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คาชี้แจง
ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. แท่งโลหะ 4 แท่ง ทาจากโลหะต่างชนิดกัน แต่ละแท่งมีขนาดและความยาวเท่ากัน จุ่มในบีกเกอร์ที่มีน้ าเดือด
นาน 2.5 นาที พบว่าแท่งโลหะทั้ง 4 มีอุณหภูมิต่างกันดังตาราง
จากตารางด้านล่าง ควรเลือกใช้โลหะใดในการผลิตภาชนะหุงต้ม
แท่ งโลหะ
A
B
C
D

อุณหภูมิของแท่ งโลหะ ( )
ก่ อนจุ่มน้าเดือด
หลังจุ่มน้าเดือด
25
70
25
50
25
45
25
75

1. A
2. B
3. C
4. D
2. ในการทดลองเพือ่ ศึกษาการสะท้อนของแสง ถ้าให้รังสีตกกระทบทามุมกับผิวกระจกเงาเป็ นมุม 30 องศา
รังสีสะท้อนจะทามุมกับเส้นแนวฉากกี่องศา
1. 30 องศา
2. 60 องศา
3. 75 องศา
4. 90 องศา
3. ดอกไม้ชนิดใดเป็ นดอกสมบูรณ์เพศ
ส่ วนประกอบของดอกไม้
ชนิดของดอกไม้
กลีบเลีย้ ง
กลีบดอก
เกสรเพศผู้
เกสรเพศเมีย
A
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี
B
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี
C
มี
มี
มี
มี
D
มี
มี
มี
มี
1. A และ B
2. B และ C
3. C และ D
4. A และ D
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเหาฉลามกับฉลาม มีลกั ษณะเช่นเดียวกับข้อใด
1. นกเอี้ยงกับควาย
2. เหาบนสุนขั
3. แบคทีเรี ยในปมรากถัว่
4. กล้วยไม้บนต้นไม้
5. ข้อใดเป็ นสารเนื้อผสมทั้งหมด
1. น้ าเกลือ
น้ าหวาน
น้ าส้มสายชู 2. น้ าคลอง
น้ าปลา
น้ าส้มคั้น
3. น้ ากลัน่
น้ าประปา
น้ าเชื่อม
4. น้ าพริ ก
น้ าแป้ งดิบ
น้ าโคลน
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6. ปริ มาณอาหารประเภทต่าง ๆ ในอาหาร 4 ชนิด ที่มีปริ มาณเท่ากัน อาหารชนิดใดให้พลังงานสูงสุด
ชนิดอาหาร
A
B
C
D

โปรตีน
1
2
1
1

สารอาหาร ( กรัม )
ไขมัน
คาร์ โบไฮเดรต
2
1
1
1
2
2
1
2

1. A
2. B
3. C
4. D
7. สาหร่ ายหางกระรอก
ลูกอ๊อด
ปลาเล็ก
ปลาใหญ่ ถ้าปลาเล็กตายหมด จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
1. ลูกอ๊อดมีจานวนลดลง
2. ปลาใหญ่มีจานวนเพิม่ มากขึ้น
3. สาหร่ ายหางกระรอกมีจานวนเท่าเดิม
4. ลูกอ๊อดมีจานวนเพิม่ ขึ้น
8. จากตารางวัตถุทุกชนิดมีรูปร่ างเหมือนกัน ถ้านาไปใส่ในบีกเกอร์ที่บรรจุน้ าเกลือ ที่มีความหนาแน่น 1.8 กรัม
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ผลการทดลองข้อใดถูกต้อง
วัตถุ
A
B
C
D
E

ความหนาแน่ น ( กรัมต่ อลูกบาศก์ เซนติเมตร )
2.7
1.5
1.0
4.3
0.7

1. วัตถุ E เท่านั้นที่ลอยในน้ าเกลือ
2. วัตถุ A,B และD จมในน้ าเกลือ
3. วัตถุ B,C และ E ลอยในน้ าเกลือ
4. วัตถุ D เท่านั้นที่จมในน้ าเกลือ
9. ดาวเคราะห์นอ้ ยอยูร่ ะหว่างดาวเคราะห์คู่ใด
1. ดาวพุธกับดาวศุกร์
2. ดาวศุกร์กบั โลก
3. โลกกับดาวอังคาร
4. ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี
10. ด.ช.นิกรเฝ้ าดูดาวบนท้องฟ้ าตลอดทั้งคืน เห็นการขึ้นและตกของกลุ่มดาวกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากสาเหตุใด
1. โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
2. โลกหมุนรอบตัวเอง
3. กลุ่มดาวโคจรรอบโลก
4. กลุ่มดาวโคจรรอบดวงอาทิตย์
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11. ข้อใดเป็ นสารที่อยูใ่ นสถานะเดียวกันทั้งหมด
1. น้ าตาลทราย ทองเหลือง เกลือแกง
2. แอลกอฮอล์ สบู่ น้ าปลา
3. น้ าแข็ง น้ าอัดลม น้ าเชื่อม
4. ถ่าน แชมพู ยาสระผม
12. ข้อใดกล่าวถึงการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ าได้ถูกต้อง
1. ใช้แบตเตอรี่ เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานไฟฟ้ า
2. ไม่ก่อให้เกิดปั ญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
3. ปริ มาณกระแสไฟฟ้ าที่ได้ไม่ข้ นึ อยูก่ บั สภาพอากาศ
4. ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ าในที่ใดก็ได้
13. สายใยอาหารในรู ปประกอบด้วยโซ่อาหารกี่โซ่

14.

