
 

แบบทดสอบตนเองส าหรับการฝึกงานในหน้าที่ เหล่าช่างอากาศ 
สาขาช่างอากาศยานระดับความช านาญ ลชทอ.๔๓๓๗๐ 

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 อันเนื่องมาจากใบพัดมีการบิดงอโค้ง เป็นการตรวจสอบการไม่ได้ดุลทางใด 
 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. ข้อใดที่ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานของสายไฟฟ้า 
 ก.  ความยาวของสายไฟฟ้า  ข.  สนามแม่เหล็ก  
 ค.  วัสดุที่ใช้ท าสายไฟฟ้า  ง.  ขนาดของสายไฟฟ้า  
7. 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 
8. ความจุของแบตเตอรี่มีหน่วยเป็น  
 ก.  แอมแปร์  ข.  โวลต์ - แอมป์  
 ค.  โวลต์ - ชั่วโมง   ง.  แอมแปร์ - ชั่วโมง  
9. อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเพ่ิม หรือลดแรงดัน (VOLTAGE) ไฟฟ้ากระแสสลับ คือ 
 ก.  RECTIFIER   ข.  TRANSFORMER  
 ค.  INVERTER  ง.  INDUCTOR  
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10. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับบนอากาศยานทั่วๆไป ได้มาจาก  
 ก.  DC GENERATOR ของอากาศยาน  ข.  AC GENERATOR ของอากาศยาน 
 ค.  INVERTER ของอากาศยาน  ง.  ข้อ ก ผิด, ข้อ ข และ ข้อ ค.ถูก  
11. การประจุ (CHARGE) แบตเตอรี่ นิเกิล - แคตเมี่ยมวิธีใดท าให้ความจุมีความสมบูรณ์มากที่สุด 
 ก.  ประจุแบบแรงดันคงท่ี  ข. ประจุแบบกระแสคงที่ 
 ค.  ประจุแบบ ก าหนดแรงดัน และเวลา  ง.  ประจุแบบปฏิกิริยาเคมีคงท่ี 
12. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชนิดของเอกสารเทคนิค  
 ก.  Technical Manual  ข.  Time Compliance Technical Order 
 ค.  Pilot Checklist  ง.  Index Types Technical Order 
13. หมายเลข T.O. ข้อใดเป็นของเครื่องยนต์อากาศยาน 
 ก.  2G-GTG 331-1  ข.  1F-5E-1-1 
 ค.  36A-1-6  ง.  9N-1-1 
14. 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. 
15. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขเอกสารเทคนิค  
 ก.  Correction  ข.  Revision 
 ค.  Changes  ง.  Supplement 
16. HYDRAULIC ของอากาศยานถูกน าไปใช้กับระบบใดในอากาศยาน  

 ก.ระบบพ้ืนบังคับอากาศยาน  ข.ระบบเติมน้ ามันกลางอากาศ 
 ค.ระบบการขนส่งทางอากาศ  ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก  

17.  RESERVOIR หรือถังเก็บน้ ามันไฮดรอลิกของอากาศยานชนิด UNPRESSURIZE ความดันของน้ ามันไฮดรอลิกสามารถ
 ไหลเข้าไปยัง แม่ปั้มน้ ามันได้โดย 

 ก.   VENT  ข.  BLEED AIR 
 ค.   PRESSURE PUMP  ง.  MOTOR PUMP 

18. ค่าความดันบรรยากาศที่ระดับน้ าทะเล 29.92 นิ้วปรอท มีค่าเท่าไร 
 ก.เมื่อเปลี่ยนหน่วยมาตรฐานจะเท่ากับ 14.7 ปอนด/์ตารางนิ้ว  
 ข.เมื่อเปลี่ยนหน่วยมาตรฐานจะเท่ากับ 0 Pa - Psia 
 ค.เมื่อเปลี่ยนหน่วยมาตรฐานจะเท่ากับ 20psi  
 ง. ข้อ ก. กับข้อ ข. ถูก  

19. อุปกรณ์ ที่ท าหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ ามันไฮดรอลิก ให้ไปที่ ACTUATOR คือ 
 ก.  ACTUATOR VALVE  ข.   RELIEF VALVE 
 ค.   SELECTOR VALVE  ง.  REGULATOR VALVE 

