
แนวขอสอบบรรจุครูผูชวย(วิชาเอกวิทยาศ
1. น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลใน

ขอตอไปนี้ ขอใดไมเอ้ือตอการยังชีพของสิ่งมี
ชีวิตในน้ํามากที่สุด 
ก. มีแบคทีเรียมาก ข. มีอุณหภูมิสูง 
ค. มีออกซิเจนสูง ง. มีโลหะมาก 

2. ไอออนหรืออะตอมในขอใดที่มีการจัด
อิเล็กตรอนเหมือนกับคลอไรดไอออน 
ก. F- ข. Ne 
ค. Al3+ ง. Ca2+ 

3. สมบัติในขอใดไมจัดวาเปนสมบัติของธาตุทั้งคู 
ก. ขนาดของอะตอม อิเล็กโทรเนกาติวิตี 
ข. จุดเดือด – จุดหลอมเหลว สภาพขั้ว 
ค. อิเล็กโทรเนกาติวิตี พลังงานไอออนไนเซชั่น 
ง. สภาพขั้ว ความเปนกรด – เบส 

4. วิชาเคมีเปนวิทยาศาสตรแขนงใหญมาก 
สามารถแบงวิชาเคมีออกเปนกี่สาขา 
ก. 3 สาขา ข.  4 สาขา 
ค. 5 สาขา ง.  6 สาขา 

5. “Sn” เปนสัญลักษณของธาตุใด 
ก. โปรแตสเซียม ข. ดีบุก 
ค. เงิน ง. โซเดียม 

6. “Biochemsistry” เปนเคมีสาขาอะไร 
ก. ชีวเคมี ข. เคมีอินทรีย 
ค. เคมีเชิงฟสิกส ง. เคมีวิเคราะห 

7. ศูนยองศาสมบูรณเปนองศาที่ 
ก. น้ํากลายเปนน้ําแข็ง 
ข. กาซทุกชนิดกลายเปนของเหลว 
ค. สารทุกชนิดกลายเปนของแข็ง 
ง. การเคลื่อนที่ของโมเลกุลในกาซมีคานอยที่

สุด 

8. เคมียุคใหม M
ค.ศ.ใด 
ก. ค.ศ.ที่ 15
ค. ค.ศ.ที่ 18

9. ในสมัยกลาง
ความสนใจใ
ก. การผลิต
ข. การผลิต
ค. การเลนแ
ง. การทําแ

10. นักปราชญช
กันกี่ธาตุ 
ก. 3 ธาตุ 
ค. 5 ธาตุ 

11. การจัดลําดับ
ก. 3 
ค. 5 

12. “Liguid” หม
ก. ของแข็ง 
ค. สารประก

13. กาซในธรรม
เปนไปตามแ
ก. มีอุณหภ
ข. มีความด
ค. มีความห
ง. มีปริมาต

14.            เปนส
ก. ออกซิเจน
ค. ไนโตรเจน
 
 

ย
สอบครูดอทคอม/แนวขอสอบบรรจุครูผูชว
าสตร) 
odern Chemsistry เร่ิมตนใน 

 – 16  ข. ค.ศ.ที่ 17 – 18  
 – 19  ง. ค.ศ.ที่ 19 –20  
ประวัติศาสตร (Middle Ages) 
นวิชาเคมีเนนในเรื่องใด 
เหลาองุน 
โลหะจากสินแร 
รแปรธาตุ 
กว 
าวกรีกเชื่อวาในโลกนี้มีธาตุอยูดวย

ข. 4 ธาตุ 
ง. 6 ธาตุ 

มวลสสารแบงออกเปนกี่อยาง 
ข. 4 
ง. 6 

ายถึงขอใด 
ข. สารเนื้อเดียว 

อบ ง. ของเหลว 
ชาติมีสมบัติเปนกาซอุดมคติหรือ
บบจําลองของกาซใด 
ูมิและความดันสูงพอสมควร 
ันสูง 
นาแนนนอยมาก 
รเล็ก  
ัญลักษณของธาตุใด 
 ข. ไฮโดรเจน 
 ง. ทองแดง 



15. “Ag” สัญลักษณของธาตุใด 
ก. Mucury ข. Potassium 
ค. Silver ง. Sodium 

16. สถานะของสารละลายมีกี่สถานะ 
ก. 3 ข. 4 
ค. 5 ง. 6 

17. อากาศประกอบไปดวยกาซไนโตรเจนกี่
เปอรเซ็นต 
ก. 21 เปอรเซ็นต ข. 58 เปอรเซ็นต 
ค. 68 เปอรเซ็นต ง. 78 เปอรเซ็นต 

18. เหล็กกลาปลอดสนิมประกอบไปดวยเหล็กกี่
เปอรเซ็นต 
ก. 70 เปอรเซ็นต ข. 71 เปอรเซ็นต 
ค. 72 เปอรเซ็นต ง. 73 เปอรเซ็นต 

19. “Filtration” หมายถึงอะไร 
ก. การกลั่น ข. การกรอง 
ค. สารละลายอิ่มตัว ง. สารละลายเขมขน 

