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คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1. ข้อใดกล่าวถึงความดันอากาศได้ถูกต้อง
1. แรงที่อากาศมีการเคลื่อนที่อยูต่ ลอดเวลา
2. แรงที่อากาศกดลงบนพื้นที่ผวิ ของวัตถุอยูต่ ลอดเวลา
3. แงที่อากาศกระทาตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับแรงดัน
4. แรงที่อากาศมีปริ มาณความหนาแน่นมากเมื่ออยูใ่ นระดับสูงจากพื้นโลก
2. จากภาพ ถ้าเปิ ดน้ าพร้อมกัน น้ าจากท่อหมายเลขใดไหลแรงที่สุด

ภาพการติดตั้งระบบน้ าประปาในบ้านหลังหนึ่ ง

1. หมายเลข 1
2. หมายเลข 2
3. หมายเลข 3
4. หมายเลข 4
3. เมื่อปล่อยลูกโป่ งสวรรค์ที่รัดปากลูกโป่ งไว้แน่น ให้ลอยขึ้นบนท้องฟ้ า เมื่อลูกโป่ งลอยสูงขึ้น พบว่า ลูกโป่ งมี
ขนาดใหญ่ข้ นึ เป็ นเพราะเหตุใด
1. ความดันอากาศภายในลูกโป่ งลดลง ความดันอากาศภายนอกลดลง
2. ความดันอากาศภายในลูกโป่ งเท่าเดิม ความดันอากาศภายนอกลดลง
3. ความดันอากาศภายในลูกโป่ งเพิม่ ขึ้น ความดันอากาศภายนอกเท่าเดิม
4. ความดันอากาศภายในลูกโป่ งลดลง ความดันอากาศภายนอกเพิม่ ขึ้น
4. จากรู ป A B และC เป็ นกระดาบที่มีมวลเท่ากัน แต่ขนาดต่างกัน ถ้าเจาะเอาด้ายผูกตรงกลางแผ่นกระดาษ
ซึ่ งวางแนบกับพื้นโต๊ะ จะออกแรงดึงกระดาษแผ่นใดมากกว่า เพราะอะไร

A
1.
2.
3.
4.

B

C

แผ่น A เพราะแรงดันของอากาศแปรผกผันกับพื้นที่
แผ่น B เพราะกระดาษหนากว่า จึงมีน้ าหนักมากกว่า
แผ่น C เพราะแรงดันของอากาศแปรผันตรงกับพื้นที่
ออกแรงเท่ากัน เพราะแรงดันอากาศที่กระทาต่อวัตถุชนิดเดียวกันย่อมเท่ากัน
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5. ด.ช.ผมแกละ ยิงลูกดอกยางใส่กระจก ลูกดอกยางติดกับกระจกได้โดยไม่หลุดออกมา เป็ นเพราะเหตุใด
1. ลูกดอกยางเปี ยกน้ า
2. ลูกดอกยางมีความเร็วสูง
3. ลูกดอกยางมีความยืดหยุน่
4. อากาศดันลูกดอกยางให้ติดกับกระจก
6. การะเกดเอาลูกโป่ งใส่น้ า พบว่ายิง่ ใส่น้ ามากลูกโป่ งยิง่ พองออกมาก จากผลการทดลองสรุ ปได้วา่ อย่างไร
1. ลูกโป่ งพองตัวได้ง่าย
2. น้ าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่า
3. น้ ามีแรงกระทาต่อลูกโป่ ง
4. น้ าในลูกโป่ งมีรูปร่ างเหมือนลูกโป่ ง
7. ข้อใดกล่าว ถูกต้ อง เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความดันอากาศ
1. ระดับความสูงเพิม่ ขึ้น ความดันอากาศยิง่ มาก
2. วัตถุที่มีพ้นื ที่ผวิ มาก แรงที่อากาศกระทาต่อวัตถุจะมีค่าน้อย
3. ระดับความสูงเพิม่ ขึ้น ความดันอากาศยิง่ น้อย
4. วัตถุที่มีพ้นื ที่ผวิ น้อย แรงที่อากาศกระทาต่อวัตถุจะมีค่ามาก
8. ความดันของของเหลวสัมพันธ์กบั ระดับความลึกของน้ าอย่างไร
1. ระดับน้ าตื้นและน้ าลึก ความดันของของเหลวมีค่าเท่ากัน
2. ระดับน้ าลึก ความดันของของเหลวมีค่ามาก
3. ระดับน้ าตื้น ความดันของของเหลวมีค่ามาก
4. ไม่มีขอ้ ใดถูก
9. เมื่อเติมน้ าร้อนในขวดพลาสติกทิง้ ไว้ 1 นาที เทน้ าร้อนออก แล้วปิ ดฝาขวดพลาสติก พบว่าขวดพลาสติกบุบ
เป็ นเพราะเหตุใด
1. แรงดันอากาศภายในและภายนอกขวดเท่ากัน
2. แรงดันอากาศภายในและภายนอกขวดเท่ากับศูนย์
3. แรงดันอากาศภายในขวดน้อยกว่าแรงดันอากาศภายนอกขวด
4. แรงดันอากาศภายในขวดมากกว่าแรงดันอากาศภายนอกขวด
10. จากการสังเกตภาพตัดขวางของเขื่อน 4 แห่ง ที่มีท่อระบายน้ าขนาดเท่ากัน ถ้าเขื่อนทั้ง 4 มีปริ มาณน้ าเท่ากัน
และเปิ ดท่อระบายน้ าพร้อมกัน ข้อใดเรี ยงลาดับระดับแรงดันน้ าจากมากที่สุดไปหาแรงดันน้ าน้อยที่สุด

