แบบทดสอบเข้าคอร์ส เมษายน 2557
ข้อสอบมี 150 ข้อ จำนวน 9 หน้ำ ใช้เวลำสอบ 4 ชม.
วิ ชาคณิ ตศาสตร์ ( 40 ข้อ 220 คะแนน)
1.

2.

3.

ในระบบเลขฐำน ถ้ำ 10101010102 – 10011110002 = n10
แล้ว n มีคำ่ เท่ำกับข้อใด
ก. 46
ข. 48
ค. 50
ง. 52
นินจำมีเงิน 472 บำท นำจำมีเงิน 40315 บำท ถ้ำเขำสองคน
ต้องกำรรวมเงินกันซื้อรถบังคับวิทยุรำคำ 95810 บำท จะมีเงิน
เหลืออยู่กบี่ ำท
ก. 2810
ข. 1125
ค. 2223
ง. 1324
จำนวน 4.54 31 สำมำรถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เท่ำกับ
ข้อใด
45386
9990
45391
ค.
9990

ก.

45386
9999
45391
ง.
9999

ข.

ถ้ำ ค.ร.น. และ ห.ร.ม. ของเลขสองจำนวนเป็น 2,160 และ 27
ตำมลำดับ ถ้ำเลขจำนวนหนึ่งคือ 135 เลขอีกจำนวนหนึ่งคือข้อ
ใด
ก. 450
ข. 432
ค. 335
ง. 245
5. ถ้ำ a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆ และ a * b  a  b  2 แล้ว
(5 *1) * 7 มีคำ่ เท่ำไร
ก. 6
ข. 7
ค. 8
ง. 9
6. ระฆัง 3 ใบ แต่ละใบจะตีทุก 10, 15 และ 25 นำที จะต้องใช้
เวลำนำนเท่ำใดจึงจะตีพร้อมกันอีก
ก. 150 นำที
ข. 1 ชั ่วโมง
4.

2
ชั ่วโมง
ง. 5 ชั ่วโมง
3
3 6 12
7. ห.ร.ม. ของ , ,
ตรงกับข้อใด
4 13 52
3
12
ก.
ข.
52
52
3
12
ค.
ง.
13
13

ค. 2

8. ทหำร 3 นำย จุดพรุสง่ สัญญำณทุกๆ 60 นำที, 120 นำที และ
30 นำที ถ้ำทหำรทัง้ 3 นำยเริม่ จุดพรุสง่ สัญญำณพร้อมกัน
เวลำ 6.00 น. แล้วจะจุดพร้อมกันอีกครังในเวลำใด
้
ก. 7.00 น.
ข. 8.00 น.
ค. 9.00 น.
ง. 10.00 น.
9. ผลลัพธ์ของ

12    5   8  3  2  10  9  8  7
4  8    2  11   13 

ตรงกับข้อใด
ก. 42
ข. 40
ค. 40
ง. 42
10. จำนวนนับทีม่ ำกทีส่ ดุ ทีห่ ำร 81, 133 และ 159 แล้วเหลือเศษ
เท่ำกันถ้ำจำนวนนับนัน้ คือ a อยำกทรำบว่ำ 1 + 2 + 3 + 4
+ 5 + ...+ a มีคำ่ เท่ำใด
ก. 381
ข. 391
ค. 351
ง. 341
11. ให้ a, b เป็นจำนวนเต็มบวกซึง่ a  b = 8,372 ถ้ำ a และ b มี
ค่ำต่ำงกันน้อยทีส่ ดุ อยำกทรำบว่ำ 5 หำร a + b จะมี เศษ
เท่ำใด
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
12.

2

4  3 8  5 32  27 3

ก. 3
ค. 4
13.

27 . 12 .3 64

ก.60
ค. 70
14.

16 

มีคำ่ ตรงกับข้อใด
ข. -3
ง. -4

มีคำ่ ตรงกับข้อใด
ข. 64
ง. 72

81  3 125 มีคำ่ ตรงกับข้อใด

ก. 0
ข. 1
ค. 3
ง. 4
15. ข้อใดเป็นจำนวนตรรกยะทุกจำนวน
ก.

22
, 4 ,1.33
7

ค. 8, 4 , 16

22
, 8 , 
7
22
ง. , 16 , 9
7

ข.

16. กำหนดให้ A = (28  16 3) 0.25 และ B =
4  2 3 จงหำค่ำ B - A

ก. 1
ค. 3

ข. 2
ง. 4
3  4 

17. จงหาค่า

1   5  

ก.

1
4

ข.

7
6

ค.

7  2
6  2

ง.

