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นักเรียนคนหนึ่งทําการทดลอง วางแทงโลหะชนิดเดียวกัน ขนาดเทากัน 4 กอน ลงบนดินน้ํามัน
โดยในแตละครั้งวางแทงโลหะตางกันดังรูป และวัดความลึกของรอยบุมของดินน้ํามันในการทดลอง
แตละครั้ง

ตอบคําถามขอ 1 ถึงขอ 5
1. นักเรียนคนนี้ตองการทดสอบสมมติฐานอะไร

ก.
ข.
ค.
ง.

ดินน้ํามันมีความยืดหยุนมากกวาแทงโลหะ
จํานวนแทงโลหะมากขึ้น จะมีแรงกดมากขึ้น
จํานวนแทงโลหะตางกัน จะมีความดันตางกัน
แรงกดลงบนพื้นผิวที่มีพื้นที่ตางกัน จะมีความดันตางกัน

2. ในการทดลองนี้มีสิ่งใดเปนตัวแปรตน (ตัวแปรที่เปนเหตุ)

ก. ขนาดของดินน้ํามัน
ค. แรงที่กดลงบนพื้นผิว

ข. จํานวนแทงโลหะ
ง. พื้นที่ที่ไดรับแรงกด

3. นิยามเชิงปฏิบัติการของความดันในการทดลองนี้คือขอใด

ก.
ข.
ค.
ง.

ความลึกของรอยบุมในดินน้ํามัน
ลักษณะการวางแทงโลหะตางกัน 3 แบบ
แรงกดลงบนดินน้ํามันในหนึ่งหนวยพื้นที่
แรงที่เกิดจากน้ําหนักของแทงโลหะทั้ง 4 กอน

4. ในการทดลองแตละครั้ง ตองจัดสิ่งใดใหเหมือนกัน

ก.
ข.
ค.
ง.

ชนิดและรูปรางของดินน้ํามัน
ชนิดและรูปรางของดินน้ํามัน
จํานวนแทงโลหะ
ลักษณะการวางแทงโลหะ

ความลึกของรอยบุม
จํานวนแทงโลหะ
ลักษณะการวางแทงโลหะ
ความลึกของรอยบุม
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5. ตารางบันทึกผลควรใชตารางใด

ก.

ครั้งที่

จํานวนแทงโลหะ

ความลึกของรอยบุม

จํานวนแทงโลหะ

ขนาดของพื้นที่ที่มี
แรงกด

1
2
3

ข.

ครั้งที่
1
2
3

ค.

ครั้งที่

ขนาดของพื้นที่ที่มี
ความลึกของรอยบุม
แรงกด

1
2
3

ง.

ครั้งที่

ขนาดของแรงกด

จํานวนแทงโลหะ

1
2
3
6. นักเรียนคนหนึ่งแยกตัวอักษรภาษาอังกฤษออกเปน 2 พวก คือ

พวกที่ 1 ไดแก A E H K
พวกที่ 2 ไดแก B G J P
ตัวอักษรในขอใดจัดอยูในพวกที่ 1 ทั้งหมด
ก. L Q S U
ค. F D I X

ข. Y C M R
ง. X Y L N

7. กลองกระดาษดังรูป เมื่อคลี่ออกแลวจะไดตามรูปใด

วิทยาศาสตร ม.1 หนา 3
8. กลองไมขนาด 10 cm × 10 cm × 13 cm จะสามารถบรรจุแทงไมรูปทรงลูกบาศกขนาด
3 cm × 3 cm × 3 cm ไดมากที่สุดกี่แทง (ใสแลวสามารถปดฝากลองได)

ก. 36 แทง
ค. 44 แทง

ข. 40 แทง
ง. 48 แทง

นักเรียนกลุมหนึ่งนําลูกน้ํายุงชนิดหนึ่ง มาลี้ยงในน้ําที่มีคา pH ตาง ๆ กัน โดยมีลูกน้ําจํานวน 50 ตัว
ในแตละกลุม ไดผลการทดลอง ดังนี้ (ขอมูลสมมติ)
4
5
6
7
8
9
10
คา pH ของน้ํา
0
20
46
48
45
25
0
จํานวนลูกน้ําที่กลายเปนยุง (ตัว)
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9. นักเรียนกลุมนี้มีสมมติฐานการทดลองตามขอใด

ก.
ข.
ค.
ง.

