
 

 

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ช่ือ....................................................................................   รหัสวิชา   05 

เลขท่ีนั่งสอบ.....................................................................  ข้อสอบวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สนามสอบ.........................................................................  วันท่ี  30 ตุลาคม  2554 

ห้องสอบ...........................................................................  เวลา  12.00 - 14.00 น. 
ค าอธิบาย 
 1.  ข๎อสอบนี้มี  19 หน๎า (100 ข๎อ)   คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

2.  กํอนตอบค าถาม ต๎องเขียนชื่อ เลขท่ีนั่งสอบ สนามสอบและห๎องสอบ ลงในกระดาษแผํนนี้ และใน
กระดาษค าตอบ พร๎อมท้ังระบายรหัสเลขท่ีนั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข๎อสอบให๎ตรงกับชุดข๎อสอบท่ีรับ 

3.  ในการตอบ ให๎ใช๎ดินสอด าเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ   ในกระดาษ ค าตอบ
ให๎เต็มวง (ห๎ามระบายนอกวง) ในแตํละข๎อมีค าตอบท่ีถูกต๎องหรือเหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 ตัวอย่าง ถ๎าเลือก  เป็นค าตอบท่ีถูกต๎อง ให๎ท าดังนี้ 

 
 ถ๎าต๎องการเปล่ียนตัวเลือกใหมํ ต๎องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิมให๎สะอาดหมดรอยด า

เสียกํอน แล๎วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหมํ 

4.  ห้าม น าข๎อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห๎องสอบ 

5.  ไมํอนุญาตให๎ผ๎ูเข๎าสอบออกจากห๎องสอบกํอนเวลาสอบผํานไป 1 ชั่วโมง 30 นาที 
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ 

ห้าม เผยแพรํ อ๎างอิง หรือเฉลย กํอนวันท่ี  17  มกราคม  2555 
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1.  ในการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช   สํวนใต๎ใบเล้ียงของถ่ัวลันเตาในอาหาร  2  สูตร  พบวําอาหารสูตรท่ี  1  
เนื้อเย่ือสํวนใต๎ใบเล้ียงของถ่ัวลันเตาเกิดรากจ านวนมาก  สํวนในอาหารสูตรท่ี  2  เนื้อเย่ือสํวนใต๎ใบเล้ียง
ของถ่ัวลันเตา  เจริญเป็นแคลลัส  (callus)   หรือกลํุมเซลล์   สมมติฐานท่ีนําจะเป็นได๎คือข๎อใด 

 (1)   อาหารสูตรท่ี  1  สามารถชักน าให๎ถ่ัวลันเตาเจริญเป็นต๎นได๎ 
 (2)   อาหารสูตรท่ี  1  เหมาะสมส าหรับการชักน าให๎เนื้อเย่ือของพืชทุกชนิดเกิดรากได๎ 
 (3)   อาหารสูตรท่ี  2  เหมาะสมส าหรับการชักน าให๎เนื้อเย่ือสํวนยอดของถ่ัวลันเตาเจริญเป็น  
                     แคลลัสได๎ 

(4) ถ๎าจะชักน าให๎ต๎นถ่ัวลันเตาเกิดราก  ควรเล้ียงในอาหารสูตรท่ี  1 
2.   ออร์แกเนลล์ท่ีพบในออโททรอป (autotroph)   แตํไมํพบในเฮเทอโรทรอป (heterotroph)   
 (1)  ไมโทคอนเดรีย 
 (2)   คลอโรพลาสต์ 
 (3)   เย่ือหุ๎มเซลล์ 
 (4)   กอลจิคอมเพลกซ์ 
3.  ในขณะท่ีใบพืชรํวงปริมาณฮอร์โมนพืชตัวใดท่ีเพิ่มข้ึนและฮอร์โมนพืชตัวใดท่ีลดลง  
 (1)  จิบเบอเรลลิน  กรดแอบไซซิค 
 (2)  ไซโทไคนิน  กรดแอบไซซิค 
 (3)   เอทิลีน  ออกซิน 
 (4)   ออกซิน  เอทิลีน 
4.  โมโนเมอร์ (monomer) ของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต  และไลพิด ได๎แกํข๎อใด 
 (1)   กรดอะมิโน  กลีเซอรอล  กรดไขมันไมํอ่ิมตัว 
 (2)   กลีเซอรอล  มอนอแซคคาไรด์  กรดอะมิโน 
 (3)   กลูโคส  กรดอะมิโน  กรดไขมัน 
 (4)   กรดอะมิโน  มอนอแซคคาไรด์  กลีเซอรอล และกรดไขมัน 
5.  ถ๎าท าเซลล์เม็ดเลือดแดงแชํในสารละลายไฮโปโทนิค (hypotonic solution)   เป็นเวลานาน ทํานคิดวํา   
      จะเกิดอะไรข้ึน 

