โรงเรียนกวดวิ ชาธนวรรณ
แบบทดสอบคัดเลือกสําหรับเข้าคอร์สเมษายน 2556 ( ม.2 ขึน' ม.3)
ใช้เวลาสอบ 3 ชัวโมง
+
วิ ชาคณิ ตศาสตร์ ( 50 ข้อ 220 คะแนน )
1. 234 6 +123 4 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 1101001 2 ข. 11111 3
ค. 1331 4 ง. 341 5
จ. 322 6
2. กําหนดจํานวน 111n = 111112 ดังนัน ค่าของ n 2 + 1 มีค่าเท่ากับเลขฐาน 2 ในข้อใด
ก. 10001
ข. 10101
ค. 10100
ง. 11010
จ. 100101
3. กําหนด a, b และ c แทนเลขโดดทีไ* ม่ใช่จาํ นวนเฉพาะ ให้ abc และ cab แทนจํานวนทีม* สี ามหลัก โดย ค.ร.น. ของ a, b และ c เท่ากับ
36 แต่ ห.ร.ม. ของ a และ c เท่ากับ 3 เมื*อ a มากกว่า c จงหา abc + cab
ก. 1,595
ข. 1,613
ค. 1,640
ง. 1,725
จ. 1825
4. (10112 + 10012 )(212 3 ) − 200 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 160
ข. 180
ค. 210
ง. 260
จ. 270
5. 100m + 100000n = 57 โดยที* m และ n เป็ นจํานวนเต็มบวก ซึง* m ⋅ n = 10 จงหาค่า m + n
ก. 5
ข. 6
ค. 7
ง. 8
จ. 9
(110 )
ab
= (a + b ) อยากทราบว่า a + b + ab หารด้วย 3 จะมีเศษเท่าใด
6. (1012 )
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
จ. 0
7. 1234 5 + 101010 2 หารด้วย 9 เหลือเศษเท่าใด
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
จ. 5
8. พ่อค้าคนหนึ*งตัง ราคาขายของไว้สงู กว่าทุน 202 % พอขายของจริงลดราคาลง 10102% พบว่าได้กาํ ไร 24 บาทจงหาราคาต้นทุนของ
สินค้าชิน นี
ก. 120
ข. 240
ค. 300
ง. 320
จ. 420
9. เลข 2 จํานวนมี ค.ร.น. และ ห.ร.ม. คือ 273 และ 13 ถ้าเลขจํานวนหนึ*งคือ 39 จงหาเลขอีกจํานวนหนึ*ง
ก. 1503
ข. 1607
ค. 1603
ง. 1707
จ. 1703
2

3

2

10.

มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 3
ข. -3
ค. 4
11. 27 . 12.3 64 มีค่าตรงกับข้อใด
ก.60
ข. 64
ค. 70
12. 16 + 81 − 3 125 มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 0
ข. 1
ค. 3
13. ข้อใดเป็ นจํานวนตรรกยะทุกจํานวน
4 + 3 8 + 5 32 − (27 ) 3

ก.

22
,− 4 ,−1.33
7

ค. 8,− 4, 16
14.
15.

42
4

(

256

22
,− 8 , π
7
22
ง. , 16, 9π
7

ง. -4

จ. -7

ง. 72

จ. 78

ง. 4

จ. 5

ข.

จ. 0 , π , 3.33

มีค่าตรงกับข้อใด

ก. 1

ข. 2
ค. 3
5 − 5 (5 + 5 ) มีค่าตรงกับข้อใด
ก. 10
ข. 15
ค. 20

)

ง. 4
ง. -20

จ. 6
จ.30
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16. จงหาค่า
ก.

2

3−π + 4 −π
1−π + 5 −π
1
4

ข.

7
6

ค.

7 − 2π
6 − 2π

ง.

17. กําหนด A = 8 − 4 2 + 1 − 3 2 − 1 + 2 และ B =

2π − 7
2π − 6

(

จ. 1

)(

3 −1

)

และ C =

3 +1

3+ 2

จงหาค่า

A.C
B

ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7
จ. 9
18. รุ่งฤดีตงั  ราคาขายของไว้ 1,200 บาท ซึง* สูงกว่าทุน 20% ถ้าขายลดราคาลง 10% จากราคาขาย รุ่งฤดีจะได้ กําไรกีเ* ปอร์เซ็นต์
ก. 4
ข. 6
ค. 8
ง. 9
จ. 10
19. วันที* 12 พ.ค. 55 แดงตัง ราคาขายของให้ได้กาํ ไร 20% วันที* 13 พ.ค. 55 ค่าบริการเพิม* ขึน 10% ของราคาต้นทุนเดิมทัง หมด ถ้าวันที*
14 พ.ค. 55 แดงขายของชิน นี พบว่าเขาได้กาํ ไร 50 บาท เดิมของชิน นีตน้ ทุนกีบ* าท
ก. 300
ข. 400
ค. 500
ง. 560
จ. 600
20. เสือ ตัวหนึ*งมีราคา 800 บาท เป็ นต้นทุนทีย* งั ไม่เสียภาษีให้รฐั ถ้ารัฐกําหนดภาษีทต*ี อ้ งจ่ายให้รฐั 10% ของกําไรแต่ละชิน พ่อค้าจะต้อง
ตัง ราคาขายของให้สงู กว่าทุนกี%
* หลังจากเสียภาษีแล้วยังได้กาํ ไร 20% ของต้นทุน
ก. 21

8
11

ข. 21

10
11

ค. 16

2
11

ง. 22

1
11

21. ครอบครัวหนึ*งมีค่าใช้จ่าย (E) สัมพันธ์กบั ภาวะเงินเฟ้อ ( r ) คือ E = 10000.(2)

จ. 22
10r

2
9

บาท ถ้าภาวะเงินเฟ้อ 5% ครอบครัวนีมี

รายได้ 12,000 บาท/เดือน ครอบครัวนีควรจะลดค่าใช้จ่ายลงกีบ* าทจึงจะไม่มหี นีสนิ ในรอบเดือน (หมายเหตุ : 5% หมายถึง r =

