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สารและสมบัติของสาร
1. ขอใดกลาวถึงสารชีวโมเลกุลไมถูกตอง
1. สารที่มีธาตุคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลัก
2. สารที่พบทั้งในสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต
3. โปรตีนมีธาตุคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ
ไนโตรเจนเปนองคประกอบ
4. กรดนิวคลีอิก พบใน DNA และ RNA
2. ขอใดกลาวถึงไขมันถูกตอง
1. เกิดจากการรวมตัวของกรดไขมัน 1 โมเลกุล กับ
กลีเซอรอล 3 โมเลกุล
2. กรดไขมันชนิดอิ่มตัว จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนได
งาย จึงเกิดกลิ่นเหม็นหืน
3. คอเลสเตอรอลทําใหเกิดการอุดตันเสนเลือดไมมีประโยชน
4. การผลิตสบู เตรียมไดจากการตมไขมันกับโซเดียม
ไฮดรอกไซด
3. ขอใดไมใชหนาที่ของโปรตีน
1. ปองกันการสูญเสียน้ํา
2. ชวยรักษาสมดุลของน้ําในรางกาย
3. เปนสวนประกอบของเอนไซม
4. ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี
4. ขอใดถูก
1. กาแลกโทส เปนน้ําตาลโมเลกุลเล็กที่สุด ที่รางกาย
ดูดซึมไปใชไดทันที
2. มอลโทส เปนน้ําตาลโมเลกุลคูที่เกิดจาก กลูโคส
และฟรุกโตส
3. รางกายคนไมสามารถยอยสลายเซลลูโลสได แตชวย
ในระบบขับถาย
4. โรคเบาหวาน เกิดจากการมีฮอรโมนอินซูลินหลั่ง
ออกมามากเกินไป
5. อาหารชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติดังนี้
- ทําปฏิกิริยากับคอปเปอร (II) ซัลเฟตในเบส ไดสารสีมวง
- ทําปฏิกิริยากับไอโอดีน ไดสีน้ําเงิน
- ไมทําปฏิกิริยากับ เบเนดิกต
อาหารชนิดนี้ นาจะเปนขอใด
1. ลูกชิ้นหมูชุบแปงทอด 2. ถั่วเขียวตมน้ําตาล
3. น้ําแครอท
4. ปลาชอนนึ่ง
6. ขอใดไมถูกตอง
1. ปโตรเลียมมีสีดํา เพราะมีคารบอนเปนองคประกอบมาก
2. แกสที่พบมากที่สุดในการกลั่นปโตรเลียม คือแกสมีเทน
3. การเผาไหมที่สมบูรณ จะเกิดแกสคารบอน มอนอกไซด
ขึ้นมา
4. น้ํามันเบนซินทีม่ ีเลขออกเทน 95 หมายถึงน้ํามันที่มี
ประสิทธิภาพการเผาไหม เหมือนกับของผสมที่มี

อัตราสวนของเฮปเทน 5 สวนและไอโซออกเทน 95 สวน
7. แกสโซฮอล ประกอบดวยสารใดบาง
1. น้ํามันดีเซล และน้ํามันปาลม
2. น้ํามันเบนซิน 91 และน้ํามันเบนซิน 95
3. แกสโพรเพน และแกสบิวเทน
4. น้ํามันเบนซิน และเอทานอล
8. สารเคมีชนิดใดที่ควรเติมลงไปในน้ํามันเบนซินเพื่อเพิ่ม
เลขออกเทน
1. เมทิลเทอรเชียรีบิวทิลอีเทอร
2. เตตระเมทิลเลด
3. เตตระเอทิลเลด
4. กาซแอลพีจี
9. ขอใดกลาวถึงพลาสติกไมถูกตอง
1. เทอรโมพลาสติก สมบัติไมมีการเปลี่ยนแปลง
2. เทอรโมเซต ใชทําดามจับกระทะได
3. เทฟลอน เปนเทอรโมเซต
4. พอลิไวนิลคลอไรด ใชทําทอน้ํา เปนโฮโมพอลิเมอร
10. ขอใดคือกระบวนการสังเคราะหสารโมเลกุลใหญ