15.

16.

17.

1. 4
2. 5
3. 6
4. 7
ข้อใดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1. เติมน้ าตาลทรายลงในกาแฟร้อน
2. ต้มน้ าจนเดือด
3. บ่มมะม่วงแก่จนสุกงอม
4. เติมพริ กไทยป่ นลงในต้มจืด
ข้อใดเป็ นลักษณะทางพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์
1. มีลกั ยิม้ ห่อลิ้นไม่ได้ ขวัญเวียนขวา กระดูกโคนนิ้วหัวแม้มือกระดกไปมาไม่ได้
2. มีปานแดงที่หน้าผาก ห่อลิ้นได้ มีติ่งหู หนังตาชั้นเดียว
3. มีไฝเหนือริ มฝี ปาก ผิวดา ผมหยิก จมูกโด่ง
4. เชิงผมที่หน้าผากแหลม หนังตาสองชั้น ชอบกินเค็ม ไม่มีติ่งหู
คนที่มีปัญหาโรคกระเพาะอาหาร ควรปรับเปลี่ยนการกินอาหารอย่างไร
1. ไม่กินอาหารที่มีเส้นใยสูง เพราะทาให้แผลในกระเพาะหายช้า
2. ไม่กินอิ่มมากเกินไป ทาให้กรดไม่หลัง่ ออกมามากเกินไป
3. กินอาหารและเครื่ องดื่มที่ร้อนจัด เพราะช่วยทาลายเชื้อโรค
4. ดื่มนมบ่อย ๆ เพราะช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร
ด.ญ.เก๋ ยืนอยูร่ ิ มสระน้ าเห็นปลาตัวโตอยูใ่ นน้ า ข้อใดถูกต้อง
1. เห็นปลาอยูต่ ้นื กว่าตาแหน่งจริ ง
2. เห็นปลาอยูล่ ึกกว่าตาแหน่งที่เป็ นจริ ง
3. เห็นปลาที่ตาแหน่งที่เป็ นจริ ง
4. เป็ นได้ท้งั 1 และ 2 ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งของด.ญ.เก๋
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18. โรคใดที่พอ่ แม่เป็ นแล้ว แต่ลูกไม่เป็ น
1. ตาบอดสี
2. เลือดออกไหลไม่หยุด
3. เบาหวาน
4. กระดูกอ่อน
ดูตารางต่ อไปนี้แล้ วตอบคาถามข้ อที่ 19
ตารางแสดงข้อมูลของดาวเคราะห์ A ,B,C และD ซึ้งอยูใ่ นระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์
ระยะทางจากดวงอาทิตย์
( ล้านกิโลเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
( กิโลเมตร )
มวลของดาวเคราะห์
(เท่าของมวลดาวเคราะห์ B )