20. สสารเปนสิ่งที่มีตัวตน มีน้ําหนัก ตองการที่อยู 
สัมผัสได เปนคุณสมบัติทางใดของสสาร 
ก. ทางเคมี 
ข. ทางกายภาพ 
ค. ทางเคมีและทางกายภาพ 
ง. ทางเคมีและชีวภาพ  

21. “จุดเทียนไข” เปนการเปลี่ยนแปลงของสสารทาง
ใด 
ก. ทางเคมี ข. ทางกายภาพ 
ค. ทางชีวภาพ ง. ถูกทุกขอ 

22. ระดับพลังงานในอิเล็กตรอนมีอยูกี่ชนิด 
ก. 3 ชนิด ข. 4 ชนิด 
ค. 5 ชนิด ง. 6 ชนิด 
 
 

23. “กรด” คือ 
ก. สารละลายน้ําแลวแตกตัวให H+  
ข. สารละลายน้ําแลวแตกตัวให OH 
ค. สารละลายน้ําแลวแตกตัวให HO 
ง. สารละลายน้ําแลวแตกตัวให O 

24. ส่ิงที่บอกความเปนกรดเปนดางของสารละลาย
เรียกวาคาอะไร 
ก. HP ข. PH 
ค. BH ง. CH 

25. กาซในวิชาเคมีแบงออกเปนกี่ประเภท 
ก. 5 ประเภท ข. 4 ประเภท 
ค. 3 ประเภท ง. 2 ประเภท 

26. ขอใดที่ไมใชลักษณะการจัดตารางธาตุใน
ปจจุบัน 
ก. ธาตุที่เปนโลหะสวนใหญอยูทางดานซาย 

แตอโลหะจะอยูทางดานขวาของตารางธาตุ 
ข. ธาตุที่อยูในคาบใดยอมจะมีจํานวนระดับ

พลังงานเทากับเลขที่ของคาบนั้น 
ค. ธาตุที่อยูในหมูเดียวกันจะมีจํานวน

อิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเทากัน 
ง. โดยใชการจัดอิเล็กตรอนในออรบิตอลเปน

เกณฑ สามารถแบงธาตุในตารางธาตุได
เปนสองพวกคือ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ และ
ธาตุ ทรานซิชัน 

27. ขอความใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
ก. พันธะไอออนิก เปนพันธะที่เกิดจากแรงดึง

ดูดระหวางไอออนที่มีประจุตางชนิดกัน 
ข. อะตอมคูสรางพันธะที่มีคาอิเล็กโทเนกาติวิตี

ไมตางกันมาก มักจะเปนโมเลกุลโควาเลนต 
ค. พันธะโควาเลนตคือ พันธะที่เกิดจากอะตอม

ของธาตุเดียวกันหรือตางชนิดกันมารวมกัน
โดยมีการใชอิเล็กตรอนรวมกัน 



ง. สารประกอบไอออนิกเปนสารประกอบที่มี
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ํา 

28. NH3 หนัก 10 กรัม มี NH3 อยูกี่โมล กี่โมเลกุล 
(กําหนดให น้ําหนักอะตอม N = 14, H = 1) 
ก. 0.6 โมล 3.6 x 1023 โมเลกุล 
ข. 0.06 โมล 3.6 x 1023 โมเลกุล 
ค. 0.6 โมล 3.6 x 1022 โมเลกุล 
ง. 0.06 โมล 3.6 x 1022 โมเลกุล 

29. การเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ ขอใดไมมีผลตอความ
เขมขนของ CO ในระบบสมดุล 
ก. เพิ่มอุณหภูมิ ข. เติมไอน้ํา 
ค. เติม H2 ง. เติมคะตะลิสต 

30. ขอใดเปรียบเทียบองคประกอบของโครงสราง
ของดีเอนเอ และอารเอนเอ ไมถูกตอง 
ก. เบสในดีเอนเอ (นอกจาก 3 ชนิดที่เหมือน

กัน) คือ ยูราซิล เบสในอารเอนเอ คือ ไธมีน 
ข. น้ําตาลในดีเอนเอ คือ 2 – ดีออกซี – D ข ไร

โบส น้ําตาลในอารเอนเอ คือ ดี – ไร โบส 
ค. ดีเอนเอ และอารเอนเอ ตางก็เปนโพลิเมอร

ของนิวคลีโอไลด 
ง. ดีเอนเอ และอารเอนเอ ตางก็มีองคประกอบ

ยอยเปนน้ําตาล เบส และฟอสเฟต เหมือน
กัน 

31. จงบอกลักษณะเฉพาะของโมเลกุลกาซในการ
ถายพลังงานจลนแกโมเลกุลขางเคียงเมื่อเกิด
การปะทะกัน 
ก. มีการถายทอดหรือสูญเสียพลังงานจลน

เนื่องจากการปะทะกัน 
ข. ไมมีการถายทอดหรือสูญเสียพลังงานจลน

เนื่องจากการปะทะกันเลย 
 
 