1. ข ค ง ก

2. ข ก ค ง

3. ง ค ก ข

4. ง ก ข ค
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11. ข้อใด ไม่ ใช่ การใช้ประโยชน์จากความดันอากาศ
1. นิดใช้หลอดดูดน้ าจากแก้วน้ า
2. ต้นเปิ ดน้ าจากก๊อกน้ าใส่กะละมัง
3. กุลใช้ปากกาหมึกซึมเขียนหนังสือ
4. โบใช้กระบอกฉีดน้ า ฉีดน้ ารดต้นกล้วยไม้
12. หลักสาคัญที่ทาให้เกิดเสียงคือข้อใด
1. การสัน่ ของวัตถุ
2. การเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. การเปลี่ยนปลงรู ปร่ างของวัตถุ
4. การเปลี่ยนตาแหน่งของวัตถุ
13. คลื่นเสียงเดินทางออกจากแหล่งกาเนิดเสียงอยางไร
1. ไปด้านหน้าด้านเดียว
2. แผ่ออกเป็ นวงรอบทิศทาง
3. ขึ้น – ลงตามแรงโน้มถ่วงของโลก
4. เป็ นเส้นตรงขนานกับพื้นโลก
14. โก๊ะตัดไม้ไผ่มาทาเครื่ องเป่ าดังรู ป ถ้าโก๊ะต้องการทาเครื่ องเป่ าจากไม้ไผ่ที่ให้เกิดเสียงสูง
ต้องใช้ไม้ไผ่ตามข้อใด

1. ภาพ A
2. ภาพ B
3. ภาพ C
4. ภาพ D
15. ข้อใดกล่าว ถูกต้ อง เกี่ยวกับเสียง
1. แหล่งกาเนิดเสียงที่มีมวลน้อย ทาให้เกิดเสียงต่า
2. แหล่งกาเนิดเสียงที่มีมวลมาก ทาให้เกิดเสี ยงต่า
3. แหล่งกาเนิดเสียงที่สนั่ ด้วยความถี่สูง ทาให้เกิดเสียงต่า
4. แหล่งกาเนิดเสียงที่สนั่ ด้วยความถี่ต่า ทาให้เกิดเสียงสู ง
16. ถ้าต้องทางานในบริ เวณที่มีเสียงดังมากเป็ นประจา เราควรป้ องกันตนเองเหมือนใคร
1. ตั้มสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของหูเป็ นประจา ขณะทางานในบริ เวณที่มีเสียงดัง
2. เอกตะโกนใส่หูของเพือ่ นเพือ่ แข่งกับเสียงเครื่ องจักรในบริ เวณที่ทางาน
3. นกใส่หูฟังแล้วเปิ ดเพลงเสี ยงดัง ๆ เพือ่ ไม่ให้ได้ยนิ เสียงจากภายนอก
4. กบยืนนิ่งและหลับตาทุกครั้งเมื่อได้ยนิ เสียงดังมาก ๆ
17. มีเชือก 4 เส้นความตึงเท่ากัน เชือกยาวเท่าใดให้เสียงสูงที่สุด
1. 1 นิ้ว
2. 3 นิ้ว
3. 4 นิ้ว
4. 6 นิ้ว
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18. แขวนแผ่นเหล็กชนิดเดียวกัน มีความหนาเท่ากัน แต่มีขนาดต่างกันดังภาพ ( ตอบได้ 2 คาตอบ )

