
แบบทดสอบเข้าคอรส์ เมษายน 2557 
ขอ้สอบม ี150 ขอ้ จ ำนวน 9 หน้ำ  ใชเ้วลำสอบ 4 ชม.  

 

วิชาคณิตศาสตร ์( 40 ข้อ 220 คะแนน) 
1.  ในระบบเลขฐำน ถำ้ 10101010102 – 10011110002 = n10  

     แลว้ n มคีำ่เท่ำกบัขอ้ใด 

ก.  46      ข.  48               

ค.  50   ง.  52 
2.  นนิจำมเีงนิ 472 บำท นำจำมเีงนิ 40315  บำท ถำ้เขำสองคน

ตอ้งกำรรวมเงนิกนัซื้อรถบงัคบัวทิยุรำคำ 95810 บำท จะมเีงนิ

เหลอือยู่กีบ่ำท 

 ก. 2810       ข. 1125   

ค. 2223   ง. 1324  

3.  จ ำนวน 1345.4  สำมำรถเขยีนใหอ้ยู่ในรปูเศษสว่นไดเ้ท่ำกบั

ขอ้ใด 

ก. 
9990

45386      ข. 
9999

45386        

ค.  
9990

45391   ง.
9999

45391        

4.  ถำ้ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของเลขสองจ ำนวนเป็น 2,160 และ 27 

ตำมล ำดบั ถำ้เลขจ ำนวนหนึ่งคอื 135 เลขอกีจ ำนวนหนึ่งคอืขอ้

ใด 

ก.  450   ข.  432   

ค.  335   ง.  245       

5.  ถำ้ a และ b เป็นจ ำนวนจรงิใดๆ และ a * 2 bab  แลว้ 

7*)1*5(  มคีำ่เท่ำไร 

       ก. 6   ข. 7   

ค. 8   ง. 9             

6. ระฆงั 3 ใบ แต่ละใบจะตทีุก 10, 15 และ 25 นำท ีจะตอ้งใช้

เวลำนำนเท่ำใดจงึจะตพีรอ้มกนัอกี 

      ก. 150 นำท ี ข. 1 ชัว่โมง  

ค.  2
3

2  ชัว่โมง  ง. 5 ชัว่โมง        

7.  ห.ร.ม. ของ  
4

3 , 
13

6 , 
52

12   ตรงกบัขอ้ใด 

      ก.  
52

3     ข.  
52

12    

ค.  
13

3    ง.  
13

12   

8.  ทหำร 3 นำย จุดพรสุง่สญัญำณทุกๆ 60 นำท,ี 120 นำท ีและ 

30 นำท ี ถำ้ทหำรทัง้ 3 นำยเริม่จุดพรสุง่สญัญำณพรอ้มกนั

เวลำ  6.00 น.  แลว้จะจุดพรอ้มกนัอกีคร ัง้ในเวลำใด 

      ก.  7.00 น.  ข.  8.00 น.    

 ค.  9.00 น.    ง.  10.00 น.   

9. ผลลพัธข์อง  
        

     1311284
78910238512



  

ตรงกบัขอ้ใด 

ก. 42    ข. 40      

ค. 40     ง.   42        

10. จ ำนวนนบัทีม่ำกทีส่ดุทีห่ำร 81, 133 และ 159 แลว้เหลอืเศษ

เท่ำกนัถำ้จ ำนวนนบันัน้คอื a อยำกทรำบวำ่ 1 + 2 + 3 + 4 

+ 5 + ...+ a มคีำ่เท่ำใด 

 ก.  381   ข.  391   

ค.  351   ง.  341  

11. ให ้a, b เป็นจ ำนวนเตม็บวกซึง่ a b = 8,372 ถำ้ a และ b มี

คำ่ต่ำงกนัน้อยทีส่ดุ อยำกทรำบวำ่ 5 หำร a + b จะม ีเศษ

เท่ำใด  

 ก.  1   ข.  2   

ค.  3   ง.  4 

12.    3
2

53 273284    มคีำ่ตรงกบัขอ้ใด 

 ก. 3   ข. -3   

ค. 4   ง. -4                  

13. 3 64.12.27   มคีำ่ตรงกบัขอ้ใด 

 ก.60   ข. 64   

ค. 70   ง. 72               

14. 3 1258116  มคีำ่ตรงกบัขอ้ใด 

 ก. 0   ข. 1   

ค. 3   ง. 4                   

15.  ขอ้ใดเป็นจ ำนวนตรรกยะทุกจ ำนวน 

 ก.  33.1,4,
7

22
       ข. ,8,

7

22
       

ค. 16,4,8         ง. 9,16,
7

22           



16.  ก ำหนดให ้ A  =  25.0)31628(   และ  B =  

324    จงหำคำ่ B - A 

 ก. 1   ข. 2   

ค. 3   ง. 4 

17.  จงหาค่า  








51

43
 

 ก. 
4

1    ข. 
6

7    

ค. 




26

27



   ง. 
62

72







                  

18.  คนงำน 6 คนท ำงำนชิน้หนึ่งแลว้เสรจ็ในเวลำ 4 ชัว่โมง  อยำก

ทรำบวำ่คนงำน 8 คน จะท ำงำนแลว้เสรจ็ในเวลำกีว่นั 

 ก. 1              ข. 3           

ค. 4              ง. 5 

19.  ด ำขนของลงจำกรถบรรทุกแลว้เสรจ็ในเวลำ 24 นำท ี  

น้องชำยของด ำช่วยขนลงงำนจะแลว้เสรจ็ในเวลำ 15 นำท ี  

ถำ้น้องชำยของด ำท ำคนเดยีวจะใชเ้วลำนำนเท่ำใดงำนจงึแลว้

เสรจ็ 

 ก. 30   ข. 40   

ค. 48   ง. 60 

20.   ท่อ ก  กบัท่อ ข  ขณะอ่ำงว่ำงไขน ้ำเขำ้อ่ำงเต็มใน 10 นำท ี

และ 15 นำที ตำมล ำดบั  ถ้ำเปิดน ้ำ 2 ท่อพรอ้มกนั  ขณะมี

น ้ำ  
3

2   ของอ่ำงน ้ำจะเตม็ในกีน่ำท ี

 ก.  1  นำท ี  ข.  2  นำที  

ค.  3  นำท ี  ง.  4  นำที 

21.  ถา้ 
6

23  x   
3

7x2 
 = 0  แลว้ 7x มีค่าเท่าไร 

 ก. 14   ข. 15   

ค. 16   ง. 17  

22. 2x+3 = 4ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เม่ือ 2x+3  มีหน่วยเป็นไร่จงหา