2  7
2  6

18. คนงำน 6 คนทำงำนชิน้ หนึ่งแล้วเสร็จในเวลำ 4 ชั ่วโมง อยำก
ทรำบว่ำคนงำน 8 คน จะทำงำนแล้วเสร็จในเวลำกีว่ นั
ก. 1
ข. 3
ค. 4
ง. 5
19. ดำขนของลงจำกรถบรรทุกแล้วเสร็จในเวลำ 24 นำที
น้องชำยของดำช่วยขนลงงำนจะแล้วเสร็จในเวลำ 15 นำที
ถ้ำน้องชำยของดำทำคนเดียวจะใช้เวลำนำนเท่ำใดงำนจึงแล้ว
เสร็จ
ก. 30
ข. 40
ค. 48
ง. 60
20. ท่อ ก กับท่อ ข ขณะอ่ำงว่ำงไขน้ ำเข้ำอ่ำงเต็มใน 10 นำที
และ 15 นำที ตำมลำดับ ถ้ำเปิ ดน้ ำ 2 ท่อพร้อมกัน ขณะมี
น้ ำ

2
ของอ่ำงน้ ำจะเต็มในกีน่ ำที
3

ก. 1 นำที
ค. 3 นำที
21. ถ้า

3x  2

6

ข. 2 นำที
ง. 4 นำที

2x  7
= 0 แล้ว 7x มีค่าเท่าไร
3

ก. 14

ข. 15

ค. 16

ง. 17

22. 2x+3 = 4ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เมื่อ 2x+3 มีหน่วยเป็ นไร่ จงหา
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. ถ้ำ (2x + 3y) : (3x – 2y) = 2 : 1 แล้ว x : y มีคำ่ เท่ำใด
ก. 2 : 5
ข. 5 : 2
ค. 4 : 7
ง. 7 : 4
26. ถ้ำ x : y : z = 2 : 3 : 1 และ x + 2y – 3z = 10 แล้ว x + y +
z มีคำ่ เท่ำใด
ก. 4
ข. 8
ค. 12
ง. 16
27. พ่อแบ่งเงิน 70,000 บำท ให้บตุ ร 3 คน โดยถ้ำคนโตได้ 5
บำท คนกลำงจะได้ 4 บำท และถ้ำคนกลำงได้ 3 บำท คนเล็ก
จะได้ 2 บำท ดังนัน้ คนกลำงจะได้รบั ส่วนแบ่งทัง้ สิน้ กีบ่ ำท
ก. 12,000
ข. 14,000
ค. 22,000
ง. 24,000
28. มุมของสำมเหลีย่ มมีอตั รำส่วน 3 : 4 : 5 มุมใหญ่ทสี่ ดุ ของ
สำมเหลีย่ มกำงกีอ่ งศำ
ก. 45
ข. 65
ค. 75
ง. 85
29. อัตรำส่วนจำนวนพนักงำนชำยต่อจำนวนพนักงำนหญิงใน
โรงงำนแห่งหนึ่งเท่ำกับ 2 : 3 ต่อมำโรงงำนรับพนักงำนชำย
เพิม่ ขึน้ อีก 15 คน ทำให้อตั รำส่วนจำนวนพนักงำนชำยต่อ
จำนวนพนักงำนหญิงเท่ำกับ 5 : 6 จำนวนพนักงำนชำยใน
ตอนแรกมีคำ่ เท่ำใด
ก. 40 คน
ข. 48 คน
ค. 55 คน
ง. 60 คน
30. ถ้ำประกำศขำยสินค้ำอย่ำงหนึ่งเป็นเงิน 504 จะได้กำไร 40%
แต่ถำ้ ขำยไปเป็นเงิน 450 จะได้กำไรกีเ่ ปอร์เซ็นต์
ก. 25%
ข. 29%
ค. 33%
ง. 37%
31. บริษทั แห่งหนึ่งผลิตสินค้ำ A จำนวน x ชิน้ โดยมีตน้ ทุนในกำร
ผลิตต่อ x ชิน้ คือ M = 6x + 900 บำท และรำคำขำยต่อ x
ชิน้ คือ N = 10x + 80 บำท ถ้ำต้องกำรขำยให้ได้กำไร 25%
จะต้องผลิตสินค้ำชนิดนี้กชี่ น้ิ (โดยมีเงือ่ นไขว่ำขำยสินค้ำได้
หมดและยังไม่ได้คดิ ภำษี)
ก. 112
ข. 214
ค. 316
ง. 418