20. ในปัจจุบันฐานของอากาศยานจะเป็นชนิด 
 ก.   TAIL WHEEL LANDING GEAR  ข.   TRICYCLE LANDING GEAR 
 ค.  QUADRICYCLE LANDING GEAR  ง.  BICYCLE LANDING GEAR 
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21. ขณะที่ ฐานอากาศยานกางออกสุดจะมีอุปกรณ์ค้ ายันที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้ฐานอากาศยานพับขณะสัมผัสพื้น หรือขณะ
 เคลื่อนที่ที่พ้ืน  

 ก.   TORQUE LINK  ข.   SHOCK STRUT 
 ค.   TRUNNION  ง.  DRAG STRUT 

22. อุปกรณ์ของระบบฐานที่ท าหน้าที่รับแรงกระแทกของอากาศยานขณะล้อแตะพ้ืนคือ  
 ก.  SHOCK  STRUT  ข.  STEERING  

ค.  TORQUE ARM  ง.  DRAG BRACE 
23.  สัญญานเตือนของระบบฐานจะดังข้ึนเมื่อเกิดเหตุการณ์ 
 ก.  ฐานกางออกสุดแล้วไม่ LOCK  ข.  คันเร่งเครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินทาง 

ค.  คันเร่งเครื่องยนต์อยู่ต าแหน่งสูงกว่ารอบเดินทาง  ง.  ฐานพับสุดแล้ว LOCK 
24. EMERGENCY BRAKE SYSTEM สามารถท างานได้ด้วย 
 ก.  ใช้ระบบไฮโดรลิคส์ของอากาศยานอีกระบบหนึ่ง  ข.  ใชัถังสะสมความดัน 

ค.  ใช้ลมอัดจากถังเก็บ  ง.  ถูกทุกข้อ  
25. เครื่องวัดที่มีเครื่องหมายแถบสีก าหนดย่านความเร็วปลอดภัยในการบิน เพื่อไม่ให้ท าการบินด้วยความเร็วเข้าใกล้ความ  
 เร็วเสียง หมายถึงเครื่องวัดอะไร  
 ก. Machmeter  ข . Maximum Allowable Airspeed Indicator 
 ค. Subsonic Airspeed Indicator  ง. Supersonic Airspeed Indicator 
26. การที่ไจโรพยายามรักษาแนวแกนของการหมุน ให้อยู่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในอวกาศไม่ว่าต าแหน่งของ Gimbal  
 จะเคลื่อนที่ไปในลักษณะใดก็ตาม เราเรียกคุณสมบัตินี้ว่าอะไร  
 ก. Rigidity in Space   ข . Precession 
 ค. Stabilization  ง . Reliability 
27.  เครื่องวัดในอากาศยานสมัยใหม่ที่รวมเอาเครื่องวัดหลายๆ ชนิดมารวมไว้ในตัวเดียวกัน และน ามาแทนเครื่องวัดไจโร 
 ทิศทาง มีชื่อเรียกว่าอะไร  
 ก. Attitude Direction Indicator (ADI)   
 ข . Central Air Data Computer (CADC)  
 ค. Horizontal Situation Indicator (HSI)  
 ง. Stability Augmentation Component Assembly (SACA) 
28.  อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับเข็มทิศแม่เหล็ก และคอยดักทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กโลก มีชื่อเรียกว่าอะไร 
 ก. Flux Valve หรือ Flux Gate  ข . Compass Card 
 ค. Spider Core   ง. Universal Joint 
29. บริเวณใดของอากาศยาน ที่มีโอกาสเกิดน้ าแข็งจับเกาะได้  
 ก.  ใบพัด   ข.  ชายหน้าปีก  
 ค.  ใต้ท้อง  ง.  ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก  
30.  สารที่ใช้เคลือบกับ กระจกก าบังลมของอากาศยาน คือ 
 ก.  HEATER COMPOUND  ข.  NESA COMPOUND 
 ค.  WINDSHIELD COMPOUND  ง.  THEMAL COMPOUND 
31. การป้องกันและท าลายน้ าแข็งของอากาศยาน ที่ใช้ความร้อนจะได้ความร้อนมาจาก  