ลูกน้ําของยุงตางชนิดกันมีอัตราการกลายเปนยุงตางกัน
คา pH ของน้ําตางกัน มีผลตอการกลายเปนยุงของลูกน้ํา
น้ําที่มีความเขมขนตางกันมีผลตอการกลายเปนยุงของลูกน้ํา
ปริมาณของน้ําที่ใชเลี้ยงลูกน้ําตางกัน มีผลตอการกลายเปนยุงของลูกน้ํา

10. จากขอมูลเมื่อนําไปเขียนกราฟ จะไดกราฟตามขอใด

ก.

ข.

ค.

ง.

11. จากผลการทดลองนี้ จะสรุปผลการทดลองไดตามขอใด

ก.
ข.
ค.
ง.

อัตราการกลายเปนยุงสูงสุดมีคาเทากับ 96%
น้ําที่มีคา pH เปน 0 และ 10 ลูกน้ําไมสามารถเจริญเติบโตได
น้ําที่มีคา pH ตางกัน ลูกน้ําจะกลายเปนยุงไดตางกัน
คา pH ของน้ําที่เหมาะสมตอการกลายเปนยุงของลูกน้ํามีคาระหวาง pH = 6 ถึง pH = 9
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12. ถานําลูกน้ํายุงชนิดนี้มาเลี้ยงในน้ําที่มีคา pH = 5.5 จํานวน 500 ตัว จะมีลูกน้ํากลายเปนยุงประมาณ

กี่ตัว
ก. 200 ตัว
ค. 350 ตัว

ข. 220 ตัว
ง. 440 ตัว

นักเรียนคนหนึ่งตองการเลี้ยงหนูใหโตเร็ว ๆ และทราบมาวาวิตามิน B มีสวนชวยใหมนุษยเจริญอาหาร จึง
อยากใชวิตามิน B มาชวยใหหนูโตเร็วขึ้น จึงตั้งสมมติฐานการทดลองวา “ปริมาณวิตามิน B มีผลตอการ
เจริญเติบโตของหนู”
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13. การทดลองนี้ตองจัดหรือเตรียมสิ่งใดใหแตกตางกันตั้งแตเริ่มตนการทดลองของแตละกลุมการทดลอง

ก. พันธุของหนู
ค. ชนิดของวิตามินที่ใหหนูกิน

ข. ขนาดของหนู
ง. ปริมาณวิตามิน B ที่ใหหนูกิน

14. สิ่งตาง ๆ ในขอใดที่ตองจัดใหเทากันหรือเหมือนกันในแตละกลุมการทดลอง

ก.
ข.
ค.
ง.

ปริมาณวิตามิน B พันธุหนู อายุหนู
พันธุหนู อายุหนู อาหารที่ใชเลี้ยงหนู
ปริมาณวิตามิน B พันธุหนู ความยาวที่เพิ่มขึ้นของหนู
อายุหนู อาหารที่ใชเลี้ยงหนู ความยาวที่เพิ่มขึ้นของหนู

15. การเจริญเติบโตของหนูในการทดลองนี้ ควรเปนไปตามขอใด

ก. ดวงตาที่แจมใส เปนประกาย
ค. ความยาวของลําตัวที่เพิ่มขึ้น

ข. ความปุกปุยของขนรอบลําตัว
ง. สีของขนและความแวววาวของขน

16. ในการทดลองนี้ ถาผูทําการทดลองจัดสถานการณทดลองดังนี้ สถานการณในขอใดทําใหการทดลอง

ไมนาเชื่อถือ
ก. ใชหนูจากพอแมตางกัน 3 ครอก ครอกละ 4 ตัว อายุเทากัน
ข. แบงหนูออกเปน 3 กลุม ๆ ละ 4 ตัว ใหอาหารเหมือนกัน
ค. ใหน้ําดื่มที่ตางกัน โดยใหน้ําเปลา 1 กลุม อีก 2 กลุมใหน้ําที่ละลายวิตามิน B 1 เม็ด และ
2 เม็ด ตามลําดับ
ง. วัดความยาวของลําตัวหนูกอนทดลอง และหลังจากเลี้ยงครบ 45 วัน
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การทดลองหนึ่ง เตรียมตารางบันทึกผลการทดลองดังนี้
ปุยที่ใช

น้ําหนักคะนาอายุ 45 วัน
(กรัม/ตน)

A
B
C
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17. การทดลองนี้ใชทดสอบสมมติฐานในขอใด

ก.
ข.
ค.
ง.