ค่า x มีค่ากี่ตารางเมตร  

 ก.5000   ข. 5300   

ค. 5400   ง. 5500  

23. x +y  = 12 

       x + 2y  = -20  จงหำ  x - 2y 

 ก. 106   ข. 107   

ค. 108   ง. 109  

 

24.  3x +7y  = 15 

        x -2y  = -20  จงหำ  13x - 13y 

 ก. –170   ข. -175   

ค. -180   ง. -185  

25.  ถำ้ (2x + 3y) : (3x – 2y) = 2 : 1 แลว้ x : y มคีำ่เท่ำใด 

        ก. 2 : 5               ข. 5 : 2            

ค. 4 : 7               ง. 7 : 4 

26.   ถำ้ x : y : z = 2 : 3 : 1 และ x + 2y – 3z = 10 แลว้ x + y + 

z มคีำ่เท่ำใด 

    ก. 4                    ข. 8                

ค. 12                 ง. 16 

27.  พ่อแบง่เงนิ 70,000 บำท ใหบ้ตุร 3 คน โดยถำ้คนโตได ้5 

บำท คนกลำงจะได ้4 บำท และถำ้คนกลำงได ้3 บำท คนเลก็

จะได ้2 บำท ดงันัน้คนกลำงจะไดร้บัสว่นแบง่ทัง้สิน้กีบ่ำท 

     ก. 12,000            ข. 14,000             

ค. 22,000             ง. 24,000 

28.  มมุของสำมเหลีย่มมอีตัรำสว่น 3 : 4 : 5 มมุใหญ่ทีส่ดุของ

สำมเหลีย่มกำงกีอ่งศำ 

     ก. 45                   ข. 65                

ค. 75                  ง. 85 

29.   อตัรำสว่นจ ำนวนพนักงำนชำยต่อจ ำนวนพนกังำนหญงิใน

โรงงำนแห่งหนึ่งเท่ำกบั 2 : 3 ต่อมำโรงงำนรบัพนกังำนชำย

เพิม่ขึน้อกี 15 คน ท ำใหอ้ตัรำสว่นจ ำนวนพนกังำนชำยต่อ

จ ำนวนพนกังำนหญงิเท่ำกบั 5 : 6 จ ำนวนพนกังำนชำยใน

ตอนแรกมคีำ่เท่ำใด 

     ก. 40 คน               ข. 48 คน          

ค. 55 คน              ง. 60 คน 

30.  ถำ้ประกำศขำยสนิคำ้อย่ำงหนึ่งเป็นเงนิ 504 จะไดก้ ำไร 40% 

แต่ถำ้ขำยไปเป็นเงนิ 450 จะไดก้ ำไรกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 

