
 

แบบทดสอบตนเองส าหรับการฝึกงานในหน้าที่ เหล่าช่างอากาศ 
สาขาช่างอากาศยานระดับความช านาญ ลชทอ.๔๓๔๗๐ 

จ านวนข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ                                                                               เวลา ๒ ชั่วโมง 

1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ชนิดของเอกสารเทคนิค 
 ก.  Technical Manual  ข.  Time Compliance Technical Order 
 ค.  Pilot Checklist  ง.  Index Types Technical Order 
2. หมายเลข T.O. ข้อใดเป็นของเครื่องยนต์อากาศยาน 
 ก.  2G-GTG 331-1  ข.  1F-5E-1-1 
 ค.  36A-1-6  ง.  9N-1-1 
3.  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. 
4. ข้อใดไม่ใช่การแก้ไขเอกสารเทคนิค 
 ก.  Correction  ข.  Revision 
 ค.  Changes  ง.  Supplement 
5. วัฎจักรของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ (BRATON CYCLE) คืออะไร    
 ก. วัฎจักรปริมาตรคงที่  ข. วัฏจักรความดันคงท่ี  
 ค. วัฏจักรความเร็วคงท่ี ง. วัฏจักรความร้อนคงที่ 
6. แรงขับของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ในห้องทดลองเครื่องยนต์ (TEST CELL) เรียกว่าอะไร   
 ก.  แรงขับรวม (GROSS THRUST) ข. แรงขับจริง ( NET THRUST)  
 ค. แรงขับจากเพลาใบพัด ( ESHP) ง. แรงขับจากชุดสันดาปท้าย ( A/B) 
7. ต าแหน่งและทิศทางของเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ก าหนดให้มองจากด้านใดของเครื่องยนต์   
 ก. ให้มองมาจากทางด้านบนของ ย.ลงด้านล่าง  
 ข. ให้มองมาจากทางด้านหน้าของ ย.ไปด้านหลัง   
 ค. ให้มองมาจากทางด้านหลังของ ย. ไปด้านหน้า 
 ง. ไม่มีการก าหนด มองจากด้านไหนก็ได้ 
8. 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 
 

 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 
9. 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 

10. เครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยานเป็นปฎิบัติการตามวัฎจักร (CYCLE) ของใคร 
       ก. BEAU DE ROCHA ข.    OTTO 
      ค. SIR ISAAC NEWTON ง.    BRAYTON 
11.  ข้อใดที่ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานของสายไฟฟูา 
  ก.  ความยาวของสายไฟฟูา  ข.  สนามแม่เหล็ก 
  ค.  วัสดุที่ใช้ท าสายไฟฟูา  ง.  ขนาดของสายไฟฟูา 
12.  GEN.SET แบบ C- 26 มี GEN. จ่ายไฟ 28 .DC.กี่ตัว 
  ก. 1 ข. 2 
  ค.  3 ง. 4 
13.  หน้าที่ของเครื่อง SPRAYING UNIT คือ 
  ก. ฉีด ล้าง บ. ข. อัดไข บ.  
  ค. เติมหล่อลื่นให้ บ. ง. ถูกทุกข้อ  
14.  CATRIDGE เป็นไส้กรองแยกความชื้น อยู่ในอุปกรณ์ตัวใดของเครื่อง MC – 1A 
  ก. REGURATOR ข. SEPAPATOR 
  ค. DEHYDRATOR ง. BLOW DOWN 
15.  เครื่องส่องสว่าง (FLOOD LIGHT) ที่ใช้ใน ทอ. ส่วนมากเป็นรุ่นใด 
  ก. MA- 1 ข. MC- 2 
  ค. NF- 2 ง. NF-4 
16.  ในการซ่อมรถลาก บ.เราจ าเป็นต้องใช้คู่มืออะไร   
  ก.  T.O.33A 2-2-27-2 ข. 34 Y 1-81-2 
  ค. 35 C 3-3-304-2 ง. 36 M 3-3-31-2 
17.  ในการติด ย.HOBART ท่านจะปฏิบัติอย่างไร 
  ก. ON MASTER SW. ก่อน ข. ON IGNITION SW. ก่อน 
  ค. กดปุุม START ได้เลย ง. ท า ก,ข. และ ค.  
18.  เทอร์โมคัพเปิลเป็นชุดอุปกรณ์ไฟฟูามีหน้าที่อะไร  
  ก. เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานความร้อน ข. เปลี่ยนพลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานกล  
  ค. เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟูา ง. เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน  
19.  วัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟูาผ่านไปได้แต่ไม่สะดวก เราเรียกว่าวัสดุนี้ว่ามี 
  ก. ความต่างศักดิ์ ข. ความต้านทาน  
  ค. ความไม่สมดุล ง. ฉนวน  
20.  เครื่องยนต์ที่ใช้กับบริภัณฑ์ภาคพ้ืนเป็นประเภทใด 
  ก. เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ ข. เครื่องยนต์ดีเซล 2 จังหวะ  
  ค. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเทอร์ไบน์ ง. ถูกทุกข้อ  
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21.  อุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่แยกน้ าและความชื้นแต่ละ STAGE คือ 
  ก. SEPARATOR ข. REGULATOR 
  ค. ROPROTY ง. SAFETY VALVE 
22.  การซ่อมบ ารุง  Air Compressor Type MC-1A ใช้เอกสารเทคนิค (TO.) 