A
57.91

B
149.60

C
2,870.97

D
4,498.25

4,879

12,756

51,118

49,528

0.055

1.00

14.37

17.15

ข้อมูลของดาวอีก 1 ดวง คือ E เป็ นดังนี้
ดาวเคราะห์ E

- อยูร่ ะหว่างดาวเคราะห์ A และ B
- มีขนาดเท่า ๆ กับดาวเคราะห์ B

19. จากข้อมูล คากล่าวใดต่อไปนี้ไม่ ถูกต้ อง
1. ดาวเคราะห์ E ร้อนกว่าดาวเคราะห์ D
2. ดาวเคราะห์ E มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์ D
3. ดาวเคราะห์ E มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์ C 4. ดาวเคราะห์ E และ B มีมวลเท่ากัน
20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ ใช่ ผลของแรง ๆ หนึ่งที่กระทาต่อวัตถุหนึ่ง
1. วัตถุเคลื่อนที่ชา้
2. วัตถุเปลี่ยนแปลงทิศทาง
3. มวลของวัตถุเพิม่ ขึ้น
4. วัตถุเคลื่อนที่
21. ข้อใดต่อไปนี้ไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม
1. สีของผม
2. สีของม่านตา
3. ความยาวของเล็บนิ้วเท้า
4. ความยาวของขนตา
22. บริ เวณใดของโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
1. ขั้วโลกเหนือ
2. ขั้วโลกใต้
3. บริ เวณศูนย์สูตร
4. บริ เวณใต้ศูนย์สูตร
23. ระยะเวลาในการเกิดข้างขึ้นข้างแรมใน 1 รอบ เป็ นระยะเวลาประมาณเท่าไร
1. 30 วัน
2. 365 วัน
3. 7 วัน
4. 1 วัน
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24. ข้อใดเป็ นการผุพงั ของหินที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี
1. แรงโน้มถ่วงของโลกทาให้หินถล่มลงมา
2. รากต้นไม้ไชชอนไปบนหิน
3. น้ าในรอยหินกลายเป็ นน้ าแข็ง
4. ฝนกรดตกลงมาในบริ เวณที่มีหินปูน
25. หินที่พบอยูต่ ามชายทะเลมักมีลกั ษณะอย่างไร
1. เป็ นเหลี่ยม
2. เป็ นแผ่น
3. แหลมคม
4. กลมมน
26. การที่นกั เรี ยนทาแผนที่แสดงแหล่งหิน ในท้องถิ่น มีประโยชน์อย่างไร
1. ทาให้ทราบข้อมูลแหล่งหินในท้องถิ่น
2. ป้ องกันคนเข้าไปในบริ เวณแหล่งหิน
3. ย้อนกลับไปเก็บหินได้ง่ายขึ้น
4. พัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวได้
27. การต่อเซลล์ไฟฟ้ าหลายเซลล์เรี ยงกันโดยขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้ าเซลล์หนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลล์หนึ่ง
เป็ นการต่อแบบใด
1. แบบอนุกรม
2. แบบผสม
3. แบบวงจรเดี่ยว
4. แบบขนาน
28. แรงดันไฟฟ้ าตามบ้านมีค่าเท่าไร
1. 320V
2. 240V
3. 220V
4. 120V
29. วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้ าผ่าน เรี ยกว่าอะไร
1. ตัวนาไฟฟ้ า
2. ฉนวนไฟฟ้ า
3. ตัวละลายไฟฟ้ า
4. ตัวช่วยไฟฟ้ า
30. ข้อใดเป็ นอุปกรณ์ในการต่อเซลล์ไฟฟ้ าอย่างง่าย
1. มอเตอร์ แบตเตอรี่ เซลล์ไฟฟ้ า
2. สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้ า เซลล์ไฟฟ้ า
3. หลอดไฟ ออดไฟฟ้ า มอเตอร์
4. หลอดไฟ เซลล์ไฟฟ้ า สายไฟ
31. สารในข้อใดมีสถานะแตกต่ างจากพวก
1. น้ าเชื่อม
2. น้ าแข็ง
3. นมข้นหวาน
4. ซีอิ๊ว
32. ข้อใดมีสารที่มีสถานะเดียวกันทั้งหมด
1. กาแฟ นมสด เต้าหู ้ย้ ี
2. เกลือ น้ าแข็ง น้ าตาลทราย
3. ผงชอล์ก แป้ งมัน น้ าอบ
4. ซีอิ๊ว น้ าปลา น้ าตาลทราย