       ก. 25%                ข. 29%             

  ค. 33%                ง. 37% 

31.  บรษิทัแห่งหนึ่งผลติสนิคำ้ A จ ำนวน x ชิน้ โดยมตีน้ทุนในกำร

ผลติต่อ x ชิน้ คอื M = 6x + 900 บำท และรำคำขำยต่อ x 

ชิน้ คอื N = 10x + 80 บำท ถำ้ตอ้งกำรขำยใหไ้ดก้ ำไร 25% 

จะตอ้งผลติสนิคำ้ชนิดนี้กีช่ ิน้ (โดยมเีงือ่นไขวำ่ขำยสนิคำ้ได้

หมดและยงัไมไ่ดค้ดิภำษ)ี 

        ก. 112                 ข. 214                

   ค. 316                  ง. 418 



32.  ขำยสนิคำ้อย่ำงหนึ่ง โดยลดรำคำลง 10% แลว้ ลดจำกทีล่ด

แลว้อกี 10 % จะเท่ำกบั 

        ก. ลดทเีดยีว 19%           ข. ลดทเีดยีว 20% 

        ค. ลดทเีดยีว 21%           ง. ลด 15% แลว้ลดอกี 5% 

33.  มนสัไปเปิดทำ้ยขำยของอย่ำงหนึ่งคดิก ำไร 40% แต่ถำ้ลูกคำ้

ขอต่อรองรำคำเขำลดให ้20% ดงันัน้มนสัยงัเหลอืไดก้ ำไร

เท่ำใด 

     ก. 12%                       ข. 16%                

ค. 20%                     ง. 24% 

34.  สนิคำ้ชนิดหนึ่งตดิป้ำยบอกรำคำโดยมกี ำไร 30% แต่ต่อมำ

สนิคำ้นัน้ตกรุ่น จงึประกำศลดรำคำลง 30% อยำกทรำบวำ่ 

ถำ้ขำยสนิคำ้นัน้ไปตำมรำคำทีป่ระกำศไว ้จะมกี ำไรหรอื

ขำดทุนกีเ่ปอรเ์ซน็ต์ 

  ก. เท่ำทุน                         ข. ก ำไร 3 % 

     ค. ก ำไร 9%                      ง. ขำดทุน 9% 

35.  เมือ่ 2 ปีทีแ่ลว้อตัรำสว่นของอำยุของพีต่่ออำยุของน้อง      

เป็น 5 : 3 ปจัจุบนัอตัรำสว่นดงักล่ำวเป็น 3 : 2 อกี ปจัจุบนั

อำยุของพีม่ำกกวำ่อำยุของน้องกีปี่ 

  ก. 2                      ข. 4                   

ค. 6                    ง. 8 

36.   ผสมน ้ำตำลทรำยสองชนิดรำคำกโิลกรมัละ 12 บำท และ 14 

บำท ในอตัรำส่วนเท่ำใดจงึจะขำยน ้ำตำลผสมในรำคำ

กโิลกรมัละ 15 บำท แลว้ยงัไดก้ ำไร 20% 

     ก. 3 : 2                  ข. 4 : 1                   

ค. 5 : 2                  ง. 3 : 1 

37.  ถงัใบหนึ่งมนี ้ำเกลอือยู่ 1.5 ลติร ซึง่มคีวำมเขม้ขน้ของเกลอื

ผสมอยู่ 30% ถำ้ตอ้งกำรใหน้ ้ำเกลอืมเีกลอืผสมอยู่ 10% 

จะตอ้งเตมิน ้ำเปล่ำลงไปกีล่ติร 

     ก. 1                          ข. 2                        

ค. 3                    ง. 4 

38.  จงหำพกิดัจุด   /A   ทีเ่กดิจำกกำรหมนุรูป  สีเ่หลีย่มผนืผำ้   

ABCD  มจีุดยอด A (-3, 6 ) , B (4 , 6) , C (4 ,2 )    และ 

D(-3 , 2) รอบจุดก ำเนิด 90 องศำ ทวนเขม็นำฬกิำ  

  ก. (6 , 3)       ข. (6 , -3)     ค. (-6 , 3)      

 ง. (-6 , -3)     จ. ( -4 , 2) 

39.  จงหำพกิดั /A  ทีเ่กดิจำกกำรหมนุรปู ABC ทีม่จีุดยอด 

A(2 , 3) , B(9, 8) , C (7,1) 180 องศำ รอบจุดก ำเนิด 

ก. (-2 , 3)          ข. (-2 , -3)        ค. (2 , -3)        

ง. (2 , 3)   จ. (-3 , 2) 

40.  จงหำพกิดั  /A  ทีเ่กดิจำกกำรสะทอ้นรปู ABC มจีุดยอด

A(-3 , 2) ,B(1, 4) ,C(3, 1 )   ขำ้มแกน Y  

ก. (3 , 2)           ข. (-3 , 2)             ค. (3 , -2)         

ง. (-3, -2)         จ. ( - 2 , -3 ) 

41. คำ่ของ 
n

n

nn

nn n

615

332

2823

22 12

2

122








 





 ตรงกบัขอ้ใด 

 ก. 12    ข. n2    

ค. n3    ง. n3  

42. ถำ้ 
537

24

25

80

81

16

15
2 






























y แลว้ รำกทีส่อง   

ของ y มคีำ่เท่ำใด 

  ก.  1 และ – 1   ข.  2 และ – 2    

  ค.   3 และ – 3   ง.  4 และ – 4   

43.  จำกรปู BC  ยำวเท่ำใด 
   
 
 
 
 
 
          1)    8 หน่วย                   2)  10 หน่วย 
          3)  12 หน่วย                    4)  14 หน่วย 

44. จำกรปู ก ำหนดให ้ CDAB //  45EBAˆ, และ 
 75GDCˆ มมุกลบั BFD 

 มขีนำดกีอ่งศำ 
   
   
 
 
 
 
                  1)  240                  2)  250  
             3)  260                  4)  270  
45.  จุ๊บแจงมเีหรยีญบำทอยู่จ ำนวนหนึ่ง แมใ่หเ้หรยีญสบิบำทมำ

อกีเท่ำกบัจ ำนวนเหรยีญทีม่อียู่ นบัเงนิได ้275 บำท แมใ่ห้
เหรยีญสบิบำทมำกีเ่หรยีญ 

             1)  25 เหรยีญ             2)  26 เหรยีญ         
             3)  35 เหรยีญ              4)  40 เหรยีญ 

30 26 

18 D C B 

A 

 

F 

E 

D C 

B A 

G 

75  

45  



46.   ทีด่นิรปูสีเ่หลีย่มผนืผำ้แปลงหนึ่ง กวำ้ง 12 เมตร ยำว 19 
เมตร ถำ้จะถมทีแ่ปลงนี้ใหส้งูขึน้กวำ่เดมิ 25 เซนตเิมตร 
จะตอ้งซื้อทรำยมำถมทีป่ระมำณกีค่นัรถ ถำ้กระบะบรรทุก
ทรำยกวำ้ง 2 เมตร ยำว 3.5 เมตร และสงู 75 เซนตเิมตร 

1. 5                   2. 8                      3. 11                  
4. 13                 5. 15 

47.  กมลชนก เดนิจำกบำ้นเพื่อไปโรงเรยีนโดยเดนิไปทำงทศิ
ตะวนัออก 20 เมตร แลง้เดนิไปทำงทศิใต ้12 เมตร ถงึรำ้น
ขำยหนงัสอืหยุดซื้อหนงัสอื 1 เล่ม แลว้เดนิต่อไปในทศิ
ตะวนัออก 16 เมตร และเดนิไปทำงทศิใตอ้กี 15 เมตร ถงึ
โรงเรยีน อยำกทรำบวำ่บำ้นอยู่ห่ำงจำกโรงเรยีนกีเ่มตร 

1.  35                   2. 45            3. 55                     
4. 63                    5. 65 

48.   AB ยำว 8 เซนตเิมตร BC ยำว 6 เซนตเิมตร และ AC ยำว 
10 เซนตเิมตร ซึง่ AC, AB, และ BC เป็นเสน้ผำ่นศนูย์กลำง
ของครึง่วงกลมตำมล ำดบั จงหำวำ่พื้นทีส่ว่นทีแ่รเงำตรงกบั
ขอ้ใด 

 
 
 
 
 

1. 12                      2. 18            3. 20              
4. 24                      5. 26 

49.   วงกลมสองวง รศัมเีท่ำกนัคอื 2 หน่วย ตดักนัดงัรปู จงหำ
พื้นทีส่ว่นทีแ่รเงำ  

 
 
 
 
 

            1. ตำรำงหน่วย      

2. ตำรำงหน่วย              

3. ตำรำงหน่วย    

            4. ตำรำงหน่วย          
50.  ในเวลำ 3 ปีขำ้งหน้ำ พ่อมอีำยุเป็น 2 เท่ำของบตุรชำยของเขำ 

เมือ่ 15 ปีล่วงมำแลว้ พ่อมอีำยุเป็น 5 เท่ำของบตุรชำย 
ปจัจุบนัอตัรำสว่นของอำยุลูกต่ออำยุพ่อเป็นเท่ำใด 

1. 7/15                   2. 2/5             3. 3/5                    
4. 3/4                     5. 4/5 
 