ก.  TO.34Y11-56-44                                      ข.  TO.34Y17-56-64 
  ค.  TO.34Y1-56-44                                       ง.  TO.34Y11-56-71 
23.  เครื่องอัดอากาศความดันต่ า(Air compressor low) มีส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไรท าหน้าที่กรองความชื้นใน Separator assy. 
  ก.  Filter                                                    ข.  Flet (Flannel ผ้าสักหลาด) 
  ค.  Foil                                                       ง.  Flint 
24.   เครื่องก าเนิดไฟฟูา หมายเลขเบิกพัสดุ NSN.6115-00-056-6813ใช ้TO.35C2-3-304-1,-2,-3,-4 The Over voltage relay  
  ท าหน้าที่ตัดไฟฟูาเมื่อ 
  ก.  มีกระแสสูงเกินเกณฑ์ ๓๑.๕                          ข.  มีความต้านทานสูงเกินเกณฑ์ ๓๑.๕                               
  ค.  มีแรงเคลื่อนสูงเกินเกณฑ์ ๓๑.๕                       ง.  มีก าลังไฟสูงเกินเกณฑ์ ๓๑.๕     
25.  การที่จ่าเจี๊ยบ ชอบหลบ ถอดเปลี่ยนแบตเตอร์รี่รถลาก บ.เป็นการซ่อมบ ารุง ระดับใด 
      ก.  ขั้นหน่วย                                           ข.  ขั้นกลาง  