 ก.  อากาศจากภายนอกเครื่องยนต์   ข.  อากาศจากชุดอัดอากาศของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์  
 ค.  ความร้อนจากขดลวดความร้อนไฟฟ้า   ง.  ข้อ   ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง  
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32. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดหาค่าความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะของน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Density/Specific 
 Gravity) ได้แก่ 
 ก.  ไฮโกรมิเตอร์   ข.  ไฮโดรมิเตอร์  
 ค.  บารอมิเตอร์   ง.  เธอร์โมมิเตอร์  
33.  ปรากฎการณ์ที่ฟองอากาศไปปิดกั้นการไหลของน้ ามันระหว่างส่งเข้ามาตามท่อ (INTAKE  SYSTEM) เรียกว่าอะไร 
 ก .  LEAN  MIXTURE  ข .  VAPOR  LOCK 

ค.  KNOCK  RATING  ง .  RICH  MIXTURE 
34. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดหาความแน่นแข็งของไขอากาศยานได้แก่  
 ก.  Raid Vapor Pressure  ข.  Flash Point 
 ค.  Pour Point  ง.  Penetration 
35. ธาตุองค์ประกอบหลักท่ีเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของน้ ามันดิบได้แก่  
 ก.  ไฮโดรเจนและก ามะถัน   ข.  ไฮโดรเจนและคาร์บอน 