5
)
100

ก. 2,140
ข. 2,340
ค. 2,140
ง.2,500
จ. 2,540
22. สามเหลีย* มมุมฉาก ABC มีมุม B เป็ นมุมฉาก อัตราส่วนของด้านประกอบมุมฉากคือ 3:4 ถ้าพืน ทีข* องสามเหลีย* มนีเพิม* ขึน 44% จะ
ทําให้ดา้ นตรงข้ามมุมฉากยาว 12 เมตร อยากทราบว่าเดิมสามเหลีย* มมีพนื ทีก* ต*ี ารางหน่วย
ก. 12
ข. 18
ค. 24
ง. 27
จ. 30
23. สามเหลีย* มด้านเท่ามีดา้ นแต่ละด้านเพิม* ขึน 10% อยากทราบว่าพืน ทีเ* พิม* ขึน กีเ* ปอร์เซ็นต์
ก. 10%
ข. 12%
ค. 18%
ง. 21%
จ. 24%
24. ทรงกลมมีรศั มีเพิม* ขึน 10% จะทําให้มปี ริมาตรเป็ น 13310 ลบ.หน่วย เดิมทรงกลมมีปริมาตรกี* ลบ.หน่วย
ก. 10,000
ข. 12,000
ค. 12,100
ง. 12,300
จ.12.600
25. สีเ* หลีย* มผืนผ้า มีดา้ นกว้างเพิม* 10% ด้านยาวลดลง 10% พืน ทีจ* ะเพิม* หรือลดลงกีเ* ปอร์เซ็นต์
ก. เท่าเดิม
ข. ลดลง 1%
ค. เพิม* 1%
ง.ลดลง 2%
จ. เพิม* 2%
26. สมการ P = XYZ ถ้า X เพิม* 10% Y เพิม* 10% และ Z ลดลง 19% ค่าP จะเพิม* ขึน หรือลดลงกีเ* ปอร์เซ็นต์
ก. เพิม* 1%
ข. ลดลง 1%
ค. เพิม* 2%
ง. ลดลง 2%
จ. เท่าเดิม
27. ถ้าราคาต้นทุนต่อราคาตัง ขายเท่ากับ 5 : 6 และราคาขายจริงต่อราคาคาตัง ขายเท่ากับ 9 : 10 อยากทราบว่าการขายของครัง นีได้
กําไรกี%
*
ก. 4
ข. 8
ค. 8.5
ง. 9
จ. 10
28. อัตราส่วนระหว่างกําไรต่อราคาทุนของสินค้าชิน หนึ*งเป็ น 2:5 ถ้าราคาของสิน ค้าชิน นีเป็ น 350 บาท ผูข้ ายจะได้กาํ ไรเท่าไร
ก. 60
ข. 70
ค. 100
ง. 105
จ. 110
29. สีเ* หลีย* มผืนผ้ารูปหนึ*งมีพนื ที* 80 ตร.ซม. ถ้าอัตราส่วนระหว่างด้านกว้างต่อด้านยาวของรูปสีเ* หลีย* มนีเป็ น 4:5 จงหาความกว้าง
ก. 8 ซม.
ข. 9ซม.
ค. 10ซม.
ง. 11ซม.
จ. 12ซม.
30. ขนมสองชนิดรวมกันจํานวน 1,230 ชิน ซึง* นับขนมชิน แรกได้ 492 ชิน ถ้าขายขนมชนิดทีส* องไปแล้วส่วนหนึ*งปรากฏว่าอัตราส่วน
จํานวนขนมชนิดแรกและชนิดทีส* องเป็ น 1:1 จงหาว่าขายขนมชนิดทีส* องไปกีช* นิ
ก. 202
ข. 230
ค. 240
ง. 246
จ. 250
31. แม่คา้ ขายผลไม้มจี าํ นวนสับปะรดต่อจํานวนมะม่วงเป็ น 5:8 และจํานวนมะม่วงต่อจํานวนส้มเป็ น 2:5 อัตราส่วนของจํานวนส้มต่อ
จํานวนสับปะรดเป็ นเท่าไร
ก. 1 : 2
ข. 1 : 3
ค. 2 : 3
ง. 3 : 5
จ. 1 : 4
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32. ขนาดมุมภายในสามเหลีย* มรูปหนึ*งมีอตั ราส่วน 2:3:4 จงหาขนาดมุมภายในทีโ* ตทีส* ดุ
ก. 60
ข. 65
ค. 70
ง. 80
จ. 90
33. สามเหลีย* มหน้าจัวมี
* ดา้ นประกอบมุมยอดยาวกว่าฐาน 5 นิว ถ้าเส้นรอบรูปของรูปสามเหลีย* มนียาว 40 นิว จงหาอัตราส่วนของควา
ยาวของด้านประกอบมุมยอดหนึ*งด้านต่อความยาวฐาน
ก. 1 : 2
ข. 2 : 1
ค. 2 : 3
ง. 3 : 2
จ. 3 : 4
34. รูปสามเหลีย* มรูปหนึ*งมีอตั ราส่วนของความยาวของด้านทัง สามเป็ น 4:6:7 ถ้าความยาวของด้านทัง สามของรูปสามเหลีย* มรวมรวมกัน
ได้ 442 เซนติเมตร ความยาวของด้านรูปสามเหลีย* มทีย* าวทีส* ดุ
ก. 104
ข. 124
ค. 156
ง. 182
จ. 188
35. ถังใบที1* บรรจุนมทีม* อี ตั ราส่วนระหว่างนมแท้ต่อนําบริสทุ ธิเท่
\ ากับ 3:7 ถังใบที2* บรรจุนมทีม* อี ตั ราส่วนระหว่างนมแท้ต่อนําบริสทุ ธิ \
เท่ากับ 3 : 2 ตักนํานมจากถังทัง 2ใบลงในถังใบที3* รวมแล้ว 10 ลิตร พบว่าอัตราส่วนของนมแท้ต่อนําบริสทุ ธิเท่
\ ากับ 1 :1 อยาก
ทราบว่าตักนํานมจากถังใบที* 1 กีล* ติ ร
ก. 10/3
ข. 5
ค. 2.5
ง. 2.25
จ. 3.5
36. กําหนดรูปสามเหลีย* มABCเป็ นรูปต้นแบบ มีพกิ ดั จุดคือ A ( 2,2), B( 2,5) และ C( −1,5) ถ้าเลื*อนรูปต้นแบบลงล่าง 3 หน่วย
และเลื*อนไปทางซ้าย 4 หน่วย พิกดั จุดของรูปสามเหลีย* มทีเ* กิดจากการเลื*อนขนาน ตรงกับข้อใด
ก. A ' ( −2,−1), B' ( −2,2), C' (2,−5)
ข. A ' ( −2,−1), B' ( −2,2), C' (−5,2)
ค. A ' ( −1,−2), B' ( −2,2), C' (2,−5)
ง. A ' ( −1,−2), B' ( −2,2), C' (−5,2)
จ. A' (1,−2), B' (2,2), C ' (5,2)
37. กําหนดรูปสีเ* หลีย* ม ABCD เป็ นรูปต้นแบบ มีพกิ ดั จุดคือ A ( −5,−1), B( −2,−1), C( −3,1)และD( −5,1) ถ้าสะท้อนรูป
ต้นแบบข้ามเส้นของการสะท้อน x = y พิกดั จุดของรูปสีเ* หลีย* มทีเ* กิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด
ก. A ' ( −5,−1), B' ( −2,−1), C' ( −3,1), D' ( −5,1) ข. A ' ( −5,−1), B' ( −2,−1), C' (1,−3), D' (1,−5)
ค. A ' ( −1,−5), B' ( −1,−2), C' ( −3,1), D' ( −5,1) ง. A ' ( −1,−5), B' ( −1,−2), C' (1,−3), D' (1,−5)
จ. A' (−1,−5), B' (1,−2), C ' (1,3), D' (1,5)
38. กําหนดรูปสามเหลีย* ม ABC เป็ นรูปต้นแบบ มีพกิ ดั จุดคือ A (1,−1), B(1,−5) , C (4,−1) ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด (2,2) ใน
o