 

วิทยาศาสตร ์( 50 ข้อ  220  คะแนน) 
51.  องคป์ระกอบส ำคญัของดอกสมบรูณ์เพศคอืสิง่ใด 
 ก. มกีลบีเลี้ยงและเกสรตวัผู ้  
 ข. มกีลบีดอกและเกสรตวัเมยี 
 ค. มเีกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมยี  
 ง. มกีลบีเลี้ยง กลบีดอก และเกสรตวัผู ้
52.  ถำ้พชืขำดแรธ่ำตุชนิดใดจะท ำใหย้อดเน่ำ รำกเน่ำ ใบแก่

เหลอืงซดี 
 ก. ฟอสฟอรสั                 ข. ไนโตรเจน 
 ค. แมกนีเซยีม                ง. ก ำมะถนั 
53.  มสีำรอยู่ 3 ชนิดผสมกนัอยู่ สำร ก 30%  สำร ข 20%  สำร ค 

50%  สำรใดเป็นตวัท ำละลำย 
 ก. สำร ก  อย่ำงเดยีว        ข. สำร ข  อย่ำงเดยีว  
 ค. สำร ค  อย่ำงเดยีว        ง. สำร ก  และสำร ค 
54.  กรดใดต่อไปนี้เป็นกรดทีไ่ดจ้ำกพืชทัง้หมด 
 ก. น ้ำมะนำว   กรดไนตรกิ 
 ข. น ้ำมะนำว   กรดแอซตีิก 
 ค. น ้ำมะขำม   กรดซลัฟิวรกิ  
 ง. น ้ำมะขำม   กรดไฮโดรคลอรกิ 
55.  อุณหภมู ิ37 องศำเซลเซยีส สำมำรถแปลงไดเ้ป็นกีอ่งศำเคล

วนิ (K) 
 ก. 300 องศำ                  ข. 310 องศำ  
 ค. 320 องศำ                  ง. 330 องศำ 
56.  หย่อมควำมกดอำกำศต ่ำในซกีโลกใต ้กำรเคลื่อนทีข่องลมมี

ลกัษณะอย่ำงไร 
 ก. พดัเวยีนเขำ้หำศนูย์กลำง   ทศิตำมเขม็นำฬิกำ 
 ข. พดัเวยีนเขำ้หำศนูย์กลำง   ทศิทวนเขม็นำฬกิำ 
 ค. พดัเวยีนออกจำกศนูย์กลำง   ทศิตำมเขม็นำฬกิำ 
 ง. พดัเวยีนออกจำกศนูย์กลำง   ทศิทวนเขม็นำฬกิำ 
57.   CFC คอืสำรประกอบที่ประกอบดว้ยธำตุใด 
 ก. คำรบ์อน   ฟลูออรนี   ปรอท  
 ข. คำรบ์อน   คลอรนี   ไนโตรเจน 
 ค. คำรบ์อน   ฟลูออรนี   คลอรนี  
 ง. คำรบ์อน   ซลัเฟอร ์  แมงกำนีส 
58.   หน่วยทีเ่ลก็ทีส่ดุในรำ่งกำยของคน คอื ขอ้ใด 
 ก. เซลล์                      ข.  เนื้อเยื่อ 
 ค. นิวเคลยีส                 ง. ผนงัเซลล ์
59.  กระเพำะอำหำรของคนเรำมเีอนไซมช์นิดใดช่วยในกำรย่อย

อำหำร  และท ำงำนไดด้ใีนสภำวะเชน่ใด 
 ก. ไลเปส / เบส             ข. เปปซนิ / กรด 
 ค. อะไมเลส / เบส          ง. กรดไฮโดรคลอรกิ / กรด 
 
 



60.  สำรในขอ้ใดต่อไปนี้ไมเ่กีย่วขอ้งกบักำรแขง็ตวัของเลอืด 
 ก. ทรอมบนิ                   ข. โกลบลูนิ 
 ค. โปรทรอมบนิ              ง. วติำมนิเคและแคลเซยีม 
61.  สำรในขอ้ใดทีไ่มส่ำมำรถผำ่นเขำ้สูห่น่วยไตได้ 
 ก. เกลอืแร ่             ข.  กรดอะมโิน 
 ค. น ้ำตำลกลูโคส      ง.  เมด็เลอืดแดงและเมด็เลอืดขำว 
62.  เมือ่ดืม่สรุำจะท ำใหเ้กดิอำกำรมนึเมำ ร่ำงกำยไมส่ำมำรถทรง

ตวัได ้เกีย่วขอ้งกบัอวยัวะส่วนใดมำกทีส่ดุ 
 ก. ซรีบีรมั                      ข. ซรีเีบลลมั 
 ค. ไฮโพทำลำมสั              ง. เมดลุลำ ออบลองกำตำ 
63.  วติำมนิชนิดใดทีร่่ำงกำยเรำสำมำรถสรำ้งขึน้ไดเ้อง 
 ก. วติำมนิ D                   ข. วติำมนิ K 
 ค. วติำมนิ B12                          ง. วติำมนิ D, K และ B12 

64.  ขอ้ใดมคีวำมสมัพนัธ์กนัมำกทีส่ดุ 
 ก. ตำบอดส ี– วติำมนิ A      
 ข. คอพอก – ธำตุไอโอดนี 
 ค. โรคเหน็บชำ – วติำมนิ B  
 ง. โรคกระดกูอ่อน – ธำตุเหลก็ 
65.  กำรสบืพนัธุ์โดยวธิคีอนจูเกชนั (conjugation) ของพำรำมี