     ค.  ขั้นโรงงาน                                         ง.  การซ่อมบ ารุงที่ต้องใช้ความช านาญพิเศษ   
26.  การที่ ชอ.จะต้องมีการฝึกอบรม OJT ให้ข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับความช านาญงานระดับ ๕ เป็น ๗ เพ่ือเป็น 
  ก.  การให้ข้าราชการสอบผ่านทั้งภาคปฏิบัติ และทฤษฎี ได้รับการประดับ ยศ สูงขึ้น 
  ข.  การให้มีทักษะสูงขึ้น มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ท่ีไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน  
  ค.  การสามารถควบคุม ดูแลผู้อื่นได้ รวมทั้งรู้จักน าเอาระเบียบปฏิบัติ และวิธีการที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้กับงานใหม่ 
   หรืองานที่เก่ียวเนื่องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ง.  การวางมาตรฐานการซ่อมบ ารุง 
27.  ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง 
  ก.  MJ-2A-1 ใช้งานได้ 2 ระบบ  
  ข.  เมื่อดึง PAPALLEL VALVE  จะเพ่ิมอัตราการไหลเป็น 2 เท่า 
  ค.  MJ-2A-1 ใช้เครื่องดีเซล  
  ง.  ถูกทุกข้อ 
28.  เมื่อท่านจะน าเครื่องทดสอบไปบริการ ย. ในโรงเก็บ เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังเป็นการรบกวนผู้อ่ืนท่านจะเลือกให้เครื่องแบบใด  
  ก.  D-5  ข.  D-6 
  ค.  MJ 2A  ง.  MJ 2A-1 
29.  การวัดกระแสในวงจรนั้นเราจะต้องต่อมิเตอร์เป็นแบบ 
  ก.  อนุกรม  ข.  ขนาด 
  ค.  ผสม  ง.  ถูกทุกข้อ 
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30.  ในกระบวนการซ่อมเครื่องยนต์ ขั้นตอนการตรวจสภาพชิ้นส่วนขณะใด ที่ถือว่าส าคัญที่สุด  
  ก.  ขณะเครื่องยนต์ท างาน  ข.  ก่อนถอดแยกชิ้นส่วน 
  ค.  ขณะถอดแยกชิ้นส่วน  ง.  หลังจากประกอบแล้ว 
31.  การทดสอบหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซลที่ต้องท าเป็นล าดับแรก คือ 
  ก.  แรงดันเปิดหัวฉีด  ข.  ลักษณะฝอยละอองที่ออกปลายหัวฉีด 
  ค.  การรั่วซิมปลายหัวฉีด  ง.  องศาการกระจายของปลายหัวฉีด 
32.  ข้อใด ไม่ใช่ การบ ารุงรักษาประจ าวัน 
  ก.  ตรวจกรองอากาศ  ข.  ตรวจน้ าหล่อเย็น 
  ค.  ตรวจน้ ามันเครื่อง  ง.  ตรวจน้ ามันเชื้อเพลิง 
33.  การที่เครื่องยนต์มี ควันขาว เพราะสาเหตุใด 
  ก.  เติมน้ ามันเครื่องยนต์มากเกินไป  ข.  แหวนลูกสูบหลวม 
  ค.  อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ต่ ากว่าไป  ง.  ถูกทุกข้อ 
34.  แบบพิมพ์ ทอ.ชอ. ๒๔๕ คือ 
  ก.  บันทึกประจ าวันเครื่องมือภาคพ้ืน  ข.  บันทึกก าหนดการตรวจเครื่องมือภาคพ้ืน 
  ค.  บันทึกการตรวจสภาพเครื่องมือภาคพ้ืน  ง.  บันทึกประวัติเครื่องมือภาคพ้ืน  
35.  เครื่อง Rectifier หรือ Ground Power Unit  เป็นบริภัณฑ์มีไว้ท าอะไร    
  ก.  แปลงไฟฟูากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ข.  แปลงไฟฟูากกระแสสลับเป็นกระแสตรง  

ค.  เพ่ิม ลด ไฟฟูากระแสสลับ  ง.  เพ่ิม ลด ไฟฟูากระแสตรง 
36.  ในการย้ายโอนเครื่องมือภาคพ้ืนหรือส่งซ่อมจะต้องแนบแบบพิมพ์อะไรมาพร้อมด้วย   
  ก.  ทอ.ชอ. ๒๔๓ กับ ทอ.ชอ. ๒๔๔ ข.  ทอ.ชอ. ๒๔๔ กับ ทอ.ชอ. ๒๔๕  

ค.  ทอ.ชอ. ๒๔๓ กับ ทอ.ชอ. ๒๔๖  ง.  ทอ.ชอ. ๒๔๔ กับ ทอ.ชอ. ๒๔๖ 
37.  Safety  Valve Stage ที่ 4 ของเครื่องอัดอากาศความดันสูง จะปรับความดันอยู่ที่ประมาณ เท่าไร  

ก.  3000 PSI.   ข.  3500  PSI. 
ค.  3800 PSI.  ง.  4500  PSI. 