ค.  ไฮโดรเจนและไนโตรเจน  ง.  ไฮโดรเจนและออกซิเจน  
36. การที่เครื่องวัดต้องมีการสั่นสะเทือนเพื่อจุดประสงค์ใด  
 ก.  ท าให้มีเสียงไว้ฟัง ข.  ไม่ท าให้เกิดการสึกหรอ ชี้ค่าได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 ค.  ไม่ท าให้หลอกตา ง.   ผิดทุกข้อ  
37.  Pitot - static มีส่วนประกอบบริเวณตอนท้ายท าเป็นกระโดงสูงขึ้นมีประโยชน์เพื่ออะไร  
 ก.  ท าให้เพราะเสียดสีกับอากาศ   ข.  ที่ระบายความร้อน 
 ค.  ป้องกันความชื้น   ง.  ถูกทุกข้อ 
38. ชนิดของเครื่องวัดแบ่งตามประเภทการใช้งาน ของอากาศยานมีกี่ประเภท  
 ก.  ๔ ประเภทคือเครื่องวัดทางเครื่องยนต์, ทางการบิน, ทางเดินอากาศ, และเบ็ดเตล็ด 
 ข.  ๓ ประเภทคือเครื่องวัดทางความร้อน  
 ค.  ๕ประเภท 
 ง.  ผิดทุกข้อ 
39. ความดันที่ถูกวัด เครื่องวัดชนิดความดันมี ๒ ชนิด คืออะไร  
 ก.  Absolute Pressure และ Different pressure ข.  Wet Bult และ Dry Bult 
 ค.  Absolute pressure และ Dry Boult ง.  Wet Boult และ Different Pressure 
40. ความจ าเป็นที่ใช้ออกซิเจนเหลวกับกิจการบินยุคใหม่ มีข้อดีที่เก่ียวกับคุณสมบัติพิเศษ  
 ก.  อุณหภูมิเย็นจัด  ข.  ขยายตัวได้ดี ๘๖๐ เท่า  
 ค.  ผลิตได้ง่าย  ง.  เป็นสารแม่เหล็ก  
41. ออกซิเจนที่ใช้กับกิจการบินสิ่งส าคัญที่เราต้องการคือ ความบริสุทธิ์โดยต้องไม่ต่ ากว่า  
 ก .  ๙๕.๕ เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร  ข .  ๙๙.๕ เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 
 ค .  ๙๕.๕ เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก  ง .  ๙๙.๕ เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 
42. ท่อบรรจุก๊าซออกซิเจน ท่อมีสัญลักษณ์สีอะไร  
 ก .  ขาวคาดเขียว  ข .  เขียวคาดขาว 
 ค .  เขียวคาดเหลือง  ง .  เทาคาดด า 
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43. สายบอนด์ ( Bond Wire ) ที่ติดอยู่ชายหลังปีก ของอากาศยาน มีไว้เพ่ือ 
 ก.  ผลทางด้านการบิน  
 ข.  ไม่มีผลใดๆ สามารถถอดทิ้งได้  
 ค.  เพ่ือคลายประจุไฟฟ้า ที่เกิดข้ึนเนื่องจาก การเสียดสีของพ้ืนผิวอากาศยานกับอากาศ  
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก  
44. การต่อสายดิน เมื่ออากาศยานลงจอด ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ก.  ต่อสายดินที่จุดต่อบนดินก่อน แล้วจึงต่อท่ีจุดต่อบนอากาศยาน 
 ข.  ต่อสายดินที่จุดต่อบนอากาศยานก่อน แล้วจึงต่อท่ีจุดต่อบนดิน 
 ค.  ต่อสายดินที่จุดต่อบนดิน หรือบนอากาศยานก่อนก็ได้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
45. ก่อนท าการถอด หรือประกอบหม้อดับเพลิงกับอากาศยานจ าเป็นจะต้อง  
 ก.ห้ามใช้เครื่องวัด โอห์มมิเตอร์ ไปตรวจสอบตัวจุดระเบิดเด็ดขาด 
 ข.  ต้องตัดวงจรไฟฟ้าออกจากระบบการท างานของหม้อดับเพลิงทุกครั้ง  
 ค.  ต้องท าการลัดวงจรทางไฟฟ้าที่เข้ายังหม้อดับเพลิงทุกครั้ง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
46. ที่ปัดไล่น้ าฝนบนกระจกก าบังลมของนักบิน จะใช้ในกรณี 
 ก.  มีฝนตกขณะบินระดับ  ข.  มีน้ าแข็งเกาะติดบริเวณนั้น 
 ค.  มีฝนตกขณะ บินขึ้น หรือลงสนาม  ง.  มีหมอก เกาะติดกระจก 
47. สิ่งจ าเป็นก่อนน า ย.ลูกสูบ ติดตั้งแท่นทดสอบ คือข้อใด 