1. Saponification
2. Polymerization
3. Hydrogenation
4. Photosynthesis
11. ขอใดถูกตอง
1. ยางธรรมชาติ เกิดจากมอนอเมอร ที่เรียกวาสไตรีน
2. การปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ ทําไดโดยนํายาง
มาคลุกกับฟอสฟอรัส
3. เสนใยคิวพรัมโมเนียมเรยอน เปนการนําฝายมา
แปรรูปเปนเสนใยสังเคราะห
4. ซิลิโคน เปนพอลิเมอรที่เกิดจากไฮโดรคารบอนที่เปน
สารอินทรีย
12. การเกิดปฏิกิริยาเคมีใด เปนการคายพลังงาน
1. น้ําแข็งละลายกลายเปนน้ํา
2. เหงื่อที่ผิวหนังเกิดการระเหย
3. การเกิดหยดน้ําคางบนใบหญาตอนเชา
4. การระเหิดของน้ําแข็งแหง
13. ขอใดไมใชสาเหตุของการเกิดหมอกควัน (smog)
1. คารบอนไดออกไซด (CO2)
2. ซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
3. ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)
4. โอโซน (O3)
14. สารเคมีในขอใด เกิดปฏิกิริยาเคมีไดเร็วที่สุด
1. แผนสังกะสี กับกรดไฮโดรคลอริก 0.1 mol.dm-3
2. แผนสังกะสี กับกรดไฮโดรคลอริก 1.0 mol.dm-3
3. ผงสังกะสี กับกรดไฮโดรคลอริก 0.1 mol.dm-3
4. ผงสังกะสี กับกรดไฮโดรคลอริก 1.0 mol.dm-3
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15. เพราะเหตุใดการเก็บผลไมไวในที่เย็น จึงอยูไดนาน และ
คงความสด
1. เพื่อลดการสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ ซึ่งเปน
สาเหตุของการสุกงอม
2. การลดอุณหภูมิ ทําใหการเกิดปฏิกิริยาเคมีชาลง
3. ในที่เย็น แบคทีเรียไมสามารถเจริญได จึงคงความสด
4. ในที่เย็น อากาศมีความหนาแนนมาก จึงเกิดปฏิกิริยา
เคมีชาลง
16. ธาตุ A มีจํานวนอิเล็กตรอน 20 อนุภาค มีเลขมวลเทากับ 50
ขอใดไมถูก
1. มีจํานวนโปรตรอน 20 อนุภาค
2. มีจํานวนโปรตรอน 30 อนุภาค
3. มีเลขอะตอมเทากับ 30
4. ธาตุ A มีสัญลักษณนิวเคลียรเปน 2050 A
17. ธาตุขอใดเปนไอโซโทป
1. 25 A และ 52 A
2. 25 A และ 26 A
3. 25 A และ

5
3

A

4. 25 A และ

18. ขอใดเปนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมธาตุ
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B
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1. 2, 8, 10
2. 2, 8, 8, 2
3. 2, 8, 18, 8, 4
4. 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
19. สารใดเกิดพันธะโควาเลนซ
1. NaCl
2. CaO
3. CO2
4. KI
20. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
1. ธาตุหมู 1 มีเวเลนซอิเล็กตรอนเปน 1 จึงเสีย
อิเล็กตรอนไดงาย
2. ธาตุหมู 7 มีเวเลนซอิเล็กตรอนเปน 7 จึงรับ
อิเล็กตรอนไดงาย
3. ดางทับทิม (KMnO4) เปนสารประกอบเชิงซอน
4. คอรันดัมที่มีโลหะโครเมียมเจือปน จะใหสีน้ําเงิน
