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ชีววิทยา (สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตและ
สาระที่2 ชีวิติกับสิ่งแวดลอม )
1. ระบบนิเวศใดอุดมสมบูรณและมีสงิ่ มีชีวิตหลากหลายที่สุด
1. ปาฝนเขตรอนแถบศูนยสูตร
2. ทุงสะวันนาในทวีปแอฟริกา
3. ปาเขตอบอุน ในทวีปออสเตรเลีย
4. ปาในเขตทุนดรา
2. ในระบบนิเวศหนึ่งประกอบดวย หญา หนู กระตาย สุนัข
จิ้งจอก เสือ นกฮูก เห็ด รา ขอใดไมถูกตอง
1. หญาเปนผูผลิต
2. หนูและกระตายเปนผูบริโภคพืช
3. สุนัขจิ้งจอกและเสือเปนผูบริโภคสัตว
4. เห็ดและรา เปนผูเ ปลี่ยนสารอนินทรียใหเปนสารอินทรีย
3. จงเรียงลําดับกระบวนการเปลีย่ นแปลงแทนที่ของการเกิดปาไม
ก. อินทรียสารจากไลเคนและแรธาตุที่มาจากการผุพังของหิน
ทําใหชนั้ ดินบางๆ
ข. ไลเคนขนาดใหญเจริญและชวยใหเกิดเนื้อดินมากขึน้
ค. บริเวณกอนหินที่เริ่มผุผังและมีความชื้นจะพบไลเคน
ง. สิ่งมีชีวิตกลุมมอส ลิเวอรเวิรตเจริญและมีพืชหลากหลาย
ชนิด
1. ก ข ค ง
2. ข ก ค ง
3. ค ก ข ง
4. ง ค ก ข
4. โลกรอนเกิดขึน้ ไดอยางไร
1. แกสคารบอนไดออกไซดลดลง
2. มีการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึน้ และการตัดไมทาํ ลายปา
3. การทําลายโอโซนของสารคลอโรฟลูออโรคารบอน
4. แกสซัลเฟอรไดออกไซดจากการเผาไหมถา นหินทําปฏิกิริยา
กับน้าํ
5. โครงสรางของเซลลในขอใดพบในเซลลเยื่อหอม แตไมพบใน
เซลลเยื่อบุกระพุงแกม
1. ไมโทคอนเดรีย
2. กอลจิคอมเพลกซ
3. รางแหเอนโดพลาซึม
4. แวคิวโอล
6. การลําเลียงสารจากบริเวณที่มคี วามเขมขนมากไปสูบริเวณที่มี
ความเขมขนนอย โดยมีโปรตีนตัวพาคอยจับสาร และลําเลียง
สารนัน้ โดยไมตอ งใชพลังงาน เปนวิธีการลําลียงสารแบบใด
1. ฟาซิลเิ ทต
2. เอกโซไซโทซิส
3. เอนโดไซโทซิส
4. ไฮโพโทนิค
7. เมื่อรางกายขาดน้าํ จะเกิดกระบวนการตามขอใด
ก. ฮอรโมนแอนติไดยูเรติก
ข. ตอมใตสมองสวนทาย
ค. ความดันเลือดลดลง
ง. สมองสวนไฮโพทาลามัส