38.  อุปกรณ์ควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟูากระแสตรงของเครื่องก าเนิดไฟฟูา (Gen. Set) ให้คงท่ี ๒๘ Volt. ไม่ว่ารอบเครื่องยนต์หรือ 
  Load มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม คือ 
  ก.  Field control relay  ข.  Reverse current relay 
  ค.  Voltage regulator  ง.  Over voltage relay 
39.  ระบบปูองกันเครื่องยนต์ช ารุดเสียหายของเครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบ90G20P (Hobart) จะตัดดับเครื่องยนต์ทันทีในขณะใช้งาน 
  เมื่อเกิดการผิดปกติ ๕ เหตุการณ์ คือ  Low Oil Pressure, Low Fuel Pressure, Hot Wire, High Temperature  
  และอยากทราบว่า อีก1 เหตุการณ์ คือ 
  ก.  Over Speed  ข.  Over Frequency 
  ค.  Over Volt.  ง.  Over Load 
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40.  ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับหลักการท างานเครื่องยนต์ Gas turbine ของเครื่องช่วยหมุนติด(Jet Start)   
  รุ่น A/M32A-60A 
  ก.  ใช้เครื่องยนต์ Gas turbine GTCP. ๘๕ - ๑๘๔ รอบ ๔๓,๒๐๐ RPM 
  ข.  สามารถผลิตลม Air flow ๒๐๐ lb/min Air pressure ๖๕ psi 
  ค.  อากาศอัดจาก Compressorแบ่งใช้เผาไหม้ ๒๕ % ระบายความร้อน ๒๕ %ใช้ผลิตลม ๕๐ %  
  ง.  อุณหภูมิห้องเผาไหม้ ๓๔๐ Deg. C หรือ ๖๐๐ Deg. F  
41.  ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับข้ันตอนการท างานของชุดอัดอากาศความดันสูงแบบ MC-1A 
  ก.  อัดอากาศ – แยกน้ า – ระบายความร้อน - กรองความชื้น - ผ่านลิ้นจัดล าดับ - ถังเก็บลม 
  ข.  อัดอากาศ – ระบายความร้อน – แยกน้ า – ผ่านลิ้นจัดล าดับ - กรองความชื้น - ถังเก็บลม 
  ค.  อัดอากาศ - ผ่านลิ้นจัดล าดับ - แยกน้ า - กรองความชื้น - ระบายความร้อน - ถังเก็บลม 
  ง.  อัดอากาศ - กรองความชื้น - ระบายความร้อน - ผ่านลิ้นจัดล าดับ - แยกน้ า - ถังเก็บลม 
42.  อุปกรณ์ใดที่เรียกกันทั่วไปว่า คอล์ย เย็นของเครื่องท าความเย็น Air Conditioner คือ 
  ก.  Condenser   ข.  Compressor 
  ค.  Eveperater   ง.  Expantion 
43.  อุปกรณ์อะไร ของเครื่องยนต์รถลาก บ.หรือรถทั่วไป ไม่มี แต่เครื่องยนต์อยู่กับที่ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟูา,เครื่องอัดอากาศ  
  หรือ เครื่องทดสอบระบบไฮดรอลิค ต้องมี คือ 
  ก.  Clutch  ข.  Pump Fuel 
  ค.  Pump Water  ง.  Governor 
44.  การที่เราห้ามไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิดวิ่งบนสนามหญ้า เพราะ 
  ก.  ไม่ต้องการให้หญ้าติดล้อยานพาหนะ ข.  ไม่ต้องการให้ดินหรือก้อนหินติดล้อ  
  ค.  ต้องการช่วยลดวัสดุแปลกปลอม ง.  ต้องการให้หญ้ารักษาพ้ืนดินให้เรียบ 
45.  หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมยานพาหนะในพ้ืนที่ลาดจอดอากาศยาน โดยปกติควรใช้ความเร็ว  
  ก.  5 ไมล์/ชม. ข.  10 ไมล์/ชม.  
  ค.  15 ไมล์/ชม. ง.  20 ไมล์/ชม.  
46.  ผู้ควบคุมยานพาหนะ ควรจะใช้ความเร็วเท่าไรในการลากจูงอากาศยาน 
  ก.  5 ไมล์/ชม. ข.  10 ไมล์/ชม.  
  ค.  15 ไมล์/ชม. ง.  20 ไมล์/ชม.  
47.  การบริการยางอากาศยาน ก๊าซที่ใช้เติมกับยางอากาศยานส่วนใหญ่ คือ 
  ก.  ก๊าซออกซิเจน ข.  ก๊าซไนโตรเจน  
  ค.  ก๊าซคาร์บอน ง.  ก๊าซไฮโดรเจน 