เซยีม 2 ตวัจะไดพ้ำรำมเีซยีม 
ใหมก่ีต่วั 

 ก. 4 ตวั                     ข. 6 ตวั 
 ค. 8 ตวั                     ง. 10 ตวั    
66.  สิง่มชีวีติชนิดใดมกีำรสบืพนัธุ์ โดยกำรแบง่ตวัออกเป็นสอง 
 ก. ถุงมะนำว ถัว่งอก     ข. อะมบีำ พำรำมเีซยีม 
 ค. เหด็ สำหรำ่ยสเีขยีว  ง. ไสเ้ดอืนดนิ พยำธติวัตดื 
67.  สิง่มชีวีติในขอ้ใดมกีำรสบืพนัธุ์โดยกำรแตกหน่อ 
 ก. ผึง้ เพลี้ย                ข. ไฮดรำ ยสีต์ 
 ค. อะมบีำ พำรำมเีซยีม  ง. ดำวทะเล พลำนำเรยี 
68.  อวยัวะใดไมส่ำมำรถท ำหน้ำทีแ่ลกเปลีย่นแก๊สไดโ้ดยตรง 
 ก. จมกู                      ข. ผวิหนงักบ 
 ค. เหงอืกปลำ              ง. ถุงลมเลก็ๆ ในปอด 
69.  ไฮดรำมกีำรสบืพนัธุ์โดยวธิใีด 
 ก. กำรงอกใหม ่           ข. กำรปฏสินธิ 
 ค. กำรแตกหน่อ           ง. กำรแบง่ตวัออกเป็นสอง 
70. อะตอมของธำตุอำรก์อน (Ar) ประกอบดว้ยจ ำนวนโปรตอน 

นิวตรอน และอเิลก็ตรอนเท่ำกบั 18, 22, 18 อนุภำค
ตำมล ำดบั นิวเคลยีสของธำตุ Ar มปีระจุชนิดใด 

 ก. กลำง                     ข. ลบ 
 ค. บวก                      ง. ขึน้กบัอุณหภมูแิละแสง 
71. ขอ้ใดจดัเป็นสำรประกอบทัง้หมด 
 ก. แยม  กรดน ้ำสม้  ยูเรยี  
 ข. ดำ่งทบัทมิ  น ้ำเชือ่ม  จุนส ี
 ค. น ้ำมนั  น ้ำมนัดบิ  แนพทำลนี  

 ง. โซดำแอช  กรดแอสคอรบ์กิ  สำรสม้ 
72.  แรแ่มกนีไทต์ เป็นสำรประกอบระหว่ำงธำตุชนิดใด 
 ก. นิกเกลิ  และเหลก็  
 ข. เหลก็  และออกซเิจน  
 ค. โคบอลต์  และออกซเิจน  
 ง. โครเมยีม  และออกซเิจน 
73.  ปฏกิริยิำเคมใีนขอ้ใดในต่อไปนี้ ท ำใหเ้กดิแก๊ส

คำรบ์อนไดออกไซด์ 
 ก. สงักะสกีบักรดซลัฟิวรกิ                                         
 ข. แคลเซยีมคำรไ์บดก์บัน ้ำ 
         ค.กำรเผำไหมข้องน ้ำมนัเบนซนิ          
 ง. อะลูมเินียมกบัสำรละลำยโซเดยีมไฮดรอกไซด ์      
74.  จะตอ้งใชก้ระจกชนิดใดจงึจะท ำใหเ้กดิภำพเสมอืนทีม่ขีนำด

ใหญ่กวำ่วตัถุ 
 ก. กระจกนูน                   ข. กระจกโคง้ 
 ค. กระจกเวำ้                   ง. กระจกเงำรำบ 
75. ภำพทีไ่ดจ้ำกกำรมองผำ่นกลอ้งโทรทรรศน์จะมลีกัษณะอย่ำงไร 
 ก. ภำพจรงิ  หวัตัง้  
 ข. ภำพเสมอืน  หวัตัง้ 
 ค. ภำพจรงิ  หวักลบัดำ้นเดยีวกบัวตัถุ  
 ง. ภำพเสมอืน  หวักลบัดำ้นเดยีวกบัวตัถุ 
76.  น ้ำ 150 กรมั 20 °C ผสมกบัน ้ำ 100 กรมั 80 °C  จง

ค ำนวณหำอุณหภมูผิสม 
            1. 40 °C         2. 42°C         3. 44°C              

4. 50 °C           5. °C 
77.  โลหะชิน้หนึ่งมวล 400 กรมั อุณหภมู ิ20 องศำเซลเซยีส  วำง

ไวก้ลำงแดดจนมอีุณหภมูเิป็น 50 องศำเซลเซยีส โลหะนี้รบั
พลงังำนควำมรอ้นจำกแสงแดดไวก้ีแ่คลอร ีถำ้โลหะนี้ 1 กรมั 
เมือ่ไดร้บัควำมรอ้น 0.3 แคลอร ีจะมอีุณหภมูสิงูขึน้ 1 องศำ
เซลเซยีส 

 1. 2,400   2. 3,600   
3. 4,200   4. 6,000 

78.  เมือ่เผำเนื้อปลำแหง้ 1 กรมั ในแคลอรมีเิตอร ์จะมคีวำมรอ้น
เกดิขึน้ ท ำใหน้ ้ำ 3,000 กรมั มอีุณหภูมเิพิม่ขึน้ 1 องศำ
เซลเซยีส ดงันัน้ เนื้อปลำ 10 กรมั จะใหพ้ลงังำนควำมรอ้นกี่
กโิลแคลอร ี

 1. 3   2. 15   
3. 20   4. 30 

79.  ตอ้งกำรท ำใหน้ ้ำรอ้น 400 กรมั 100 องศำเซลเซยีส ในชำม
กระเบือ้ง ลดอุณหภมูลิงเหลอื 40 องศำเซลเซยีส ควรเตมิ
น ้ำแขง็ 0 องศำเซลเซยีส ลงไปกีก่รมั (ก ำหนดควำมรอ้นแฝง
จ ำเพำะของแขง็ 80 แคลอรตี่อกรมั,ควำมจุควำมรอ้นจ ำเพำะ
ของน ้ำ 1 แคลอรตี่อกรมั-องศำเซลเซยีส) 



 1. 100 กรมั  2. 200 กรมั 
 3. 300 กรมั  4. 600 กรมั 
80.   น ำสำร A มำหำจุดเดอืดปรำกฏวำ่มจีุดเดอืดที ่95 °C เมือ่น ำ