ทิศตามเข็มนาฬิกาด้วยมุม 90 พิกดั จุดของรูปสามเหลีย* มทีเ* กิดจากการหมุน ตรงกับข้อใด
ก) A ' ( −1,0), B' ( −5,3), C' ( −1,3)
ข) A ' ( −5,3), B' ( −1,3), C' ( −1,0)
ค) A ' ( −1,3), B' ( −5,3), C' ( −1,0)
ง) A ' ( −1,3), B' ( −1,0), C' ( −5,3)
39. กําหนดรูปสามเหลีย* มABCเป็ นรูปต้นแบบ มีพกิ ดั จุดคือ A ( −5,−5), B( −3,−1) และ C( −1,−3) ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบข้าม
เส้นของการสะท้อน y = -x พิกดั จุดของรูปสามเหลีย* มทีเ* กิดจากการสะท้อน ตรงกับข้อใด
ก) A ' (1,3), B' (5,5), C' (3,1)
ข) A ' (3,1), B' (5,5), C' (1,3)
ค) A ' (1,3), B' (3,1), C' (5,5)
ง) A ' (5,5), B' (1,3), C' (3,1)
40. แผนทีฉ* บับหนึ*งมาตราส่วน 1 : 2,000 วัดระยะในภูมปิ ระเทศระหว่างจุด 2 จุดได้ 600 เมตร ระยะห่างจุด 2 จุดบนแผนทีจ* ะเท่าใด
ก. 10 ซม.
ข. 15 ซม.
ค. 20 ซม.
ง. 25 ซม.
จ. 30 ซม.
41. รถถังคันหนึ*งเคลื*อนทีไ* ด้ดว้ ยอัตราเร็ว 18 กิโลเมตรต่อชัวโมง
*
ถ้าตําแหน่งในแผนทีม* าตรส่วน 1:50000 ของรถถังห่างจากตําแหน่ง
ข้าศึก 4 เซนติเมตร อยากทราบว่ารถถังเคลื*อนทีถ* งึ ข้าศึกใช้เวลานานกีว* นิ าที
ก. 100
ข. 300
ค. 400
ง. 500
จ. 600
42. (3x+8) + ( -7x+(3-2x))(-3) =

123 4
1010112

จงหาค่า 1290x

ก. -12
ข. -14
ค. -16
ง. -18
43. 234 6 +123 4 = 3x- 1 จงหาค่า 3x+5 ในรูปของเลขฐานสอง
ก. 99
ข. 100
ค. 101
ง. 102

จ. -20
จ. 103
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44. แพ็ตตีท าสีบา้ นคนเดียวจะแล้วเสร็จในเวลา 6 ชัวโมง
*
จิมมี* ทาสีบา้ นหลังเดียวกันนีพบว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 6 ชัวโมง
* ถ้าทัง สอง
ช่วยกันทาสีหลังนีจะแล้วเสร็จในเวลากีช* วโมง
ั*
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
จ. 5
ั a ์ A สามารถเติมนําในโอ่งได้เร็วเป็ นสองเท่าของปมป
ั a ์ B ถ้าทัง สองปมป
ั a ์ เปิ ดพร้อมกันจะทําให้นําเต็มโอ่วใน 5 ชัวโมง
45. ปมป
* อยากทราบ
ั
a
์
ั
a
์
ว่าปมป A ปมปเดียวทําให้นําเต็มโอ่งกีช* วโมง
ั*
ก. 10
ข. 12
ค. 15
ง. 20
จ. 25
46. ถังใบหนึ*งมีท่อนําเข้า 2 ท่อ คือท่อ A และ B ถ้าเปิ ดทัง สองท่อพร้อมกันนําจะเต็มถังในเวลา ชัวโมง
* ถ้าเปิ ดท่อ A 16 นาที แล้วเปิ ด
ท่อ B 6 นาทีพบว่านําเต็มถังเช่นกัน ถามว่า ถ้าเปิ ดท่อ B เพียงท่อเดียวนําจะเต็มถังในกีน* าที
ก. 10
ข. 15
ค. 24
ง. 30
จ. 32
3x 2 + y 2
เท่ากับข้อใด
5 yz
1
9
11
ข.
ค.
ง.
3
23
25
+ 2 3+ x = 7(2 −3 ) แล้ว x 2 + 5 x + 2 ตรงกับข้อใด

47. ถ้า 2x = 4y และ 3z = (243) แล้ว
2
3
48. ถ้า 21+ x + 2 2+ x

ก.