คะนาตางชนิดกัน จะเจริญเติบโตตางกัน
ปุยตางชนิดกันจะทําใหคะนาเจริญเติบโตตางกัน
ปริมาณปุยที่ใชตางกัน จะทําใหคะนาเจริญเติบโตตางกัน
เวลาที่ใชปลูกตางกัน จะทําใหคะนาเจริญเติบโตตางกัน

18. การทดลองนี้ตองจัดสิ่งใดใหตางกันในแตละกลุมทดลอง

ก. ชนิดของปุย
ค. พันธุคะนา

ข. ปริมาณปุย
ง. ปริมาณน้ําที่รด

19. ในการทดลองนี้ การเจริญเติบโตของคะนาหมายถึงอะไร

ก.
ข.
ค.
ง.

ความสูงของลําตนคะนา
ความยาวและความกวางของใบคะนา
จํานวนของใบคะนาในแตละตน
น้ําหนักเฉลี่ยของคะนาแตละตนเมื่อปลูกได 45 วัน

20. การทดลองนี้ตองจัดสิ่งตาง ๆ ตามขอใดใหเหมือนกัน

ก.
ข.
ค.
ง.

พันธุคะนา
พันธุคะนา
กลาคะนา
กลาคะนา

กลาคะนา ปริมาณปุย ปริมาณน้ําที่ใชรด
กลาคะนา ชนิดของปุย ปริมาณปุย
ชนิดของปุย ปริมาณปุย น้ําหนักคะนาอายุ 45 วัน
ชนิดของปุย ปริมาณน้ําที่ใชรด น้ําหนักคะนาอายุ 45 วัน

21. ขอใดเรียงลําดับดาวเคราะหจากใกลดวงอาทิตยไปไกลดวงอาทิตยไดถูกตอง

ก.
ข.
ค.
ง.

ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัส ดาวศุกร
โลก ดาวอังคาร ดาวเสาร ดาวพลูโต
ดาวศุกร ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวยูเรนัส
ดาวเสาร ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต
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22. วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ดวงอาทิตย (S) ดวงจันทร (m) และโลก (E) อยูในตําแหนงเหมือน

ขอใด

m
m

ก.

S

ค.

S

ข.

E

m

E

S

ง.

E

S

E
m

23. สมมติวามีนักดาราศาสตรทานหนึ่ง พบระบบดาวฤกษที่มีดาวเคราะหเปนบริวาร ดาวเคราะหดวงหนึ่ง

โคจรรอบดาวฤกษ 1 รอบ ใชเวลา 200 วัน (ตามเวลาบนโลก) และหมุนรอบตัวเองใชเวลา 48 ชั่วโมง
(ตามเวลาบนโลก) 1 ป บนดาวเคราะหนี้มีกี่วัน
ก. 48 วัน
ข. 50 วัน
ค. 100 วัน
ง. 400 วัน
24. ในคืนที่ปราศจากเมฆ คืนใดดวงจันทรสวางที่สุด

ก. ขึ้น 2 ค่ํา
ค. แรม 2 ค่ํา

ข. ขึ้น 8 ค่ํา
ง. แรม 8 ค่ํา

25. กลุมดาวใดในกลุมดาวจักรราศี ที่อยูบนฟากฟา ตรงขามกับกลุมดาวแมลงปอง

ก. หญิงสาว
ค. คนยิงธนู

ข. วัว
ง. ปลา

26. โลกโคจรเขาใกลดวงอาทิตยและขั้วโลกใต เอียงเขาหาดวงอาทิตยในเดือนใด

ก. มีนาคม
ค. กันยายน

ข. มิถุนายน
ง. ธันวาคม

27. เมื่อเดินหางจากตนกําเนิดเสียงมากขึ้น ถาตนกําเนิดเสียงไมเปลี่ยนแปลงจะไดยินเสียงเปลี่ยนแปลงไป

อยางไร
ก.
ข.
ค.
ง.