สำร A มำเพิม่ปรมิำณเป็น 2 เท่ำ มำหำจุดเดอืด อกีคร ัง้หนึ่ง
จะไดจุ้ดเดอืดเท่ำใด 

 1. 95 °C   2. น้อยกวำ่ 95 °C   
3. มำกกวำ่ 95 °C  4. 190 °C 

81.  ไอน ้ำอุณหภมู ิ100 องศำเซลเซยีส จ ำนวน 3 กรมั กลำยเป็น
น ้ำอุณหภมู ิ12 องศำเซลเซยีส จะตอ้งลดพลงังำนควำมรอ้น
แฝงของกำรหลอมเหลวของน ้ำแขง็ 80 แคลอรตี่อกรมัและ
ควำมรอ้นแฝงจ ำเพำะของกำรกลำยเป็นไอน ้ำของน ้ำ 540 
แคลอรตี่อกรมั 

 1. 2,124   2. 1,920   
3. 1,884   4. 584 

82.  ทองเหลอืงกอ้นหนึ่งมวล 500 กรมั จมอยู่ในน ้ำ เมือ่น ำมำตีขึน้
รปูเป็นขนัทองเหลอืง ปรำกฏวำ่ขนัลอยน ้ำได ้เป็นเพรำะ 
ก. เนื้อทองเหลอืงของขนัทองเหลอืง มคีวำมหนำแน่นมำกขึน้ 
ข. ขนัทองเหลอืงมคีวำมหนำแน่นน้อย น้อยกว่ำกอ้น

ทองเหลอืง 
ค. กอ้นทองเหลอืงมปีรมิำตรน้อยกว่ำขนัทองเหลอืง เมือ่มวล

เท่ำกนั 
      ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 1. ก และ ข  2. ข และ ค 
 3. ก และ ค  4. ก, ข และ ค 
83.   ปลำปกัเป้ำมวล 600 กรมั ลอยตวันิ่งๆอยู่ใตน้ ้ำ โดยใชว้ธิพีอ

งงถุงลมดว้ยอำกำศ เพื่อปรบัรำ่งกำยใหม้คีวำมหนำแน่น
เท่ำกบั 1 กรมัต่อลูกบำศกเ์ซนตเิมตร ซึง่เท่ำกบัน ้ำพอด ีถำ้
ขณะยงัไมพ่องถุงลมมคีวำมหนำแน่น 1.25 กรมัต่อลูกบำศก์
เซนตเิมตร ปลำจะตอ้งพองถุงลมใหม้ปีรมิำตรกีลู่กบำศก์
เซนตเิมตร 

 1. 90   2. 120   
3. 480   4. 600 

84.  ใชห้นงัสติก๊ยงัลูกกระสนุขึน้แนวดิง่ จนลูกกระสนุขึน้ไปถงึ
จุดสงูสดุ ข ัน้ตอนกำรเปลีย่นแปลงพลงังำนของลูกกระสนุ
เป็นไปตำมขอ้ใด 

 1. พลงังำนจลน์ พลงังำนจลน์ พลงังำนศกัย์ 
 2. พลงังำนจลน์ พลงังำนศกัย์ พลงังำนจลน์ 
 3. พลงังำนศกัย์ พลงังำนจลน์ พลงังำนศกัย์ 
 4. พลงังำนศกัย์ พลงังำนศกัย์ พลงังำนจลน์ 
85.   ลูกบอล 0.2 กโิลกรมั ตกจำกทีส่งู 5 เมตร เหนือพื้นดนิ ขณะ

เคลื่อนทีล่งได ้1.25 เมตร จะมพีลงังำนจลน์เท่ำใด (ก ำหนด
ควำมเรง่เนื่องจำกสนำมโน้มถ่วง 10 เมตรต่อวนิำที 2 และไม่
คดิแรงตำ้นอำกำศ) 

 1. 1.25 จูล  2. 2.5 จูล 
 3. 7.5 จูล  4. 10.0 จูล 
86.  ในกำรหำควำมลกึของทะเลโดยสง่คลื่นเสยีงควำมถี ่4 

กโิลเฮริตซ์ ลงในน ้ำทะเล ไดย้นิเสยีงสะทอ้นกลบัมำภำยใน
เวลำ 2 วนิำท ีถำ้ควำมเรว็ของคลื่นเสยีงในน ้ำทะเลเท่ำกบั 
1,420 เมตรต่อวนิำท ีทะเลมคีวำมลกึกีเ่มตร 

 1. 1,000   2. 1,420   
3. 2,840   4. 5,680 

87.  เลนสใ์กลต้ำในกลอ้งโทรทรรศน์ดำรำศำสตรช์นิดหกัเหแสง ให้
ภำพของดำวตำมขอ้ใด 

 1. ภำพจรงิ หวักลบั โตกว่ำทีเ่หน็ดว้ยตำเปล่ำ 
 2. ภำพเสมอืน หวัตัง้ โตกว่ำทีเ่หน็ดว้ยตำเปล่ำ 
 3. ภำพเสมอืน หวักลบั โตกว่ำทีเ่หน็ดว้ยตำเปล่ำ 
 4. ภำพเสมอืน หวักลบั ใหญ่กวำ่วตัถุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
88.   แวน่ขยำยทีใ่หก้ ำลงัขยำย 6 เท่ำ ในระยะ 25 เซนตเิมตร จะมี

ควำมยำวโฟกสักีเ่ซนตเิมตร 
 1. 3.6   2. 4.2   

3. 5.0   4. 10 
89.  วำงวตัถุหน้ำเลนสเ์วำ้ ควำมยำวโฟกสั 10 เซนตเิมตร ห่ำง

จำกเลนส ์20 เซนตเิมตร จงหำภำพทีเ่กดิจำกเลนสม์ขีนำดกี่
เท่ำของวตัถุ 

 1. 0.25   2. 0.33   
3. 0.66   4. 3 

90.   เมือ่วำงวตัถุห่ำงเลนส ์10 เซนตเิมตร เกดิภำพเสมอืนดำ้น
เดยีวกบัวตัถุห่ำงเลนส ์15 เซนตเิมตร เลนสเ์ป็นเลนสช์นิดใด 
ควำมยำวโฟกสัเท่ำใด 

 1. เลนสนู์น ควำมยำวโฟกสั 30 เซนตเิมตร 
 2. เลนสเ์วำ้ ควำมยำวโฟกสั 30 เซนตเิมตร 
 3. เลนสนู์น ควำมยำวโฟกสั 6 เซนตเิมตร 
 4. เลนสเ์วำ้ ควำมยำวโฟกสั 6 เซนตเิมตร 
91.   เลนสนู์น A, B, C มคีวำมยำวโฟกสั 8, 24, และ 0.2 