ก. -1

ข. -2

ค. -3

ง. -4

จ.

13
25

จ. -5

49.
จากรูปสีเ* หลีย* ม ABC เป็ นสีเ* หลีย* มคางหมู AB ขนานกับ CD และ AD
ตัง ฉากกับ AB จงหาระยะ AC
ก. 14 3
ข. 12 2
ค. 11 3
ง. 10 2
จ. 218
50. กําหนดให้ 7- x = 15 จงหาค่าของ 7 2x ตรงกับข้อใด
1) 225
2) - 225

3)

1
225

4) -

1
225

วิ ทยาศาสตร์ ( 50 ข้อ 220 คะแนน)
ใช้ขอ้ มูลจากตารางตอบคําถามข้อ 51–53
ชื+อสาร

แก๊สที+เกิ ดขึน' เมื+อสารทําปฏิ กิริยากับ
สารละลายกรด

สารละลายเบส

สังกะสี

แก๊ส M

–

อะลูมเิ นียม

–

แก๊ส N

แอมโมเนียมไนเตรต

–

แก๊ส O

แคลเซียมคาร์บอเนต

แก๊ส P

–

51. แก๊สคู่ใดเป็ นแก๊สชนิดเดียวกัน
ก M และ N
ข. M และ P
52. แก๊ส P มีช*อื ว่าอะไร
ก ออกซิเจน
ข. แอมโมเนีย

ค. N และ O

ง. O และ P

ค. คาร์บอนไดออกไซด์

ง. คาร์บอนมอนอกไซด์
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53. แก๊สใดมีกลิน* ฉุน
ก. M
ข. N
ค. O
ง. P
54. เมื*อเรานําเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกและเซลล์เยื*อหอมมาส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์ เม็ดสีเขียวเล็ก ๆ ที*
พบในเซลล์ของใบสาหร่ายหางกระรอกแต่ไม่พบในเซลล์เยื*อหอมคืออะไร
ก. ผนังเซลล์
ข .นิวเคลียส
ค .เยื*อหุม้ เซลล์
ง. คลอโรพลาสต์
ใช้รปู ต่อไปนี' ตอบคําถามข้อ 55-58
55. หมายเลข 1 ในภาพคืออะไร
ก.ไรโบโซม
ข. นิวเคลียส
ค.ไมโทคอนเดรีย
ง.กอลไจแอปพาราตัส

56. หมายเลข 2 ในภาพคืออะไร
ก. ไรโบโซม
ข. นิวเคลียส
ค. ไมโทคอนเดรีย
57. หมายเลข 3 ในภาพคืออะไร
ก. ไรโบโซม
ข. นิวคลีโอลัส
ค. ไซโทพลาซึม
58. หมายเลข 4 ในภาพคืออะไร
ก. ไรโบโซม
ข. คลอโรพลาสต์ ค. ไมโทคอนเดรีย
59. จากรูป แสดงเวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ ข้อสรุปใดกล่าวถูกต้อง

ง. กอลไจแอปพาราตัส
ง. ไมโทคอนเดรีย
ง. กอลไจแอปพาราตัส

ก. เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์เท่ากัน เพราะรูปร่างเหมือนกัน
ข. เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์เท่ากัน เพราะขนาดเวกเตอร์เท่ากัน
ค. เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์เท่ากัน เพราะเวกเตอร์ทาํ มุมเท่ากัน
ง. เวกเตอร์ 2 เวกเตอร์ไม่เท่ากัน เพราะทิศทางตรงข้ามกัน
60. ต๋อมชังนํ
* าหนักทีด* วงจันทร์ได้ 25 นิวตัน ถ้าเขามาชังนํ
* าหนักทีผ* วิ โลกจะหนักเท่าใด
ก. 50 นิวตัน
ข. 100 นิวตัน
ค. 125 นิวตัน
ง. 150 นิวตัน
61. เพราะเหตุใดแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์จงึ น้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก
ก. มวลของดวงจันทร์น้อยกว่ามวลของโลก
ข. รัศมีของดวงจันทร์น้อยกว่ารัศมีของโลก
ค. บรรยากาศรอบดวงจันทร์น้อยกว่าบรรยากาศรอบโลก
ง. ความหนาแน่นของดวงจันทร์น้อยกว่าความหนาแน่นของโลก
62. อรอนงค์เดินไปตามสนามรูปครึง* วงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 เมตร ได้ครบ 1 รอบพอดี อรอนงค์เดินได้ระยะทางทัง หมดเท่าใด
ก. 44 เมตร