ถ้าตีแผ่นเหล็กด้วยแรงเท่ากัน เสียงที่เกิดเป็ นอย่างไร
1. แผ่นที่ 1 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 3
2. แผ่นที่ 2 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 1
3. แผ่นที่ 2 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 4
4. แผ่นที่ 3 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 1
5. แผ่นที่ 3 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 4
6. แผ่นที่ 4 เสียงสูงกว่าแผ่นที่ 2
19. จากการทดลอง นักเรี ยนสามารถได้ยนิ เสียงเคาะช้อนใต้ผวิ น้ าได้ชดั เจน การทดลองนี้ตรวจสอบเรื่ องใด

ภาพ การฟังเสียงทีเ่ กิดจากการเคาะช้ อนใต้ผวิ นา้ ในกล่องพลาสติก

1. น้ าเป็ นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง
2. ช้อนเป็ นตัวกลางในการเคลื่อนที่ของเสียง
3. ขนาดของช้อนมีผลต่อการเกิดเสียงใต้น้ า
4. ปริ มาณน้ ามีผลต่อระดับความเข้มของเสียง
20. นักดนตรี ที่สีไวโอลิน จะใช้นิ้วกดสายแล้วเลื่อนตาแหน่งกดสายไปมาขณะสีไวโอลินเพือ่ อะไร
1. ปรับให้เกิดเสียงดังค่อยตามต้องการ
2. บังคับไม่ให้เสียงสัน่
3. ปรับให้เกิดเสียงสูงต่าตามต้องการ
4. บังคับไม่ให้สายไวโอลินสัน่
21. ข้อใดเป็ นสาเหตุสาคัญของการเกิดลมบก ลมทะเล
1. พืน้ ดินและพืน้ น้ ารับและคายความร้อนไม่เท่ากัน
2. ความกดอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ าแตกต่างกัน
3. อุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้ าแตกต่างกัน
1. ข้อ 1

2. ข้อ 2

3. ข้อ 3

4. ข้อ 1 , 2 , 3
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22. ข้อใดกล่าวถึง ลมบก ได้ถูกต้อง
1. อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินต่ากว่าเหนือพื้นน้ า
2. อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าเหนือพื้นน้ า
3. ความกดอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าเหนือพื้นน้ า
4. อุณหภูมิและความกดอากาศเหนือพืน้ ดินต่ากว่าเหนือพืน้ น้ า
ให้ นักเรียนพิจารณาภาพต่ อไปนี้ แล้ วตอบคาถามข้ อ 23 – 25

23. ปุ้ ยเดินเล่นริ มทะเลในภาพ A แสดงว่าปุ้ ย เดินในเวลากลางวันหรื อกลางคืน และกาลังเดินท่ามกลางลมชนิดใด
1. กลางวัน ลมทะเล 2. กลางวัน ลมบก
3. กลางคืน ลมทะเล 4. กลางคืน ลมบก
24. นายดาเป็ นชาวประมง นายดาจะใช้ประโยชน์ในการออกเรื อหาปลาจากภาพใด และอาศัยลมชนิดใด
1. ภาพ B ลมบก
2. ภาพ B ลมทะเล 3. ภาพ A ลมบก
4. ภาพ A ลมทะเล
25. อุณหภูมิของอากาศเหนือน้ าทะเลจะเย็นกว่าอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินเกิดผลตามภาพใดและเป็ นลม
ชนิดใด
1. ภาพ A ลมบก
2. ภาพ A ลมทะเล 3. ภาพ B ลมทะเล 4. ภาพ B ลมบก
26. อากาศเคลื่อนที่ในลักษณะใด
1. จากบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูงไปบริ เวณที่มีอุณหภูมิต่า
2. จากบริ เวณที่มีอุณหภูมิต่าไปบริ เวณที่มีอุณหภูมิสูง
3. จากบริ เวณที่มีแรงดันอากาศต่าไปบริ เวณที่มีแรงดันอากาศสูง
4. จากบริ เวณที่มีความชื้นอากาศสูงไปบริ เวณที่มีความชื้นอากาศต่า
27. เหตุใด ลมทะเลเกิดในเวลากลางวัน
1. พืน้ ดินมีอุณหภูมิสูงกว่าพืน้ น้ า
2. พืน้ น้ ารับความร้อนได้มากกว่าพืน้ ดิน
3. พื้นดินมีความกดอากาศสูงกว่าพื้นน้ า
4. พื้นดินคายความร้อนได้ชา้ กว่าพื้นน้ า
28. ลมมรสุมชนิดใดพัดจากประเทศจีนเข้ามายังประเทศไทย
1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
3. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
4. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ
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29. น้ า + เกลือแกง
น้ าเกลือ จากสมการ สารเกิดการเปลี่ยนแปลงตามข้อใด
1. สารเกิดการเปลี่ยนสถานะ
2. สารเกิดการละลาย
3. สารเกิดปฏิกิริยาเคมี
4. ไม่สามารถสรุ ปได้
30. ผสมของแข็ง A B และ C กับน้ าปริ มาณเท่า ๆ กัน ในหลอดทดลอง สังเกตและบันทึกผลได้ดงั ตาราง
สารผสมในหลอด 1 2 และ 3 เป็ นสารประเภทใด ตามลาดับ
หลอดทดลองที่
1
2
3