32. ขำยสินค้ำอย่ำงหนึ่ง โดยลดรำคำลง 10% แล้ว ลดจำกทีล่ ด
แล้วอีก 10 % จะเท่ำกับ
ก. ลดทีเดียว 19%
ข. ลดทีเดียว 20%
ค. ลดทีเดียว 21%
ง. ลด 15% แล้วลดอีก 5%
33. มนัสไปเปิ ดท้ำยขำยของอย่ำงหนึ่งคิดกำไร 40% แต่ถำ้ ลูกค้ำ
ขอต่อรองรำคำเขำลดให้ 20% ดังนัน้ มนัสยังเหลือได้กำไร
เท่ำใด
ก. 12%
ข. 16%
ค. 20%
ง. 24%
34. สินค้ำชนิดหนึ่งติดป้ำยบอกรำคำโดยมีกำไร 30% แต่ต่อมำ
สินค้ำนัน้ ตกรุ่น จึงประกำศลดรำคำลง 30% อยำกทรำบว่ำ
ถ้ำขำยสินค้ำนัน้ ไปตำมรำคำทีป่ ระกำศไว้ จะมีกำไรหรือ
ขำดทุนกีเ่ ปอร์เซ็นต์
ก. เท่ำทุน
ข. กำไร 3 %
ค. กำไร 9%
ง. ขำดทุน 9%
35. เมือ่ 2 ปีทแี่ ล้วอัตรำส่วนของอำยุของพีต่ ่ออำยุของน้อง
ั บนั อัตรำส่วนดังกล่ำวเป็น 3 : 2 อีก ปจจุ
ั บนั
เป็น 5 : 3 ปจจุ
อำยุของพีม่ ำกกว่ำอำยุของน้องกีป่ ี
ก. 2
ข. 4
ค. 6
ง. 8
36. ผสมน้ ำตำลทรำยสองชนิดรำคำกิโลกรัมละ 12 บำท และ 14
บำท ในอัตรำส่วนเท่ำใดจึงจะขำยน้ ำตำลผสมในรำคำ
กิโลกรัมละ 15 บำท แล้วยังได้กำไร 20%
ก. 3 : 2
ข. 4 : 1
ค. 5 : 2
ง. 3 : 1
37. ถังใบหนึ่งมีน้ ำเกลืออยู่ 1.5 ลิตร ซึง่ มีควำมเข้มข้นของเกลือ
ผสมอยู่ 30% ถ้ำต้องกำรให้น้ ำเกลือมีเกลือผสมอยู่ 10%
จะต้องเติมน้ ำเปล่ำลงไปกีล่ ติ ร
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
38. จงหำพิกดั จุด A / ทีเ่ กิดจำกกำรหมุนรูป สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำ
ABCD มีจุดยอด A (-3, 6 ) , B (4 , 6) , C (4 ,2 ) และ
D(-3 , 2) รอบจุดกำเนิด 90 องศำ ทวนเข็มนำฬิกำ
ก. (6 , 3)
ข. (6 , -3)
ค. (-6 , 3)
ง. (-6 , -3)
จ. ( -4 , 2)
39. จงหำพิกดั A / ทีเ่ กิดจำกกำรหมุนรูป ABC ทีม่ จี ุดยอด
A(2 , 3) , B(9, 8) , C (7,1) 180 องศำ รอบจุดกำเนิด

ก. (-2 , 3)
ง. (2 , 3)

ข. (-2 , -3)
จ. (-3 , 2)

ค. (2 , -3)

40. จงหำพิกดั A / ทีเ่ กิดจำกกำรสะท้อนรูป ABC มีจุดยอด
A(-3 , 2) ,B(1, 4) ,C(3, 1 ) ข้ำมแกน Y
ก. (3 , 2)
ข. (-3 , 2)
ค. (3 , -2)
ง. (-3, -2)
จ. ( - 2 , -3 )
2 2 n  2 2 n1
2  3n 2  3 n 1
ตรงกับข้อใด

3  2 n  8  2 n2
15  6 n
ก. 2 1
ข. 2  n

41. ค่ำของ

ค. 3  n

ง. 3 n
7

3

5

15
81
25
42. ถ้ำ y  2          แล้ว รำกทีส่ อง
 16   80 
 24 

ของ y มีคำ่ เท่ำใด
ก. 1 และ – 1
ค. 3 และ – 3

ข. 2 และ – 2
ง. 4 และ – 4

43. จำกรูป BC ยำวเท่ำใด
A
30

26
B

C

D

18

1) 8 หน่วย
3) 12 หน่วย
44. จำกรูป กำหนดให้

2) 10 หน่วย
4) 14 หน่วย

AB // CD , ABˆE  45 และ

CDˆ G  75 มุมกลับ BFD
มีขนำดกีอ่ งศำ
A

E

45 B
F

C

75

D

G

1) 240
2) 250
3) 260
4) 270
45. จุ๊บแจงมีเหรียญบำทอยู่จำนวนหนึ่ง แม่ให้เหรียญสิบบำทมำ
อีกเท่ำกับจำนวนเหรียญทีม่ อี ยู่ นับเงินได้ 275 บำท แม่ให้
เหรียญสิบบำทมำกีเ่ หรียญ
1) 25 เหรียญ
2) 26 เหรียญ
3) 35 เหรียญ
4) 40 เหรียญ

