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1. ฉนวนไฟฟ้ามีลกัษณะอยา่งไร ? 

ก. แรงยดึเหน่ียวของอิเลก็ตรอนนอ้ยมาก 
ข. อิเลก็ตรอนหลุดออกยากจนมีกวา่มีการกระตุน้ 
ค. มีการเรียงตวัของอิเลก็ตรอนท่ีเบาบาง 
ง. ยอมใหอิ้เลก็ตรอนอิสระหลุดออกไดย้าก 
จ. มีการดึงดูดนอ้ยระหวา่งนิวเคลียสกบัอิเลก็ตรอน 

2. วสัดุใดท่ีเป็นฉนวนป้องกนัไฟฟ้าจากการสมัผสัของ
ร่างกายไดดี้ท่ีสุด ? 
ก. ยางหุม้เหลก็ 
ข. ก่ิงไมช้ื้น 
ค. พลาสติกประกบทองเหลือง 
ง. กระดาษเคลือบดีบุก 
จ. เปลือกสายไฟแรงสูง 

3. สายไฟฟ้าท่ีใชใ้นระบบส่งจ่ายท าจากวสัดุชนิดใด ? 
ก. เงิน 
ข. ทองแดง 
ค. ตะกัว่ 
ง. อลูมิเนียม 
จ. สงักะสี 

4. ส่วนประกอบหลกัของวงจรไฟฟ้ามีอะไรบา้ง ? 
ก. แหล่งจ่าย  ขั้วต่อ  ความตา้นทาน   
ข. แหล่งจ่าย  ขั้วต่อ  เคร่ืองวดั 
ค. แหล่งจ่าย  กระแส  ความตา้นทาน 
ง. แหล่งจ่าย  กระแส  ขั้วต่อ 
จ. แหล่งจ่าย  เคร่ืองวดั  ขั้วต่อ 

5. แรงดนัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร ? 
ก. แอมแปร์ 
ข. โวลท ์
ค. โอห์ม 
ง. คูลอมป์ 
จ. วตัต ์
 
 

6. สญัลกัษณ์  E  จะใชก้ ากบัส่ิงใดในวงจร ? 
ก. แรงดนัท่ีแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
ข. แรงดนัท่ีตกคร่อมความตา้นทาน 
ค. แรงดนัท่ีอยูใ่นสายไฟฟ้า 
 

7. กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร ? 
ก. แอมแปร์ 
ข. โวลท ์
ค. โอห์ม 
ง. วตัต ์
จ. คูลอมป์ 

8. กระแสไฟฟ้าท่ีสูงมากจะส่งผลอะไรต่อสายไฟฟ้า ? 
ก. สายไฟฟ้าสึกกร่อน 
ข. สายไฟฟ้าจะขยายตวั 
ค. เกิดปฏิกิริยาทางเคมีกบัตวัสาย 
ง. เกิดสนิมภายในสาย 
จ. เกิดความร้อนภายในสายไฟฟ้า 

9. ความตา้นทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร ? 
ก. โวลท ์
ข. วตัต ์
ค. คูลอมป์ 
ง. แอมแปร์ 
จ. โอห์ม 

10. ลกัษณะของสายไฟฟ้าแบบใดน ากระแสไดดี้ท่ีสุด ? 
ก. สายสั้นพ้ืนท่ีหนา้ตดัของสายเลก็ 
ข. สายสั้นพ้ืนท่ีหนา้ตดัของสายใหญ่ 
ค. สายยาวพ้ืนท่ีหนา้ตดัของสายเลก็ 
ง. สายยาวพ้ืนท่ีหนา้ตดัของสายใหญ่ 
จ. สายสั้นกลวง 

11. ก าลงัไฟฟ้ามีหน่วยเป็นอะไร ? 
ก. คูลอมป์ 
ข. แอมแปร์ 
ค. โวลท ์
ง. วตัต ์
จ. โอหม ์
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12. กฎของโอห์มคือขอ้ใด  ? 
ก. E =  IR 
ข. I =  E/R   
ค. กระแสจะแปรผนัตรงกบัแรงดนัและแปรผกผนักบั