สารผสม
A และ น้า
B และ น้า
C และ น้า

ผลที่สังเกตได้
ของเหลวใส ไม่ มีสี
มีของแข็งกระจายตัวในน้า
มีของแข็งกระจายตัวในน้าและอยู่ก้นภาชนะ

1. สารแขวนลอย สารละลาย สารละลาย
2. สารละลาย สารแขวนลอย สารแขวนลอย
3. สารละลาย สารละลาย สารแขวนลอย
4. สารแขวนลอย สารแขวนลอย สารละลาย
31. ผสมของแข็ง A B และ C กับน้ าปริ มาณเท่า ๆ กัน ในหลอดทดลอง สังเกตและบันทึกผลได้ดงั ตาราง
สาร A B และ C ควรเป็ นสารใดตามลาดับ
หลอดทดลองที่
1
2
3

สารผสม
A และ น้า
B และ น้า
C และ น้า

ผลที่สังเกตได้
ของเหลวใส ไม่ มีสี
มีของแข็งกระจายตัวในน้า
มีของแข็งกระจายตัวในน้าและอยู่ก้นภาชนะ

1. ลูกเหม็น นมผง ผงโกโก้
2. ผงฟู ผงซักฟอก ผงสี
3. เกลือแกง แป้ งมัน โคลน
4. แป้ งข้าวโพด น้ าตาล การบูร
32. ผสมผงสีขาวกับของเหลวใสในขวดที่มีลูกโป่ งแฟบครอบอยูท่ ี่ปากขวด เมื่อเวลาผ่านไป สังเกตเห็นในขวด
มีของเหลวสีขาวขุ่น มีตะกอนสีขาวที่กน้ ภาชนะ และลูกโป่ งพองขึ้น ข้อความใดถูกต้อง
1. ตะกอนสีขาวที่เกิดขึ้นเป็ นสารเดียวกับผงสีขาว 2. มีสารใหม่เกิดขึ้นเพียงชนิดเดียว
3. มีสารที่มีสถานะแก๊สเกิดขึ้น
4. ของเหลวที่เกิดขึ้นเป็ นสารเดียวกับของเหลวใส
33. การเกิดสนิมของเหล็กจัดเป็ นการเปลี่ยนแปลงของสารประเภทใด
1. การละลาย
2. เปลี่ยนสถานะ
3. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. การนาความร้อน
34. ข้อใดเกิดจากการให้พลังงานความร้อน
1. น้ าแข็งก้อนหลอมเหลวกลายเป็ นน้ า
2. ไอน้ าเกิดการควบแน่นเป็ นหยดน้ า
3. ไอของการบูรเกาะตัวเป็ นเกล็ดสีขาว
4. น้ า แข็งตัวเมื่อแช่อยูใ่ นช่องแช่แข็งของตูเ้ ย็น
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35. กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารจากของเหลวเป็ นของแข็งเรี ยกว่าอะไร
1. การกลายเป็ นไอ
2. การระเหิด
3. การแข็งตัว
4. การควบแน่น
36. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1. การเดือดของน้ า
2. การสุกของกล้วยหอม
3. การเยิม้ เหลวของช็อกโกแลต
4. การผสมน้ าหวานกับโซดา
37. จากแผนภาพ A และ B ได้แก่ขอ้ ใด

แผนภาพการเปลี่ยนสถานะของสาร
ข้ อ
1.
2.
3.
4.