ข. 60 เมตร

ค. 88 เมตร ง. 116 เมตร

63. ลวดนิโครมทีใ* ช้กบั เตาไฟฟ้าเป็ นโลหะผสมระหว่างธาตุคใู่ ด
ก. นิกเกิลกับเหล็ก
ข. นิกเกิลกับทองแดง
ค. นิกเกิลกับโครเมียม
ง. นิกเกิลกับอะลูมเิ นียม
64. สมการเคมี Al(s) + NaOH(aq) + H2O(l) → NaAl(OH)4 + H2(g) เมื*อดุลสมการแล้วจะมีสมการแบบใด
ก. 2Al(s) + NaOH(aq) + 6H2O(l)
2NaAl(OH)4 + H2(g)
ข. Al(s) + 2NaOH(aq) + H2O(l)
2NaAl(OH)4 + 2H2(g)
ค. 2Al(s) + 2NaOH(aq) + 3H2O(l)
3NaAl(OH)4 + 2H2(g)
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ง. 2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O(l)
2NaAl(OH)4 + 3H2(g)
65. ปฏิกริ ยิ าการเกิดสนิมเหล็ก สามารถเขียนได้เป็ นสมการใด
ก.. 4Fe+3O2+2H2O
2Fe2O3.H2O
ข. 4Fe+3O2+4H2O
2Fe2O3.4H2O
ค. 4Fe+3O2+4H2O
2Fe2O3+4H2O
ง. 4Fe+3O2+2H2O
2Fe2O3+2H2O
66. อวัยวะใดเป็ นอวัยวะของระบบประสาททัง หมด
ก. สมอง ไขสันหลัง ไขกระดูก
ข. สมอง ไขกระดูก เส้นประสาท
ค. สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท
ง. ไขสันหลัง ไขกระดูก เส้นประสาท
67. ถ้าต้องการให้นํา 300 กรัม มีอุณหภูมสิ งู ขึน 12 องศาเซลเซียส จะต้องให้ความร้อนแก่นํากีแ* คลอรี
ก. 1,200 แคลอรี
ข. 2,400 แคลอรี
ค. 3,600 แคลอรี
ง. 4,800 แคลอรี
68. บรรยากาศชัน ใดทีส* ามารถสะท้อนคลื*นวิทยุความถีไ* ม่สงู นักได้
ก. เอกโซสเฟียร์
ข. โทรโพสเฟียร์
ค. สตราโตสเฟียร์
ง. ไอโอโนสเฟี ยร์
69. ถ้าการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า บริเวณทีน* กั เรียนอาศัยอยูม่ ฝี นตกปานกลาง หมายถึงอะไร
ก. มีปริมาณนําฝนตัง แต่ 0.1 มิลลิเมตรขึน ไปแต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร
ข. มีปริมาณนําฝนตัง แต่ 10.1 ถึง 35 มิลลิเมตร
ค. มีปริมาณนําฝนตัง แต่ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตร
ง. มีปริมาณนําฝนตัง แต่ 90.1 มิลลิเมตรขึน ไป
70. ผลกระทบจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญคืออะไร
ก. บริเวณทีเ* คยแห้งแล้งจะมีฝนตกชุกตลอดทัง ปี
ข. บริเวณทีม* ฝี นตกน้อยจะมีฝนตกมากอย่างต่อเนื*องตลอดทัง ปี
ค. บริเวณทีม* ฝี นตกมากอยู่แล้วมีฝนตกเพิม* ขึน อีก และบริเวณทีแ* ห้งแล้งยิง* แห้งแล้งเพิม* มากขึน
ง. บริเวณทีเ* คยมีฝนตกชุกจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างมากและบริเวณทีม* ฝี นตกน้อยมีฝนเพิม* มากขึน
71. แก๊สทีก* ่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกมากทีส* ดุ คือแก๊สใด
ก. มีเทน
ข. ไนตรัสออกไซด์
ค. คาร์บอนไดออกไซด์
ง. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน
72. สารซีเอฟซีสง่ ผลร้ายต่อบรรยากาศระดับพืน ดินเนื*องจากอะไร
ก. แก๊สออกซิเจนลดลง
ข รังสีอลั ตราไวโอเลตน้อยล ค รังสีอลั ตราไวโอเลตมากขึน ง แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เพิม* ขึน
73. ปริมาณใดเป็ นปริมาณเวกเตอร์
ก. พลังงาน งาน
ข. แรง ความเร็ว
ค. ปริมาตร อุณหภูม ิ
ง. ความหนาแน่น ระยะทาง
74. ปริมาณใดเป็ นปริมาณสเกลาร์
ก. ความเร็ว
ข. ปริมาตร
ค. ความเร่ง
ง. การกระจัด
75. อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสมีค่าเท่าใดในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และเคลวินตามลําดับ
ก. 74 และ 300
ข . 300 และ 74
ค. 86 และ 303
ง. 303 และ 86
76. อุณหภูมิ 50 องศาฟาเรนไฮต์ มีค่าเท่ากับกีอ* งศาเซลเซียสและเคลวินตามลําดับ
ก. 10 องศาเซลเซียส 283 เคลวิน
ข.
20 องศาเซลเซียส 283 เคลวิน
ค. 10 องศาเซลเซียส 293 เคลวิน
ง.
20 องศาเซลเซียส 293 เคลวิน
77.
จากรูป ช่วงเวลาใดทีน* ํามีการเปลีย* นสถานะ
ก. เฉพาะช่วงเวลา 0–5 นาที
ข. 0–5 นาที และ 5–10 นาที
ค. 0–5 นาที และ 10–15 นาที
ง. 5–10 นาที และ 10–15 นาที

78. นําแข็ง 10 กรัม ทําให้หลอมเหลวเป็ นนําที* 0 ◌ํC จะตอ้ งใชพลังงานความร้อนกีแ* คลอรี
ก. 100 แคลอรี
ข. 600 แคลอรี
ค. 800 แคลอรี
ง. 1,600 แคลอรี
o
79. นํา 100 กรัม อุณหภูมิ 90 C เมื*อสูญเสียความร้อนไป 4,000 แคลอรี อุณหภูมสิ ดุ ท้ายของนําจะเป็ นกีอ* งศาเซลเซียส
ก. 25 องศาเซลเซียส
ข. 30 องศาเซลเซียส
ค. 45 องศาเซลเซียส
ง. 50 องศาเซลเซียส