 ก.  ติดตั้ง Engine Mount  ข.  ท าการ Calibrate Torque 
 ค.  Preserve ย.  ง.  Comp.wash ย. 
48. PACKING ท าหน้าที่อะไร 
 ก. ป้องกันความร้อน  ข. ป้องกันความดัน  
 ค. ป้องกันแรงอัด  ง. ป้องกันฝุ่น  
49. ข้อใดคือ TUBING ที่ใช้ในระบบ HYD.    
 ก. ท่ออลูมินั่มเจือแบบไม่มีตะเข็บเชื่อม  ข. ท่อเหล็กกล้าแบบไม่มีตะเข็บเชื่อม  
 ค. ท่ออ่อน  ง. ถูกทุกข้อ  
50. ถ้าไม่มีกลไกดึงเข็มชี้เครื่องวัด (Hair Spring) ให้กลับมาที่ต าแหน่งศูนย์ เมื่อสวิทย์ OFF เข็มจะเป็นอย่างไร  
 ก. เข็มชี้ขึ้นลงแล้วหยุด  ข. เข็มจะคงชี้อยู่ที่ต าแหน่งนั้น 
 ค. เข็มจะหมุนช้า ๆ แล้วหยุด ง. เข็มจะหมุนเร็วแล้วหยุด 
51. เลเซอร์ไจโจสโคปคืออะไร    
 ก. ไจโรสโคปที่ไม่ส่วนของเชิงกล  ข. RING LASER GYROSCOPE 
 ค. MAGNETIC COMPASS ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
52. ความถี่ของระบบฟ้าท่ีจ่ายให้ SYNCHRO MOTOR คืออะไร 
 ก.  50/60 HZ  ข.  220 /110 V 
 ค.  400 HZ  ง.  24-28 % Vdc 
53. เครื่องวัดที่ใช้งานได้ จะผูกป้ายสีอะไร 
 ก.  ผูกติดป้ายสีเหลือง   ข.  ผูกติดป้ายสีเขียว 
 ค.  ผูกติดป้ายสีชมพู  ง.  ข้อ ข และ ค ถูก 
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54. ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องช่วยหมุนติด 
 ก.  ผลิตลมผ่านท่อบริการ  ข.  ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ 
 ค.  ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง  ง.  ถูกทุกข้อ 
55.  อะตอมของธาตุต่างๆ จะประกอบด้วยอนุภาค ที่ส าคัญ ๓ ส่วน คือ 
 ก.  โปรตอน มีประจุไฟฟ้าลบ , นิวตรอน มีประจุไฟฟ้าบวก และอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ  
 ข.  โปรตอน มีประจุไฟฟ้าบวก , นิวตรอน มีประจุไฟฟ้าลบ และอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ  
 ค.  โปรตอน มีประจุไฟฟ้าบวก , นิวตรอน เป็นกลาง และอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบ  
 ง.  โปรตอน มีประจุไฟฟ้าลบ , นิวตรอน เป็นกลาง และอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าบวก 
56. แหล่งจ่ายไฟที่เกิดจากวัตถุ 2ชนิดมาขัดสีกัน คือ 
 ก.  ไฟฟ้าสถิต  ข.  ไฟฟ้ากระแสตรง 
 ค.  ไฟฟ้ากระแสสลับ  ง.  ไฟฟ้าเหนี่ยวน า 
57. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับของอากาศยานทั่วๆไป ได้แก่ 
 ก.  ระบบไฟ 115 VAC , 1 PHASE, 400 HZ  ข.  ระบบไฟ 115 VDC , 1 PHASE, 400 HZ 
 ค.  ระบบไฟ 24 VDC , 1 PHASE, 400 HZ  ง.  ระบบไฟ  24 VDC  
58. สวิทช์ที่สามารถท างานได้ด้วยก าลังทางกลเพียงเล็กน้อย ได้แก่ 
 ก.  TOGGLE SWITCH  ข.  MICRO SWITCH 
 ค.  CROSS SWITCH  ง.  RELAY 
59.  การต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ เพื่อใช้งาน ทั้งในอากาศยาน และบ้านพักอาศัย วงจรไฟฟ้าที่ใช้ในการต่อ
 อุปกรณ์เหล่านั้น กับแหล่งจ่ายไฟ คือ 
 ก.  วงจรขนาน (PARALLEL CIRCUIT)  ข.  วงจรอนุกรม (SERIES CIRCUIT) 
 ค.  วงจรผสม (SERIES AND PARALLEL CIRCUIT)  ง.  วงจรปิด (CLOSE CIRCUIT) 
60. Clean room คือ อะไร     
 ก.หมายถึงห้องที่ได้รับการปรับสภาวะอากาศ  
 ข.  หมายถึงห้องที่ได้รับการติดตั้งระบบกรองอากาศเป็นพิษ 
 ค.  หมายถึงห้องที่ดักฝุ่นกรอง ระดับจุลภาคหรือจุลชีวะ เช่น แบคทีเรีย 