33. น้าแข็งแห้ ง ตะกั่ว น้าตาลทรายจาแนกอยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน เป็ นการจาแนกสารโดยใช้เกณฑ์ใด
1. การละลายน้ า
2. ประโยชน์
3. สถานะ
4. สี
34. สมบัติ เป็ นของไหล เป็ นสมบัติของสารที่มีสถานะใด
1. แก๊ส
2. ของเหลว
3. ของแข็ง
4. ถูกทั้ง 1. และ 2.
35. ข้อใดเป็ นสมบัติที่เหมือนกันของสารในสถานะของแข็งและของเหลว
1. เป็ นของไหล
2. มีปริ มาตรคงที่
3. มีรูปร่ างคงที่
3. ผิวหน้าอยูใ่ นแนวราบ
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36. สารในข้อใดควรแยกโดยใช้การร่ อน
1. แยกเกลือออกจากน้ าเกลือ
2. แยกผงถ่านออกจากน้ า
3. ทาให้เศษดินโคลนในน้ านอนก้น
4. แยกเม็ดทรายที่มีขนาดต่างกัน
37. ข้อใดหมายถึงโซ่อาหาร
1. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวติ ชนิดเดียวกัน
2. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวติ ระหว่างผูล้ ่ากับผูถ้ ูกล่า
3. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวติ ที่มีการกินต่อกันเป็ นทอดๆ
4. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวติ กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
38. สาเหตุใดทาให้สายใยอาหารเปลี่ยนแปลง
1. สัตว์ที่อยูร่ วมกันเป็ นฝูง
2. สัตว์มีการพรางตัว
3. สัตว์ป้องกันตัวเองโดยการวิง่ หนี
4. สัตว์ชนิดหนึ่งในระบบนิเวศสูญพันธุ์
39. เมื่อนกมากินต้นข้าวและแมลงในนา แล้วชาวนาฆ่านก ผลที่เกิดขึ้นคือข้อใด
1. ชาวนาไม่ตอ้ งคอยระวังนก
2. แมลงระบาดในนาข้าว
3. มีจานวนคางคกเพิม่ มากขึ้น
4. ต้นข้าวเจริ ญงอกงามดี
40. ข้อใดคือตัวอย่างของการพรางตัว
1. กวางเดินหาอาหาร
2. กบอยูใ่ นโคลนในช่วงฤดูหนาว
3. กบมีสีคล้ายกับใบไม้
4. ปี กผีเสื้อมีลายคล้ายกับลูกตาสัตว์
41. คนที่เป็ นโรคคอหอยพอก เนื่องจากขาดเกลือแร่ ชนิดใด
1. เหล็ก
2. แคลเซียม
3. ไอโอดีน
4. โซเดียม
42. ถ้าเป็ นแผลแล้วมีเลือดไหลไม่หยุดอาจเกิดจากการขาดวิตามินชนิดใด
1. วิตามินเอ
2. วิตามินดี
3. วิตามินเค
4. วิตามินอี
43. จิ้งจกกับแมลงมีความสัมพันธ์กนั แบบใด
1. ได้ประโยชน์ร่วมกัน 2. การล่าเหยือ่
3. อิงอาศัยกัน
4. พึ่งพาอาศัยกัน
44. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวติ 2 ชนิดแบบได้ประโยชน์ร่วมกัน (1) กับ พึ่งพาอาศัยกัน (2) แตกต่างกันอย่างไร
1. แบบ 1 - สิ่งมีชีวติ ได้ประโยชน์เท่ากัน
2. แบบ 1 - สิ่งมีชีวติ แยกจากกันได้แบบ
แบบ 2 - สิ่งมีชีวติ แยกจากกันไม่ได้
แบบ 2 - สิ่งมีชีวติ แยกจากกันไม่ได้
3. แบบ 1 - สิ่งมีชีวติ จาเป็ นต้องอยูร่ ่ วมกัน
4. แบบ 1 - สิ่งมีชีวติ มีความรักต่อกัน
แบบ 2 - สิ่งมีชีวติ ไม่จาเป็ นต้องอยูร่ ่ วมกัน
แบบ 2 - สิ่งมีชีวติ ไม่มีความรักต่อกัน
45. ต้นไม้ในข้อใดที่มีความสัมพันธ์กบั ต้นไม้ใหญ่แตกต่างจากข้ออื่น
1. กาฝาก
2. พลูด่าง
3. กล้วยไม้
4. เฟิ ร์น
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46. กานต์หุม้ ปลายแท่งวัตถุที่เหมือนกัน 4 แท่งด้วยไขที่มีปริ มาณต่างกัน นาอีกปลายหนึ่งของแต่ละแท่งไปไว้
เหนือเปลวเทียน จับเวลาขณะที่ไขหลอมเหลวหมด บันทึกผลการทดลอง ได้ผลกาทดลองดังตาราง
แท่ ง
A
B
C
D