6
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80. นําผสมนําแข็งอุณหภูมิ 0 C มวลรวม 100 กรัม นําไปต้มด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ 2 นาทีแล้วดับไฟ แต่นําแข็งละลายไม่หมด
อุณหภูมสิ ดุ ท้ายยังคง 0 oC ตามเดิม ผลสรุปทีไ* ด้คอื อะไร
ก. นําผสมนําแข็งรับความร้อนมาบ้าง
ข. นําผสมนําแข็งไม่ได้รบั ความร้อนมาเลย
ค นําผสมนําแข็งรับความร้อนจากภาชนะทีใ* ส่ไม่ได้
ง.ตะเกียงแอลกอฮอล์ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้เลย
81. ถ้าเราต้มนําด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์โดยใช้นํา 100 กรัม อุณหภูมเิ ดิม 30 oC นําร้อนขึน จนมีอุณหภูมิ
80 oC ก็หยุดต้ม นํารับความร้อนมาทัง หมดเท่าใด
ก. 5 แคลอรี
ข. 50 แคลอรี
ค 500 แคลอรี
ง. 5,000 แคลอรี
o
o
82. ถ้าผสมนําทีอ* ุณหภูมิ 28 C กับ 70 C นักเรียนคิดว่าอุณหภูมขิ องนําทีผ* สมกันจะมีประมาณเท่าใด
ก. 25 oC
ข.48 oC
ค. 68 oC
ง. 75 oC
83. น้องยืนอยู่ห่างจากกระจกเงาราบ 30 เซนติเมตร พีย* นื ห่างจากน้องมาด้านหลังอีก 15 เซนติเมตร ภาพของน้องในกระจกเกิดอยู่ห่าง
จากตัวพีท* ย*ี นื อยู่หน้ากระจกดังกล่าวเท่าใด
ก. 30 เซนติเมตร
ข. 45 เซนติเมตร
ค. 60 เซนติเมตร
ง. 75 เซนติเมตร
84. จะต้องวางวัตถุให้ห่างจากกระจกเว้าความยาวโฟกัส 18 เซนติเมตร เท่าไร จึงจะได้ภาพจริงมีขนาด 1/9 เท่าของวัตถุ
ก.45 เซนติเมตร
ข.90 เซนติเมตร
ค 180 เซนติเมตร
ง. 360 เซนติเมตร
85. เมื*อเอาวัตถุมาวางไว้ทห*ี น้ากระจกโค้งอันหนึ*งทีร* ะยะห่าง 10 เซนติเมตร พบว่าจะเกิดภาพซึง* เอาฉากรับได้ทร*ี ะยะ 10 เซนติเมตร
ข้อความต่อไปนีขอ้ ใดถูกต้องทีส* ดุ
ก.กระจกเป็ นกระจกนูนมีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร
ข.กระจกเป็ นกระจกเว้ามีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร
ค กระจกเป็ นกระจกนูนมีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร
ง. กระจกเป็ นกระจกเว้ามีความยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร
86. วางวัตถุอนั หนึ*งหน้ากระจกโค้งซึง* มีความยาวโฟกัสเท่ากับ 20 เซนติเมตร ปรากฏว่าได้ภาพเสมือนมีกาํ ลังขยายเท่ากับ 0.1 จงหา
ระยะวัตถุ
ก.+220 เซนติเมตร
ข.+180 เซนติเมตร
ค -220 เซนติเมตร
ง. -180 เซนติเมตร
87. วางวัตถุไว้หน้ากระจกโค้งห่างออกมา 20 เซนติเมตร และ 50 เซนติเมตร จะได้ภาพเท่ากันพอดี ถ้าวางวัตถุไว้ท*ี 40 เซนติเมตร จะได้
ภาพทีใ* ด
ก.-280 เซนติเมตร
ข.35 เซนติเมตร
ค +280 เซนติเมตร
ง. -35 เซนติเมตร
88. เลนส์นูนอันหนึ*งมีความยาวโฟกัส 2 เซนติเมตร ถ้าต้องการให้เกิดภาพบนฉากทีม* ขี นาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุ ควรวางวัตถุไว้ห่าง
จากเลนส์เท่าไหร่
ก 4 เซนติเมตร
ข.มากกว่า 4 เซนติเมตร
ค 2 เซนติเมตร
ง. น้อยกว่า 2 เซนติเมตร
89. จงหางานสุทธิทใ*ี ช้ในการลากกระสอบข้าวสารมวล 200 กิโลกรัม ไปบนพืน ราบฝืดเป็ นระยะทาง 20.0 เมตร ด้วยอัตราเร็วสมํ*าเสมอ
ถ้าสัมประสิทธิความเสี
ยดทานระหว่างพืน กับกระสอบข้าวสารเท่ากับ 0.05
\
1. 1000J
2. 1500 J
3. 2000 J
4. 2500 J
90. การเข็นรถไปตามพืน ราบและการเข็นรถขึน ไปตามพืน เอียงด้วยอัตราเร็วสมํ*าเสมอในระยะทางเท่ากัน กรณีใดทํางานมากกว่า เพราะ
เหตุใด ถ้าถือว่าแรงเสียดทานทีก* ระทําต่อรถทัง สองกรณี มีขนาดเท่ากัน
ก. การเข็นรถไปตามพืน ราบทํางานมากกว่าเพราะต้องออกแรงน้อยกว่าการเข็นรถไปตามพืน เอียง
ข. การเข็นรถไปตามพืน เอียงทํางานมากกว่าเพราะต้องออกแรงน้อยกว่าการเข็นรถไปตามพืน ราบ
ค. การเข็นรถไปตามพืน เอียงทํางานมากกว่าเพราะต้องออกแรงมากกว่าการเข็นรถไปตามพืน ราบ
ง. การเข็นรถไปตามพืน เอียงทํางานเท่ากันเพราะต้องออกแรงเท่ากับการเข็นรถไปตามพืน ราบและได้ระยะทางเท่ากันด้วย
91. ชายคนหนึ*งหิว ถังนําหนัก 200 นิวตัน เคลื*อนทีไ* ปบนพืน ราบได้ระยะทาง 10 เมตรแล้วเดินขึน ทีส* งู 2 เมตร จึงหยุด จงหางานในการ
หิว ถังนํา
ก. 0
ข. 400 จูล
ค. 600 จูล
ง. 2400 จูล
92. ปล่อยวัตถุจากทีส* งู จากพืน 20 เมตร ตกลงมา 2 เมตร พบว่ามีพลังงานกล 400 จูล จงหามวลของวัตถุ
ก. 1 กก.
ข. 1.5 กก
ค. 2.0 กก.
ง. 2.5 กก.
93. กระจกนูนมีรศั มีความโค้ง 30 ซม. ต้องการภาพของวัตถุมกี าํ ลังขยาย 0.8 เท่า ต้องวางวัตถุอยู่ห่างกระจกเท่าใด
ก. 3.75
ข. 7.5
ค. 15
ง. 30
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94. วัตถุเคลื*อนทีจ* ากสภาพหยุดนิ*งด้วยความเร่ง 2 m/s นาน 2 วินาที วัตถุจะมีความเร็วกีเ* มตร/วินาที
ก. 2
ข. 2.5
ค. 3
ง. 4
95. ลําแสงเคลื*อนทีจ* ากพลาสติกไปสูอ่ ากาศมุมตกกระทบเป็ น 30 องศา ปรากฎว่ามุมหักเหเป็น 60 องศา จงหาดัชนีหกั เหของพลาสติก
ก. 1.5
ข. 1.6
ค. 1.7
ง. 1.8
96. ข้อใดไม่ใช่สมบัตขิ องแสง
ก. มีตวั กลางพาไป
ข. เดินทางเป็ นเส้นตรง
ค. เดินทางผ่านสุญญากาศ
ง. ความเร็ว 3x108 m/s ในสูญญากาศ
97. นาย ก และ ข ช่วยกันหามวัตถุซง*ึ หนัก 300 นิวตัน โดยใช้คานยาว 5 เมตร หนัก 40 นิวตัน ถ้าแขวนวัตถุนนั  ห่างจากนาย ก 3
เมตร นาย ก และ นาย ข ต้องออกแรงคนละเท่าไร
ก. 140 และ 200
ข. 200 และ 140
ค. 100 และ 240
ง. 240 และ 100
98. มีแรงขนาด 26 นิวตัน และ 15 นิวตันกระทําต่อวัตถุร่วมกัน โดยแนวแรงทัง 2แรงทํามุม 180 องศาต่อกัน แรงลัพธ์มขี นาดและทิศทาง
เท่าใด
ก. 11 นิวตัน มีทศิ เดียวกับแรงขนาด 26 นิวตัน
ข. 28 นิวตัน มีทศิ เดียวกับแรงขนาด 15 นิวตัน
ค. 41 นิวตัน มีทศิ เดียวกับแรงขนาด 26 นิวตัน
ง. 28 นิวตัน มีทศิ เดียวกับแรงขนาด 15 นิวตัน
99. ดําและแดงต้องการยกวัตถุนําหนัก 50 กิโลกรัม โดยใช้เชือก 2 เส้นช่วยกันยก โดยเชือกทัง 2 เส้นทํามุม 45 องศากับระนาบ และแต่
ละคนออกแรง 400 นิวตัน และ 400 นิวตัน ดังรูป กําหนด g = 10 m/s2
นักเรียนคิดว่าทัง 2 คนจะยกของขึน หรือไม่ เพราะอะไร
ก. ยกขึน เพราะทัง 2 คนช่วยกันยก
ข. ยกขึน เพราะแรงลัพธ์มคี า่ 65.6 นิวตันในทิศขึน
ค. ยกไม่ขนึ เพราะแรงลัพธ์เท่ากับศูนย์
ง. ยกไม่ขนึ เพราะแรงลัพธ์มคี ่า 65.6 นิวตันในทิศลง