 ง.ถูกทุกข้อ 
61. จุลภาคในอากาศท าให้เกิดความเสียหายกับวงจรอิเล็คทรอนิคได้อย่างไร 
 ก.  วงจรภายในไอซี  ข.  ขดลวดความร้อน (Heater) 
 ค.  สายไฟฟ้า ง.  หลอดไฟฟ้า 
62. ตัวเรือนเครื่องวัดของอากาศยานท าจากอะไร  
 ก.  ท าจากเหล็ก  
 ข.  ท าจากแก้ว 
 ค.  ส่วนมากหล่อขึ้นด้วยส่วนประกอบของ Pheolic, อลูมิเนียม, แมกนิเซียม 
 ง.  สแตนเลส 
63. แสงที่มีความถ่ีเดียว (Laser) ถ้าปล่อยออกไปในทิศทางตรงกันข้ามพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกันในกระเปาะแก้วที่มีรู  
 รอบทรงกลมเป็นทางเดินแสงขณะอยู่นิ่ง ข้อใดถูก 
 ก.  แสงที่ออกซ้ายและขวาจะมาบรรจบกันในเวลาเดียวกัน  ข.  แสงที่ออกซ้ายและขวาจะหายไปในเนื้อแก้ว 
 ค.  แสงที่ออกซ้ายและขวาจะมาบรรจบกันในเวลาที่ต่างกัน ง.  ผิดทุกข้อ 
64. แผ่นสีเครื่องหมายมีจะมีลักษณะอย่างไร 
 ก.  หยัก ๆ ข.  รี ๆ 
 ค.  แบบโค้งและแบบตรง ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
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65.  สีที่ใช้สื่อความหมายมี ๔สี ข้อใดถูกต้อง 
 ก.  สีแดงท างานปกติ ข.  สีเหลืองท างานไม่ปกติ 
 ค.  สีขาวไม่ปกติ ง.  สีน้ าเงินท างานปกติ 
66. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรระวังเบื้องต้นในการทดสอบ ย. 
 ก.  จะต้องมี Ground Man 
 ข.  ขณะ Run เครื่องยนต์ให้เดินเข้าหาเครื่องยนต์จากด้านหน้าเท่านั้น 
 ค.  ไม่สวมแหวนหรือเครื่องประดับขณะท างาน 
 ง.  ถ้า Oil Press ไม่ท างานต้องรีบดับเครื่องยนต์ 
67. Flow Indicator ในระบบออกซิเจนใช้ท าอะไร 
 ก.  ควบคุมความดันออกซิเจน   ข. ควบคุมการไหลของออกซิเจน  
 ค.  บอกให้รู้ว่ามีออกซิเจนไหลไปยังชุด Regulator หรือไม่ ง. บอกปริมาณออกซิเจนที่เหลืออยู่  
68. เมื่อเติมออกซิเจนเหลวเร็ว ทิ้งไว้นานพอสมควรแล้วพบว่ามีน้ าแข็งเกาะบริเวณถังบรรจุ น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร  
 ก.  สูญญากาศระหว่างถังรั่วหรือฉนวนไม่ดีหรือเสื่อม   ข. ความดันออกซิเจนสูงเกินไป 
 ค.  ปรับ Closing Valve ไม่ถูกต้อง  ง. เป็นอากาศปกติของถังออกซิเจนเหลว 
69. Test Cell ชนิดใดใช้ทดสอบเครื่องยนต์ลูกสูบ 
 ก.  Shaft Cell  ข.  Flat Engine Test Cell 
 ค.  Turboprop Cell  ง.  Thrust Cell 
70. องค์ประกอบใดในระบบเชื้อเพลิงอากาศยานมีความส าคัญน้อยสุด  
 ก.  อัตราการไหลของน้ ามันเชื้อเพลิง  ข.  ความดันน้ ามันเชื้อเพลิงตลอดเวลา 
 ค.  การเตือนของระบบเชื้อเพลิง  ง.  การบอกปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง 
71. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเก่ียวกับระบบเชื้อเพลิงแบบ Gravity Feed 
 ก.  ใช้กับอากาศยานที่เป็นแบบปีกต่ า  ข.  ใช้กับอากาศยานที่ต้องการการไหลของเชื้อเพลิงสูง 
 ค.  ไม่มี Fuel Pump   ง.  Fuel Tank อยู่ห่างจาก เครื่องยนต์มาก 
72. น้ ามันปิโตรเลียม หลัก แบบ MIL-H-5606 ย้อมด้วยสีอะไร    
 ก. แดง  ข. ขาว 
 ค. เหลือง  ง. เขียว 
73. น้ ามัน HDY. แบบ MIL – H -5606 ใช้ท างานในขอบเขตอุณหภูมิเท่าไหร่    
 ก. ลบ 50 NF – บวก 337 NF ข. ลบ 95 N  F – บวก 270 N F 
 ค. ลบ 65 N F – บวก 275N F ง. ลบ 33 N F – บวก 265N F 
74. เราสามารถจัด SEALS ออกเป็นก่ีชนิด 
 ก. 2  ข. 3 
 ค. 4  ง. 5  