ความตา้นทาน 
ง. กระแสจะแปรผนัตรงกบัความตา้นทานและ

แปรผกผนักบัแรงดนั 
จ. กระแสจะแปรผนัตามความตา้นทานและแรงดนั 

13. วงจรหน่ึงมีแหล่งจ่าย  10  โวลท ์ มีความตา้นทาน 2  
โอหม ์ จะมีกระแสไฟฟ้าในวงจรเท่าใด ? 
ก. 5  แอมแปร์ 
ข. 8  แอมแปร์ 
ค. 12  แอมแปร์ 
ง. 20  แอมแปร์ 
จ. 12  มิลลิแอมป์ 

14. จากรูปคือการต่อความตา้นทานแบบใด ? 
 
 
 
 

ก. แบบอนุกรม 
ข. แบบขนาน 
ค. แบบผสม 
ง. แบบทางเดียว 
จ. แบบสองทาง 

15. จากรูปคือการต่อความตา้นทานแบบใด ? 
 
 
 
 
 
ก. แบบอนุกรม 
ข. แบบขนาน 
ค. แบบผสม 
ง. แบบต่อทา้ย 
จ. แบบทางเดียว 

 

 
16. ความตา้นทานรวมในวงจรอนุกรมหาไดโ้ดยวธีิใด ? 

ก. มีค่าเท่ากบัความตา้นทานตวัท่ีมากท่ีสุด 
ข. น าความตา้นทานมารวมกนั 
ค. น าความตา้นทานมาคูณกนั 
ง. น าความตา้นทานมาหารกนั 
จ. น าความตา้นทานมาลบกนั 

17. ไฟฟ้าท่ีเกิดจากการเสียดสี  คือไฟฟ้าอะไร ? 
ก. ไฟฟ้ากระแสตรง 
ข. ไฟฟ้ากระแสลบั 
ค. ไฟฟ้าสถิต 
ง. ไฟฟ้าประจุ 
จ. ไฟฟ้าเหน่ียวน า 

18. การทดลองเซลลว์อลเทอิก  ไดน้ าเอาโลหะอะไรมาใช้
ในการทดลอง ? 
ก. สงักระสีกบัทองเหลือง 
ข. ทองเหลืองกบัทองแดง 
ค. สงักะสีกบัทองแดง 
ง. เหลก็กบัสงักะสี 
จ. สงักะสีกบัเหลก็ 

19. เซลลแ์หง้ (Dry Cell) ปัจจุบนัพบไดจ้ากอะไร ? 
ก. แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ 
ข. ถ่านไฟฉาย 
ค. แบตเตอร่ีรถยนต ์
ง. โซล่าเซลล ์
จ. ไมโครโฟน 

20. เซลลทุ์ติยภูมิและเซลลป์ฐมภูมิแบ่งแยกกนัอยา่งไร ? 
ก. ลกัษณะรูปร่างแตกต่าง 
ข. ลกัษณะของกระแสท่ีจ่ายใหโ้หลด 
ค. การใชง้านกบัอุปกรณ์เฉพาะช้ิน 
ง. การชาทประจุไฟใหม่ได ้
จ. แรงดนัท่ีแตกต่างกนั 

21. เม่ือลวดตวัน าไฟฟ้าตดัผา่นสนามแม่เหลก็จะเกิด ? 
ก. อิเลก็ตรอนแตกตวั 
ข. โปรตรอนเคล่ือนท่ีผา่นสนามแม่เหลก็ 
ค. กระแสไฟฟ้าไหลวนในแกนเหลก็ 
ง. กระแสไฟฟ้าท่ีแม่เหลก็ถาวร 
จ. กระแสไฟฟ้าท่ีลวดตวัน า 

R1 

R2 

  E 

I 

R1 

R2 

  E 

IT R3 

R4 

I1 I2 



 

 