46. ทีด่ นิ รูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำแปลงหนึ่ง กว้ำง 12 เมตร ยำว 19
เมตร ถ้ำจะถมทีแ่ ปลงนี้ให้สงู ขึน้ กว่ำเดิม 25 เซนติเมตร
จะต้องซื้อทรำยมำถมทีป่ ระมำณกีค่ นั รถ ถ้ำกระบะบรรทุก
ทรำยกว้ำง 2 เมตร ยำว 3.5 เมตร และสูง 75 เซนติเมตร
1. 5
2. 8
3. 11
4. 13
5. 15
47. กมลชนก เดินจำกบ้ำนเพื่อไปโรงเรียนโดยเดินไปทำงทิศ
ตะวันออก 20 เมตร แล้งเดินไปทำงทิศใต้ 12 เมตร ถึงร้ำน
ขำยหนังสือหยุดซื้อหนังสือ 1 เล่ม แล้วเดินต่อไปในทิศ
ตะวันออก 16 เมตร และเดินไปทำงทิศใต้อกี 15 เมตร ถึง
โรงเรียน อยำกทรำบว่ำบ้ำนอยู่ห่ำงจำกโรงเรียนกีเ่ มตร
1. 35
2. 45
3. 55
4. 63
5. 65
48. AB ยำว 8 เซนติเมตร BC ยำว 6 เซนติเมตร และ AC ยำว
10 เซนติเมตร ซึง่ AC, AB, และ BC เป็นเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ของครึง่ วงกลมตำมลำดับ จงหำว่ำพื้นทีส่ ว่ นทีแ่ รเงำตรงกับ
ข้อใด

1. 12
2. 18
3. 20
4. 24
5. 26
49. วงกลมสองวง รัศมีเท่ำกันคือ 2 หน่วย ตัดกันดังรูป จงหำ
พื้นทีส่ ว่ นทีแ่ รเงำ

1.

ตำรำงหน่วย

2.

ตำรำงหน่วย

3.

ตำรำงหน่วย

4.
ตำรำงหน่วย
50. ในเวลำ 3 ปีขำ้ งหน้ำ พ่อมีอำยุเป็น 2 เท่ำของบุตรชำยของเขำ
เมือ่ 15 ปีล่วงมำแล้ว พ่อมีอำยุเป็น 5 เท่ำของบุตรชำย
ั บนั อัตรำส่วนของอำยุลูกต่ออำยุพ่อเป็นเท่ำใด
ปจจุ
1. 7/15
2. 2/5
3. 3/5
4. 3/4
5. 4/5

วิ ทยาศาสตร์ ( 50 ข้อ 220 คะแนน)
51. องค์ประกอบสำคัญของดอกสมบูรณ์เพศคือสิง่ ใด
ก. มีกลีบเลี้ยงและเกสรตัวผู้
ข. มีกลีบดอกและเกสรตัวเมีย
ค. มีเกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมีย
ง. มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรตัวผู้
52. ถ้ำพืชขำดแร่ธำตุชนิดใดจะทำให้ยอดเน่ำ รำกเน่ ำ ใบแก่
เหลืองซีด
ก. ฟอสฟอรัส
ข. ไนโตรเจน
ค. แมกนีเซียม
ง. กำมะถัน
53. มีสำรอยู่ 3 ชนิดผสมกันอยู่ สำร ก 30% สำร ข 20% สำร ค
50% สำรใดเป็นตัวทำละลำย
ก. สำร ก อย่ำงเดียว
ข. สำร ข อย่ำงเดียว
ค. สำร ค อย่ำงเดียว
ง. สำร ก และสำร ค
54. กรดใดต่อไปนี้เป็นกรดทีไ่ ด้จำกพืชทัง้ หมด
ก. น้ ำมะนำว กรดไนตริก
ข. น้ ำมะนำว กรดแอซีติก
ค. น้ ำมะขำม กรดซัลฟิ วริก
ง. น้ ำมะขำม กรดไฮโดรคลอริก
55. อุณหภูม ิ 37 องศำเซลเซียส สำมำรถแปลงได้เป็นกีอ่ งศำเคล
วิน (K)
ก. 300 องศำ
ข. 310 องศำ
ค. 320 องศำ
ง. 330 องศำ
56. หย่อมควำมกดอำกำศต่ำในซีกโลกใต้ กำรเคลื่อนทีข่ องลมมี
ลักษณะอย่ำงไร
ก. พัดเวียนเข้ำหำศูนย์กลำง ทิศตำมเข็มนำฬิกำ
ข. พัดเวียนเข้ำหำศูนย์กลำง ทิศทวนเข็มนำฬิกำ
ค. พัดเวียนออกจำกศูนย์กลำง ทิศตำมเข็มนำฬิกำ
ง. พัดเวียนออกจำกศูนย์กลำง ทิศทวนเข็มนำฬิกำ
57. CFC คือสำรประกอบที่ประกอบด้วยธำตุใด
ก. คำร์บอน ฟลูออรีน ปรอท
ข. คำร์บอน คลอรีน ไนโตรเจน
ค. คำร์บอน ฟลูออรีน คลอรีน
ง. คำร์บอน ซัลเฟอร์ แมงกำนีส
58. หน่วยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ในร่ำงกำยของคน คือ ข้อใด
ก. เซลล์
ข. เนื้อเยื่อ
ค. นิวเคลียส
ง. ผนังเซลล์
59. กระเพำะอำหำรของคนเรำมีเอนไซม์ชนิดใดช่วยในกำรย่อย
อำหำร และทำงำนได้ดใี นสภำวะเช่นใด
ก. ไลเปส / เบส
ข. เปปซิน / กรด
ค. อะไมเลส / เบส
ง. กรดไฮโดรคลอริก / กรด

60. สำรในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกีย่ วข้องกับกำรแข็งตัวของเลือด
ก. ทรอมบิน
ข. โกลบูลนิ
ค. โปรทรอมบิน
ง. วิตำมินเคและแคลเซียม
61. สำรในข้อใดทีไ่ ม่สำมำรถผ่ำนเข้ำสูห่ น่วยไตได้
ก. เกลือแร่
ข. กรดอะมิโน
ค. น้ ำตำลกลูโคส ง. เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขำว
62. เมือ่ ดืม่ สุรำจะทำให้เกิดอำกำรมึนเมำ ร่ำงกำยไม่สำมำรถทรง
ตัวได้ เกีย่ วข้องกับอวัยวะส่วนใดมำกทีส่ ดุ
ก. ซีรบี รัม
ข. ซีรเี บลลัม
ค. ไฮโพทำลำมัส
ง. เมดุลลำ ออบลองกำตำ
63. วิตำมินชนิดใดทีร่ ่ำงกำยเรำสำมำรถสร้ำงขึน้ ได้เอง
ก. วิตำมิน D
ข. วิตำมิน K
ค. วิตำมิน B12
ง. วิตำมิน D, K และ B12
64. ข้อใดมีควำมสัมพันธ์กนั มำกทีส่ ดุ
ก. ตำบอดสี – วิตำมิน A
ข. คอพอก – ธำตุไอโอดีน
ค. โรคเหน็บชำ – วิตำมิน B
ง. โรคกระดูกอ่อน – ธำตุเหล็ก
65. กำรสืบพันธุ์โดยวิธคี อนจูเกชัน (conjugation) ของพำรำมี
เซียม 2 ตัวจะได้พำรำมีเซียม
ใหม่กตี่ วั
ก. 4 ตัว
ข. 6 ตัว
ค. 8 ตัว
ง. 10 ตัว
66. สิง่ มีชวี ติ ชนิดใดมีกำรสืบพันธุ์ โดยกำรแบ่งตัวออกเป็นสอง
ก. ถุงมะนำว ถั ่วงอก ข. อะมีบำ พำรำมีเซียม
ค. เห็ด สำหร่ำยสีเขียว ง. ไส้เดือนดิน พยำธิตวั ตืด
67. สิง่ มีชวี ติ ในข้อใดมีกำรสืบพันธุ์โดยกำรแตกหน่อ
ก. ผึง้ เพลี้ย
ข. ไฮดรำ ยีสต์
ค. อะมีบำ พำรำมีเซียม ง. ดำวทะเล พลำนำเรีย
68. อวัยวะใดไม่สำมำรถทำหน้ำทีแ่ ลกเปลีย่ นแก๊สได้โดยตรง
ก. จมูก
ข. ผิวหนังกบ
ค. เหงือกปลำ
ง. ถุงลมเล็กๆ ในปอด
69. ไฮดรำมีกำรสืบพันธุ์โดยวิธใี ด
ก. กำรงอกใหม่
ข. กำรปฏิสนธิ
ค. กำรแตกหน่อ
ง. กำรแบ่งตัวออกเป็นสอง
70. อะตอมของธำตุอำร์กอน (Ar) ประกอบด้วยจำนวนโปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอนเท่ำกับ 18, 22, 18 อนุภำค
ตำมลำดับ นิวเคลียสของธำตุ Ar มีประจุชนิดใด
ก. กลำง
ข. ลบ
ค. บวก
ง. ขึน้ กับอุณหภูมแิ ละแสง
71. ข้อใดจัดเป็นสำรประกอบทัง้ หมด
ก. แยม กรดน้ ำส้ม ยูเรีย
ข. ด่ำงทับทิม น้ ำเชือ่ ม จุนสี
ค. น้ ำมัน น้ ำมันดิบ แนพทำลีน