 
 
75. จากวงจรด้านบน ถ้า E = ๒๔ V, R1 = ๑๐, R2 = ๘, R3 = ๖ กระแสไฟที่ไหลในวงจร ( I ) คือ 
 ก.  ๑ A   ข.  ๒ A 
 ค.  ๓ A   ง.  ๔ A 
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76.  จากวงจรด้านบน ถ้า  I = ๒ A, R1 = ๖, R2 = ๒, R3 = ๔แรงดันไฟฟ้า ( E ) คือ 
 ก.  ๑๒ V   ข.  ๒๔ V 
 ค.  ๒๘ V   ง.  ๓๐ V 
77. จากวงจรด้านบน ถ้า E = ๒๔ V, I = ๑ A, R1 = ๖, R3 = ๔ ค่าความต้านทาน ( R2 ) คือ 
 ก.  ๒    ข.  ๑๒ 
 ค.  ๑๔   ง.  ๒๔ 
 

 
 
78. จากวงจรด้านบน ถ้า  E = ๒๔ V, R1 = ๑๒, R2 = ๘, R3 = ๖ กระแสไฟที่ไหลในวงจร ( IT) คือ 
 ก.  ๒ A   ข.  ๕ A 
 ค.  ๙ A  ง.  ๑๒ A 
79.  จากวงจรด้านบน ถ้า R1 = ๑๒, R2 = ๖, R3 = ๑๒ ค่าความต้านทานรวม (RT ) คือ 
 ก.  ๘   ข.  ๖ 
 ค.  ๔   ง.  ๓ 
80. จากวงจรด้านบน ถ้า E = ๒๔ V, I = ๑๒ A, R1 = ๖, R3 = ๔ แรงดันคร่อม R2 ( E2 ) คือ 
 ก.  ๒๔ V   ข.  ๑๒ V 
 ค.  ๖ V   ง.  ๔ V 
81. SHUNT MOTOR เป็นมอเตอร์ที่มีขดลวดฟิลด์ ต่อขนานอยู่กับขดลวด อเมเจอร์ เหมาะท่ีจะใช้กับงานประเภท 
 ก.  ต้องการแรงบิดในขณะเริ่มหมุนสูง  
 ข.  ต้องการแรงบิดในขณะเริ่มหมุนต่ า และต้องการรอบการหมุนคงที่แม้ภารกรรมจะเปลี่ยนแปลง  
 ค.  ต้องการความเร็วรอบสูงแม้จะมีภารกรรม (LOAD) มาก 
 ง.  ต้องการความเร็วรอบต่ าแม้จะมีภารกรรม (LOAD) น้อย 
82. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อเทียบกับไฟฟ้ากระแสตรง  
 ก.  เปลี่ยนแปลงแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข.  เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้ง่าย 
 ค.  การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสลับทิศทางอยู่ตลอดเวลาท าให้มีอันตรายมากกว่า  
 ง.  อุปกรณ์ท่ีใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ มีขนาดเล็ก และมีน้ าหนักเบา 
83. แรงดันไฟฟ้าไฟฟ้า ๑ กิโลโวลต์ (๑ KV) มีค่าเท่ากับ 
 ก.  แรงดันไฟฟ้า ๑,๐๐๐ โวลต์  ข.  แรงดันไฟฟ้า ๑๐,๐๐๐ โวลต์ 
 ค.  แรงดันไฟฟ้า ๑๐๐,๐๐๐ โวลต์  ง.  แรงดันไฟฟ้า ๑๐๐ โวลต์ 
84. ข้อใดใดต่อไปนี้ไมเ่ป็นความจริง ตามกฎของโอห์ม 

ก.  I = ER   ข.  R = 


  

 ค.  E = IR  ง. 
 R

E
I 
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85. ไฟฟ้ากระแสมีกี่ชนิด 
 ก.  ๑ชนิด   ข.  ๒ชนิด 
 ค.  ๓ชนิด   ง.  ๔ชนิด 

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 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 
 

- 10 - 
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 
.......................................................................................................  

 

 