ค. ความเร็วของการเคลื่อนที่ของแตละโมเลกุล
จะเทากันคงที่ 

ง. ข้ึนอยูกับวากาซนั้นวิ่งไปชนกับโมเลกุลขาง
เคียงบอยแคไหน 

32. ขอใดอธิบายเกี่ยวกับความดันไมถูกตอง 
ก. คือแรงกระทําตอหนึ่งหนวยพื้นที่ 
ข. เกิดจากแรงชนของโมเลกุลกาซตอผนัง

ภาชนะ 
ค. ความดันจะสูง เมื่อโมเลกุลมีความเร็วสูง 
ง. เมื่อความเขมขนของกาซสูง จํานวนโมเลกุล

ที่จะวิ่งชนผนังภาชนะจะต่ํา 
33. ความหนืดขึ้นอยูกับปจจัยใด 

ก. ปริมาตร 
ข. ความเร็วของโมเลกุล 
ค. อุณหภูมิ 
ง. ความดัน 

34. ถาตองการเปลี่ยนสารอัลดีไฮดใหเปน
แอลกอฮอล จะใชปฏิกิริยาอะไร 
ก. ใชปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อเพิ่มออกซิเจน 
ข. ใชปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อลดออกซิเจน 
ค. ใชปฏิกิริยารีดักชันเพื่อเพิ่มไฮโดรเจน 
ง. ใชปฏิกิริยารีดักชันเพื่อลดไฮโดรเจน  

35. ใหเรียกชื่อสารที่มีโครงสรางตอไปนี้ตามระบบ 
IUPAC 
CH3 – CH2 – CH – CH – CH3 
                       |        | 

CH3 – CH3 
ก. 2 – Methypentane 
ข. 4 – Methypentane 
ค. 2 – Methybutane 
ง. 2, 3 – dimethypentane  



36. เพราะเหตุใดในขณะที่เปดขวดน้ําอัดลมจึงมี
ฟองอากาศวิ่งขึ้นมาที่ปากขวดมากมาย 
ก. กาซในขวดถูกอัดไวดวยความดันที่สูงกวา

ภายนอกขวด 
ข. กาซในขวดถูกอัดไวดวยความดันที่ต่ํากวา

ภายนอกขวด 
ค. การละลายของกาซจะเพิ่มข้ึน 
ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และขอ ค.  

37. ขอใดไมเกี่ยวของกับขบวนการออสโมซิส 
ก. แพรผานเนื้อเยื่อ 
ข. แพรจากความเขมขนสูงไปยังความเขมขน

ต่ํา 
ค. ข้ึนอยูกับจํานวนของตัวถูกละลาย 
ง. ข้ึนอยูกับอุณหภูมิ  

38. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ แอมแปร และคู
ลอมบ 
ก. แอมแปรคือหนวยของกระแสไฟฟา 
ข. คูลอมบเกิดจากการจับตัวของธาตุเงินจาก

สารละลายซิลเวอรไนเตรต 
ค. คูลอมบคือปริมาณกระแสไฟฟา 
ง. แอมแปร = คูลอมบ/วินาที 

39. ผลึกของแข็ง มีสมบัติสําคัญอะไรบางที่แตกตาง
จากของเหลวและกาซทางสมบัติทางฟสิกส 
ก. มีจุดหลอมเหลวไมแนนอน 
ข. มีรูปทรงเรขาคณิตทุกชนิดเหมือนกัน 
ค. ปริมาตรไมเปลี่ยนแปลงเมื่อไดรับความกด

ดัน 
ง. แรงยึดระหวางอนุภาคหนาแนนนอยกวา

ของเหลวและกาซ  
 
 
 

40. ทานนั่งอยูหองขางๆ ไดยินเสียงเพื่อนคุยกัน เปน
คุณสมบัติของคลื่นขอใด 
ก. การแทรกสอด ข. การสะทอน 
ค. การหักเห ง. การเลี้ยวเบน 

41. ขอใดตอไปนี้เขียนความสัมพันธ ไมถูกตอง 
ก. ความเร็ว มีหนวยเปนเมตร/วินาที 
ข. ความเรง มีหนวยเปนเมตร/นาทียกกําลัง

สอง 
ค. ระยะทางมีหนวยเปนเมตร 
ง. ความหนาแนนของวัตถุ มีหนวยเปน

กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร  
42. คํานวณหาคาไดจากจุดตัดของเสนมัธยฐานเปน

การหาคาของขอใด 
ก. หาศูนยกลางมวล 
ข. หาศูนยถวงของวัตถุ 
ค. หาจุดบัพ 
ง. หาจุดปฏิบัพ 

43. ขอใดตอไปนี้กลาวถึงอัตราเร็วเปนคาบไดถูก
ตอง 
ก. ในเวลา 1 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ไดระยะทางกี่

เมตร 
ข. ในเวลา 1 วินาที วัตถุหมุนเปนวงกลมกวาด

พื้นที่ไดกี่เรเดียน 
ค. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 รอบใชเวลากี่

วินาที 
ง. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 วินาทีเคลื่อนที่ได

กี่รอบ  
 
 
 
 
 



44. การแกวงตามธรรมชาติ แตกตางจากการแกวง
แบบหนวง อยางไร 
ก. การแกวงตามธรรมชาติ ไมมีแรงเสียดทาน 