ความดังลดลง ความสูงต่ําของเสียงเหมือนเดิม
ความดังเหมือนเดิม เสียงทุมขึ้น
ความดังลดลง เสียงแหลมขึ้น
ความดังเหมือนเดิม ความสูงต่ําของเสียงเหมือนเดิม
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28. ในการทดลองนําวัตถุชนิดเดียวกัน ขนาดไมเทากัน แตรูปทรงเหมือนกัน ไปลอยในของเหลว

ตางชนิดกัน 4 ชนิด ไดผลดังรูป

นักเรียนใหความเห็นตาง ๆ ดังนี้
1. ของเหลว A มีความหนาแนนมากที่สุด
2. ของเหลว C มีความหนาแนนมากที่สุด
3. ของเหลว B มีความหนาแนนเทากับของเหลว D
4. ของเหลว B มีความหนาแนนมากกวาของเหลว D
ความเห็นใดถูกตองบาง
ก. ขอ 1 กับขอ 3
ข. ขอ 2 กับขอ 3
ค. ขอ 1 กับขอ 4
ง. ขอ 2 กับขอ 4
29. เมื่อเดินทางหางจากตนกําเนิดเสียงมากขึ้น ถาตนกําเนิดเสียงไมมีการเปลี่ยนแปลงจะไดยินเสียง

เปลี่ยนแปลงไปอยางไร
ก. ความดังลดลง ความสูงต่ําของเสียงเหมือนเดิม
ข. ความดังเหมือนเดิม เสียงหุมขึ้น
ค. ความดังลดลง เสียงแหลมขึ้น
ง. ความดังเหมือนเดิม ความสูงต่ําของเสียงเหมือนเดิม
30. อุณหภูมิเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ํา ขอใดถูกตอง

ก.
ข.
ค.
ง.

จุดเดือด 1000 C จุดหลอมเหลว 1000 C
จุดเดือด 1000 C จุดหลอมเหลว 00 C
จุดหลอมเหลว 1000 C จุดเยือกแข็ง 00 C
จุดควบแนน 00 C จุดหลอมเหลว 1000 C

31. ในกลุมประเทศอาเซียน มีชนชาติใดไดเปนนักบินอวกาศบางแลว

ก. บรูไน
ค. เวียดนาม

ข. อินโดนีเซีย
ง. มาเลเซีย

32. ขณะที่อยูในสถานีอวกาศ นักบินอวกาศทําน้ําหลุดออกจากภาชนะบรรจุ น้ําที่หลุดออกมานี้จะเปน

อยางไร
ก.
ข.
ค.
ง.

ระเหยเปนไอน้ําหมดทันทีทันใด
ตกลงบนพื้นแลวระเหยเปนไอยางรวดเร็ว
เปนกอนลอยอยูในสภาพไรน้ําหนัก
เปนกอนลอยอยูในสภาพไรน้ําหนักและระเหยอยางรวดเร็ว
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33. มีถานไฟฟา 2 กอน และหลอดไฟ 2 หลอด ตอกันแบบใดจึงจะไดแสงสวางมากที่สุด

ก.

ข.

ค.

ง.

34. ตอวงจรไฟฟาดังรูป หลอดไฟทุกหลอดสวาง ถาหลอดไฟ C ไสขาด หลอดไฟใดจะไมมีแสงสวาง

ก.
ข.
ค.
ง.

C และ D
C, D และ E
B, C และ D

ไมสวางทุกหลอด

35. ในการทดลองเกี่ยวกับไฟฟาสถิตของวัตถุ A B และ C พบวา A กับ B ดูดกัน A กับ C ผลักกัน
B กับ C ดูดกัน นักเรียนมีความเห็นตาง ๆ ดังนี้
1. A และ C มีประจุไฟฟาชนิดเดียวกัน
2. A และ C มีประจุไฟฟาชนิดบวก
3. B อาจมีประจุไฟฟา หรือไมมีประจุไฟฟาก็ได
4. B มีประจุไฟฟาชนิดลบ

ความเห็นในขอใดถูกตองบาง
ก. ขอ 1 และขอ 2
ค. ขอ 2 และขอ 4

ข. ขอ 1 และขอ 3
ง. ขอ 1 ขอ 2 และขอ 4

36. นักเรียนคนหนึ่งถายน้ําออกจากตูปลาดวยวิธีกาลักน้ํา

(ดังรูป) ถาตองการใหน้ําไหลออกจากตูเร็วขึ้น
นักเรียนผูนี้ควรทําอยางไร
ก. กดปลายสายยาง A ใหใกลพื้นตูมากขึ้น
ข. ยกปลายสายยาง A ใหใกลผิวน้ํามากขึ้น
ค. ยกระดับปลายสายยาง B ใหสูงขึ้น
ง. ลดระดับปลายสายยาง B ใหต่ําลง
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37. ขอใดกลาวถึงสภาพอากาศในประเทศไทยไดถูกตอง

ก.
ข.
ค.
ง.