1. ก ค ข ง
2. ข ง ก ค
3. ค ง ข ก
4. ง ข ก ค
8. ขอใดถูกตอง
1. รางกายรักษาดุลยภาพของกรด-เบส ในเลือดโดยการรักษา
ดุลยภาพของไฮโดรเจนไอออน
2. เมื่อรางกายมีเมแทบอลิซึมสูง จะมีแกสคารบอนไดออกไซด
เกิดขึน้ มาก เลือดจึงมี pH สูง
3. ปลาน้าํ เค็มจะมีการปสสาวะบอยกวาปลาน้าํ จืด
4. สิงโตทะเลจะสามารถปรับอุณหภูมขิ องรางกายใหแปรผัน
ตามอุณหภูมิของสิง่ แวดลอม
9. ขอใดไมใช ลักษณะของเม็ดเลือดขาวกลุมฟาโกไซต
ก. ทําลายเชื้อโรคโดยใชเยื่อหุมเซลลโอบลอมเชื้อโรค
ข. เชื้อโรคจะถูกยอยสลายดวยเอนไซมจากไลโซโซม
ค. ทําหนาที่สรางแอนติบอดีตอตานแอนติเจน
ง. สรางมาจากเนื้อเยื่อบางสวนของตอมไทมัส
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
10. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกัน
ก. วัคซีน คือ แอนติบอดีที่สามารถปองกันโรคไดทนั ที
ข. เซรุม ผลิตจากเชื้อโรคที่ถูกทําใหออนกําลัง แลวถูกนํามาฉีดเขาสู
รางกาย
ค. ทอกซอยด ไดมาจากสารพิษของจุลินทรียทหี่ มดความเปนพิษ
ง. ในการรับเลือด แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดของผูใ ห ตองไมตรงกับ
แอนติบอดีในน้าํ เลือดของผูร ับ
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
11.โรคภูมิคุมกันบกพรอง คืออะไร
1. เกิดจากการติดเชือ้ human immunodeficiency virus
2. แบคทีเรียที่ทาํ ใหเกิดโรคนี้มโี อกาสกลายพันธุงา ยจึงรักษาไมหาย
3. ปริมาณเม็ดเลือดแดงจะลดลงอยางรวดเร็ว
4. ผูปวยจะติดเชื้อเยื่อหุมสมองอักเสบไดงาย แตติดเชือ้ ปอดบวมยาก
12. อวัยวะในขอใดจะมีการแบงเซลลแบบไมโอซิส
ก. นิ้วมือ
ข. อสุจิ
ค. เซลลไข
ง. ดวงตา
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
13.ขอใดคือความแตกตางในกระบวนการแบงเซลลแบบไมโทซิสของเซลล
พืชและเซลลสตั ว
1. เซลลพืชแบงนิวเคลียสกอน แตเซลลสัตวแบงไซโตพลาสซึมกอน
2. เซลลสัตวจะใชเยื่อหุมเซลลคอดเขาหากัน สวนเซลลพชื จะมีการ
สรางแผนกั้นเซลล
3. เซลลพืชแบงไดแลว 4 เซลล แตเซลลสัตวได 2 เซลล

59
4. เซลลพืชจะมีจาํ นวนโครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง แตเซลลสัตวจะ
เทาเดิม
14. ในสารนิวคลีโอไทดหนึ่ง มีไนโตรเจนเบส คือ ไทมีน อะดีนนี และ
กวานีน ตามลําดับ ไนโตรเจนเบสในสารนิวคลีโอไทดใดสามารถเชื่อม
จับกันไดอยางเหมาะสม
1. ไทมีน อะดีนนี กวานีน
2. ไซโทซีน กวานีน อะดีนนี
3. อะดีนนี ไทมีน ไซโทซีน
4. กวานีน ไซโทซีน ไทมีน
15.ชายปกติที่มพี อเปนโรคทาวแสนปม แตงงานกับหญิงปกติแท เมื่อมีลูก
โอกาสในการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเปนดังขอใด
ก. ลูกทุกคนเปนโรคทาวแสนปม
ข. 2 ใน 4 เปนโรค
ค. 2 ใน 4 เปนพาหะ
ง. ไมพบลูกทีเ่ ปนโรคทาวแสนปม
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
16.สามีภรรยาปกติคูหนึ่ง มีลูกชายคนแรกเปนตาบอดสี ลูกชายคนตอไปจะ
มีโอกาสเปนตาบอดสีรอยละเทาใด
1. 0 %
2. 25 %
3. 50 %
4. 100 %
17. ชายหมูเลือด A หญิงหมูเลือด B ลูกที่เกิดมีโอกาสมีหมูเลือดเปน O รอย
ละเทาใด
10%
2. 25 %
3. 50 %
4. 100 %
18.ขอใดคือลักษณะการเกิดมิวเทชัน่
1. เกงเผือก
2. นกจาบบนเกาะกาลาปากอส
3. ปลาทับทิม
4. มะละกอ GMO
19. คํากลาวในขอใดอาจเปนไปไมได
1. สปชีสเดียวกันผสมพันธุกนั แลวไดลูกหลานสืบทอดตอไป
2. สิ่งมีชีวิตตางสปชีสที่มีความใกลชิดทางพันธุกรรมอาจผสมพันธุกนั ได
3. สปชีสเดียวกันอาจมีความแตกตางกันได
4. สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะภายนอกคลายคลึงกัน ตองเปนสปชีสเดียวกัน
20. ขอใดผิดในการอธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแตละอาณาจักร
1. อาณาจักรพืช มีหลายเซลล สรางอาหารไดเองโดยการสังเคราะหแสง
2. อาณาจักรสัตว มีหลายเซลล ไมสามารถสรางอาหารไดเอง ตองอาศัย
อาหารจากสิ่งมีชวี ิตอื่น
3.อาณาจักรโพรทิสตา มีทั้งเซลลเดียวและหลายเซลล บางชนิดสราง
อาหารไดเอง บางชนิดตองกินอาหารจากสิ่งมีชีวิตอืน่
4. อาณาจักรมอเนอรา เปนสิ่งมีชีวิตทีเ่ ซลลมีนิวเคลียสขนาดใหญมาก