48.  ห้ามสูบบุหรี่ หรือ ท าให้เกิดประกายไฟได้ ห่างจากสถานที่เก็บเชื้อเพลิงหรือภายในรัศมี  
  ก.  30 ฟุต ข.  40 ฟุต  
  ค.  50 ฟุต ง.  60 ฟุต  
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49.  รีเลย์ เป็นสวิทซ์แบบหนึ่ง ซึ่งติดตั้งในวงจร เพื่อ 
  ก.  ใช้ควบคุมในระยะไกล ตัวรีเลย์ประกอบด้วยขดลวดพันไว้กับแกนเหล็กอ่อน มีหน้าสัมผัสชนิดอยู่กับที่ และเคลื่อนที่ได้ 
  ข.  ใช้ควบคุมในระยะใกล้ ถ้าสวิทซ์ควบคุมอยู่ในต าแหน่งเปิดสนามแม่เหล็กจะท าให้สปริงดึงแผ่นอาเมเจอร์กลับที่เดิม  
   เป็นเหตุให้หน้าสัมผัสเปิด 
  ค. ใช้ควบคุมในระยะไกล เมื่อสวิทซ์ควบคุมอยู่ในต าแหน่งเปิด จะท าให้สนามแม่เหล็กดึงสปริงท าให้วงจรเปิด  
  ง.  ถูกทุกข้อ 
50.  แคปปาซิเตอร์ (Capacitors) คือ 
  ก.  อุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในทางฟิสิกส์ ที่จะรักษาประจุไฟฟูาได้ของ Capacitors    
  ข.  อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับเก็บประจุไฟฟูา  
  ค.  ความสามารถในทางฟิสิกส์ ที่จะรักษาประจุไฟฟูาได้ จ านวนพลังงานที่เก็บไว้นี้คุณค่าเพียงพอที่จะน าไปใช้งาน 
   อย่างคุ้มค่าของ Capacitors    
  ง.  อุปกรณ์ท่ีมีส่วนประกอบด้วย แผ่น ตัวน าที่เรียกว่า Plate และฉนวนที่เรียกว่า Element 
51.  โดยค าจ ากัดความ อินดักเตอร์ (Inductor) หมายถึง 
  ก.  หมายถึง อุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการท ากิริยาของอ านาจแม่เหล็ก  
  ข.  หมายถึง สิ่งทั้งหมดที่ต่อต้านกระแสในวงจรกระแสสลับ สิ่งที่ต่อต้านนี้อาจจะเกิดจากความต้านทาน  
  ค.  หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมการเปลี่ยนแปลงความถ่ี จะไม่ท าให้ความต้านทานเปลี่ยนแปลง ในระบบไฟฟูากระแสสลับอากาศยาน 
  ง.  หมายถึง ส่วนใดๆของวงจรที่กระท ากิริยากับส่วนอื่นๆโดยการเหนี่ยวน า และการเหนี่ยวน าส่วนมากเกิดจากขดลวด 
52.  ทรานสฟอร์เมอร์ (Transformer) คือ 
  ก.  อุปกรณ์ท่ีใช้เปลี่ยนแรงดันโดยใช้หลักการเหนี่ยวน า ฉะนั้นจึงถูกออกแบบให้ท างานได้ที่แรงดันที่หลากหลายส าหรับ  
   อุปกรณ์ไฟฟูาซึ่งต้องการแรงดันพิเศษ 
  ข.  อุปกรณ์ท่ีใช้เปลี่ยนแรงดันโดยใช้หลักการเหนี่ยวน า ฉะนั้นจึงท าหน้าที่เพ่ิมหรือลดแรงดัน ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟูา  
   ซึ่งต้องการแรงดันพิเศษ 
  ค.  อุปกรณ์ท่ีใช้เปลี่ยนแรงดันโดยใช้หลักการเหนี่ยวน า ฉะนั้นกระแสที่ไหลจากแหล่งจ่าย ขณะมีภาระกรรมอยู่ต่อจึง  
   เปลี่ยนแปลงตามความถ่ี ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟูาซึ่งต้องการแรงดันพิเศษ  
  ง.  ถูกทุกข้อ 
53. TO.36M3-3-31-44 เป็นค าสั่งเทคนิคใช้กับ 
  ก.  เครื่องอัดอากาศความดันสูง แบบ MC-1A  ข.  เครื่องทดสอบระบบไฮดรอลิก แบบ MJ2A-1 
  ค.  เครื่องอัดอากาศความดันสูง แบบ MC-II  ง.  รถลาก บ.ขนาด 4,000 lbs รุ่น FCT-40 
54.  หน่วยใดในกรมช่างอากาศมีหน้าที่วางมาตรฐานการซ่อมบ ารุงโดยเน้นที่บุคลากร 
  ก.  แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ (รร.เหล่า ชอ.) 
  ข.  แผนกบริหารก าลังพล กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ 
  ค.  แผนกควบคุมคุณภาพ ของหน่วยต่างๆ สังกัดกรมช่างอากาศ 
  ง.  กองก าลังพล กรมช่างอากาศ 