ในฤดูหนาว อุณหภูมิลดลง ความกดอากาศสูงขึ้น ความชื้นในอากาศมากขึ้น
ในฤดูหนาว อุณหภูมิลดลง ความกดอากาศสูงขึ้น ความชื้นในอากาศลดลง
ในฤดูฝน อุณหภูมิสูงขึ้น ความกดอากาศลดลง ความชื้นในอากาศลดลง
ในฤดูฝน อุณหภูมิสูงขึ้น ความกดอากาศสูงขึ้น ความชื้นในอากาศสูงขึ้น

38. ประเทศใดที่มีเวลากลางวันและเวลากลางคืนในทุกฤดูแตกตางกันนอยมากที่สุด

ก. สิงคโปร
ค. จีน

ข. ลาว
ง. ญี่ปุน

39. ขอใดเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต

ก.
ข.
ค.
ง.

เกิดในชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม มีความชุมชื้นทําใหเกิดฝน
เกิดในชวงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ มีความชุมชื้นทําใหเกิดฝน
เกิดในชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม มีความแหงแลงทําใหเกิดฤดูหนาว
เกิดในชวงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ มีความแหงแลงทําใหเกิดฤดูหนาว

40. ลูกโปงสวรรคหลุดจากมือเด็กคนหนึ่งลอยขึ้นไปในอากาศ และลอยสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ลูกโปงสวรรคใบนี้

จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร
ก. ปริมาตรใหญขึ้น ความดันอากาศภายในลดลง
ข. ปริมาตรเล็กลง ความดันอากาศภายในลดลง
ค. ปริมาตรใหญขึ้น ความดันอากาศภายในเพิ่มขึ้น
ง. ปริมาตรเล็กลง ความดันอากาศภายในเพิ่มขึ้น
41. ขอใดเปนคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิต

ก. เคลื่อนไหวได
ค. ตองกินอาหาร

ข. สืบพันธุได
ง. ตองหายใจ

42. ถาดวงอาทิตยดับ สิ่งมีชีวิตใดตอไปนี้จะตายเปนลําดับสุดทาย

ก. กบ
ค. แมลง

ข. หญา
ง. จุลินทรีย

43. สิ่งมีชีวิตพวกแรกที่สามารถเกิดขึ้นบนกอนหินที่ไมเคยมีสิ่งมีชีวิตมากอน คือพวกใด

ก. มอส
ค. ไลเคนส

ข. หญา
ง. เฟรน

44. พืชอวบน้ํา (succulent plant) คือพืชที่ชอบเก็บสะสมน้ําไวมากในสวนตาง ๆ ของลําตน เชน

ตนวานหางจระเข มักเปนพืชที่เจริญไดดีในบริเวณใด
ก. บริเวณที่มีน้ําอุดมสมบูรณ
ข. บริเวณที่แหงแลง
ค. บริเวณพื้นที่บนบกทั่วไป
ง. เกาะอยูบนตนไมใหญ
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45. ขอใดเปนพืชดอกทั้งหมด

ก. สนทะเล สนฉัตร สนแผง
ค. แหนแดง แหนเปด จอกหูหนู

ข. ผักกูด ขา ตะไคร
ง. จอก สาหรายหางกระรอก สาหรายขาวเหนียว

46. สิ่งมีชีวิตในขอใดมีความสัมพันธใกลชิดกันมากที่สุด

ก. เห็ด รา ยีสต
ค. ไวรัส แบคทีเรีย โปรโตซัว

ข. เฟรน สน ปรง
ง. ปลา กบ เตา

47. ขอมูลของใบไมที่ไดจากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสมากที่สุดคือขอใด