เคมี ( สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร )
21. สารชีวโมเลกุลชนิดใดมีมากที่สุดของน้าํ หนักแหงในรางกายคน
1. ไขมัน
2. โปรตีน
3. คารไบไฮเดรต
3. กรดนิวคลีอิก
22. ในการปรุงอาหารใหแกผูสูงอายุควรหลีกเลีย่ งน้าํ มันชนิดใด เพราะเหตุใด
1. น้าํ มันถั่วเหลือง เพราะมีโปรตีนมากเกินไป
2. น้าํ มันรํา เพราะเกิดกลิ่นเหม็นหืนงาย
3. น้าํ มันมะพราว เพราะมีกรดไขมันอิม่ ตัวมาก
4. น้าํ มันเมล็ดดอกคําฝอย เพราะมีกรดไขมันที่จาํ เปนมาก
23. ขอใดไมถูกตอง
1. กรดไลโนเลอิก เปนกรดไขมันชนิดไมอิ่มตัว
2. ถาเด็กทารกขาดกรดไลโนเลนิก จะมีผิวหนังแหง อักเสบ หลุดลอก
3. ไขมันเมื่อตมกับเบสจะเกิดปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน
4. คอเลสเทอรอลไมมีประโยชนตอรางกาย ทําใหเสนเลือดอุดตัน
24. กรดอะมิโนที่จาํ เปนสําหรับทารกคือขอใด
1. อารจนิ นี และฮีสติดีน
2. ทริปโตเฟนและเมไทโอนีน
3. ไลซีนและลิวซีน
4. ไอโซลิวซีนและเวลีน
25. ขอใดไมใชหนาที่ของโปรตีน
1. รักษาสมดุลของน้าํ และกรด-เบส
2. เปนสวนประกอบของเอนไซมทุกชนิด
3. สรางอิมมูโนโกลบูลิน
4. ชวยละลายวิตามิน A D E K
26. สารชนิด A เมื่อหยดสารละลายเบเนดิกตลงไป แลวเกิดตะกอนสีแดงอิฐ
สารชนิด B เมื่อหยดสารละลายทิงเจอรไอโอดีนลงไป แลวเกิดสีนา้ํ เงิน
ขอใดผิด
1. A คือ มอโนแซ็กคาไรด
2. B สามารถยอยสลายดวยเอมไซมอะไมเลสแลวจะไดนา้ํ ตาลแลกโตส
3. เมื่อนํา A ไปหมักดวยยีสต จะไดเอทิลแอลกอฮอล
4. B เมื่อถูกความรอนจะสลายเปนเด็กซตริน มีสมบัติเหนียวแบบกาว
27. ขอใดไมใชองคประกอบของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอกิ ( DNA)
1. น้าํ ตาลไรโบส
2. อะดีนนี
2. หมูฟ อสเฟต
4. กรดไรโบนิวคลิอิก ( RNA )
28. โครงสรางของDNA สายหนึ่งมีคูเบสเปน A C A G ดังนัน้ คูเ บสของ
DNA อีกสายคือขอใด
1. A C A G
2. C A G A
3. T G T C
4. G T T C
29. พิจารณาขอความตอไปนี้ ขอใดถูก
ก. ซากพืชซากสัตว จะถูกยอยสลายเกิดเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน
ข. ในการกลั่นลําดับสวนน้าํ มันดิบ จะไดสารที่เปนแกสออกมากอน
ค. แกสหุงตมในครัวเรือน ประกอบดวยแกสมีเทนและโพรเพน
ง. สารไฮโดรคารบอนอิ่มตัว มีพนั ธะระหวางคารบอนเปนพันธะคู
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1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
30.น้าํ มันชนิดใดเหมาะกับเครื่องยนตแกสโซลีนและไมมมี ลพิษ
ก. น้าํ มันที่มีไอโซออกเทนมากกวาเฮปเทนมากๆ
ข. น้าํ มันที่มีการเติมสารเมทิลเทอรเชียรีบิวทิลอีเทอร
ค. น้าํ มันที่มเี ลขออกเทนต่าํ กวา 75 และเติมสารเตตระเมทิลเลต
ง. น้าํ มันที่มเี ลขซีเทนสูงๆ
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
31. ขอใดเปนพอลิเมอรทั้งหมด
1. แปง
เซลลูโลส
น้าํ ตาล
2. โปรตีน
พอลิเอทิลนี
ยางพารา
3. ไขมัน
เตตระฟลูออโรเอทิลนี ไวนิลคอลไรด
4. ไกลโคเจน
ซิลิโคน
กลูโคส
32. พลาสติกชนิดใดไมใชเทอรโมพลาสติก
1. A เปนพลาสติกที่เมื่อไดรับความรอนจะออนตัว
2. B เปนพลาสติกที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
3. C เปนพลาสติกที่สมบัติไมเปลี่ยนแปลง
4. D เปนพลาสติกที่มีโครงสรางแบบตาขายหรือรางแห
33. พิจารณาขอความเกี่ยวกับยางตอไปนี้ ขอใดถูก
ก. ยาง เกิดจากมอนอเมอรของธาตุซลิ ิคอน
ข. ยางธรรมชาติ ทนตอน้าํ มันเบนซินและตัวละลายอินทรีย
ค. การปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติใหดีขนึ้ โดยนํามาคลุกกับ
กํามะถัน
ง. ยาง SBR เกิดจากมอนอเมอรของสไตรีนและบิวทาไดอีน
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
34. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ แลวใหพลังงานความรอนออกมา เรียกวาปฏิกิริยา
ดูดความรอน
ข. ฝนกรดที่เกิดบริเวณที่มีการใชถา นหิน จะเกิดจากแกสคารบอนมอน
ออกไซด
ค.โอโซน เปนแกสพิษ ทําใหเกิดการระคายเคืองกับดวงตาและทาง
เดินหายใจ
ง. โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตหรือผงฟู ใชดับไฟปาได
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
35. ปฏิกิริยาในขอใดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงสุด
1. สารที่เปนผง
มีความเขมขน 2.0 mol 3 ที่ 350C
dm
2. สารที่เปนผง
มีความเขมขน 0.2 mol 3 ที่ 250C
dm