A
หลอมเหลว
ควบแน่น
แข็งตัว
ละลาย

B
แข็งตัว
หลอมเหลว
ระเหย
ระเหิด

38. จากภาพสารข้อใดเป็ นตัวละลายและตัวทาละลาย

+

น้ า

น้ าตาลทราย
ข้ อ
1.
2.
3.
4.

ตัวละลาย
น้ า
น้ าตาลทราย
น้ าเชื่อม
น้ าและน้ าเชื่อม

น้ าเชื่อม
ตัวทาละลาย
น้ าตาลทราย
น้ า
น้ า
น้ าตาลทราย
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39. สารในข้อใดเป็ นสารเนื้อเดียวทั้งหมด
1. ควันบุหรี่ น้ าสลัด แกงจืดหมู
2. น้ าโคลน น้ าโซดา กล้วยบวชชี
3. น้ าเชื่อม น้ าเกลือ แอลกอฮอล์ลา้ งแผล
4. คอนกรี ต พริ กกะเกลือ ฝุ่ นละอองในอากาศ
40. การจับคู่สารและสมบัติทางกายภาพที่ใช้จาแนกสารในข้อใดบ้าง ไม่ ถูกต้อง
1. น้ าส้มสายชูและเกลือ – รสชาติ
2. น้ าและเอทานอล - การติดไฟ
3. ปูนปลาสเตอร์และเพชร - ความแข็ง
4. น้ าแข็งและน้ าแข็งแห้ง - การทาปฏิกิริยากับน้ า
41. เมื่อหยดสารละลาย A ลงในสารละลาย B จะมีตะกอนสีขาวเกิดขึ้นเล็กน้อยในสารละลาย B และเมื่อหยด
สารละลาย A ต่อไปอีกจะเกิดตะกอนสีขาวเพิม่ ขึ้น จากข้อมูล ข้อใดเป็ นการลงความเห็นที่ถูกต้อง
1. สารละลาย A และสารละลาย B เป็ นสารละลายชนิดเดียวกัน
2. สารละลาย A ผสมกับสารละลาย B นอกจากเกิดตะกอนแล้วยังเกิดแก๊สด้วย
3. สารละลาย Aผสมกับสารละลาย B ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น
4. สารละลาย A ผสมกับสารละลาย B เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
42. เมื่อปล่อยลูกโป่ งสวรรค์ที่รัดปากลูกโป่ งไว้แน่น ให้ลอยขึ้นบนท้องฟ้ า เมื่อลูกโป่ งลอยสูงขึ้น พบว่า
ลูกโป่ งมีขนาดใหญ่ข้ นึ เป็ นเพราะเหตุใด
1. ความดันอากาศภายในลูกโป่ งลดลง ความดันอากาศภายนอกลดลง
2. ความดันอากาศภายในลูกโป่ งเท่าเดิม ความดันอากาศภายนอกลดลง
3. ความดันอากาศภายในลูกโป่ งเพิม่ ขึ้น ความดันอากาศภายนอกเท่าเดิม
4. ความดันอากาศภายในลูกโป่ งลดลง ความดันอากาศภายนอกเพิม่ ขึ้น
43. จากตาราง A คือตัวกลางในข้อใด
ชนิดของตัวกลาง
อากาศ
น้ าบริ สุทธิ์
แผ่นไม้
A

ความเร็วของเสียงโดยประมาณ ( เมตร / วินาที )
340
1400
3800
6000

ตาราง ความเร็ วของเสี ยงที่เคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางต่างชนิดกันที่ระดับน้ าทะเล