เรียกวาไพลิน
การเคลื่อนที่และพลังงาน
21. มาตัวหนึ่งวิ่งไปทางทิศเหนือไดระยะทาง 400 เมตร ภายในเวลา
20 วินาที จงหาวามาตัวนี้วิ่งดวยอัตราเร็วเทาใด
1. 20 เมตรตอวินาที
2. 20 เมตรตอวินาที ไปทางทิศเหนือ
3. 400 เมตรตอวินาที
4. 400 เมตรตอวินาที ไปทางทิศเหนือ
22. จากโจทยขอ 21 มาตัวนี้มีความเร็วเทาใด
1. 20 เมตรตอวินาที
2. 20 เมตรตอวินาที ไปทางทิศเหนือ
3. 400 เมตรตอวินาที

4. 400 เมตรตอวินาที ไปทางทิศเหนือ
23. รถคันหนึ่งแลนดวยความเร็ว 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง หลังจาก
นั้น 25 วินาที รถมีความเร็วเพิ่มขึ้นเปน 140 กิโลเมตรตอชั่วโมง
รถคันนี้มีความเรงเทาใด
1. 1 เมตร ตอ วินาที2
2. 2 เมตร ตอ วินาที2
3. 3 เมตร ตอ วินาที2
4. 4 เมตร ตอ วินาที2
24. ขอใดถูกตองสําหรับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล
1. เปนการเคลื่อนทีเ่ ปนเสนโคงพาราโบลา
2. ความเร็วในแนวระดับ จะเปนความเร็วที่แทจริง
ซึ่งจะมีคาคงที่
3. ความเร็วในแนวดิ่ง เกิดจากแรงดึงดูดของโลก ซึ่งจะมี
คาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
4. ถูกทุกขอ
25. ขอใดเปนการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอยางงาย
1. การกระโดดรมแบบดิ่งพสุธา
2. การโยนของจากเครื่องบิน
3. การเหวี่ยงหมุนของบนศีรษะ
4. การแกวงของชิงชา
26. อุปกรณไฟฟาชนิดใดใชหลักการของสนามแมเหล็ก
1. จอเรดาร
2. จอออสซิลโลสโคป
3. จอโทรทัศน
4. จอเครื่องอัลตราซาวด
27. เมื่อหมุนขดลวดตัดผานสนามแมเหล็ก ขอใดไมถูกตอง
1. ใชในการผลิตมอเตอรไฟฟา
2. ใชในการผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟา
3. ใชหลักการเปลี่ยนพลังงานกลใหเปนพลังงานไฟฟา
4. เกิดกระแสไฟฟาเหนี่ยวนํา
28. เมื่อนําอนุภาคที่มีประจุบวก ไปอยูในสนามไฟฟาจะเกิด
อะไรขึ้น
1. เคลื่อนที่ไปทิศเดียวกับสนามไฟฟา
2. เคลื่อนที่สวนทางกับสนามไฟฟา
3. เคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามไฟฟา
4. ไมมีการเคลื่อนที่
29. ขอใดใชหลักการของทั้งสนามแมเหล็กและสนามโนมถวง
1. เครื่องกําเนิดไฟฟา
2. มอเตอรไฟฟา
3. โรงไฟฟาพลังน้ํา
4. หลอดรังสีแคโทด
30. ขอใดไมถูกตอง
1. คลื่นแกมมา เปนคลื่นกล
2. รังสีเอกซ เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
3. คลื่นน้ํา เปนคลืน่ ตามขวาง
4. คลื่นสปริง เปนคลื่นตามยาว
31. การเกิดพายุฟาคะนอง บางครั้งเห็นฟาแลบ แตไมไดยินเสียง
ฟารองเปนสมบัติใดของคลื่น
1. การสะทอน
2. การหักเห
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3. การเลี้ยวเบน
4. การแทรกสอด
32. เมื่อตองการเทียบเสียงกีตารโดยการดีดกีตาร และทําใหเกิด