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55.  จ่า เจี๊ยบ ชอบหลบ”ผมขอปรึกษาเรื่องอุปกรณ์ไฟฟูาแต่ละอย่าง ท าหน้าที่อะไรบ้าง”  Over voltage relay ของเครื่อง 
  ก าเนิดไฟฟูาแบบ C-26 ท าหน้าที่    
  ก.  ควบคุมแรงดันไฟฟูากระแสตรงให้คงที่  
  ข.  ปูองกันไฟฟูาย้อนจากแบตเตอรี่เข้าสู่ Capacitors 
  ค.  ปูองกันไฟฟูากระแสตรงไม่ให้ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่  Circuit Breaker   
  ง.  ตัดการจ่ายไฟฟูาเมื่อมีแรงเคลื่อนสูงเกินเกณฑ์ (31.5Volt.)  
56.  Voltage regulator ท าหน้าที ่
  ก.  ควบคุมแรงดันไฟฟูากระแสตรงให้คงที่ 28 Volt. ไม่ว่ารอบเครื่องยนต์ หรือLoad มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม 
  ข.  ตัดการจ่ายไฟฟูาเมื่อมีแรงดันสูงเกินเกณฑ์(31.5Volt.) 
  ค.  ปูองกันแรงเคลื่อนไฟฟูาย้อนจากแบตเตอรี่เข้าสู่ Compressor 
  ง.  รับกระแสจากแบตเตอร์รี่ผ่านสวิทซ์ไปให้ Reset coil ของ Fieldท างานดึงหน้าสัมผัสให้เชื่อมติด 
57.  Reverse current relay ท าหน้าที่ 
  ก.  ปูองกันไฟฟูาไหลย้อนกลับจากแบตเตอร์รี่เข้าสู่เยนเนอเรเตอร์ 
  ข.  ปูองกันแรงเคลื่อนไฟฟูาย้อนจากแบตเตอรี่เข้าสู่ Compressor 
  ค.  ปูองกันกระแสไฟฟูาย้อนจากแบตเตอรี่เข้าสู่ Capacitors 
  ง.  ควบคุมแรงดันไฟฟูากระแสตรงให้คงที่ 28 Volt. ไม่ว่ารอบเครื่องยนต์ หรือLoad มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม 
58.  Field control relay ท าหน้าที่ 
  ก.  รับกระแสจากแบตเตอร์รี่ผ่านสวิทซ์ไปให้ Reset coil ของ Fieldท างานดึงหน้าสัมผัสให้เชื่อมติด 
  ข.  ควบคุมแรงดันไฟฟูากระแสตรงให้คงที่ 28 Volt. ไม่ว่ารอบเครื่องยนต์ หรือLoad มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม 
  ค.  ปูองกันไฟฟูาไหลย้อนกลับจากแบตเตอร์รี่เข้าสู่เยนเนอเรเตอร์ 
  ง.  ตัดการจ่ายไฟฟูาเมื่อมีแรงเคลื่อนสูงเกินเกณฑ์ (31.5Volt.) 
59.  เครื่องอัดอากาศความดันสูง Dehydrator bleed valve ท าหน้าที่ 
  ก.  เปิดลมในระบบถ่ายทิ้งไปชุดอัดอากาศจะตัดการท างาน ข.  ปูองกันถังลมระเบิดเม่ือความดันเกินก าหนด 
  ค.  เปิดถ่ายลมในถังเก็บลมทิ้งทั้งหมด ง.  เปิดถ่ายลมเฉพาะในระบบของชุดอัดอากาศ 
60.  เครื่องอัดอากาศความดันสูง Isolation regulator valve ท าหน้าที่ 
  ก.  เปิดถ่ายลมเฉพาะในระบบของชุดอัดอากาศ ข.  ปูองกันถังลมระเบิดเม่ือความดันเกินก าหนด 
  ค.  เปิดลมเพ่ือปรับ Regulator ง.  เปิดถ่ายลมในถังเก็บลมทิ้งทั้งหมด 
61.  แหล่งจ่ายไฟที่เกิดจากวัตถุ 2 ชนิดมาขัดสีกัน คือ 
  ก.  ไฟฟูาสถิต  ข.  ไฟฟูากระแสตรง 
  ค.  ไฟฟูากระแสสลับ   ง.  ไฟฟูาเหนี่ยวน า 
62.  ระบบไฟฟูากระแสสลับของอากาศยานทั่วๆไป 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  
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63.  สวิทช์ที่สามารถท างานได้ด้วยก าลังทางกลเพียงเล็กน้อย ได้แก่ 
  ก.  TOGGLE SWITCH  ข.  MICRO SWITCH 
  ค.  CROSS SWITCH  ง.  RELAY 
64.  การต่ออุปกรณ์ไฟฟูาต่างๆ เช่น หลอดไฟ เพื่อใช้งาน ทั้งในอากาศยาน และบ้านพักอาศัย วงจรไฟฟูาที่ใช้ในการต่ออุปกรณ์  
  เหล่านั้น กับแหล่งจ่ายไฟ คือ 
  ก.  วงจรขนาน (PARALLEL CIRCUIT)  ข.  วงจรอนุกรม (SERIES CIRCUIT) 
  ค.  วงจรผสม (SERIES AND PARALLEL CIRCUIT)  ง.  วงจรปิด (CLOSE CIRCUIT) 
 