3. สารที่เปนกอน

มีความเขมขน 2.0 mol

4. สารที่เปนกอน

มีความเขมขน 0.2 mol

dm
dm

3

ที่ 350C

3

ที่ 250C

36. จากปฏิกิรยิ าตอไปนี้
สาร A ทําปฏิกริ ยิ ากับกรดไฮโดรคลอริก เกิดแกสไฮโดรเจน
สาร B ไมทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
สาร A ที่มีสาร B พันอยู ทําปฏิกิรยิ ากับกรดไฮโดรคลอริกได
เร็วมากและมีฟองแกสไฮโดรเจนเกิดขึ้นปริมาณมาก
สารชนิดใดทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา
1. สาร A
2. สาร B
3. กรดไฮโดรคลอริก
4. แกสไฮโดรเจน
37. ขอใดคือสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ X ที่มีจํานวนอิเล็กตรอน 10
อนุภาค มีจาํ นวนนิวตรอน12 อนุภาค
2. 1012 X
1. 1210 X
3. 2210 X
4. 2212 X
38. ขอใดไมถูกตอง
ก. ไอโซโทปของธาตุจะมีเลขมวลตางกัน
ข. ธาตุชนิดเดียวกันตองมีจาํ นวนโปรตอนเทากันเสมอ
ค. จํานวนอิเล็กตรอนมากสุดที่มีไดในระดับพลังงานที่ 3 เทากับ
32 อนุภาค
12
ง. 6 C มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปน 2 , 8 , 2
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
39. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับตารางธาตุ
1. ตารางธาตุในปจจุบันเรียงตามน้าํ หนักอะตอม ตามหลักของดิมิทรี
อิวาโนวิช เมนเดเลเอฟ
2. ธาตุในหมู 1A มีเวเลนซอเิ ล็กตรอนเทากับ 1
3. ธาตุแทรนซิชนั เปนกึ่งโลหะ
4. พันธะโคเวเลนซ เกิดจากการใหและรับอิเล็กตรอนระหวางอะตอม
40. ธาตุชนิดหนึ่ง มีความวองไวในการเกิดปฏิกิรยิ าเคมีมาก เกิดสารประกอบ
กับโลหะ เปนโลหะเฮไลด สามารถรับอิเล็กตรอนไดอีก1 อนุภาค ธาตุนี้
นาจะเปนธาตุใด
1. โซเดียม
2. ฮีเลียม
3. อะลูมิเนียม
4.คลอรีน
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ฟสิกส ( สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่และ สาระที่ 5 พลังงาน )
41. รถโดยสารแลนดวยอัตราเร็วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง จากสถานี
หมอชิตถึงนครสวรรคเปนระยะทาง 240 กิโลเมตร ถาออกเดินทาง
ตั้งแตเวลา 10.00 น. นักเรียนควรจะนัดใหเพื่อนมารับที่ปลายทางเวลา
เทาไร
1. 12.00 น.
2. 13.00 น.
3. 22.00 น.
4. 23.00 น.
42. ชายคนหนึ่งเริ่มออกรถจากหยุดนิ่งจนมีความเร็วเปน 90 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ที่เวลา 25 วินาที หลังจากนัน้ หยุดรถในอีก 25 วินาทีตอมา
จงหาความเรงเฉลี่ยของรถในแตละชวงของการเคลื่อนที่
และ -1 เมตรตอวินาที2
1. 1 เมตรตอวินาที 2
2
2. -1 เมตรตอวินาที
และ 1 เมตรตอวินาที 2
3. 3.6 เมตรตอวินาที 2 และ -3.6 เมตรตอวินาที 2
4. -3.6 เมตรตอวินาที 2 และ 3.6 เมตรตอวินาที 2
43. เมื่อโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งดวยความเร็ว 50 เมตรตอวินาที หลังจาก
นัน้ 4 วินาที ลูกบอลจะมีความเร็วเทาใด
( ถาความเรงโนมถวงของโลก = 10 เมตรตอวินาที2 )
1. 10 เมตรตอวินาที
2. 20 เมตรตอวินาที
3. 30 เมตรตอวินาที
4. 40 เมตรตอวินาที
44. ขอใดคือการเคลื่อนทีแ่ บบโพรเจกไทล
1. มะมวงตกลงสูพนื้
2. การโยนรับถังปูนของชางกอสราง
3. การขี่มอเตอรไซดไตถัง
4. การแกวงชิงชา
45. รถมอเตอรไซดไตถังเคลื่อนทีร่ อบถัง 12 รอบ ในเวลา 2 นาที คาบและ
ความถี่ของการเคลือ่ นทีเ่ ปนเทาไร ตามลําดับ
1
เฮิรตซ
2. 0.1 วินาที และ 10 เฮิรตซ
1. 6 วินาที และ
6
1
3. 10 วินาที และ 0.1 เฮิรตซ
4. วินาที และ 6 เฮิรตซ
6
46. ขอใดกลาวถึงโทรทัศนไมถูกตอง
ก. ประกอบดวยหลอดภาพ โดยใชหลักการของการเคลื่อนที่ของลํา
อิเล็กตรอนในสนามไฟฟา
ข. ขั้วแคโทด ผลิตลําอิเล็กตรอน
ค. ขวดลวดเบี่ยงเบน ทําหนาที่ผลิตสนามแมเหล็กเพื่อเบีย่ งเบนลํา
อิเล็กตรอน
ง. การทํางานของจอโทรทัศนใชหลักการเดียวกับจอเรดาร
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง

47. เมื่อนําแถบอะลูมิเนียมฟอยลที่ตอกับแบตเตอรีแ่ ละสวิตซ ไปวาง
ระหวางแมเหล็กสองอันดังรูป เมือ่ กดสวิตซใหกระแสไฟฟาผาน แถบ
อะลูมิเนียมฟอยลจะเคลื่อนทีอ่ ยางไร
ขั้วเหนือ

ขั้วใต
สวิตซ
แบตเตอรี่
1. เคลื่อนที่ขนึ้
2. เคลื่อนที่ลง
3. เคลื่อนที่ไปทางซาย
4. เคลื่อนที่ไปทางขวา
48. การเคลื่อนทีข่ องประจุในสนามไฟฟาสม่าํ เสมอ ดังรูป
+
_

A
C
B
ประจุ A , B และ C คือประจุชนิดใด ตามลําดับ
1. บวก กลาง ลบ
2. ลบ กลาง บวก
3. ลบ บวก กลาง
4. บวก ลบ กลาง
49.เมื่อวัตถุตกสูพนื้ ขอใดไมถูกตอง
1. วัตถุจะเคลื่อนทีล่ งดวยความเร็วเพิม่ ขึ้น
2. วัตถุจะเคลื่อนทีล่ งดวยความเรงคงที่
3. วัตถุจะเคลื่อนทีล่ งดวยความเรงโนมถวง โดยมีทิศเขาสูศูนยกลางโลก
4. วัตถุจะเคลื่อนทีล่ งดวยความเร็วแตสวนทางกับความเรงโนมถวง
50. พิจารณาขอความเกี่ยวกับคลืน่ ตอไปนี้ ขอใดถูกตอง
ก. คลื่นกล คือคลืน่ ที่อาศัยตัวกลางในการถายโอนพลังงาน
ข. คลืน่ น้าํ เปนคลืน่ ตามขวาง
ค. คลืน่ ตามยาว เกิดจากอนุภาคของตัวกลางเคลื่อนที่ตงั้ ฉากกับแนว
การเคลื่อนทีข่ องคลื่น
ง. ความยาวของคลืน่ คือระยะระหวางสันคลืน่ ถึงทองคลื่น
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
51.ขอใดเกิดจากการหักเหของเสียง
1. คางคาวสามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
2. การไมไดยนิ เสียงฟารอง ในขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง แลวเกิดฟาแลบ
3. การไดยนิ เสียงจากหองขางๆ
4. การเทียบเสียงกีตารใหไดมาตรฐาน
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52.
4 วินาที