ง. โซดำแอช กรดแอสคอร์บกิ สำรส้ม
72. แร่แมกนีไทต์ เป็นสำรประกอบระหว่ำงธำตุชนิดใด
ก. นิกเกิล และเหล็ก
ข. เหล็ก และออกซิเจน
ค. โคบอลต์ และออกซิเจน
ง. โครเมียม และออกซิเจน
73. ปฏิกริ ยิ ำเคมีในข้อใดในต่อไปนี้ ทำให้เกิดแก๊ส
คำร์บอนไดออกไซด์
ก. สังกะสีกบั กรดซัลฟิ วริก
ข. แคลเซียมคำร์ไบด์กบั น้ ำ
ค.กำรเผำไหม้ของน้ ำมันเบนซิน
ง. อะลูมเิ นียมกับสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์
74. จะต้องใช้กระจกชนิดใดจึงจะทำให้เกิดภำพเสมือนทีม่ ขี นำด
ใหญ่กว่ำวัตถุ
ก. กระจกนูน
ข. กระจกโค้ง
ค. กระจกเว้ำ
ง. กระจกเงำรำบ
75. ภำพทีไ่ ด้จำกกำรมองผ่ำนกล้องโทรทรรศน์จะมีลกั ษณะอย่ำงไร
ก. ภำพจริง หัวตัง้
ข. ภำพเสมือน หัวตัง้
ค. ภำพจริง หัวกลับด้ำนเดียวกับวัตถุ
ง. ภำพเสมือน หัวกลับด้ำนเดียวกับวัตถุ
76. น้ ำ 150 กรัม 20 °C ผสมกับน้ ำ 100 กรัม 80 °C จง
คำนวณหำอุณหภูมผิ สม
1. 40 °C
2. 42°C
3. 44°C
4. 50 °C
5. °C
77. โลหะชิน้ หนึ่งมวล 400 กรัม อุณหภูม ิ 20 องศำเซลเซียส วำง
ไว้กลำงแดดจนมีอุณหภูมเิ ป็น 50 องศำเซลเซียส โลหะนี้รบั
พลังงำนควำมร้อนจำกแสงแดดไว้กแี่ คลอรี ถ้ำโลหะนี้ 1 กรัม
เมือ่ ได้รบั ควำมร้อน 0.3 แคลอรี จะมีอุณหภูมสิ งู ขึน้ 1 องศำ
เซลเซียส
1. 2,400
2. 3,600
3. 4,200
4. 6,000
78. เมือ่ เผำเนื้อปลำแห้ง 1 กรัม ในแคลอรีมเิ ตอร์ จะมีควำมร้อน
เกิดขึน้ ทำให้น้ ำ 3,000 กรัม มีอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ 1 องศำ
เซลเซียส ดังนัน้ เนื้อปลำ 10 กรัม จะให้พลังงำนควำมร้อนกี่
กิโลแคลอรี
1. 3
2. 15
3. 20
4. 30
79. ต้องกำรทำให้น้ ำร้อน 400 กรัม 100 องศำเซลเซียส ในชำม
กระเบือ้ ง ลดอุณหภูมลิ งเหลือ 40 องศำเซลเซียส ควรเติม
น้ ำแข็ง 0 องศำเซลเซียส ลงไปกีก่ รัม (กำหนดควำมร้อนแฝง
จำเพำะของแข็ง 80 แคลอรีต่อกรัม,ควำมจุควำมร้อนจำเพำะ
ของน้ ำ 1 แคลอรีต่อกรัม-องศำเซลเซียส)

80.

81.

82.

83.

84.

85.