ก. ใบมีสีเขียว ผิวใบหยาบสาก ขอบใบเวาลึก มีกลิ่นหอมและมีรสเปรี้ยว
ข. ใบมีขนาดใหญยาวประมาณ 10 นิ้ว กวางประมาณ 5 นิ้ว มีหลายสีทั้งแดง เขียว เหลือง
ผิวใบลื่นเปนมัน ขอบใบเรียบ มีกลิ่นเหม็นเขียว
ค. ใบมีสีขาวและเขียวขางละซีก เสนใบเรียงตัวแบบขนนก ขอบใบเรียบเปนสีน้ําตาลเขม มี
หนามประปรายบนแผนใบ
ง. ใบมีสีเขียวอมเหลือง แผนใบบาง เหี่ยวงาย มียางขาว เมื่อโดนยางจะคันและปวดแสบ
ปวดรอน
48. ขอใดกลาวไมถูกตอง

ก.
ข.
ค.
ง.

ดอกสมบูรณ ตองเปนดอกสมบูรณเพศเสมอ
ดอกสมบูรณเพศ อาจเปนดอกสมบูรณหรือไมสมบูรณก็ได
ดอกไมสมบูรณเพศ จะตองเปนดอกไมสมบูรณเสมอ
ดอกไมสมบูรณ จะตองเปนดอกไมสมบูรณเพศเสมอ

49. สิ่งมีชีวิตคูใดที่มีความสัมพันธระหวางกันเชนเดียวกับแบคทีเรียที่อยูในกระเพาะวัวกับวัว

ก. สุนัขกับพยาธิในทอง
ค. แบคทีเรียในปมรากถั่วกับตนถั่ว

ข. ราดําบนขนมปง
ง. กลวยไมที่เกาะบนกิ่งมะมวง

50. ลักษณะของสัตวขอใดที่ไมควรเปนลักษณะของสัตวที่อยูในเขตหนาว

ก. มีขนาดของรางกายใหญ
ค. มีขนยาว หนา ปุกปุย

ข. มีหางยาว มีใบหูใหญ
ง. มีชั้นไขมันหนาใตผิวหนัง

51. ในระบบนิเวศหนึ่งมักประกอบดวย

ก. ผูผลิต ผูบริโภคพืช ผูบริโภคสัตว
ข. ผูผ ลิต ผูบริโภค ผูยอยอินทรียสาร
ค. สิง่ ไมมีชีวิต ผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยอินทรียสาร
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52. แบคทีเรีย ผูบริโภค ผูยอยอินทรียสาร สิ่งไมมีชีวิตทุกวันนี้ภาวะโลกรอน “Global Warming”

ไดสงผลกระทบที่รายแรงไปทั่วโลกและนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ถาเราไมลงมือรวมแรงรวมใจกัน
แกไขอยางจริงจังเสียแตวันนี้ นักเรียนสามารถชวยลดหรือหยุดภาวะโลกรอนไดโดย
1. ทุกครั้งรับประทานอาหารใหหมดจานหรือใหเหลือทิ้งนอยที่สุด
2. ใชถุงผาใสของแทนถุงพลาสติก
3. ชวยกันปลูกตนไมตามบริเวณตาง ๆ ที่สามารถปลูกได
4. เดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนหรือสถานที่ตาง ๆ ถาเปนระยะทางใกล
5. เปดแอรในหองใหเย็นฉ่ําที่สุด จะไดชวยโลกใหเย็นลงบาง
ก. ขอ 1, 2
ข. ขอ 3, 4
ค. ขอ 1, 2, 3, 4
ง. ขอ 2, 3, 4, 5
53. ขอใดแสดงฐานะของผูบริโภคลําดับ 1 ไดชัดเจนที่สุด

ก. กระตายกินหญา
ค. กบกินแมลง

ข. คนกินเห็ด
ง. ไกกินไสเดือนดิน

54. ปกติคนเราในเพศหญิงจะมีการคลอดลูกครั้งละ 1 คน เพราะมีการตกไขทีละ 1 ใบ แตถาเกิดมีการ