การแกวงแบบหนวงมีความหนืดของตัว
กลางเขามาเกี่ยวของ 

ข. การแกวงตามธรรมชาติ มีอัมปลิจูดลดลง
ตามเวลา การแกวงแบบหนวงมีอัมปลิจูดคง
ที่ 

ค. การแกวงตามธรรมชาติ จะหยุดแกวงในที่
สุด การแกวงแบบหนวงจะไมหยุดแกวง 

ง. การแกวงตามธรรมชาติ คาบยาวกวา การ
แกวงแบบหนวง  

45. ขอใดกลาวถึงรังสีเอกซและรังสีแกมมาไดถูก
ตอง 
ก. รังสีแกมมาผลิตไดจากการทําใหอิเล็กตรอน

ความเร็วสูงหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง 
ข. รังสีเอกซผลิตไดจากการทําใหอิเล็กตรอน

ความเร็วสูงหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง 
ค. รังสีเอกซผลิตไดจากการแผรังสีจาก

นิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีที่ไมเสถียร 
ง. รังสีเอกซและรังสีแกมมามีชวงคลื่นและ

ความถี่ไมคาบเกี่ยวกัน 
46. ขอใดกลาวถึงคุณสมบัติของคลื่นเสียงไมถูก

ตอง 
ก. ความเร็วขึ้นอยูกับอุณหภูมิ 
ข. อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ 
ค. เปนคลื่นตามยาว 
ง. จุดปฏิบัพจะทําใหความเขมเสียงเพิ่มข้ึน  

 
 
 
 

47. ขอใดแสดงความสัมพันธไดถูกตองที่สุด 
ก. รถไฟวิ่งผานสถานี – คลื่นนิ่ง 
ข. เครื่องบินไอพนบินผานหลังคาบาน – เรโซ

แนนซ 
ค. คางคาวสงสัญญาณเพื่อหาตําแหนง – การ

เลี้ยวเบนของเสียง 
ง. ไดยินเสียงเดินทางกลับถึงแหลงกําเนิดใช

เวลาเกิน 0.1 วินาที – เสียงกอง  
48. ดาวเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตยจะกวาดพื้นที่

ไดเทากันในเวลาเทากัน เนื่องจาก 
ก. ดาวเคราะหอยูใกลดวงอาทิตยจะเคลื่อนที่

ไดเร็วกวาอยูไกลดวงอาทิตย 
ข. ดาวเคราะหอยูใกลดวงอาทิตยจะเคลื่อนที่

ไดชากวาอยูไกลดวงอาทิตย 
ค. กฎแหงคาบ 
ง. กฎแหงทางโคจรรูปวงรี  

49. อิมัลติฟรายเออรในระบบตอไปนี้ ขอใด ไมถูก
ตอง 

 ระบบ อิมัลติฟรายเออร 
ก. การยอยอาหารประเภทไขมัน น้ําดี 
ข. น้ํานม เคซีน 
ค. น้ําสลัดไข น้ําสมสายชู 
ง. น้ําซักผาที่มีไขมัน  สบูหรือผงซักฟอก 

50. ขอใดตอไปนี้อธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไดถูกตอง 
ก. ขณะจายไฟ คาศักยไฟฟาของแตละเซลลใน

แบตเตอรี่มีคาคงที่ 
ข. ขณะจายไฟ สารที่เขาทําปฏิกิริยาเปนสาร

ชนิดเดียวกัน 
ค. ตัวรีดิวซมีการเปลี่ยนแปลงคาเลข

ออกซิเดชันเทากับ 4 
ง. ระดับความเขมขนของกรดมีผลตอศักยไฟ

ฟาของเซลล  



51. รถยนตมวล m กิโลกรัม วิ่งดวยอัตราเร็ว v เมตร/
วินาที บนทางโคงที่มีรัศมีความโคง R เมตร 
อัตราเร็ว v ที่พอดีที่ทําใหรถยนตเร่ิมหลุดจาก
ความโคงเปนไปตามสมการในขอใด 
ก. v = mRg  
ข. v = Rg  
ค. v = mRg  
ง. v = mg  

52. ในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ําเมื่อ
คลื่นเคลื่อนที่ออกจากบริเวณน้ําลึกไปบริเวณน้ํา
ต้ืนความยาวคลื่น ความเร็ว และความถี่ของ
คลื่นเปนอยางไร 
ก. ความยาวคลื่นและความเร็วนอยลง ความถี่

คงที่ 
ข. ความยาวคลื่นและความเร็วมากขึ้น ความถี่

คงที่ 
ค. ความยาวคลื่นนอยลง ความถี่มากขึ้น 

ความเร็วคงที่ 
ง. ความยาวคลื่นมากขึ้น ความถี่นอยลง 

ความเร็วคงที่  
53. แกสชนิดหนึ่งบรรจุอยูในกระบอกสูบที่ความดัน 

P และอุณหภูมิ 273 K มีโมเลกุลเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วเฉลี่ย V ชนฝาลูกสูบจํานวน f คร้ัง/
วินาที ถาเพิ่มปริมาตร กระบอกสูบเปน 2 เทา 
ดวยการขยายลูกสูบโดยทําใหอุณหภูมิคงที่ 
ความถี่ในการชนฝาลูกสูบจะเปนเทาใด 
ก. f/4 ข. f/2 
ค. f ง. f 
 