10 เซนติเมตร
ขอใดไมถูกตอง
1. ความยาวคลืน่ 5 เซนติเมตร
2. ความถี่ 0.5 เฮิรตซ
3. คาบ 4 วินาที
4. คลื่นมีจาํ นวน 2 รอบ ภายใน 4 วินาที
53. จงเรียงลําดับการเดินทางของเสียงภายในหู
1. เยื่อแกวหู
กระดูกหู
คอเคลีย
สมอง
2. เยื่อแกวหู
คอเคลีย
กระดูกหู
สมอง
3. กระดูกหู
เยื่อแกวหู
สมอง
คอเคลีย
4. คอเคลีย
เยื่อแกวหู
สมอง
กระดูกหู
54. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับระดับเสียง
1. ระดับเสียงขึน้ อยูก ับความถีข่ องเสียง
2. เสียงทุม คือ เสียงที่มีความถี่ตา่ํ
3. การจัดแบงโนตดนตรีเปนสเกลตามความถี่
4. เสียงที่มีความถีส่ งู กวา 20,000 เฮิรตซ จะเปนอันตรายตอผูไดยนิ
55. เสียงชนิดใดที่เปนมลภาวะทางเสียง
1. เสียงอัลตราซาวด
2. เสียงอินฟราซาวด
3. เสียงที่มีระดับเสียง 85 เดซิเบล นานเกินวันละ 8 ชั่วโมง
4. เสียงที่มีระดับเสียง 120 เดซิเบล
56.ขอใดไมใชคลืน่ แมเหล็กไฟฟา
1. รังสีบีตา
2. รังสีเอกซ
3. ไมโครเวฟ
3. คลื่นวิทยุ
57. ขอใดไมใชสมบัติของคลืน่ วิทยุระบบ FM
1. แอมพลิจูดของคลื่นพาหะไมเปลี่ยนแปลง
2. กระจายเสียงดวยความถี่ 88 – 108 เมกะเฮิรตซ
3. สามารถสะทอนที่บรรยากาศชัน้ ไอโอโนสเฟยร
4. ใชติดตอกับยานอวกาศทีเ่ ดินทางไปไกลจากโลกมากๆ
58. รังสีแกมมา มีสมบัติตามขอใด
1. เปนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม
2. เบี่ยงเบนเขาหาขัว้ บวกของสนามไฟฟา
3. มีอํานาจทะลุทะลวงมาก สามารถทะลุผานอะลูมิเนียมได
4. สามารถทําใหสารที่ผานเกิดการแตกตัวเปนไอออนไดดี

59. ธาตุโคบอลต-60 ปริมาณ 40 ลานนิวเคลียส เมื่อเวลาผานไป 24 วัน
เหลือเพียง 5 ลานนิวเคลียส ธาตุนี้มคี รึง่ ชีวิตเทาใด
1. 4 วัน
2. 8 วัน
3. 12 วัน
4. 24 วัน
60. คํากลาวขอใดไมถูกตอง เกี่ยวกับปฏิกิริยาฟชชัน
1. นิวเคลียสของธาตุที่มีเลขมวลมากๆแตกออก
2. ใชผลิตพลังงานไฟฟา ในโรงไฟฟานิวเคลียร
3. เกิดปฏิกิริยาลูกโซ ซึ่งควบคุมไดโดยใชเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร
4. เกิดในดวงอาทิตย