เซนตเิมตร ตำมล ำดบั ถำ้ตอ้งกำรเลอืกมำท ำกลอ้ง
โทรทรรศน์อย่ำงงำ่ยใหม้กี ำลงัขยำยมำกทีสุ่ด ควรใชเ้ลนสใ์ด
เป็นเลนสใ์กลว้ตัถุ และเลนสใ์กลต้ำตำมล ำดบั 

 1. A, B   2. B, C   
3. C, A   4. C, B 

92.  จะตอ้งวำงวตัถุทีร่ะยะใดต่อไปนี้หน้ำเลนสนู์น ควำมยำวโฟกสั 
12 เซนตเิมตร จงึจะเกดิภำพบนฉำกขนำดใหญ่กว่ำวตัถุ 

 1. 10 เซนตเิมตร    
2. 15 เซนตเิมตร  
3. 25 เซนตเิมตร  
4. 10 เซนตเิมตร และ15 เซนตเิมตร  
 



93.   แก๊สทีเ่ป็นสว่นประกอบของอำกำศเรยีงจำกน้อยไปหำมำกที่
ถูกตอ้ง คอือะไร 

        1. O2  CO2  Ar  N2               2. CO2  Ar  O2  N2 

        3. Ar  N2  O2  CO2               4. N2  O2  CO2  Ar 

94.  บรรยำกำศชัน้ใดมคีวำมส ำคญัต่อสิง่มชีวีติมำกทีส่ดุ 
       1. เอกโซสเฟียร ์              2. โทรโพสเฟียร ์
       3. สตรำโตสเฟียร ์            4. ไอโอโนสเฟียร ์
95.  นกับนิมกัจะท ำกำรบนิอยู่ในบรรยำกำศชัน้ใด 
       1. เมโซสเฟียร์                  2. โทรโพสเฟียร ์
       3. สตรำโตสเฟียร์              4. เทอรโ์มสเฟียร ์
96.  ชัน้บรรยำกำศของโลกไมฟุ้่งกระจำยออกไปสูอ่วกำศเพรำะ

เหตุใด 
      1. ชัน้โอโซนกัน้ไว ้             2. แรงดงึดดูของโลก 
       3. แรงผลกัจำกดวงอำทติย์   4. ชัน้คำร์บอนไดออกไซด์กัน้ไว ้
97. ทีอุ่ณหภมู ิ30 องศำเซลเซยีส อำกำศอิ่มตวัดว้ยไอน ้ำ 160 

กรมั/ลูกบำศกเ์มตร แต่ในขณะนัน้มไีอน ้ำเพยีง 140 กรมั/
ลูกบำศกเ์มตร จงหำควำมชืน้สมัพทัธ์ของอำกำศ 

           1. 67.5%                2. 72.5%                 
3. 75.5%             4. 87.5%               

98.   อำกำศ 045 ลูกบำศกเ์มตร มไีอน ้ำจรงิๆ 126 กรมั เมือ่ท ำให้
อำกำศอิม่ตวัจะมไีอน ้ำ 175 กรมั จงหำควำมชืน้สมัพทัธ์ 

           1. 67%                  2. 72%                    
3. 75%               4. 87%               

99.  พื้นหอ้งขนำด 6 m x 5m มแีรงดนัอำกำศมำกระทำ 
3,000,000 N จงหำควำมดนัอำกำศบนพื้นหอ้ง 

           1. 100,000N/m2          2. 120,000N/m2          
3. 140,000N/m2         4. 150,000N/m2             

100. ทีอุ่ณหภมู ิ20 OC อำกำศอิม่ตวัดว้ยไอน ้ำ25 g/m3 ถำ้ขณะนัน้
อำกำศมคีวำมชืน้สมับรูณ์ 15 g/m3 อำกำศมคีวำมชืน้สมัพทัธ์
เท่ำไร 

           1.  40%                  2. 50%               
3. 60%                 4. 70% 
 

ภาษาองักฤษ ( 50 ข้อ  150  คะแนน) 
101. I have a high body temperature.  
 1. fever   2.  toothache 
 3. cough   4.  headache 
102. My mother pains her joint between foot and  legs.  
 1. hip   2.  shoulder 
 3. ankle   4.  face 
103.  ________ are kinds of illnesses. 
 1  Cold, hot and windy 
 2  Water, milk and orange juice 

 3  Stomachache, fever and sore throat 
 4  Rat, cockroach and spider 
104.  ________ are kinds of parts of the body. 
 1  Ankle, elbow and waist 
 2  Oil, flour and sugar 
 3  Headache, fever and cough 
 4  Penguin, cockroach and spider 
105.  ________ are kinds of summer activities. 
 1  Volleyball, soccer and tennis 
 2  Happy, surprised and excited 
 3  Arm, toe and ankle 
       4  Training in athletics, finding a job and going abroad  
106.  Tom: I have a _______.  
 Sarah: Why don’t you see the dentist? 
 1 fever 
 2 toothache 
 3 sore throat 
 4 cough   
107. Kevin’s going to play football. What does he  wear? 
 1  A jacket and jeans 
 2  A swimming suit 
 3  A sportswear 
 4  A T-shirt and a skirt 
108.  They used to ______ home late. 
 1  comes   2.  come 
 3 going to come  4.  coming  
109. ____ she _____ the letters a week ago? 
 1  Did, receive  
 2  Did, received 
 3  Do, received  
 4  Does, receive 
110.  They _______ make that mistake. 
 1 did used to  
 2 use to 
 3 didn't use to  
 4 not used to  
111. His father ______ yesterday morning. 
 1 dies  2.   died 
 3 die  4 .  to die  
112. I forgot my telephone. I ______ use yours. 
 1  do  2 .  must 
 3  may   4 .  should 
113. The plane is more expensive ______ the bicycle.  
 1 the 2.   to           3 - 4 .  than 



114. We ______ our parents. 
 1  obeys  
 2  must obeys 
 3  may not obeying  
 4  should obey  
115. John’s car is as _______ as my car. 
 1 expensive 
 2  most expensive 
 3  more expensive 
 4  the most expensive 
116. This camera is cheap _____ it’s very good. 
 1 so   2.   and 
 3 but  4.   or 
117.  ______ one is the most important of all? 
 1 Which  2.   Where 
 3 What  4.   When 
118.  She is ______ girl in this town. 
 1 beautiful than 
 2 most beautiful 
 3 the most beautiful  
 4 more beautiful than  
119. You _______ eat fish every day. 
 1   likes   2 .   wants  
 3   should   4 .   would 
120. My sister ______ have a baby next week. 
 1  will   2 .  going to 
 3  shall   4 .  are going to 
121.  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. 
122. He never refused _______ us whenever we had to 

turn to him for advice. 