เสียงจากแหลงกําเนิดเสียงมาตรฐานดังขึ้นพรอมกัน ถาไดยิน
เสียงบีตสดังขึน้ หมายความวาอยางไร
1. เกิดการเสริมกันอยางรุนแรง
2. เกิดการหักลางของเสียงดนตรี
3. กีตารยังมีความถี่ไมไดมาตรฐาน
4. กีตารมีความถี่ไดมาตรฐานแลว
33. ขอใดเรียงลําดับการไดยินเสียงของคนไดถูกตอง
1. เสียง→เยื่อแกวหู→กระดูกชิ้นเล็ก ๆ→คอเคลีย→สมอง
2. เสียง→สมอง→เยื่อแกวหู→กระดูกชิ้นเล็ก ๆ→คอเคลีย
3. เสียง→คอเคลีย→เยื่อแกวหู→กระดูกชิ้นเล็ก ๆ→สมอง
4. เสียง→กระดูกชิ้นเล็ก ๆ→คอเคลีย→สมอง→เยื่อแกวหู
34. เสียงในขอใดทีม่ นุษยไดยินแลวถือวาเปนอันตราย
1. เสียงที่มีความถี่ตา่ํ กวา 20 เฮิรตซ
2. เสียงที่มีความถีส่ งู กวา 20,000 เฮิรตซ
3. เสียงที่มีระดับความเขม 0 – 120 เดซิเบล
4. เสียงที่มีระดับความเขมมากกวา 85 เดซิเบล นานเกิน
8 ชั่วโมง
35. เมื่อเรานั่งฟงเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ แลวสามารถ
จําแนกเสียงแตละเสียงไดวามาจากเครื่องดนตรีชนิดใดนั้น เปน
เพราะธรรมชาติของเสียงในขอใด
1. ระดับเสียง
2. ความดัง
3. คุณภาพเสียง
4. ความเขมเสียง
36. ขอใดเรียงลําดับคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากความถี่สูงไปความถี่ต่ํา
1. แกมมา เอกซ อินฟราเรด แสง อัลตราไวโอเลต
2. เอกซ อัลตราไวโอเลต แสง อินฟราเรด คลื่นวิทยุ
3. ไมโครเวฟ แสง อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต แกมมา
4. อัลตราไวโอเลต ไมโครเวฟ แสง อินฟราเรด คลื่นวิทยุ
37. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับการสงคลืน่ วิทยุ
1. ระบบเอเอ็ม เปนการผสมสัญญาณที่ทําใหแอมพลิจูด
ของคลื่นพาหะเปลี่ยน
2. ระบบเอฟเอ็ม สงกระจายเสียงดวยความถี่ 88 – 108
กิโลเฮิรตซ
3. คลื่นวิทยุระบบเอเอ็ม สามารถสะทอนที่บรรยากาศ
ชั้นไอโอโนสเฟยร
4. คลื่นวิทยุระบบเอฟเอ็ม มีความถี่สูงมาก จะทะลุผาน
บรรยากาศ
38. ธาตุกัมมันตรังสี สามารถแผรังสีออกมา 3 ชนิด ขอใดไมถูกตอง
1. รังสีแกมมา มีอํานาจทะลุผานมาก สามารถกั้นไดโดย
ใชแผนอลูมิเนียม
2. รังสีบีตา เปนอิเล็กตรอน

3. รังสีแอลฟา เปนนิวเคลียสของธาตุอีเลียม มีอํานาจ
ทะลุผานนอย
4. รังสีแอลฟา สามารถทําใหสารเกิดการแตกตัวเปน
ไอออนไดดี
39. ธาตุ A 1.0 กรัม มีครึ่งชีวิต 100 ป แสดงวากอนหนานี้เมื่อ 500 ป
ที่แลว ธาตุ A จะมีมวลเทาใด
1. 4.0 กรัม
2. 8.0 กรัม
3. 16.0 กรัม
4. 32.0 กรัม
40. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร
1. เปนพลังงานที่เกิดขึ้น เมื่อนิวเคลียสเกิดการ
เปลี่ยนแปลง
2. เมื่อยิงนิวตรอนเขาใสนิวเคลียสของธาตุที่มีเลข
มวลมาก ทําใหเกิดฟวชัน
3. ฟชชัน สามารถควบคุมได โดยใชเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียร
4. ฟวชัน เกิดบนดวงอาทิตย มีกาซไฮโดรเจนเปน
เชื้อเพลิง
โลก ดาราศาสตร และอวกาศ
41. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับโครงสรางโลก
1. โลกมี 3 ชั้น คือ เปลือกโลก เนื้อโลก แกนโลก
2. ชั้นธรณีภาค ประกอบดวย ชั้นเปลือกโลกรวมกับชั้น
เนื้อโลกสวนบน
3. ชั้นฐานธรณี เปนชั้นของหินหนืดหรือแมกมา
4. ชั้นแกนโลก มีองคประกอบสวนใหญเปนซิลิกา
42. เครื่องมือใดใชบันทึกขอมูลของคลื่นแผนดินไหว
1. เครื่องไซสโมกราฟ
2. เครื่องวอยสเปคโตรกราฟ
3. เครื่องไกเกอรมลู เลอรเคานเตอร
4. เครื่องออสซิลโลสโคป
43. บริเวณใดมีโอกาสเกิดคลื่นพื้นผิว
1. ศูนยเกิดแผนดินไหว
2. รอบ ๆ ศูนยเกิดแผนดินไหว
3. รอบ ๆ จุดเหนือศูนยเกิดแผนดินไหว
4. รอบ ๆ ศูนยเกิดแผนดินไหว และรอบ ๆ จุดเหนือศูนย
เกิดแผนดินไหว
44. บริเวณใดที่มีโอกาสพบแผนดินไหว และภูเขาไฟระเบิดมาก
ที่สุด
1. รอบมหาสมุทรแปซิฟก
2. รอบภูเขาหิมาลัย
3. แนวสันกลางมหาสมุทรแอตแลนติก
4. ประเทศไทย
45. ขอใดไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นหลังภูเขาไฟระเบิด
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1. อัญมณี
2. น้ําพุรอน
3. หินบะซอลต
4. โคลนไหล
46. แผนธรณีภาคใดที่อยูในลอเรเซียมากอน
1. แอฟริกา
2. อินเดีย
3. ออสเตรเลีย
4.อเมริกาเหนือ
47. หลักฐานในขอใดไมใชหลักฐานที่แสดงวาทวีปตาง ๆ แตเดิม
เปนแผนดินผืนเดียวกัน
1. รอยตอระหวางอเมริกาใตกับทวีปแอฟริกา
2. เทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก
3. ซากดึกดําบรรพของไทโลไบต
4. สนามแมเหล็กโลกโบราณ
48. สาเหตุใดที่ทําใหเกิดภูเขาไฟชายฝง
1. แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกัน
2. แผนธรณีภาคพื้นทวีปชนกัน
3. แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณี
ภาคพื้นทวีป
4. แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรแยกตัวออกจากแผน
ธรณีภาคพื้นทวีป
49. ขอใดถูกตอง
1. อายุสัมบูรณ คืออายุของหินหรือซากดึกดําบรรพ
ที่บอกอายุแนนอนได
2. ซากไดโนเสารในประเทศไทย พบครั้งแรกที่จังหวัด
ขอนแกน ชื่อวา ไทโลไบต
3.ซากสัตวบกจะพบเปนซากดึกดําบรรพมากเพราะถูกฝง
กลบอยางรวดเร็ว
4. พืชและสัตวที่เปลี่ยนสภาพเปนซากดึกดําบรรพจะตอง
มีโครงสรางออน เพื่อวาแรธาตุตาง ๆ จะสามารถ
แทรกซึมเขาไปแทนที่ได
50. ขอใดเรียงลําดับชั้นหินจากอายุมากไปนอยไดถูกตอง
1. หินปูน หินดินดาน หินกรวดมน หินทราย
2. หินปูน หินกรวดมน หินดินดาน หินทราย
3. หินดินดาน หินปูน หินกรวดมน หินทราย
4. หินดินดาน หินกรวดมน หินปูน หินทราย
51. ขอใดเรียงลําดับความกวางใหญของระบบทองฟาไดถูกตอง
จากใหญไปเล็ก
ก. เอกภพ
ข. ระบบดวงดาว