3 

22. ปัจจุบนัการไฟฟ้าไดน้ าเอาแหล่งพลงังานไฟฟ้าชนิดใด
เขา้ไปบริการประชาชนในถ่ินท่ีห่างไกล ? 
ก. พลงังานเคมี 
ข. พลงังานแม่เหลก็ 
ค. พลงังานแสง 
ง. พลงังานความร้อน 
จ. พลงังานแรงกด 

23. ชนิดของไฟฟ้ามีอะไรบา้ง ? 
ก. ไฟฟ้ากระแส  ไฟฟ้าสถิต 
ข. ไฟฟ้า  AC และ DC 
ค. ไฟฟ้าสถิต  ไฟฟ้าก าลงั 
ง. ไฟฟ้ากระแส  ไฟฟ้าก าลงั 
จ. ไฟฟ้าก าลงั  ไฟฟ้าอยูก่บัท่ี 

24. ไฟฟ้ากระแสตรงกบัไฟฟ้ากระแสสลบัต่างกนัท่ีใด ? 
ก. ทิศทางการเคล่ือนท่ีของกระแส 
ข. ระดบัของกระแส 
ค. ปริมาณของแรงดนั 
ง. จงัหวะการส่งผา่นก าลงั 
จ. แรงเคล่ือนเหน่ียวน าจ าเพาะ 

25. ฟ้าผา่เกิดข้ึนจากสาเหตุใด  ? 
ก. การถ่ายเทอิเลก็ตรอนจากเมฆสู่พ้ืนดิน 
ข. การถ่ายเทอิเลก็ตรอนจากพ้ืนดินสู่เมฆ 
ค. การส่งผา่นโปรตรอนจากเมฆสู่พ้ืนดิน 
ง. การส่งผา่นโปรตรอนจากพ้ืนดินสู่เมฆ 
จ. การกระโดนของคล่ืนไฟฟ้าพลงังานสูง 

26. อุปกรณ์ท่ีใชเ้ปล่ียนไฟฟ้ากระแสสลบัเป็นกระแสตรง  ? 
ก. อุปกรณ์เพ่ิมทิศทางของกระแสไฟฟ้า 
ข. อุปกรณ์ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า 
ค. อุปกรณ์เพ่ิมกระแสไฟฟ้า 
ง. อุปกรณ์เพ่ิมแรงดนัไฟฟ้า 
จ. อุปกรณ์เรียงกระแสไฟฟ้า 

27. 1,000  โวลท ์ มีค่าเท่ากบัเท่าใด  ? 
ก. 1  นาโนโวลท ์
ข. 1  มิลลิโวลท ์
ค. 1  กิโลโวลท ์
ง. 1  เมกะโวลท ์
จ. 1  ไมโครโวลท ์

 
28. 0.001  แอมแปร์  มีค่าเท่ากบัเท่าใด  ? 

ก. 1  เมกะแอมแปร์ 
ข. 1  กิโลแอมแปร์ 
ค. 1  มิลลิแอมแปร์ 
ง. 1  ไมโครแอมแปร์ 
จ. 1  นาโนแอมแปร์ 

29. – 1,000  แอมแปร์  มีค่าเท่ากบัเท่าใด  ? 
ก. 1  มิลลิแอมแปร์ 
ข. 0.001  มิลลิแอมแปร์ 
ค. 1,000  ไมโครแอมแปร์ 
ง. 0.100  แอมแปร์ 
จ. 1,000,0000  กิโลแอมแปร์ 

30. เคร่ืองวดัท่ีการไฟฟ้าใชว้ดัการใชไ้ฟฟ้าของบา้นเรือน
ทัว่ไปเรียกวา่อะไร ? 
ก. กิโลวตัตฮ์าวท์มิเตอร์ 
ข. แอมป์มิเตอร์ 
ค. วตัตมิ์เตอร์ 
ง. โวลทมิ์เตอร์ 
จ. โอห์มมิเตอร์ 

 
 
 

ตอนที ่  2     
 

1. จากแบบไฟฟ้าจงประมาณการวสัดุไฟฟ้า 
2. จากแบบไฟฟ้าจงประมาณการราคาใหส้มบูรณ์ 
3. จากแบบไฟฟ้าจงประมาณการค่าแรงติดตั้ง 
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