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ
( สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก และสาระที่ 7 ดาราศาสตร
และอวกาศ )
61. โครงสรางโลกในชัน้ ใดที่มีหนิ หลอมละลายรอนหรือแมกมา
1. เปลือกโลกใตมหาสมุทร
2. เนือ้ โลกชัน้ บน
3. เนือ้ โลกชัน้ ฐานธรณีภาค
4. แกนโลกชัน้ นอก
62. เครือ่ งมือบันทึกขอมูลของคลืน่ แผนดินไหว คือขอใด
1. เครือ่ งไซสโมกราฟ
2. เครือ่ งวอยซสเปกโตรกราฟ
3. เครือ่ งไกเกอรมลู เลอรเคานเตอร
4. เครือ่ งออสซิลโลสโคป
63. บริเวณใดมีโอกาสพบแผนดินไหวรุนแรงและมากที่สดุ
1. แนวรอยตอภูเขาแอลปในยุโรป
2. แนวรอยตอภูเขาหิมาลัยในทวีปเอเซีย
3. สันกลางมหาสมุทรแอตแลนติก
4. รอบๆมหาสมุทรแปซิฟก
64. สิ่งใดทีไ่ มพบบริเวณทีเ่ คยมีภูเขาไฟระเบิด
1. หินบะซอลต
2. ซากไดโนเสาร
3. อัญมณี
4. ดินขาว
65. ภูเขาไฟรูปโล เกิดจากสาเหตุใด
1. เกิดจากลาวาไหลแผเปนบริเวณกวางและทับถมหลายชั้น
2. เกิดจากลาวาของหินบะซอลตระเบิดออกมาแบบมีทอ
3. เกิดจากการทับถมซอนกันหรือสลับกันระหวางการไหลของลาวา
กับชิ้นสวนภูเขาไฟ
4. เกิดจากการระเบิดทําใหปลองภูเขาไฟขยายใหญกวาเดิม
66. แผนดินใดทีไ่ มไดแยกตัวออกมาจากกอนดวานา
1. อเมริกาเหนือ
2. อินเดีย
3. แอฟริกา
4. แอนตารกติกา
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67. หลักฐานใดทีไ่ มได ทําใหเชือ่ วาทวีปตางๆในปจจุบนั แตเดิมเปนแผนดิน
ผืนเดียวกัน
1. รอยตอขอบทวีปอเมริกาใตกับทวีปแอฟริกา
2. การเกิดเทือกเขาหิมาลัยเนือ่ งจากการชนกันของแผนอินเดียกับแผน
ยูเรเซีย
3. การพบหินบะซอลตบริเวณเทือกเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่ง
หินที่อยูไกลจากรอยแยกจะ มีอายุมากกวาหินที่ใกลรอยแตก
4. การคนพบซากดึกดําบรรพของพืชและสัตวชนิดเดียวกัน และอายุ
เดียวกันในทวีปตางๆ
68. สาเหตุของการเกิดแนวภูเขาไฟชายฝงและรองใตทะเลลึก คือขอใด
1. แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรชนกับแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร
2. แผนธรณีภาคภาคพืน้ ทวีปมุดตัวลงใตแผนธรณีภาคใตมหาสมุทร
3.แผนธรณีภาคใตมหาสมุทรมุดตัวลงใตแผนธรณีภาคภาคพืน้ ทวีป
4. แผนธรณีภาคแยกออกจากกัน
69. คํากลาวในขอใดถูกตอง
ก. อายุสมบูรณของซากดึกดําบรรพสามารถคํานวณไดจากครึ่งชีวิตของ
คารบอน-14
ข. พืชและสัตวที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพเปนซากดึกดําบรรพไดตองมี
โครงรางแข็งและถูกฝงกลบอยางรวดเร็ว
ค. ซากไดโนเสารพบครั้งแรกที่ อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน
ง. หินดินดานเปนหินที่มีอายุมากที่สุด รองลงมา หินปูน หินกรวดมน
และหินทราย ตามลําดับ
1. ก ข
2. ข เทานัน้
3. ก ข ละ ค
4. ถูกทุกขอ
70. ขอใดไมใชซากดึกดําบรรพ
1. ซากไทโลไบต ในหินทรายแดง ทีเ่ กาะตะรุเตา จังหวัดสตูล
2. ซากตนไมกลายเปนหิน อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
3. ซากชางแมมมอธในธารน้าํ แข็ง ที่ยงั คงสภาพเดิม
4. ชั้นหินคดโคงเปนรูปประทุนหงาย ริมถนนราหุล-ชัยภูมิ จังหวัด
เพชรบูรณ
71. จงเรียงลําดับการเกิดเอกภพ
ก. พลังงานภายใตอณ
ุ หภูมิสูงมาก เกิดการระเบิดใหญ
ข. เนื้อสารเกิดขึน้ ในรูปของอนุภาคพืน้ ฐาน คือ ควารก อิเล็กตรอน
โฟรตรอน นิวทริโน
ค. อนุภาคมากกวาปฎิอนุภาค ทําใหมอี นุภาคเหลือ
ง. อุณหภูมิลดลง เกิดอะตอมของธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียม
1. ก ข ค ง
2. ข ค ง ก
3. ค ข ก ง
4. ง ข ค ก