ค. กาแล็กซี
ง. ดาวฤกษ
1. ก ข ค ง
2. ก ค ข ง
3. ค ก ง ข
4. ค ข ง ก
52. ขอใดไมใชอนุภาคพื้นฐานในการเกิดเอกภพ
1. ควารก
2. อิเล็กตรอน
3. นิวทริโน
4. โปรตอน
53. ขอใดไมถูกตอง

1. เอกภพเริ่มตนจากธาตุที่มีขนาดใหญ เชน ยูเรเนียม
พลูโตเนียม
2. ระบบสุริยะอยูในกาแล็กซีทางชางเผือก
3. ดวงดาวที่มองเห็นบนทองฟาอยูในกาแล็กซีทาง
ชางเผือกทั้งหมด
4. กาแล็กซีแอนโดรเมดา มีรูปรางคลายกังหัน
54. ขอใดถูกตอง
1. ดวงอาทิตย เปนดาวฤกษมวลนอย จบชีวิตโดยการระเบิด
2. ดาวฤกษที่มีมวลมาก จะใชเชื้อเพลิงในอัตราสูง จึงมี
ชวงชีวิตยาวนาน
3. การเกิดซูเปอรโนวา จะพบในดวงอาทิตย ทําใหเกิด เปน
หลุมดํา
4. ดาวนิวตรอน เกิดหลังจากการระเบิดของดาวที่มมี วลมาก
55. จงเรียงลําดับวิวฒ
ั นาการของดวงอาทิตย
ก. เนบิวลายุบตัว
ข. ดาวแคระขาว
ค. ดาวแคระดํา
ง.ดวงอาทิตย
จ.ดาวยักษแดง
1. ก ข ค ง จ
2. ก ง จ ข ค
3. ค ข ง จ ก
4. ค ก ข จ ง
56.ดาวฤกษดวงใดมีอุณหภูมิที่ผิวสูงสุด
1. ดาวฤกษที่มีอายุนอย สีน้ําเงิน – ขาว
2. ดวงอาทิตย สีเหลือง
3. ดาวแอลฟา – เซนเทารี
4. ดาวปาริชาติ สีสมแดง
57. ขอใดไมใชลักษณะของแถบดาวเคราะหนอย
1. เปนดาวเคราะหหินแบบโลก
2. อยูระหวางวงโคจรของดาวเคราะหชั้นในและดาว
เคราะหชั้นนอก
3. เปนเศษที่เหลือของดาวเคราะหยักษ มีจํานวนมาก
รอบนอกระบบสุริยะ
4. เกิดจากการไดรับแรงรบกวนจากดาวพฤหัสบดี
58. ขอใดกลาวถึงดวงอาทิตยไมถูกตอง
1. เปนดาวฤกษ ชนิดสเปกตรัม G ใชแสงสวางเปลง
ออกมาใชเวลา 8 3 นาที
2. ลมสุริยะ ประกอบอนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอน
จะมาถึงโลกภายในเวลา 20 – 40 ชั่วโมง
3. พายุสุริยะ เกิดจากการระเบิดจาบนดวงอาทิตย เกิด
ทุก ๆ 11 ป ทําใหเกิดผลกระทบตอโลก เชน การเกิด
แสงเหนือ – แสงใต และ ไฟฟาแรงสูงดับ
4. ดวงอาทิตย ในชวงของดาวยักษแดงจะมีชวงชีวิต
ยาวนานที่สุด
59. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับระบบขนสงอวกาศ
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1. จรวดตองใชความเร็วมากกวา 7.91 กิโลเมตรตอวินาที
จึงจะสามารถขึ้นไปโคจรรอบโลกในระดับต่ําที่สุดได
2. ยานอวกาศจะออกไปโคจรรอบดวงอาทิตยได ตองใช
ความเร็ว 11.2 กิโลเมตรตอวินาที
3.ระบบขนสงอวกาศตองใชเชือ้ เพลิงจากถังเชื้อเพลิงภาย
นอกกอน ซึ่งเปนเชือ้ เพลิงในการสงขึ้นจากฐานสง
4.ในการเตรียมตัวกลับสูพื้นโลกยานจะตองหันหัวเขาสูโลก
60. ดาวเทียมใดใชในการสื่อสารระหวางประเทศทั่วโลก
1. วอยเอเจอร
2. อินเทลแซท
3. ไทยคม
4. ฮับเบิล
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
61. สิ่งมีชีวิตชนิดใดพบมากในเขตทุนดรา
1. ชมพูภูคา
2. นกแตวแลวทองดํา
3. มอส
4. แรด