400 นิวตัน

400 นิวตัน
50 kg.

100. จากรูป แรงลัพธ์ทก*ี ระทําต่อวัตถุมขี นาดเท่าใด
24 นิวตัน
10นิวตัน

ก. 30 นิวตัน
ค. 26 นิวตัน

ข. 14 นิวตัน
ง. 34 นิวตัน

ภาษาอังกฤษ ( 50 ข้อ 150 คะแนน )
101. Alice: ___________________
Mos: I saw a strange animal.
1. What do you see yesterday?
2. Where did you saw yesterday?
3. What did you see yesterday?
4. What do you saw yesterday?
102. Peter: _____ did Tim go to school last Monday?
Paul: By car.
1. Were
2. When
3. How
4. What
103. Your teacher asks your opinion about an outside reading book. You found it’s boring but you want to be polite so you
say, “_________________ ”
1. I prefer the book we read last term.
2. The book was unreadable, wasn’t it?
3. How could you assign such a boring book?
4. The book I liked was certainly not this one.
104. While she _____ to her brother, her mother _____.
1. are talking, come in
2. was talking, came in
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3. have talked, come in
4. talking, coming in
105. They studied hard ______ they passed the examination.
1. because
2. and
3. so
4. but
ข้อ 106-114 อ่านจดหมาย แล้วเลือกเติ มคําตอบที+ถกู ต้อง
Dear Nat,
I (106.) _____ in Chiang Mai yesterday morning. After I (107.) _____ at the hotel, I (108.) _______ a great time with
a half-day city tour, (109.) _____ to the temple and (110.) _______ delicious local food, Kao-Soi - its crispy noodles in curry, a
bit hot. In the evening, I (111.) _____ to the night bazaar and (112.) _____ some shopping. Of course, you’ve got some
beautiful souvenirs from here. This morning, I (113.) _____ elephant trekking and jungle rafting until noon. I (114.) _____ a
little tired but it was a fantastic trip!
Take care,
Tol
106. 1. arrives
2. arrived
3. to arrive
4. arriving
107. 1. checked in
2. checks in
3. am checking out
4. checks out
108. 1. am having
2. has
3. have
4. had
109. 1. went
2. am going to go
3. goes
4. will go
110. 1. am having
2. eat
3. had
4. am eating
111. 1. will go
2. am going to go
3. goes
4.went
112. 1. do
2. does
3. will do
4. did
113. 1. will go
2. going to go
3. goed
4. went
114. 1. feel
2. bought
3. felt
4. buy
115. They _______ make that mistake.
1. did used to
2. use to
3. didn't use to
4. not used to
116. This camera is cheap _____ it’s very good.
1. so
2. and
3. but
4. or
117. John is 10 years old. Jan is 8 years old. Jim is 12
years old. Which one is correct?
1. John is the oldest.
2 .Jan is the youngest. 3. John is the youngest. 4 .Jim is as old as John.
118. Marry: When _____ your son _____ home?
Morgan: He ______ there until the school closes.
1. do, come back, do be 2.will, come back, will be 3.may, come back, may be 4.might, come back, might be
119. Alex: ______ he ______ a new car next week?
Diane: No, he _______.
1. Does, buy, doesn't
2.Will, buy, won't
3. Is, bought, isn't
4. Will, bought, doesn't
120. Yuri: ______ you ______ go abroad?
Momo: Yes, I ______.
1. Do, used to, do
2. Does, used to, does 3. Did, use to, did
4. Do, used to, did
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ข้อ 121-125 ดูแผนภูมิแท่งแสดงผลการเรียนของน้ อยและนิ ด แล้วเลือกคําตอบที+ถกู ต้อง
The Test Scores of Noi and Nid