เวลาทีใ่ ช้ การหลอมเหลวหมด ( นาที )
6
3
7
8

ข้อใดต่อไปนี้เป็ นจุดมุ่งหมายของการทดลองข้างบน
1. เพือ่ ศึกษาว่าขนาดของแท่งวัตถุมีผลต่อเวลาทีไ่ ขใช้ในการหลอมเหลวหมดหรื อไม่
2. เพือ่ ศึกษาว่าปริ มาณของไขมีผลต่อเวลาทีไ่ ขใช้ในการหลอมเหลวหรื อไม่
3. เพือ่ ศึกษาว่าความเข้มของแสงเทียนมีผลต่อเวลาที่ไขใช้ในการหลอมเหลวหมดหรื อไม่
4. เพือ่ ศึกษาว่าสารที่ใช้ทาแท่งวัตถุมีผลต่อเวลาที่ไขใช้ในการหลอมเหลวหมดหรื อไม่
47. จากแผนภูมิแสดงขั้นตอนการเจริ ญเติบโตของพืชชนิดหนึ่ง กระบวนการงอก และการปฏิสนธิเกิดขึ้นในขั้นตอนใด

1. D และ A
2. B และ E
3. B และ D
4. C และ E
48. เมื่อพืชเจริ ญเป็ นผล เม็ดเจริ ญมาจากส่วนใด
1. ออวุล
2. รังไข่
3. อับละอองเรณู
4. ไม่มีขอ้ ใดถูกต้อง
49. การสืบพันธุข์ องสัตว์ในข้อใดที่ต่างจากพืช
1. มีการปฏิสนธิภายใน
2. มีการปฏิสนธิภายนอก
3. มีการสืบพันธุแ์ บบอาศัยเพศ
4. มีการสืบพันธุแ์ บบไม่อาศัยเพศ
50. การคัดเลือกและขยายพันธุส์ ตั ว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมทีให้ผลผลิตที่ดีที่สุดในขณะนี้ ใช้วธิ ีใด
1. โคลนนิ่ง
2. การผสมเทียม
3. การถ่ายฝากตัวอ่อน
4. การผสมข้ามพันธุโ์ ดยวิธีธรรมชาติ
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51. ส่วนใดของพืชที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายละอองเรณูมากที่สุด
1. อับเรณูและรังไข่
2. กลีบดอกและกลีบเลี้ยง
3. ละอองเรณูและยอดเกสรตัวเมีย
4. เซลล์สืบพันธุเ์ พศผูแ้ ละเซลล์สืบพันธุเ์ พศเมีย
52. หญ้าเป็ นพืชที่อาศัยลมช่วยในการถ่ายละอองเกสร ข้อใดที่หญ้ามีโอกาสติดผลได้ดีที่สุด
1. เกสรตัวผูอ้ ยูส่ ูงกว่าเกสรตัวเมียและก้านเกสรตัวเมียยาว
2. เกสรตัวผูอ้ ยูส่ ูงกว่าเกสรตัวเมียและก้านเกสรตัวเมียสั้น
3. เกสรตัวผูอ้ ยูต่ ่ากว่าเกสรตัวเมียและก้านเกสรตัวเมียยาว
4. เกสรตัวผูอ้ ยูต่ ่ากว่าเกสรตัวเมียและก้านเกสรตัวเมียสั้น
53. นักเรี ยนต้องการปลูกต้นไม้ให้ได้ผลเป็ นมะเขือเทศและต้องการให้รากเป็ นมันฝรั่ง นักเรี ยนควรใช้เทคนิคในข้อใด
มาช่วย
1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่
2. การผสมข้ามสายพันธุ์
3. การใช้วธิ ีพนั ธุวศิ วกรรม
4. การปรับสภาพดิน
54. กรดที่ทาให้เกิดรสเปรี้ ยวในน้ าส้มสายชูแท้คือกรดอะไร
1. กรดเกลือ
2. กรดแอซีติก
3. กรดกามะถัน
4. กรดดินประสิว
55. ธาตุใดเป็ นองค์ประกอบหลักของชั้นเปลือกโลก
1. เหล็ก
2. คาร์บอน
3. ซิลิคอน
4. ไนโตรเจน
56. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่ พนั ธุ์
1. ก้านชูเกสร เพือ่ ล่อแมลง
2. กลีบดอก เพือ่ ความสวยงาม
3. เกสรตัวผูแ้ ละเกสรตัวเมีย เพือ่ การผสมพันธุ์ 4. กลีบเลี้ยง เพือ่ ป้ องกันอันตรายแก่ดอกไม้
57. ชายคนหนึ่งมีอาการกระดูกไม่แข็งแรงเปราะและหักง่าย ซึ่งเป็ นผลที่เกิดจากปริ มาณแคลเซียมในกระดูกลดต่าลง
สาเหตุที่ทาให้เกิดอาการเช่นนี้คือข้อใด
1. ขาดวิตามินดี
2. ดื่มน้ าชามากเกินไป
3. บริ โภคอาหารที่มีฟอสฟอรัสต่า
4. สัดส่ วนที่ไม่พอเหมาะของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ในการสร้างกระดูก
58. การส่ งเสริ มให้เด็กมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีภูมิตา้ นทานสูง ควรให้เด็กบริ โภคอาหารประเภทใด
1. ข้าวสาลี
2. นมถัว่ เหลือง
3. ผลไม้สด
4. นมข้นหวาน
59. เมื่อต้องการทดสอบอาหารชนิดหนึ่งว่ามีแป้ งและน้ าตาลอยูห่ รื อไม่จะทดสอบกับสารละลายใด
1. สารละลายไอโอดีน
2. สารละลายเบเนดิกส์
3. สารละลายน้ าส้มสายชู
4. สารละลายไอโอดีน และสารละลายเบเนดิกส์
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60. คนที่เป็ นโรคกระเพาะอาหารอักเสบควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด
1. นมสด
2. ผักสด
3. เผือก มัน
4. เนื้อสัตว์
61. ในร่ างกายบริ เวณใดที่มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุด
1. หลอดอาหาร
2. กระเพาะอาหาร
3. ลาไส้เล็ก
4. ลาไส้ใหญ่
62. หลังจากเรี ยนเรื่ องการแยกสารครู มอบหมายให้วิชยั คิดวิธีแยกพิมเสนออกจากเกลือวิชยั ควรใช้วธิ ีใด
ในการแยกสารดังกล่าว
1. การกรอง
2. การระเหยแห้ง
3. การระเหิด
4. การร่ อน
63. การต่อถ่านไฟฉาย 2 ก้อน แบบอนุกรมกับแบบขนานเปรี ยบเทียบกัน สรุ ปได้วา่ ต่อแบบใดมีกระแสไฟฟ้ า
มากกว่ากัน
1. ต่อแบบขนาน
2. ต่อแบบอนุกรม
3. ทั้ง 2 แบบให้กระแสไฟฟ้ าเท่ากัน
4. ไม่มีขอ้ สรุ ปที่
64. วัตถุใดในข้อต่อไปนี้นาไฟฟ้ าได้ดีกว่าวัตถุในข้ออื่น ๆ
1. น้ าแร่
2. ซิลิคอน
3. ลวดราวตากผ้า
4. น้ าในผลมะเขือเทศ
65. นักเรี ยนจะไม่เลือกใช้เลือกใช้วตั ถุใดที่ให้มานี้เป็ นฉนวนไฟฟ้ า
1. แผ่นฟองน้ า
2. แผ่นหนังเทียม
3. สังกะสีมุงหลังคา 4. กระเบื้องมุงหลังคา
66. อ่างล้างจานในบ้านเกิดท่อตัน อุดตันด้วยคราบไขมันและตะไคร่ นักเรี ยนจะใช้สิ่งใดต่อไปนี้ ช่วยแก้ไขให้น้ าลงท่อได้
1. โซดาไฟ
2. ผงซักฟอก
3. น้ าส้มสายชู
4. น้ ายาล้างห้องน้ า
ข้ อมูลต่ อไปนี้สาหรับตอบข้ อ 67 - 69
วัตถุ A , B , C และD อาจเป็ นสิ่งต่อไปนี้ โซดาไฟ ( เบส ) น้ ากะทิ ผงฟู ( ทาขนมปั ง ขนมเค้ก ) หินปูน ปูนขาว
น้ ามะพร้าว แอลกอฮอล์ลา้ งแผล น้ ายาบ้วนปาก
สมบัติของวัตถุท้งั 4 ชนิด แสดงอยูใ่ นตาราง
วัตถุ
สถานะ การละลายนา้ การเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัส เมื่อหยดนา้ ส้ มสายชู
การติดไฟ
A
ของแข็ง
ละลาย
แดงเป็ นน้ าเงิน
ไม่มีแก๊สเกิดขึ้น
ไม่ติดไฟ
B
ของเหลว
ละลาย
ไม่เปลี่ยน
ไม่มีแก๊สเกิดขึ้น
ลุกไหม้ง่าย
C
ของแข็ง
ละลาย
แดงเป็ นน้ าเงิน
มีแก๊สเกิดขึ้น
ไม่ติดไฟ
D
ของเหลว ไม่ละลาย
ไม่เปลี่ยน
ไม่มีแก๊สเกิดขึ้น
ลุกไหม้เมื่อร้อนจัด
67. ข้อใดที่น่าเป็ นไปได้ที่สุด
1. ไม่มีสารอินทรี ย ์
2. ไม่มีสิ่งที่เป็ นกรด
3. ของแข็งที่เป็ นด่างละลายน้ าได้
4. B และ D เป็ นสารประเภทเดียวกันเพราะติดไฟเหมือนกัน
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68. วัตถุ C คือข้อใด
1. ผงฟู
2. หินปูน
3. ปูนขาว
4. โซดาไฟ
69. วัตถุ B คือข้อใด
1. น้ ากะทิ
2. น้ ามันพืช
3. น้ ายาบ้วนปาก
4. แอลกอฮอร์ลา้ งแผล
70. โลหะที่นาไฟฟ้ าได้ดีที่สุดคืออะไร
1. เงิน
2. เหล็ก
3. ทองแดง
4. ตะกัว่
71. การติดตาให้ผลผลิตพืชเช่นเดียววิธีในข้อใด
1. การชา
2. การตอน
3. การโน้มกิ่ง
4. การทาบกิ่ง
72. โดยปกติพชื ผลทางการเกษตรได้รับการปรับปรุ งพันธุใ์ ห้ได้ผลผลิตสูงแต่มกั มีความต้านทานโรคและแมลงต่า
เนื่องจากเป็ นพืชที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ไม่ ได้ เกิดจากวิวฒั นาการตามธรรมชาติ นักเรี ยนคิดว่าวิธี
ที่เหมาะสมในการผลิตและขายพันธุต์ น้ ที่ให้ผลผลิตดีและสามารถต้านทานต่อโรคและแมลงเป็ นจานวนมาก
ได้ผลผลิตเร็ว ต้นทุนการผลิตต่าควรเป็ นวิธีใด
1. พันธุวศิ วกรรมระหว่างต้นที่ให้ผลผลิตสูงและต้นพันธุพ์ ้นื เมือง
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ของต้นที่ให้ผลผลิตสูงและต้นพันธุพ์ ้นื เมือง
3. การทาบกิ่งระหว่างกิ่งพันธุข์ องต้นที่ให้ผลผลิตสูงและตอที่มาจากพันธุพ์ ้นื เมือง
4. การผสมพันธุ์ระหว่างต้นแม่ที่ให้ผลผลิตสูงและต้นพ่อพื้นเมืองเพือ่ ให้ได้เมล็ดมาปลูกต่อไป
73. พืชชนิดใดบ้างที่เกษตรกรนิ ยมนามาผสมข้ามสายพันธุเ์ พือ่ ให้ได้พนั ธุ์ใหม่ ๆ และขยายพันธุไ์ ด้รวดเร็ ว
1. ลาไย
2. กล้วย
3. ทุเรี ยน
4. กล้วยไม้
74. แก๊สในข้อใดไม่ ถือว่าเป็ นแก๊สเรื อนกระจก
1. มีเทน
2. ฮีเลียม
3. ไนตรัสออกไซด์
4. คาร์บอนไดออกไซด์
75. ดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติของโลก มีคุณค่าสาหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยิง่ ดาวเทียมดังกล่าว
อยูใ่ นข้อใด
1. แลนด์แซด
2. ไทรอส
3. ปาลาปา
4. ไทยคม