1. 100 กรัม
2. 200 กรัม
3. 300 กรัม
4. 600 กรัม
นำสำร A มำหำจุดเดือดปรำกฏว่ำมีจุดเดือดที่ 95 °C เมือ่ นำ
สำร A มำเพิม่ ปริมำณเป็น 2 เท่ำ มำหำจุดเดือด อีกครังหนึ
้ ่ง
จะได้จุดเดือดเท่ำใด
1. 95 °C
2. น้อยกว่ำ 95 °C
3. มำกกว่ำ 95 °C
4. 190 °C
ไอน้ ำอุณหภูม ิ 100 องศำเซลเซียส จำนวน 3 กรัม กลำยเป็ น
น้ ำอุณหภูม ิ 12 องศำเซลเซียส จะต้องลดพลังงำนควำมร้อน
แฝงของกำรหลอมเหลวของน้ ำแข็ง 80 แคลอรีต่อกรัมและ
ควำมร้อนแฝงจำเพำะของกำรกลำยเป็นไอน้ ำของน้ ำ 540
แคลอรีต่อกรัม
1. 2,124
2. 1,920
3. 1,884
4. 584
ทองเหลืองก้อนหนึ่งมวล 500 กรัม จมอยู่ในน้ ำ เมือ่ นำมำตีขน้ึ
รูปเป็นขันทองเหลือง ปรำกฏว่ำขันลอยน้ ำได้ เป็นเพรำะ
ก. เนื้อทองเหลืองของขันทองเหลือง มีควำมหนำแน่นมำกขึน้
ข. ขันทองเหลืองมีควำมหนำแน่นน้อย น้อยกว่ำก้อน
ทองเหลือง
ค. ก้อนทองเหลืองมีปริมำตรน้อยกว่ำขันทองเหลือง เมือ่ มวล
เท่ำกัน
ข้อใดถูกต้อง
1. ก และ ข
2. ข และ ค
3. ก และ ค
4. ก, ข และ ค
ั ้ ำมวล 600 กรัม ลอยตัวนิ่งๆอยู่ใต้น้ ำ โดยใช้วธิ พี อ
ปลำปกเป
งงถุงลมด้วยอำกำศ เพื่อปรับร่ำงกำยให้มคี วำมหนำแน่น
เท่ำกับ 1 กรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร ซึง่ เท่ำกับน้ ำพอดี ถ้ำ
ขณะยังไม่พองถุงลมมีควำมหนำแน่น 1.25 กรัมต่อลูกบำศก์
เซนติเมตร ปลำจะต้องพองถุงลมให้มปี ริมำตรกีล่ ูกบำศก์
เซนติเมตร
1. 90
2. 120
3. 480
4. 600
ใช้หนังสติก๊ ยังลูกกระสุนขึน้ แนวดิง่ จนลูกกระสุนขึน้ ไปถึง
จุดสูงสุด ขันตอนกำรเปลี
้
ย่ นแปลงพลังงำนของลูกกระสุน
เป็นไปตำมข้อใด
1. พลังงำนจลน์ พลังงำนจลน์ พลังงำนศักย์
2. พลังงำนจลน์ พลังงำนศักย์ พลังงำนจลน์
3. พลังงำนศักย์ พลังงำนจลน์ พลังงำนศักย์
4. พลังงำนศักย์ พลังงำนศักย์ พลังงำนจลน์
ลูกบอล 0.2 กิโลกรัม ตกจำกทีส่ งู 5 เมตร เหนือพื้นดิน ขณะ
เคลื่อนทีล่ งได้ 1.25 เมตร จะมีพลังงำนจลน์เท่ำใด (กำหนด
ควำมเร่งเนื่องจำกสนำมโน้มถ่วง 10 เมตรต่อวินำที 2 และไม่
คิดแรงต้ำนอำกำศ)

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

1. 1.25 จูล
2. 2.5 จูล
3. 7.5 จูล
4. 10.0 จูล
ในกำรหำควำมลึกของทะเลโดยส่งคลื่นเสียงควำมถี่ 4
กิโลเฮิรตซ์ ลงในน้ ำทะเล ได้ยนิ เสียงสะท้อนกลับมำภำยใน
เวลำ 2 วินำที ถ้ำควำมเร็วของคลื่นเสียงในน้ ำทะเลเท่ำกับ
1,420 เมตรต่อวินำที ทะเลมีควำมลึกกีเ่ มตร
1. 1,000
2. 1,420
3. 2,840
4. 5,680
เลนส์ใกล้ตำในกล้องโทรทรรศน์ ดำรำศำสตร์ชนิดหักเหแสง ให้
ภำพของดำวตำมข้อใด
1. ภำพจริง หัวกลับ โตกว่ำทีเ่ ห็นด้วยตำเปล่ำ
2. ภำพเสมือน หัวตัง้ โตกว่ำทีเ่ ห็นด้วยตำเปล่ำ
3. ภำพเสมือน หัวกลับ โตกว่ำทีเ่ ห็นด้วยตำเปล่ำ
4. ภำพเสมือน หัวกลับ ใหญ่กว่ำวัตถุ
แว่นขยำยทีใ่ ห้กำลังขยำย 6 เท่ำ ในระยะ 25 เซนติเมตร จะมี
ควำมยำวโฟกัสกีเ่ ซนติเมตร
1. 3.6
2. 4.2
3. 5.0
4. 10
วำงวัตถุหน้ำเลนส์เว้ำ ควำมยำวโฟกัส 10 เซนติเมตร ห่ำง
จำกเลนส์ 20 เซนติเมตร จงหำภำพทีเ่ กิดจำกเลนส์มขี นำดกี่
เท่ำของวัตถุ
1. 0.25
2. 0.33
3. 0.66
4. 3
เมือ่ วำงวัตถุห่ำงเลนส์ 10 เซนติเมตร เกิดภำพเสมือนด้ำน
เดียวกับวัตถุห่ำงเลนส์ 15 เซนติเมตร เลนส์เป็นเลนส์ชนิดใด
ควำมยำวโฟกัสเท่ำใด
1. เลนส์นูน ควำมยำวโฟกัส 30 เซนติเมตร
2. เลนส์เว้ำ ควำมยำวโฟกัส 30 เซนติเมตร
3. เลนส์นูน ควำมยำวโฟกัส 6 เซนติเมตร
4. เลนส์เว้ำ ควำมยำวโฟกัส 6 เซนติเมตร
เลนส์นูน A, B, C มีควำมยำวโฟกัส 8, 24, และ 0.2
เซนติเมตร ตำมลำดับ ถ้ำต้องกำรเลือกมำทำกล้อง
โทรทรรศน์อย่ำงง่ำยให้มกี ำลังขยำยมำกทีส่ ุด ควรใช้เลนส์ใด
เป็นเลนส์ใกล้วตั ถุ และเลนส์ใกล้ตำตำมลำดับ
1. A, B
2. B, C
3. C, A
4. C, B
จะต้องวำงวัตถุทรี่ ะยะใดต่อไปนี้หน้ำเลนส์นูน ควำมยำวโฟกัส
12 เซนติเมตร จึงจะเกิดภำพบนฉำกขนำดใหญ่กว่ำวัตถุ
1. 10 เซนติเมตร
2. 15 เซนติเมตร
3. 25 เซนติเมตร
4. 10 เซนติเมตร และ15 เซนติเมตร