1. สุญญากาศ
2. หินแกรนิต
3. น้ าทะเล
4. หมอก
44. เมื่อให้ความร้อนกับสาร A พบว่า สาร A เปลี่ยนสถานะเป็ นแก๊สที่อุณหภูมิ 301 องศาเซลเซียส
ถ้านาสาร A ไปไว้ที่อุณหภูมิมากกว่า 301 องศาเซลเซียส สาร A จะมีสถานะเหมือนกับสารใด
1. ไอน้ า
2. แป้ งฝุ่ น
3. เกลือแกง
4. แอลกอฮอล์
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45. ข้อใดเป็ นผลที่เกิดจากการเพิม่ หรื อการลดของอุณหภูมิ
1. สารเปลี่ยนสถานะ
2. สารมีอนุภาคเพิม่ ขึ้น
3. สารคงสถานะเดิม
4. สารมีอนุภาคเรี ยงตัวเหมือนเดิม
46. นักเรี ยน 2 คน ยืนอยูใ่ นสนามฟุตบอลของโรงเรี ยน คนหนึ่งยืนอยูใ่ นสนามที่ตาแหน่ง A อีกคนหนึ่งยืนอยูท่ ี่
ขอบสนามที่ตาแหน่ง B และมีเพือ่ นตีกลองอยูใ่ นสนามฟุตบอลที่ตาแหน่งดังรู ป ทาอย่างไรจึงจะทาให้
นักเรี ยน A ได้ยนิ เสียงกลองดังมากขึ้น

1. ทาให้กลองสัน่ ด้วยพลังงานมากขึ้น และขยับเข้าใกล้กลองมากขึ้น
2. ทาให้กลองสัน่ ด้วยความถี่มากขึ้น และขยับออกจากกลองมากขึ้น
3. ทาให้กลองสัน่ ด้วยความถี่มากขึ้น และขยับเข้าใกล้กลองมากขึ้น
4. ทาให้กลองสัน่ ด้วยพลังงานมากขึ้น และขยับออกห่างจากกลองมากขึ้น
47. เมื่อให้ความร้อนกับสาร A พบว่า สาร A เปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส
และ เปลี่ยนสถานะเป็ นแก๊สที่อุณหภูมิ 301 องศาเซลเซียส น้ าตาลทรายจะมีสถานะเหมือนกับสาร A
เมื่อนาสาร A มาไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิเท่าใด
1. 150 องศาเซลเซียส 2. 350 องศาเซลเซียส 3. 40 องศาเซลเซียส 4. 20 องศาเซลเซียส
48. เมื่อนาแผ่นกระจกไปอังเหนือไอน้ าแล้วพบว่ามีหยดน้ าเกาะที่แผ่นกระจก การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นการเปลี่ยน
สถานะของน้ าอย่างไร
1. ของแข็งเป็ นของเหลว 2. ของเหลวเป็ นแก๊ส 3. แก๊สเป็ นของเหลว 4. ของเหลวเป็ นของแข็ง
49. การเปลี่ยนแปลงข้อใดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ก. การบูรที่วางไว้มีขนาดเล็กลง และมีกลิ่น
ข. นมสดในขวดเริ่ มมีรสเปรี้ ยว
ค. ไข่ตกแตกบนพื้นและมีกลิ่นฉุน
ง. ตะปูในกล่องเกิดสนิม
จ. หยดน้ าเกาะที่บานหน้าต่าง
ฉ. ลูกโป่ งพองขึ้น
1. ก ข ค
2. ง จ ฉ
3. ก จ ค
4. ข ค ง
50. น้องแทนทาปี่ เป่ าเล่นจากตอซังข้าว โดยเลือกขนาดตอซังข้าวที่มีขนาดเท่ากัน แต่ให้ความยาวต่างกัน ดังภาพ
ถ้าน้องแทน ต้องการเป่ าปี่ ให้เกิดเสียงจากทุม้ ที่สุดไปหาเสียงแหลมที่สุดตามลาดับ โดยน้องแทนต้องออกแรง
เป่ าปี่ เท่ากันทุกอัน น้องแทนต้องเป่ าปี่ เรี ยงลาดับตามหมายเลขในข้อใด
1. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7
2. 4 – 7 – 3 – 2 – 1 – 6 – 5
3. 5 – 6 – 1 – 2 – 3 – 7 – 4
4. 4 – 5 – 6 – 7 – 1 – 2 – 3
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เลขประจาตัวนักเรียน























































คาแนะนา
ใช้ดินสอดา 2B เท่านั้น ระบายวงกลมทุกวงที่ตอ้ งการให้ดาเต็มวง
ถ้าต้องการแก้ไข ให้ใช้ยางลบให้สะอาดก่อน จึงระบายวงใหม่
ห้ามขีดเขียนที่อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้
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