121. Noi and Nid get the highest score in ________.
1. Thai
2.Math
122.What subject does Noi get the highest score?
1. Thai
2.English
123. What subject does Nid get lower score than Noi?
1. English
2. Thai and Math
124. What subject does Noi get the lowest score?
1. Thai
2 .Math
125. Which one is correct?
1. Noi gets higher score in Thai and Science.
3. Nid gets lower score in Science than in Math.

3. English

4. Science

3. Math

4. Science

3. Math and Science

4.Science and English

3 .English

4 .Science

2.Noi and Nid get equal in Thai.
4. Noi gets higher score in English than in other subjects.

ข้อ 126-130 อ่านข้อความ แล้วเลือกตอบคําถามที+ถกู ต้อง
Dear Students,
Tomorrow we will gather at 8 o’clock in front of the summer camp. I will explain how to prepare ourselves for hiking at
Khao Yai National Park. Everyone will have breakfast before 8 o’clock. We will be ready for hiking by 8.30 a.m. Then start
walking at 8.40 a.m. Don’t forget to bring along your caps.
Pranee
126. Where will the students gather tomorrow?
1. The students will gather at their classroom.
2. The students will gather in Pranee's room.
3. The students will gather in front of the summer camp.
4. The students will gather on the bus.
127. What time will they be ready for hiking?
1. They will be ready for hiking by 11.00 p.m.
2. They will be ready for hiking at Khao Yai National Park.
3. They will be ready for hiking at their classroom. 4. They will be ready for hiking by 8.30 a.m.
128. What will the students have to bring?
1. The students have to bring their caps.
2. The students have to bring their ropes.
3. The students have to bring their food.
4. None of the answers are correct.
129. What will they do before 8 o’clock?
1. They will gather before 8 o’clock.
2. They will have breakfast before 8 o’clock.
3. They will explain how to prepare for hiking at Khao Yai National Park before 8 o’clock.
4. They will have dinner before 8 o’clock.
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130. Will the teacher explain how to prepare for hiking at Khao Yai National Park at 8 o’clock?
1. Yes, he won't.
2. Yes, he will.
3. No, he won't.
4. I don't know
131. Mintra: ________________________?
Yod : He is very handsome and tall.
1. What does your father like?
2 . What is your father doing?
3 . What does your father do?
4 . What does your father look like?
132. Mos: What does your girlfriend look like?
Jack: ____________________________.
1. She is a good piano player.
2. She wants to be a flight attendant.
3. She is thin and tall. She has wavy, black hair.
4. She is watching TV with her family.
133. A: ___________________.
B: No, there aren't.
1. There is some milk in the fridge.
2 . There are some tomatoes on the desk.
3 . Is there some milk in the fridge?
4 .Are there some tomatoes on the desk?
134. She always _______ her grandfather every weekend.
1. visiting
2. visited
3. visits
4. is visiting
135. Her daughters usually _______ cartoons every
Sunday morning.
1 . watch
2. watches
3. are watching
4. are going to watch
136. Kam: _________________
Kwan: I go swimming once a week.
1. What do you want to be?
2. Where are you doing?
3. How often do you go swimming?
4. What will you do?
137. A: What are you planning to do?
B: ____________________
1. I exercise twice a week.
2. I like steak and hamburgers.
3. I'm planning to go to the movies.
4. I 'm a flight attendant.
138. If you wish to ask about your friend’s health
you say, “
”
1. How are you?
2. How do you do?
3. What do you do?
4. How about you?
139. Chommana is going to take her exam tomorrow. You say “
”
1. Cheers.
2. I wish you luck.
3. How lucky you are! 4. Don’t worry about that.
140. The sun
in the east and
in the west.
1. set, rise
2. rise, set
3. sets, rises
4. rises, sets
141. A:
do you live with?
B: My parents.
1. Who
2. What
3. Whom
4. Where
142. The car is
the train station.
1. at
2. near
3. around
4. in front of
143. The doctor gave me
medicine for my cough.
1. any
2. some
3. many
4. a few
in the street this morning.
144. I saw a cousin of
1. I
2. me
3. my
4. mine
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145. I found
notebook, but Ann can’t
find
.
1. its, its
2. my, her
3. my, hers
146. They got off the train at Samsen railway station last week.
1. fell off
2. left from
3. permitted
147. The police can’t confirm the report about the dead man.
1. prove
2. reveal
3. disclose
148. The Premier promised to reform education if he was elected.
1. repair
2. benefit
3. damage
149. She demanded her husband to tell the truth.
1. required
2. requested
3. contended
150. At what time does he usually come back home?
1. reply
2. return
3. revert

4. mine, hers
4. trickled from
4. describe
4. improve
4. maintained
4. regress
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