ตกไข 2 ใบพรอมกัน ก็จะเกิดลูกแฝด ซึ่งควรจะมีลักษณะเปนแบบใด
ก. เปนฝาแฝดที่มีเพศเดียวกัน
ข. เปนฝาแฝดที่มีเพศตางกัน
ค. มีเพศเดียวกันหรือตางเพศกันก็ได แตจะเหมือนกันมาก
ง. มีเพศเดียวกันหรือตางเพศกันก็ไดและจะคลายกันเทา ๆ กับพี่ ๆ นอง ๆ
55. ดอกของตนไมใดที่ไมสามารถถายละอองเกสรภายในดอกเดียวกันได

ก. มะพราว
ค. ดอกบัว

ข. ฟกทอง
ง. ทั้ง ก และ ข

56. พืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดคือพืชอะไร

ก. แหนเปดเล็ก
ค. ตนกาบหอยแครง

ข. ไขน้ําหรือผํา
ง. กลวยไมจิ๋ว

57. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่เล็กที่สุดในโลก

ก. หนู
ค. คางคาว

ข. สุนัข
ง. แมว

58. ในบรรดาสัตวทั้งหมดถือวามนุษยคือลําดับสูงสุดของการวิวัฒนาการ สวนลําดับสูงสุดของวิวัฒนาการ

ของพืชไดแกพืชใด
ก. ขาว
ค. กุหลาบ

ข. บัว
ง. กลวยไม
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59. ถารางกายเราติดเชื้อ สวนประกอบใดของเลือดจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ก. เม็ดเลือดแดง
ค. เกล็ดเลือด

ข. เม็ดเลือดขาว
ง. น้ําเลือด

60. คนที่เปนโรคเกี่ยวกับตับ เชน ไวรัสตับ ตับแข็ง ควรงดกินอาหารในขอใด

ก. ขาวคลุกกะปกับแกงจืด
ค. ขาวขาหมูกับไกชุบแปงทอด

ข. ผักและผลไม
ง. ยําปลาทูกับไขดาว

61. ขอใดถูกตอง

ก.
ข.
ค.
ง.

สารละลายทุกชนิดตองเปนของเหลว
สารเนื้อเดียวตองมีสารเพียงชนิดเดียวเทานั้น
สารเนื้อเดียวทุกชนิด ไมจําเปนตองเปนสารบริสุทธิ์
สารประกอบไมใชสารเนื้อเดียว เพราะประกอบดวยธาตุ 2 ชนิดขึ้นไป

62. สารประเภทใดไมสามารถแยกไดโดยวิธีทางกายภาพ แตแยกไดโดยวิธีเคมี

ก. ธาตุ
ค. สารเนือ้ ผสม

ข. สารละลาย
ง. สารประกอบ

63. ขอใดถูกตอง

ก.
ข.
ค.
ง.

สารบริสุทธิ์มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวคงที่
ธาตุเปนสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่สามารถแยกสลายเปนสารใหมไดโดยวิธีทางเคมี
สารละลายคือสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันโดยมีสัดสวนคงที่
สารประกอบเปนสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่สามารถแยกสลายเปนสารใหมไดโดยวิธีทางกายภาพ

64. ขอใดจัดเปนสารบริสุทธิ์ทั้งหมด

ก. ทองแดง สังกะสี ทองเหลือง
ค. กาซหุงตม น้ํานมสด น้ําผึ้ง

ข. น้ําตาลทราย ตะกั่ว ดางทับทิม
ง. กาซคารบอนไดออกไซด นาก น้ํามันถั่วเหลือง

65. ของเหลว 2 ชนิดมีจุดเดือด 72๐C และ 35๐C ตามลําดับ ผสมเปนเนื้อเดียวกัน ละลายอยูในน้ํา

ถาตองการแยกสาร 2 ชนิดนี้ออกจากกัน ควรทําวิธีใด
ก. ใชกรวยแยก
ข. การกลั่นลําดับสวน
ค. โครมาโตกราฟ
ง. การสกัดดวยตัวทําละลาย
66. ถานําของเหลวชนิดหนึ่งมากรองดวยกระดาษกรอง พบวา มีสารตกคางบนกระดาษกรอง อาจสรุปวา

ของเหลวนั้นคือขอใด
ก. สารละลาย
ค. สารประกอบ

ข. คอลลอยด
ง. สารแขวนลอย
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67. วิธีโครมาโตกราฟใชแยกสารผสมในขอใดไดดีที่สุด

ก.
ข.
ค.
ง.