                                          
65.  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 

66.  จากวงจรด้านบน ถ้า  I = ๒ A, R1 = ๖ , R2 = ๒ , R3 = ๔  แรงดันไฟฟูา ( E ) คือ 
  ก .  ๑๒ V   ข.  ๒๔ V 
  ค.  ๒๘ V   ง.  ๓๐ V  

67.  จากวงจรด้านบน ถ้า E = ๒๔ V, I = ๑ A, R1 = ๖ , R3 = ๔   ค่าความต้านทาน ( R2 ) คือ 

  ก.  ๒    ข.  ๑๒  

  ค.  ๑๔    ง.  ๒๔   
 

                                      
 

68.  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 

69.  จากวงจรด้านบน ถ้า R1 = ๑๒ , R2 = ๖ , R3 = ๑๒  ค่าความต้านทานรวม (RT ) คือ 

  ก.  ๘    ข.  ๖  

  ค.  ๔    ง.  ๓  
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70.  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 
71. SHUNT MOTOR เป็นมอเตอร์ที่มีขดลวดฟิลด์ ต่อขนานอยู่กับขดลวด อเมเจอร์ เหมาะท่ีจะใช้กับงานประเภท 
  ก.  ต้องการแรงบิดในขณะเริ่มหมุนสูง  
  ข.  ต้องการแรงบิดในขณะเริ่มหมุนต่ า และต้องการรอบการหมุนคงที่แม้ภารกรรมจะเปลี่ยนแปลง   
  ค.  ต้องการความเร็วรอบสูงแม้จะมีภารกรรม (LOAD) มาก 
  ง.  ต้องการความเร็วรอบต่ าแม้จะมีภารกรรม (LOAD) น้อย 
72.  ข้อใดไม่ใชข่้อดีของไฟฟูากระแสสลับ เมื่อเทียบกับไฟฟูากระแสตรง  
  ก.  เปลี่ยนแปลงแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข.  เปลี่ยนเป็นไฟฟูากระแสตรงได้ง่าย 
  ค.  การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสลับทิศทางอยู่ตลอดเวลาท าให้มีอันตรายมากกว่า  
  ง.  อุปกรณ์ท่ีใช้กับไฟฟูากระแสสลับ มีขนาดเล็ก และมีน้ าหนักเบา  
73.  แรงดันไฟฟูาไฟฟูา ๑ กิโลโวลต์ (๑ KV) มีค่าเท่ากับ 
  ก.  แรงดันไฟฟูา ๑,๐๐๐ โวลต์  ข.  แรงดันไฟฟูา ๑๐,๐๐๐ โวลต์ 
       ค.  แรงดันไฟฟูา ๑๐๐,๐๐๐ โวลต ์ ง.  แรงดันไฟฟูา ๑๐๐ โวลต์ 
74.  เหตุการณ์ที่ไอดีขับไล่ไอเสียเกิดการระบายความร้อนห้องเผาไหม้และช่วยรักษาอุณหภูมิการท างานของเครื่องยนต์ให้คงที่ 
  ก.  Valve clearance  ข.  Valve over lap (V.O.L) 
  ค.  Intake valve open  ง.  Exhaust valve open 
75.  Diesel engine มีข้อดีเหนือกว่า Gasoline engine ดังนี้ ยกเว้น 
  ก.  มีรอบการท างาน (RPM) สูงกว่า  ข.  แรงบิดที่รอบต่ าสูงสุดกว่า 
  ค.  มีอัตราส่วนการอัดสูงกว่า  ง.  ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า 