 1. to help  2. helping 

 3. helped  4. help 

123. Mr. Edwards chose ………….the management 

position in Chicago rather than the position in Miami. 

 1.accept  2. accepting 

 3. to accept  4. Accepted 

124. We are not accustomed……American breakfast. 

 1. have   2. to have 

 3. having  4. to having 

125. Would you mind………..the ketchup, please? 

 1. pass   2. passing 

 3. to pass  4. passed 

126. I remember………….his speech at the meeting in 

London many years ago. 

 1. to hear  2. heard   

 3. to heard  4. hearing 

127. Jack ran away……….his poor friend in trouble. 

 1. without to help 2. without to helping 

 3. without helping 4. without helped 

128. Miss Universe……….when she won the beauty 

contest. 

 1. couldn’t but help cry  

2. couldn’t help to cry 

 3. couldn’t help to crying 

4. couldn’t help crying  

129. I saw you…………off the bus No. 37. 

 1. gets   2. got  

 3. get   4. to get 

     At school 
  Mr. James :   Hello, Mike. How are you? 
  Mr. Mike   :  Good afternoon, Mr. James. 

…….130……. 
 130. a. I’m fine, thank you.  
  b. I’m twelve years old. 
  c. It’s fine.  
  d. How are you? 
   In the classroom 
  Teacher  :  …….131…….  She’s an exchange 

student from Japan. 
  Students : Hello, Ki1ko. 
  Kiko   :  …….132…….  Nice to meet you. 
 131. a. This is Kiko Akata.  
  b. Her name’s Kiko Akata. 
  c. She is Japanese.  
  d. Good morning, class.  
132.   a. What’s a surprise!  
  b. Hello, everybody. 
  c. What’s your name?  
  d. See you around. 
 Santi  : Excuse me! Are you John Brown? 
 John  : …….133……. 
 Santi  : Hello! John. I’m Santi. 
 



 133. a. Yes, I am                b. No, I am not. 
  c. Yes, you are.           d. No, I don’t. 
 Pierre  : Hello, my name is Pierre. What’s your 

name?  
 Hann  : …….134……. 
 Pierre  : Where are you from, Hann? 
 Hann : …….135…….  I speak …….136……. . 
 134. a. I don’t know.           b.  No, I am not. 
  c. My name is Hann.    d.  No, I don’t. 
 135. a. Paris, England  
  b. Berlin, Germany 
  c. London, France  
  d. New York, Spain 
 136. a. English                b. German 
  c. Spanish               d. French 
  Shopkeeper     :  Can I help you, sir?  
 Bob :  Yes. …….137……. 
 Shopkeeper  : They are one hundred baht each. 
 Bob  : …….138…….  Well, I’ll take two of them. 
 137. a. How much are these ties?  
  b. Do you like them? 
  c. How many ties do you have?  
  d. What do you want? 
 138. a. I don’t like them.  
  b. They are very nice. 
  c. I don’t like their colours.  
  d. They are too expensive.  
  Mom : Jina, Can you help me in the living room?  
  Jina : …….139……. 
  Mom : Thank you. 
  Jina : …….140……. 
 139. a. No, I can’t.             b.  I’m sorry, I can’t. 
  c. I’m busy.               d. Yes, certainly. 
 140. a. You’re welcome.  
  b. Never mind. 
  c. I love to hear that.  
  d. OK. 
       A tourist : Excuse me. …….141……. 
  Sopha : Well, you can take this bus. 
 141. a. How can I get to Wat Po?  
  b. How is Wat Po? 
  c. How do you go to Wat Po?  
  d. How far is Wat Po? 

  Suda     : I want some oranges, please. How much 
are they?  

  Fruit seller : …….142……. 
 142.  a. Those are some oranges.  
   b. There are twenty-five oranges per kilo. 
  c. They are twenty - five baht a kilo.   
  d.  Twenty - five baht 
143. “The recipe for making a sandwich is easy and fun. 

First, you must gather the ingredients: bread, 

sliced meat, cheese, tomatoes, lettuce, and 

mustard.” 

 There are _______ ingredients listed for making 

a sandwich. 

 1. two    2. four  

 3. six    4. eight 

144.   We were……..the house and didn’t’ want to leave. 

 1. fed up with   2. bored with 

 3. fond of   4. afraid of  

145.    This product is up-to-date. 

 1. modern   2. appropriate 

 3. filthy    4. sticky 

146.     During famine, food was inadequate and expensive. 

 1. ample    2. plentiful 

 3. sufficient   4. scarce 

147.   A  :  Would you mind if I opened the window? 

           B  :  ……………………………. 

       1.  No, certainly not.          

2.  Yes, go ahead.         

3.  Yes, I wouldn’t mind.        

4.  No, I would. 

148.  Man:  My car is broken down. 

  Woman:  I’ll pick you up. 

    What does the woman imply? 

 1. She’ll give the man a ride.   

 2. She’ll take the car to a gas station. 

 3. She’ll call a mechanic.    

 4. She’ll look for a new car. 

149.   A  :  ………………………       

  B  :  How unfortunate! 

        1.  John’s father came to see him.   

  2.  John’s father worked very hard. 

        3.  John’s father was very healthy.   

 4.  John’s father passed away last night. 

150.      A:  Thanks for the book you lent me. 

             B:  ……………………………… 

        1.  I haven’t borrowed it.       2. You are welcome.       

 3.  No, I don’t mind.           4.  Thanks to you. 



 
 
 
 
 