 
 
 

54. โปรตอนจากดวงอาทิตยเคลื่อนที่ลงหาผิวโลกใน
แนวดิ่งบริเวณศูนยสูตรของโลกซึ่งมีสนามแม
เหล็กโลกขนานกับผิวของโลกโปรตอนจะเปนไป
ในทิศทางใด 
ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต 
ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก 

55. อนุภาคที่มีประจุไฟฟาหลายอนุภาควิ่งผาน
บริเวณสนามไฟฟาตั้งฉากกับสนามแมเหล็กโดย
ทิศที่วิ่งตั้งฉากกับสนามทั้งสองอนุภาคที่วิ่งไป
โดยไมเบนออกจากแนวเดิมจะมีปริมาณใดเทา
กัน 
ก. ประจุ 
ข. ความเร็ว 
ค. มวล 
ง. อัตราสวนประจุตอมวล 

56. ถานํากระดาษทึบแสงมาปดชวงครึ่งซายของ
เลนสที่ทใหเกิดภาพของวัตถุบนฉากขอความใด
ตอไปนี้ถูกตอง 
ก. ภาพของวัตถุจะหายไป 
ข. ภาพซีกซายของวัตถุจะหายไป 
ค. ภาพซีกขวาของวัตถุจะหายไป 
ง. ภาพของวัตถุจะครบทุกสวน  

57. ชายสองคนมีมวลเทากันนั่งอยูบนหัวเรือและ
ทายเรือ ของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยนิ่งอยูใน
น้ํานิ่ง ถาชายที่อยูหัวเรือเดินไปหาชายที่อยูทาย
เรือเรือนี้จะเคลื่อนที่อยางไร 
ก. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางดานทายเรือ 
ข. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางดานหัวเรือ 
ค. เรือจะอยูนิ่งเหมือนเดิม 
ง. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางดานทายเรือแลวกลับ

ที่เดิม  
 



58. จากปฏิกิริยานิวเคลียร 
XNHN +→+ 15

7
1
1

14
7  

X ตามสมการคือขอใด 
ก. นิวตรอน ข.  อิเล็กตรอน 
ค. โปรตอน ง.  โพซิตรอน 

59. ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง 
ก. ภาพเสมือนจะเกิดขึ้นเสมอ หากวัตถุอยูดาน

หนากระจกนูน 
ข. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ เปนภาพจริง

เสมอ 
ค. ภาพที่เกิดจากกระจกเวามีไดกรณีเดียว คือ

วัตถุจะตองอยูหางจากผิวกระจกนอยกวา
ความยาวโฟกัสของกระจก 

ง. ภาพที่เกิดจากเลนสเวาเปนไดทั้งภาพจริง
ภาพเสมือน  

60. อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศขึ้นอยูกับปจจัย
ในขอใด 
ก. ความถี่ของการสั่นแหลงกําเนิด 
ข. ความเขมของแหลงกําเนิดเสียง 
ค. อุณหภูมิของอากาศ 
ง. ความเร็วของแหลงกําเนิดเสียง  

61. A และ B เปนลูกบอลชนิดเดียวกันลูกบอล A ถูก
ขวางออกไปในแนวราบ และลูกบอล B ถูก
ปลอยใหตกลงในแนวดิ่งพรอมกันที่ระดับความ
สูงเทากัน ขอใดถูกตอง 
1) ลูกบอล A ตกถึงพื้นกอนลูกบอล B 
2) ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพรอมกัน 
3) ลูกบอล A จะมีอัตราเร็วสูงกวาขณะตกถึง

พื้น 
4) ลูกบอล B จะมีอัตราเร็วสูงกวาขณะตกถึง

พื้น 
 

ขอความที่ถูกตองคือ 
ก. ขอ 1 ถูก  ข. ขอ 1 และ 3 ถูก 
ค. ขอ 2 และ 3 ถูก ง. ขอ 2 และ 4 ถูก 

62. ในขณะที่มวลมีความเรง ความเร็วจะเปนอยาง
ไร 
ก. มีขนาดเพิ่มข้ึน และมีทิศทางเดียวกับ

ความเรง 
ข. มีขนาดเพิ่มข้ึน แตมีทิศทางไมจําเปนตองมี

ทิศทางเดียวกับความเรง 
ค. ไมจําเปนตองมีขนาดเพิ่มข้ึน แตทิศทาง

เดียวกับความเรง 
ง. ไมจําเปนตองมีขนาดเพิ่มข้ึน และไมจําเปน

ตองมีทิศทางเดียวกับความเรง  
63. ในการขับข่ีรถจักรยานยนตบนถนนราบขณะ

เลี้ยงโคงถาไมใหรถลมผูขับข่ีตองเอียงตัวและรถ
ใหทํามุมที่พอเหมาะกับแนวดิ่งเพื่ออะไร 
ก. ใหแนวแรงลัพธของคนและรถอยูในแนวดิ่ง 
ข. ใหแนวแรงลัพธของคนและรถผานจุดศูนย

