................................................................................  

 

 
 

 