72. ขอสังเกตและประจักษพยานในขอใดที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง
ก. การหดตัวของเอกภพ
ข. การขยายตัวของเอกภพ
ค. อุณหภูมพิ นื้ หลังของเอกภพลดลง
ง. อุณหภูมพิ นื้ หลังของเอกภพเพิ่มขึน้
1. ก ข
2. ข ค
3. ค ง
4. ก ง
73. ขอใดกลาวไมถกู ตองเกี่ยวกับกาแล็กซีทางชางเผือก
1. มีรูปรางคลายกังหัน ตรงกลางสวาง มีแขนโคงรอบนอก
2. มองเห็นในทิศทางของกลุมดาวแมงปอง ทางทิศใต มุมเงย 50 องศา
3. ดวงดาวทั้งหลายที่เราเห็นบนทองฟามีทั้งอยูในกาแล็กซีทางชางเผือก
และกาแล็กซีอนื่
4. ระบบสุริยะอยูทแี่ ขนดานกลุมดาวนายพรานของกาแล็กซี
74. ขอใดถูกตองเกี่ยวกับขอมูลของดาวฤกษ
1. ดาวมวลนอย มีแสงสวางนอย ใชเชื้อเพลิงนอย ชวงชีวิตยาว
2 ดาวมวลนอย มีแสงสวางนอย ใชเชื้อเพลิงนอย ชวงชีวิตสั้น
3. ดาวมวลมาก มีแสงสวางมาก ใชเชื้อเพลิงมาก ชวงชีวิตยาว
4. ดาวมวลมาก จบชีวิตดวยการระเบิดอยางรุนแรง กลายเปนดาวแคระขาว
75. ขอใดไมใช สาเหตุที่ทําใหดวงอาทิตยกลายเปนดาวยักษแดง
1. ธาตุไฮโดรเจนลดลง ทําใหดาวยุบตัว ที่แกนกลางมีอณ
ุ หภูมิสูงเปน
100 ลานเคลวินเกิดปฏิกิริยาเทอรโมนิวเคลียร
2. ผิวรอบนอกของดาว มีอณ
ุ หภูมิสงู ถึง 15 ลานเคลวิน เกิดปฏิกิริยา
เทอรโมนิวเคลียร
3. เกิดปฏิกิริยาทั้งการหลอมธาตุฮีเลียมกลายเปนธาตุคารบอนและการ
หลอมธาตุไฮโดรเจนกลายเปนธาตุฮีเลียม
4. ผิวรอบนอกไมเกิดการยุบตัวเขาไปรวมที่แกนกลาง เกิดเปนชัน้ แกส
หุมอยูร อบนอก กลายเปนเนบิวลา
76. ดาวA มีอันดับความสวาง – 2.0 สวนดาว B มีอนั ดับความสวาง 1.0 แสดง
วาดาวทั้งสองดวงมีความสวางตางกันประมาณกีเ่ ทา
1. 2.5 เทา
2. (2.5)3 เทา
3. 3 เทา
4. ดาวA มืดมากจนไมสามารเปรียบเทียบได
77. ดวงดาวใดมีอายุมาก ใกลถึงจุดสุดทายของชีวิตและมีอุณหภูมิตา่ํ สุด
1. ดาวเซตานายพราน สีนา้ํ เงิน-ขาว 2. ดาวหางหงส สีขาว
3. ดวงอาทิตย สีเหลือง
4. ดาวดวงแกว สีสม
78. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับระบบสุรยิ ะ
1. มวลสารสวนใหญของเนบิวลาดั้งเดิม กระจายตัวออกเปนดาวเคราะห
และบริวาร สวนเนบิวลารอบนอกเคลื่อนที่เขาไปรวมเปนดวงอาทิตย
2. ดาวเคราะหชนั้ ใน เปนดาวหินแบบเดียวกับโลก
3. แถบดาวเคราะหนอย อยูระหวางดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี
4. ดาวเคราะหชนั้ นอก มีองคประกอบหลักเปนแกสไฮโดรเจนและฮีเลียม
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79. ขอใดไมใชอิทธิพลของพายุสรุ ิยะ
1. แสงเหนือ – แสงใต
2. ไฟฟาแรงสูงดับ ในประเทศบริเวณขั้วโลก
3. ปรากฎการณเอลนิโย
4. การติดขัดทางการสื่อสารโดยวิทยุคลื่นสัน้
80. จงเรียงลําดับการปฏิบัติงานของยานขนสงอวกาศ
ก. จรวดเชื้อเพลิงแข็งขนาบ 2 ขาง
ข. ถังเชื้อเพลิงภายนอก ใชเชื้อเพลิงเหลว
ค. ยานขนสงอวกาศหันหัวไปทางโลก
ง.ประตูหอ งสัมภาระยานขนสงอวกาศเปดออก เพื่อปลอยดาวเทียม
1. ก ค ง ข
2. ก ข ง ค
3. ข ค ก ง
4. ข ง ก ค