กลางมวลของรถและคน 
ค. ใหแนวแรงลัพธที่พื้นกระทําตอรถและคนกับ

แรงเสียดทานระหวางยางรถกับถนนผานจุด
ศูนยกลางมวลรวมของรถและคน 

ง. ใหแนวแรงลัพธของแรงสูศูนยกลางและแรง
ที่โลกดึงดูดรถและคนผานจุดศูนยกลางมวล
รวมของรถและคน 

64. มวลกอนหนึ่งเคลื่อนที่เปนวงกลมรัศมี 1 หนวย 
ในแนวราบ ขอใดกลาวผิด 
ก. ขนาดของความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมีคาคงที่ 
ข. ขนาดของความเร็วที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีคา

คงที่ 
 
 



ค. ความเร็วเชิงมุมที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีคาคง
ที่ 

ง. ความเรงที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีคาคงที่  
65. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 

1) ความดันของของเหลวขึ้นกับความลึกของ
ของเหลว 

2) ความดันของของเหลวที่ผิวภาชนะมีทิศตั้ง
ฉากกับผิวภาชนะ 

3) ความดันของของเหลวไมข้ึนกับรูปราง
ภาชนะแตข้ึนกับภาชนะ 

4) ความดันของของเหลวขึ้นกับชนิดของของ
เหลว 

ขอความที่ถูกตองคือ 
ก. 1 เทานั้น ข. 1 และ 2 
ค. 1, 2 และ 3 ง. 1, 2 และ 4 

66. ถาระดับน้ําในตูปลารูปส่ีเหลี่ยมเพิ่มข้ึนเปน 2 
เทา แรงทั้งหมดที่น้ํากระทําตอดานขางของตู
ปลา จะเพิ่มข้ึนเปนกี่เทา 
ก. 2 เทา ข.  4 เทา 
ค. 6 เทา ง.  8 เทา 

67. แรงดันทั้งหมดของน้ําเหนือเขื่อนกั้นน้ําที่กระทํา
ตอเขื่อนจะเปนตามขอใด 
ก. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ําเหนือ

เขื่อน 
ข. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนยกกําลังสอง 
ค. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนและความสูง

ของระดับน้ําเหนือเขื่อน 
ง. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ําเหนือ

เขื่อนยกกําลังสองและความยาวเขื่อน  
 
 
 

68. เมื่อนําหลอดแกวคะปลลาร่ีจุมลงในถวยน้ํารอน 
พบวาระดับน้ําในหลอดคะปลลาร่ีสูงขึ้นเมื่อน้ํา
เย็นลงเพราะเหตุใด 
ก. ความหนาแนนของน้ํารอนนอยกวาความ

หนาแนนของน้ําเย็น 
ข. ความหนืดของน้ํารอนนอยกวาความหนืด

ของน้ําเย็น 
ค. ความตึงผิวของน้ํารอนนอยกวาความตึงผิว

ของน้ําเย็น 
ง. หลอดคะปลลาร่ีที่จุมลงในน้ํามีอุณหภูมิเพิ่ม

ข้ึนตามอุณหภูมิของน้ํา  
69. เมื่อทดลองหยอนลูกกลมเล็กๆ โลหะกอนหนึ่งลง

ไปในของเหลวตางชนิดกันจะพบวา 
ก. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะในของ

เหลวทุกประเภทมีคาเทากันหมด 
ข. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะในของ

เหลวที่มีความหนืดสูงมีคานอยกวาในของ
เหลวที่มีความหนืดต่ํา 

ค. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะแปรผัน
ตรงกับความหนืดของของเหลวเทานั้น 

ง. ความเร็วสุดทายของลูกกลมโลหะขึ้นอยูกับ
ระดับความสูงของของเหลว  

70. เสนลวดที่ทําจากอะลูมิเนียมและเสนลวดที่ทํา
จากเหล็กกลามีเสนผานศูนยกลางและความ
ยาวตั้งตนเทากันโดยมีคามอดูลัสของยังของ
เหล็กกลา สูงกวาของอะลูมิเนียม ถานําวัตถุ 2 
กอน มวลเทากัน มาแขวนติดกับปลายเสนลวด
ทั้งสองนี้ขอใดกลาวผิด 
ก. ความเคนของลวดทั้งสองเสนเทากัน 
ข. ความเครียดตามยาวของเสนลวดที่ทําจาก

อะลูมิเนียมจะมีคามากกวาเสนลวดที่ทํา
จากเหล็กกลา 



ค. ลวดที่ทําจากอลูมิเนียมจะยืดออกมากกวา
เสนลวดที่ทําจากเหล็กกลา 

ง. เสนลวดที่ทําจากเหล็กกลาจะยืดออกมาก
กวาเสนลวดที่ทําจากอลูมิเนียม  

71. ในการใชปรอททําเทอรโมมิเตอรมีคุณสมบัติที่
ไมดีอยางไร 
ก. ทําใหบริสุทธิ์ไดยาก 
ข. มองเห็นไดยาก 
ค. วัดอุณหภูมิต่ํากวาปกติธรรมชาติไดไมดี 
ง. วัดอุณหภูมิต่ํากวาปกติธรรมชาติไดไมดี  