93. แก๊สทีเ่ ป็นส่วนประกอบของอำกำศเรียงจำกน้อยไปหำมำกที่
ถูกต้อง คืออะไร
1. O2 CO2 Ar N2
2. CO2 Ar O2 N2
3. Ar N2 O2 CO2
4. N2 O2 CO2 Ar
94. บรรยำกำศชันใดมี
้ ควำมสำคัญต่อสิง่ มีชวี ติ มำกทีส่ ดุ
1. เอกโซสเฟี ยร์
2. โทรโพสเฟี ยร์
3. สตรำโตสเฟี ยร์
4. ไอโอโนสเฟี ยร์
95. นักบินมักจะทำกำรบินอยู่ในบรรยำกำศชันใด
้
1. เมโซสเฟี ยร์
2. โทรโพสเฟี ยร์
3. สตรำโตสเฟี ยร์
4. เทอร์โมสเฟี ยร์
96. ชันบรรยำกำศของโลกไม่
้
ฟ้ ุงกระจำยออกไปสูอ่ วกำศเพรำะ
เหตุใด
1. ชันโอโซนกั
้
นไว้
้
2. แรงดึงดูดของโลก
3. แรงผลักจำกดวงอำทิตย์ 4. ชันคำร์
้ บอนไดออกไซด์กนไว้
ั้
97. ทีอ่ ุณหภูม ิ 30 องศำเซลเซียส อำกำศอิ่มตัวด้วยไอน้ ำ 160
กรัม/ลูกบำศก์เมตร แต่ในขณะนัน้ มีไอน้ ำเพียง 140 กรัม/
ลูกบำศก์เมตร จงหำควำมชืน้ สัมพัทธ์ของอำกำศ
1. 67.5%
2. 72.5%
3. 75.5%
4. 87.5%
98. อำกำศ 045 ลูกบำศก์เมตร มีไอน้ ำจริงๆ 126 กรัม เมือ่ ทำให้
อำกำศอิม่ ตัวจะมีไอน้ ำ 175 กรัม จงหำควำมชืน้ สัมพัทธ์
1. 67%
2. 72%
3. 75%
4. 87%
99. พื้นห้องขนำด 6 m x 5m มีแรงดันอำกำศมำกระทำ
3,000,000 N จงหำควำมดันอำกำศบนพื้นห้อง
1. 100,000N/m2
2. 120,000N/m2
3. 140,000N/m2
4. 150,000N/m2
100. ทีอ่ ุณหภูม ิ 20 OC อำกำศอิม่ ตัวด้วยไอน้ ำ25 g/m3 ถ้ำขณะนัน้
อำกำศมีควำมชืน้ สัมบูรณ์ 15 g/m3 อำกำศมีควำมชืน้ สัมพัทธ์
เท่ำไร
1. 40%
2. 50%
3. 60%
4. 70%

ภาษาอังกฤษ ( 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
1. hip
2. shoulder
3. ankle
4. face
103. ________ are kinds of illnesses.
1 Cold, hot and windy
2 Water, milk and orange juice

legs.

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.

146.

1. modern

2. appropriate

3. filthy

4. sticky

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.