76. ผงถ่านเป็ นอนุภาคเล็ก ๆ มีรูพรุ น ทาให้ดูดซับสารอินทรี ยไ์ ว้ในช่องว่างได้ดี ผงถ่านจึงมีประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม
ในการช่วยกาจัดอะไร
1. สี
2. กลิ่น
3. แก๊ส
4. ถูกทั้งข้อ 1 , 2 และ3
77. น้ าส้มสายชูและน้ ามะนาวต่างมีกรดอินทรี ยเ์ หมือนกัน สมบัติตอ่ ไปนี้ขอ้ ใดไม่ น่าเป็ นของกรด
1. มีรสเปรี้ ยว
2. ไม่กดั กร่ อนสิ่งใด
3. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็ นสีแดง 4. หยดลงบนผงชอร์คเกิดฟองฟูข้ นึ ทันที่
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ข้ อมูลต่ อไปนี้สาหรับตอบข้ อ 78 - 80
ความหนาแน่นของสาร คือ มวลของสารต่อปริ มาตร ให้นกั เรี ยนพิจารณาตารางต่อไปนี้
สารที่
1
2
3
4
ความหนาแน่น (กิโลกรมต่อลูกบาศก์เมตร)
1,000
1,200
7,800 13,600
78. นักเรี ยนคิดว่า ถ้านาสารที่ 3 และสารที่ 4 มาอย่างละ 1 กิโลกรัม อย่างไหนจะหนักมากกว่ากัน
1. สารที่ 3
2. สารที่ 4
3. หนักเท่ากัน
4. ต้องระบุปริ มาตรด้วย
79. ถ้าสารที่ 1 และสารที่ 2 เป็ นของเหลว แล้วเรานาวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นที่หน้าตัดเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความ
หนาแน่นน้อยกว่าสารที่ 1 และสารที่ 2 และไม่ทาปฏิกิริยากับสารทั้งสองใส่ไปในของเหลวทั้งสองทีละครั้ง นักเรี ยนคิดว่า
วัตถุรูปทรงสี่ เหลี่ยมจะมีส่วนจมในสารใดมากกว่า
1. สารที่ 1
2. สารที่ 2
3. จมเท่ากัน
4. ต้องระบุความหนาแน่นของวัตถุดว้ ย
80. นักเรี ยนคิดว่าถ้านาสารที่ 3 และสารที่ 4 มาอย่างละ 1 กิโลกรัม อย่างไหนจะมีปริ มาตรมากกว่ากัน
1. สารที่ 3
2. สารที่ 4
3. ปริ มาตรเท่ากัน
4. ต้องระบุดว้ ยว่าสารนั้นคืออะไร
81. เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลาง ความเร็วของแสงเปลี่ยนไป ทาให้เกิดปรากฏการณ์ตามข้อใด
1. การสะท้อน
2. การหักเห
3. การเลี้ยวเบน
4. การแทรกสอด
82. ถ้าระหว่างล้อรถยนต์กบั ถนนไม่ มีแรงเสียดทานเลย นักเรี ยนคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. รถยนต์ไม่เคลื่อนที่
2. รถยนต์แลนได้เร็วเท่าเดิม
3. รถยนต์แล่นได้ชา้ ขึ้นกว่าเดิม
4. รถยนต์แล่นได้เร็วกว่าเดิม
83. ดาวเทียมที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้ าทีไรก็เห็นทุกที น่าจะหมุนรอบโลกอย่างไร
1. หมุนหนึ่งรอบ ใช้เวลา 1 ชัว่ โมง
2. หมุนหนึ่งรอบ ใช้เวลา 1 วัน
3. หมุนหนึ่งรอบ ใช้เวลา 1 เดือน
4. หมุนหนึ่งรอบ ใช้เวลา 1 ปี
84. ถ้าเรานาเซลล์พชื แช่ในน้ าเกลือเข้มข้น จะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ดงั นี้
1. เซลล์เหี่ยวลง
2. สภาพเซลล์คงเดิม
3. เซลล์พองขึ้นจนเป็ นรู ปกลม
4. มีสารสี เขียวไหลออกมา
85. เมื่อกรดรวมกับเบสจะเกิดเกลือ ซึ่งบางชนิดละลายน้ า บางชนิดไม่ละลายน้ า เกลือที่มีโซเดียมส่วนใหญ่ละลายน้ า
ถ้านาน้ าโซดาไฟผสมกับน้ าส้มสายชู ข้อใดถูกต้ อง
1. ไม่มีเกลือเกิดขึ้น
2. เกลือที่เกิดขึ้นละลายน้ า
3. สารผสมขุ่นเพราะเกิดตะกอน
4. มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
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86. ข้อใดไม่ควรปฏิบตั ิอย่างยิง่ ในการเผาขยะ เพราะอาจได้รับสารอันตรายจากการเผาไหม้
1. เผาเศษพืช
2. เผาถุงขยะ
3. เผาขยะที่ใช้แล้ว
4. เผาส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
87. ระหว่างสบู่กบั ผงซักฟอก ข้อใดไม่ ถูกต้ อง
1. สบู่ใช้น้ ากระด้างจะตกตะกอน
2. ผงซักฟอกใช้ได้ท้งั น้ าอ่อนและน้ ากระด้าง
3. ผงซักฟอกมีส่วนประกอบหลายชนิดมากกว่าสบู่
4. สารทั้งสองชนิดผลิตขึ้นโดยใช้วตั ถุดิบอย่างเดียวกัน
88. เรื อลาหนึ่งบรรจุเหล็ก 50 ตัน เรื อจมไปครึ่ งลา นักเรี ยนคิกว่าถ้าเรื อลานี้บรรจุโฟม 50 ตัน เรื อจะจมไปเท่าไร
1. จมน้อยกว่าครึ่ งลา
2. จมเท่ากับครึ่ งลา
3. จมมากกว่าครึ่ งลา
4. ไม่จมเลยเพราะโฟมเบามาก
89. ที่อุณหภูมิเท่าไร เทอร์มอมิเตอร์อ่านค่าในหน่วยองศาเซลเซี ยสได้เท่ากับค่าในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์