62. นักเรียนคนหนึ่งทดลองหยอนเซคิดิสก ลงไปสระน้ําหลัง
โรงเรียน พบวาเมื่อหยอนเซคิดิสกลงไปในสระน้ํา เขาสามารถ
มองเห็นแผนเซคิดิสกใตน้ําในระดับลึกได นักเรียนคนนี้นาจะ
สรุปผลการทดลองนี้วาอยางไร
1. เปนสระน้ําที่ลึก มีอันตรายมาก ควรทําปายเตือน
2. เปนแหลงน้ํา ที่มีแสงสองผานน้ํามาก แสดงวาน้ําใส
3. เปนแหลงน้ํา ที่สวางมาก ไมเหมาะเปนที่อยูของสัตวนา้ํ
4. เปนแหลงน้ํา ที่มีความลึกมาก มีโอกาสพบสิ่งมีชีวิต
จํานวนมาก
63. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับความสัมพันธในระบบนิเวศ
1. หวงโซอาหาร จะเริ่มตนที่ผูผลิต และสิ้นสุด
ที่ผูยอยสลายอินทรียสาร
2. เห็ดสามารถดํารงชีวิตเปนทั้งผูผลิตและผูยอยสลาย
อินทรียสาร
3. พลังงานจะถายทอดไปยังผูบริโภคลําดับถัดไป 90 %
สวนพลังงานอีก 10 % จะถูกใชในกระบวนการ
ดํารงชีวิต
4. สารพิษจะถูกถายทอดไปกับโซอาหาร โดยจะมี
ปริมาณลดลงตามลําดับ
64. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมโลก
1. แกสคารบอนไดออกไซด เปนสาเหตุหลักทําใหโลกรอน
2. ปรากฏการณเรือนกระจก ทําใหอุณหภูมิของโลก
เหมาะสมในการดํารงชีวิต
3. สารคลอโรฟลูออโรคารบอน เปนสาเหตุสําคัญในการ
ทําลายโอโซน
4. รังสีอัลตราไวโอเลต ชนิด UVA มีพลังงานสูง ทําให
เกิดมะเร็งที่ผิวหนัง
65. สวนประกอบใดที่พบเฉพาะในเซลลสัตวเทานั้น
1. ไมโทคอนเดรีย
2. กอลจิคอมเพลกซ

3. แวคิวโอล
4. ไลโซโซม
66. ถาตองการทําใหผักที่ยังไมเหี่ยวมากนัก กลับมาสดเหมือนเดิม
ควรนําไปแชในสารละลายที่มีสมบัติในขอใด
1. สารละลายไฮเพอรโทนิค
2. สารละลายไฮโพโทนิค
3. สารละลายไอโซโทนิค
4. สารละลายโลโซโทนิค
67. การลําเลียงสารในขอใด เปนการลําเลียงสารผานเยื่อหุม เซลล
จากบริเวณสารที่มีความเขมขนมากไปยังบริเวณสารที่มีความ
เขมขนนอย
1. ออสโมซิส
2. ฟาซิลิเทต (Facilitated)
3. แบบใชพลังงาน
4. เอกโซไซโทซิส (Exocytosis)
68. ขอใดจะเกิดขึ้น เมื่อรางกายขาดแคลนน้ํา
1. น้ําเลือดและโมเลกุลสารตาง ๆ ออกจากโกลเมอรูลัส
มากขึ้น
2. สมองสวนไฮโพทาลามัส กระตุนใหมีการหลั่ง
ฮอรโมนวาโซเปรสซิน
3. ฮอรโมนแอนติไดยูเรติก มีปริมาณลดลง
4. ทอหนวยไตปลอยน้ําออกสูทอปสสาวะเพิ่มขึ้น
69. เมื่อเกิดการหายใจระดับเซลลมากขึน้ จะไมเกิดสิ่งใดในรางกาย
1. เกิดกาซคารบอนมอนอกไซดมากขึน้
2. ระดับไฮโดรเจนไอออน (H+) เพิ่มขึน้
3. pH ในเลือดต่ําลง
4. เกิดกรดคารบอนิก (H2CO3) มากขึ้น
70. ขอใดไมถูกตอง
1. ปลาน้ําจืด มีปสสาวะเจือจาง และปสสาวะบอยครั้ง
กวาปลาน้ําเค็ม
2. เมื่อผิวหนังมีอุณหภูมิต่ํากวา 37.C กลามเนื้อรอบรู
ขุมขนจะหดตัว
3. วันที่อากาศรอน สมองสวนไฮโพทาลามัส จะกระตุน
ใหรางกายลดอัตรา เมแทบอลิซึม (Metabalism)
4. สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําสามารถรักษาอุณหภูมิของรางกาย
ใหเกือบคงที่ไดตลอดเวลา
71. ขอใดเปนแอนติเจนของรางกาย
1. ซีเลียในเยือ่ บุทางเดินหายใจ
2. เซลลเม็ดเลือดขาวกลุมฟาโกไซต
3. ตอมทอนซิลบริเวณคอเปนแหลงผลิตเซลลเม็ดเลือดขาว
4. วัคซีนปองกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
72. ขอใดคือเซรุม
1. ผลิตจากเชื้อโรคที่ตายแลวหรือออนกําลัง
2. ฉีดเขาไปเพื่อกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดี
ใชเวลา 4 – 7 วัน
3. ผลิตไดจากแอนติบอดีโดยตรง เพื่อฉีดใหรางกาย
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มีภูมิคุมกันทันที
4. ตองฉีดเขาไปลวงหนากอนที่จะเปนโรค เชน
เซรุมพิษงู
73. คนที่มีหมูเลือดคูใดที่ไมสามารถใหเลือดกันได
1. หมู A ใหหมู B
2. หมู AB ใหหมู O
3. หมู B ใหหมู AB
4. หมู A ใหหมู O
74. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับโรคภูมิคุมกันบกพรอง
1. เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Immuno
deficiency Virus
2. HIV ทําลายเซลลเม็ดเลือดแดงโดยตรงจึงทําให
ผูปวยติดเชื้ออื่น ๆ ไดงาย
3. เปนไวรัสที่กลายพันธุไดงาย จึงไมสามารถกําจัด
จากรางกายไดหมด
4. สามารถติดตอไดทางเพศสัมพันธ และทางเลือด
75. เซลลในขอใดมีการแบงเซลลแบบไมโอซิส
1. เซลลตนขาหมู
2. เซลลใบหูสุนัข
3. เซลลอสุจิมา
4. เซลลอัณฑะวัว
76. DNA ชวงหนึ่งของนาย A ภายในสายนิวคลีโอไทดสายหนึ่ง
มีหมูไนโตรเจนเบสเปน ไทมีน ไซโทซีน กวานีน ตามลําดับ
ขอใดคือ ลําดับหมูไนโตรเจนเบส ในอีกสายนิวคลีโอไทดหนึ่ง
ของ นาย A
1. อะดีนีน กวานีน ไซโทซีน
2. ไซโทซีน ไทมีน อะดีนีน
3. กวานีน ไซโทซีน ไทมีน
4. ไทมีน ไซโทซีน กวานีน

77. ผูชายผิวปกติที่มีพอผิวเผือก แตงงานกับผูหญิงผิวเผือก ลูกที่
เกิดขึ้นจะมีโอกาสผิวเผือกกี่เปอรเซ็นต
1. 25 %
2. 50 %
3. 75 %
4. 100 %
78. ครอบครัวที่มีพอ – แม คูใด ที่มีโอกาสไดลูกที่มีหมูเลือดครบ
ทุกหมู
2. IAIB กับ IBi
1. IAIA กับ IBIB
4. IAIB กับ ii
3. IAi กับ IBi
79. ขอใดคือวิธีการพันธุวิศวกรรม
1. การตัดตอยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปเชื่อมกับอีก
สิ่งมีชีวิตหนึ่ง
2. การฉายรังสีแกมมากับเนื้อเยื่อจากเหงาของตน
พุทธรักษา
3. การคัดเลือกพันธุปลาทับทิม
4. การนํานิวเคลียสของเซลลรางกายใสเขาไปในเซลล
ไขที่ถูกดูดนิวเคลียสออก
80. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีเซลลที่ไมมีนิวเคลียส ดํารงชีวิตเปนผูยอย
สลาย นาจะจัด สิ่งมีชีวิตนี้อยูในอาณาจักรใด
1. อาณาจักรโพรทิสตา
2. อาณาจักรมอเนอรา
3. อาณาจักรเห็ดรา
4. อาณาจักรไวรัส