ของเหลวสองชนิดที่มีจุดเดือดตางกัน
ของเหลวสองชนิดที่มีความหนาแนนเทากัน
ของแข็งสองชนิดที่มีจุดหลอมเหลวตางกัน
ของแข็งสองชนิดที่ละลายในของเหลวชนิดเดียวกัน

68. ขอใดไมจัดเปนคอลลอยด

ก. ฝุน
ค. เยลลี่

ข. ควัน
ง. น้ําอัดลม

69. ขอใดคือความหมายของสารละลายกรด

ก. สารละลายที่นําไฟฟาทุกตัว
ค. สารละลายที่มี H+ มากกวา OH-

ข. สารละลายที่มีพีเอชเทากับ 7
ง. สารละลายทีม่ ี H+ นอยกวา OH-

70. สารใดสามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนกลางได

ก. HCl กับ NaCl
ค. NaOH กับ H2SO4

ข. NaOH กับ KOH
ง. H2SO4 กับ CH3OH

71. สารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตเขมขน 10 กรัมตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ถาเติมน้ําเพิ่ม

เปนจํานวน 450 ลูกบาศกเซนติเมตร สารละลายที่ไดใหมมีความเขมขนเทาใดในหนวยกรัมตอ
ลูกบาศกเซนติเมตร
ก. 1.5
ข. 2.4
ค. 3.3
ง. 5.0
72. ในการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชเชื้อเพลิงจากถานหิน จะทําใหเกิดแกสพิษไมมีสีและมีกลิ่นฉุน แกสพิษ

ดังกลาวคือแกสในขอใด
ก. SO2
ค. NO2

ข. CO2
ง. N2O5

73. ในการกลั่นดวยไอน้ํา สารที่กลั่นไดควรมีสมบัติดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด

ก. ไมละลายน้ํา
ค. มีจดุ เดือดเทากับน้ํา

ข. ไมเกิดปฏิกิริยากับน้ํา
ง. ไมสลายตัวเมื่อไดรับความรอน

74. หินปูนจัดอยูในหินประเภทหินชั้นหรือหินตะกอน มีแคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบ อาจมี

ซากพืชซากสัตวอยูดวย และเมื่อทําปฏิกิริยากับกรดจะเกิดฟองฟูของแกสชนิดหนึ่ง แกสดังกลาวคือ
แกสในขอใด
ก. SO2
ข. CO2
ค. NO2
ง. N2O5
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75. สารละลายคอปเปอร(II)ซัลเฟต เมื่อละลายน้ําแลวจะเปนสารที่มีสีใด

ก. ไมมีสี
ค. สีเหลือง

ข. สีชมพู
ง. สีฟา

76. เมื่อนําเกลือแกงละลายในน้ําจนไมสามารถละลายไดอีก แลวนําสารละลายดังกลาวไปใหความรอน

แลวเติมเกลือแกงลงไปอีก ผลที่เกิดขึ้นจะเปนไปดังขอใด
ก. เกลือแกงที่เติมลงไปไมละลาย
ข. เกลือแกงละลายไดเล็กนอย
ค. เกลือแกงละลายไดแตเมื่อใสไปเรื่อยๆ ก็จะไมละลายไดอีก
ง. เกลือแกงตกผลึกออกมา
77. ขอใดคือสัญลักษณของธาตุคารบอน แคลเซียม คลอรีนที่เรียงตามลําดับถูกตอง

ก. Ca , Cs , Cl
ค. C , Ca , Co

ข. C , Ca , Cs
ง. C , Ca , Cl

78. สารปรุงแตงบางชนิดเมื่อเติมลงในอาหาร จะมีประโยชนแกรางกายคือ

ก. ขัณฑสกรในน้ําอัดลม
ค. สีอินทรียในขนมหวาน

ข. ดินประสิวในเนื้อเค็ม
ง. โพแทสเซียมไอโอไดดในเกลือแกง

79. ผงชูรสแทควรมี Momosodium Glutamate รอยละเทาใด

ก.
ค.

90
95

ข.
ง.

92
98

80. ธาตุชนิดหนึ่งมีเลขอะตอมเทากับ 12 มีมวลอะตอมเทากับ 24 จะมีโปรตอนเทาใด

ก. 6
ข. 12
ค. 18
ง. 24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