1. ไม่มีอุณหภูมิใดเลย
2. 37 อาศาเซลเซี ยส และ 37 องศาฟาเรนไฮต์
3. - 40 องศาเซลเซี ยสและ - 40 องศาฟาเรนไฮต์
4. มีมากว่าอุณหภูมิที่กาหนด
90. มานะใส่เกลือลงในน้ าที่อยูใ่ นแก้ว ถ้ามานะเปลี่ยนใจต้องการเกลือกลับคืนมาทั้งหมด สิ่งที่มานะจะทาได้ดีคือข้อใด
1. นาน้ าเกลือไปผสมกับน้ าร้อน
2. ปิ ดฝากันเกลือที่ระเหยไปกับน้ า
3. ปล่อยให้น้ าระเหยไปจะเหลือเกลือ
4. ตักเกลือออกมาได้เพราะเกลือไม่ละลายน้ าอยูแ่ ล้ว
91. การย่อยอาหารจะเริ่ มย่อยครั้งแรกและสิ้นสุดการย่อยที่อวัยวะใด ตามลาดับ
1. ปาก - ลาไส้ใหญ่
2. ปาก - กระเพาะอาหาร
3. หลอดอาหาร - ลาไส้เล็ก
4. ปาก - ลาไส้เล็ก
92. ถ้านักเรี ยนรับประทานบะหมี่หมูสบั เป็ นอาหารกลางวัน หมูสบั ย่อยเป็ นครั้งแรกในอวัยวะใด
1. หลอดอาหาร
2. กระเพาะอาหาร
3. ลาไส้เล็ก
4. ลาไส้ใหญ่
93. กลไกการหายใจเข้าและหายใจออกเกี่ยวข้องกับอวัยวะใด
1. จมูก - ปาก
2. ถุงลม - หลอดเลือดฝอย
3. ขั้วปอด - ถุงลมปอด
4. กระบังลม - กระดูกซี่โครง
94. ขณะที่นอ้ งชูใจออกกาลังกายระบบใดของร่ างกายต้องทางานหนักขึ้น
1. ระบบขับถ่ายและระบบหายใจ
2. ระบบหายใจและระบบหมุนเวียนเลือด
3. ระบบหายใจ ระบบโครงกระดูกระบบกล้ามเนื้อ
4. ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือด
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95. ข้อใดกล่าวถึงการไหลเวียนเลือดในร่ างกายได้ถูกต้อง
1. เลือดออกจากหัวใจทั้งหมดเป็ นเลือดที่มีออกซิเจน
2. เข้าสู่ หวั ใจทางห้องล่างซ้ายเพือ่ ส่งไปทัว่ ร่ างกาย
3. เลือดเข้าสู่หัวใจทั้งหมดเป็ นเลือดที่มีออกซิเจนต่า
4. เลือดที่มีออกซิเจนต่าจากส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายเข้าสู่หวั ใจทางห้องบนขวา
96. ข้อความที่กล่าวว่า "ใต้ขอนไม้ผมุ ีมดดา ปลวก กิ้งกือไส้เดือน และเห็ดรา จานวนมาก"
คาว่า ขอนไม้ผุ สอดคล้องกับข้อใด
1. แหล่งที่อยู่
2. ประชากร
3. กลุ่มสิ่งมีชีวติ
4. ระบบนิเวศ
97. ต้นลาพูน ปูแสม ปลาตีน น่าจะเป็ นสิ่งมีชีวติ ที่อาศัยอยูใ่ นแหล่งที่อยูใ่ นข้อใด
1. ป่ าชายเลน
2. บึง
3. ทุ่งหญ้า
4. แม่น้ า
98. ในข้อใดสัมพันธ์กนั ในลักษณะปรสิต
1. เหาฉลามกับปลาฉลาม
2. มดดากับเพลี้ยอ่อน
3. เห็บกับสุนขั
4. หนูกบั แมว
99. สิ่งมีชีวติ ที่อยูใ่ นแหล่งต่างๆ จะมีลกั ษณะโครงสร้างพิเศษที่เหมาะสมต่อการดารงชีวติ เปรี ยบเทียบได้กบั สิ่งมีชีวติ
ในข้อใด
1. กบมีขาหลังยาวเพือ่ ใช้ดีดตัวเองออกจากปากศัตรู ได้สะดวก
2. หมีข้วั โลกเหนือมีรูปร่ างสูงใหญ่เพือ่ การวิง่ หาเหยือ่ ได้เร็วขึ้น
3. ต้นกระบองเพชร ใบกลายเป็ นหนามแหลมเพื่อลดการคายน้ า
4. ต้นไทรที่ข้ นึ ทางภาคใต้จะมีรากไทรที่ข้ นึ ทางภาคเหนือ
100. ข้อใดเป็ นการปรับตัวของสัตว์ที่ถูกต้องเพือ่ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
1. อูฐเก็บอาหารไว้ที่หู เพือ่ เพือ่ เก็บอาหารไว้กิน
2. ต้นกุหลาบเปลี่ยนใบเป็ นหนามเพือ่ ระบายความร้อน
3. กบจะจาศีลในฤดูร้อน
4. ผิวหนังของสัตว์เมืองหนาวจะเรี ยบเพือ่ ลดพื้นที่ในการระบายความร้อน

ขอให้ โชคดีนะทุกคน
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โรงเรียนบูรณะศึกษา
ระดับชั้น ...........................................................................
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ชื่อ - สกุล ....................................................................................................................
เลขทีป่ ระจาตัวบัตรประชาชน 13 หลัก
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เลขประจาตัวนักเรียน























































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้




















ถูกวิธี
ผิดวิธี
ผิดวิธี
ผิดวิธี