72. ปริมาณความรอนในวัตถุหนึ่งคืออะไร 
ก. ระดับความรอนในวัตถุ 
ข. คาเฉลี่ยของพลังงานจลนของแตละโมเลกุล

ของวัตถุนั้น 
ค. ผลบวกของพลังงานจลนของโมเลกุลทุก

โมเลกุลของวัตถุนั้น 
ง. พลังงานกลที่เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน

ภายในวัตถุนั้น  
73. วัตถุ A มีอุณหภูมิสูงกวาวัตถุ B เมื่อนําวัตถุทั้ง

สองมาวางแตะกันความรอนจะถายเทจากวัตถุ 
A ไปสูวัตถุ B……………… 
ก. ถาวัตถุทั้งสองอยูในสภาพของเหลว 
ข. ถาวัตถุทั้งสองอยูในสภาพกาซ 
ค. จนกระทั่งวัตถุทั้งสองเย็นลง 
ง. จนกระทั่งวัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเทากัน 

74. เมื่ออากาศหนาวเวลาที่พูดคุยกันจะเห็นไอน้ํา
ออกจากปากเกิดจากปรากฏการณความรอน
ชนิดใด 
ก. การนํา การพา และการแผรังสี 
ข. การแผรังสี 
ค. การนํา 
ง. การพา  

75. เมื่อนํากระปองนมขนเปลาซึ่งบนฝากระปองมี
เพียงรูที่เจาะไวสองรูมาเผาไฟใหรอนจัดแลวราด
ดวยน้ําเย็นทันทีจะพบวากระปองบุบบูบี้ สาเหตุ
ที่สําคัญคือ 
ก. อุณหภูมิของกาซภายในกระปองลดลงอยาง

รวดเร็ว 
ข. ความดันของกาซภายในกระปองลดลงต่ํา

กวาความดันภายนอก 
ค. ปริมาตรของกาซภายในกระปองลดลง 
ง. ปริมาณของกาซภายในกระปองที่เหลืออยูมี

นอย  
76. การทดลองเรื่องแสง การทดลองใดบางที่จําเปน

ในการแสดงวาแสงเปนคลื่นตามขวาง 
1) การหักเห 2) การเลี้ยวเบน 3) โพลาไรเซชัน 
ก. 1, 2 และ 3 ข. 1 และ 2 
ค. 2 และ 3 ง. 3 เทานั้น 

77. ร้ิวแสงสีตางๆ ที่เห็นบนฟองสบูเกิดจากปรากฏ
การณใดเปนสําคัญ 
ก. การสะทอน ข. การหักเห 
ค. การเลี้ยวเบน ง. การแทรกสอด 

78. อุปกรณใดไมสามารถใชในการทดลองหาคา
ความยาวคลื่นแสงได 
ก. ปริซึม ข. แผนโพลารอยด 
ค. สลิตคู ง. เกรตติ้ง 

79. รังสีอินฟาเรดและคลื่นไมโครเวฟมีส่ิงใดที่เหมือน
กัน 
1) เปนคลื่นประเภทเดียวกัน 
2) มีประโยชนในการสื่อสารเหมือนกัน 
3) ตรวจรับดวยฟลมถายรูปเหมือนกัน 
ก. ขอ 1 เทานั้น ข. 1 และ 2 
ค. 2 และ 3 ง. 1, 2 และ 3 



80. ไอโซโทปเปนชื่อเรียกนิวเคลียสของธาตุตามขอ
ใด 
ก. มีจํานวนนิวคลีออนเทากัน 
ข. มีจํานวนโปรตอนเทากับนิวตรอน 
ค. มีจํานวนโปรตอนตางกันแตมีจํานวน

นิวตรอนเทากัน 
ง. มีจํานวนโปรตอนเทากันแตมีจํานวน

นิวตรอนตางกัน  
81. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 

1) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง 
2) กลุมอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในตัวนํา 
3) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ดวยความหนวง 
เหตุการณที่ทําใหเกิดคลื่นแมเหล็กไฟฟาคือ 
ก. 1 และ 2 ข. 2 และ 3 
ค. 2 ง. 3 

82. ส่ิงมีชีวิตพวก “โปรติสตา” แบงตามลักษณะ
เซลลไดกี่กลุม 
ก. 1 กลุม ข. 2 กลุม 
ค. 3 กลุม ง. 4 กลุม 

83. “อาณาจักรเมตาซัว”เปนการจําแนกสิ่งมีชีวิตใน
กลุมใด 
ก. กลุมโปรคาริโอติกเซลล 
ข. กลุมยูคาคาริโอติกเซลล 
ค. กลุมพืช 
ง. กลุมสัตว  

84. การศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธทางพันธุ
กรรม” เปนการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองใด 
ก. DNA ข. NAD 
ค. NRA ง. DND 

85. “ไมซีเลียม” ของเชื้อรามีหนาที่อยางไร 
ก. สรางอาหาร ข. ยึดเกาะวัตถุ 
ค. สรางสปอร ง. ใหหายใจ 

86. โปรโตซัวเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว จัดอยูในกลุม
ใด 
ก. ยูคาคาริโอติกเซลล ข. โปรคาริโอติกเซลล 
ค. กลุมพืช ง. กลุมสัตว 

87. “บัดสการ” ในยีสต หมายถึงอะไร 
ก. นิวเคลียสของยีสต 
ข. สปอรของยีสต 
ค. รอยแผลที่เปนเซลลลูก 
ง. รอยแผลเปนที่เซลลแม 

88. การจําแนกหมวดหมูของโปรโตรซัว แบงเปน 4 
กลุมดวยกัน Sarcodina จัดเปนโปรโตรซัวใน
กลุมใด 
ก. กลุมที่เคลื่อนที่โดยใชแฟลกเจลลา 
ข. กลุมที่เคลื่อนที่โดยใชขาเทียม 
ค. กลุมที่เคลื่อนที่โดยใชซีเลีย 
ง. กลุมไมมีโครงสรางในการเคลื่อนที่  

89. สาหรายที่มีความสําคัญและนับวาเปนบรรพ
บุรุษของพืชไดแกสาหรายในขอใด 
ก. สาหรายสีเขียว ข. สาหรายสีแดง 
ค. สาหรายสีน้ําตาล ง. สาหรายสีน้ําเงิน 

90. “Adventitious root” จัดเปนรากชนิดของพืช 
ก. รากเกิดจากเอมบริโอของเมล็ด 
ข. รากเกิดจากรากแกว 
ค. รากเกิดจากสวนของลําตนพืช 
ง. รากเกิดจากรากแขนง  

91. คํากลาวที่วา “ไวรัสเปนสิ่งมีชีวิตพวก Obligate 
intracellular parasites” หมายความวาอยางไร 
ก. ไมสามารถเพิ่มจํานวนเมื่ออยูนอกเซลล

โฮสต 
ข. ไมสามารถเพิ่มจํานวนเมื่ออยูในเซลลโฮสต 
ค. ไวรัสสามารถเพิ่มจํานวนไดทุกสภาพอากาศ 



ง. ไวรัสสามารถเพิ่มจํานวนไดโดยไมตอง
อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น  

92. โครงสรางใดของแบคทีเรียที่เปนพิษตอแมลง 
ก. Spore Body 
ข. Exosporium 
ค. Sporulation 
ง. Parasporal Bodies 

93. “Hypsophyll” เปนใบพิเศษที่เกิดจากสวนใด
ของพืช 
ก. สวนของลําตน ข. สวนของดอก 
ค. สวนของผล ง. สวนของราก 

94. การหายใจแบบไมใชออกซิเจนอิสระของ
แบคทีเรียใชสารอะไรเปนตัวรับอิเลคตรอน 
ก. สารไนโตรเจน 
ข. สารคารบอนไดออกไซด 
ค. สารไนเตรต 
ง. สารฟอสเฟต 

95. การหมักน้ําตาลดวยแบคทีเรียแลคติก กลุม “โฮ
โมเฟอรเมนเตทีฟ” จะไดสารใหมสวนใหญเปน
สารใด 
ก. กรดแลคติก ข. กรดอะซิตริก 
ค. กรดฟอรมิค ง. กรดซันฟวลิค 

96. ถาแบคทีเรียเริ่มตนมีจํานวน 2.83 x 107 เซลล/
มิลลิลิตร แบคทีเรียสุดทายมีจํานวน 4.5 x 108 
เซลล/มิลลิลิตร ใชเวลาในการแบงเซลล 135 
นาที แบคทีเรียชนิดนี้ใชเวลาในการแบงเซลล
เทาใด 
ก. 39.3 นาที ข. 93.3 นาที 
ค. 33.9 นาที ง. 135 นาที 

97. “สารละลายไฮเปอรโทนิค” เกิดขึ้นไดอยางไร 
ก. สารละลายในเซลลมีความเขมขนมากกวา

นอกเซลล 
ข. สารละลายนอกเซลลมีความเขมขนมากกวา

ในเซลล 
ค. สารละลายนอกเซลลและในเซลลมีความ

เขมขนเทากัน 
ง. ภายในเซลลไมมีสารละลาย  

98. คลื่นความถี่สูงสามารถทําลายแบคทีเรียได
เพราะอะไร 
ก. ทําใหผนังเซลลแตก 
ข. ทําใหผนังเซลลแข็งตัว 
ค. ทําใหนิวเคลียสแตก 
ง. ทําใหของเหลวในเซลลแข็งตัว  

99. “Allerge” หมายถึงโรคที่เกิดกับส่ิงมีชีวิตชนิดใด 
ก. โรคติดตอ ข. โรคมะเร็ง 
ค. โรคไขกระดูก ง. โรคภูมิแพ 

100. กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยากระทํา
โดยวิธีใด 

ก. โดยการกรอง 
ข. โดยใชปฏิกิริยาทางเคมี 
ค. โดยใชจุลินทรีย 
ง. โดยใชวิธีแลกเปลี่ยนประจุ 

 
 
 
 
 
 

 

 