76.  น้ ามันเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งเผาไหม้ท่ีปริมาตรคงที่และอีกส่วนหนึ่งเผาไหม้ท่ีความดันคงท่ี เป็นกลวัตรของเครื่องยนต์ลูกสูบชนิดใด 
  ก.  Gasoline engine  ข.  Low speed diesel engine 
  ค.  High speed diesel engine  ง.  ข้อ ก และ ข ถูกต้อง 
77.  กระบวนการเผาไหม้ที่เกิดความดันคงท่ี (Constant pressure) ของกลวัตรที่แท้จริงจะเกิดในขั้นตอนใดต่อไปนื้ 
  ก.  Delay period  ข.  Uncontrolled burning period 
  ค.  Controlled burning period   ง.  After burning period 
78.  High speed diesel engine มีลักษณะการเผาไหม้โน้มเอียงไปทางใดมากที่สุด 
  ก.  Constant volume  ข.  Constant pressure 
  ค.  Otto cycle  ง.  ข้อ ก และ ค ถูกต้อง 
79.  ส่วนวิกฤตของ ย. ก๊าซเทอร์ไบน์ (ร้อนที่สุด) อยู่บริเวณใด 
      ก. หน้าชุดอัดอากาศ ข. หน้าชุดห้องเผาไหม้ 
      ค. หน้าชุด TURBINE ง. หน้าชุดท่อท้าย 
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80.  ส่วนที่ความดันสูงสุดของ ย. ก๊าซเทอร์ไบน์ อยู่บริเวณใด 
       ก. หน้าชุดอัดอากาศ ข. หน้าชุดห้องเผาไหม้ 
      ค. หน้าชุด TURBINE ง. หน้าชุดท่อท้าย 
81.  เครื่องบินโดยสารตามสายการบินต่างๆ นิยมใช้ ย. TURBOFAN เพราะเหตุใด 
  ก. บรรทุกน้ าหนักได้มาก  ข. บินได้ไกล 
      ค. บินได้สูง ง. ประหยัดเชื้อเพลิง 
82.  Pump ที่ท าหน้าที่ดูดกลับ Oil ที่ใช้แล้วกลับมาเพ่ือระบายความร้อนและกลับสู่ถังเก็บ Oil คืออะไร 
  ก.  Scavenge Pump ข.  Pressure Pump 
  ค.  Oil Filter Pump ง.  Strainer Pump 
83.  ชุดรองรื่น (Bearing) แบบใดที่รับแรงเฉพาะ Radial Load 
  ก.  Ball Bearing ข.  Roller Bearing 
  ค.  Gear Bearin ง.  Cube Bearing 
84.  หน้าที่ของชุดเฟืองทดรอบ (Reduction Gearbox)  มีไว้ส าหรับอะไร 
  ก.  เปลี่ยนรอบเครื่องยนต์ (RPM) สูง และค่า Torque ต่ า ให้เป็น รอบเครื่องยนต์ (RPM) ต่ า และค่า Torque สูง 
  ข.  เปลี่ยนรอบเครื่องยนต์ (RPM) ต่ า และค่า Torque สูง ให้เป็น รอบเครื่องยนต์ (RPM) สูง และค่า Torque ต่ า 
  ค.  ลดรอบการหมุนของชุด Compressor ให้ต่ าลง 
  ง.  ลดรอบการหมุนของชุด Turbine ให้ต่ าลง 
85.  หลักการท างานของ ย. ก๊าซเทอร์ไบน์ ใช้กฎข้อใดของนิวตัน 
  ก.  ข้อที่ ๑  ข.  ข้อที่ ๒ 
  ค.  ข้อที่ ๓  ง. ข้อ ข และ ค  ถูก 

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

 

 
 