(1)  เซลล์เม็ดเลือดแดงเหี่ยว 
(2)  เซลล์เม็ดเลือดแดงแตก 
(3)  เซลล์เม็ดเลือดแดงเตํง 
(4)   เซลล์เม็ดเลือดแดงยังคงสภาพเดิม 
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6.  สารท่ีผํานเมมเบรนได๎ดีท่ีสุด คือสารใดตํอไปนี้ 
(1)   สารท่ีมีขนาดใหญํ 
(2)   สารท่ีมีข้ัว 
(3)   สารท่ีละลายในไขมัน 
(4)   ไอออนท่ีมีประจุ 

7.  ในหมํูบ๎านแหํงหนึ่ง   เกษตรกรท่ีปลูกข๎าวพันธุ์ กข 6  ประสบปัญหาผลผลิตข๎าวลดลงมาก  เนื่องจาก 
     มีการตัดถนน และ ติดไฟทางริมถนน  ซ่ึงปิด-เปิดอัตโนมัติ  ปรากฏวํา หลังจากศึกษาปัญหาตํางๆ  
     กลํุมเกษตรกรผ๎ูปลูกข๎าวได๎ดับไฟทางในเวลากลางคืน  ปรากฏวํา  ผลผลิตของข๎าวสูงเหมือนเดิม 
     สมมติฐานท่ีนําเป็นไปได๎ คือ 

(1)   ข๎าวพันธุ์ กข 6 เป็นข๎าวท่ีไวแสง ต๎องการความมืดท่ีติดตํอกัน  
(2)   ข๎าวพันธุ์ กข 6 เป็นข๎าวท่ีไมํไวตํอแสง 
(3)   ข๎าวพันธุ์ กข 6 เป็นข๎าวท่ีต๎องการแสงตลอดวัน 
(4)   ข๎าวพันธุ์ กข 6 ต๎องการน้ า แสง และอุณหภูมิสูง 

8.   เม่ือหยดสารละลายไอโอดีนลงบนข๎าวสุก จะมีการเปล่ียนแปลงเป็นเชํนไร 
(1)   ข๎าวสุกไมํเปล่ียนสี 
(2)   ข๎าวสุกเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลอํอน 
(3)    ข๎าวสุกเปล่ียนเป็นสีส๎ม 
(4)   ข๎าวสุกเปล่ียนเป็นสีน้ าเงินด า 

9.  ผลการแบํงเซลล์ท าให๎เซลล์มีขนาดเล็กลง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ตํอเซลล์ของส่ิงมีชีวิต คือ 
(1)   อัตราสํวนพื้นท่ีผิวตํอปริมาตรของเซลล์ลดลง  ท าให๎การแลกเปล่ียนสารของเซลล์กับ 
ส่ิงแวดล๎อมดีข้ึน 
(2)  อัตราสํวนพื้นท่ีผิวตํอปริมาตรของเซลล์สูง ข้ึน  ท าให๎การแลกเปล่ียนสารของเซลล์กับ 
ส่ิงแวดล๎อมดีข้ึน 
(3)  อัตราสํวนระหวํางปริมาตรของเซลล์กับพื้นท่ีเซลล์  แตํละด๎านลดลงท าให๎การแลกเปล่ียน  
สารของเซลล์กับส่ิงแวดล๎อมดีข้ึน 
(4)  อัตราสํวนระหวํางปริมาตรของเซลล์กับพื้นท่ีเซลล์แตํละด๎านสูงข้ึน  ท าให๎การแลกเปล่ียน 
สารของเซลล์กับส่ิงแวดล๎อมดีข้ึน 
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10.  การเคล่ือนย๎ายสารผํานเมมเบรนแบบ  Active  Transport  คือข๎อใด 
(1)  การเคล่ือนย๎ายกลูโคสและน้ า 
(2)  สามารถเคล่ือนย๎ายสารจากบริเวณท่ีมีความเข๎มข๎นน๎อยไปยังสารท่ีมีความเข๎มข๎นของสารสูงได๎ 
(3)  เป็นการเคล่ือนย๎ายท่ีไมํต๎องให๎สารตัวพา 
(4)  เป็นการเคล่ือนย๎ายสารท่ีใช๎สารตัวพาแตํไมํต๎องใช๎พลังงาน  

11. ท าการเก็บน้ าจากแหลํงน้ า  2  บริเวณ  พบวํา  แหลํงน้ าท่ีหนึ่ง มีคํา DO 5 มิลลิกรัมตํอลิตร ปริมาณตะก่ัว 
      0.01 มิลลิกรัมตํอลิตร และแหลํงน้ าท่ีสองมีคํา DO 2 มิลลิกรัมตํอลิตร ปริมาณตะก่ัว 15 มิลลิกรัมตํอลิตร 
      ท านายวําแหลํงน้ าท่ีหนึ่งและแหลํงน้ าท่ีสอง  คือข๎อใด 

ก.  แหลํงน้ าท่ีหนึ่ง คือคลองในพื้นท่ีหํางไกลชุมชน  
ข.  แหลํงน้ าท่ีสอง คือน้ าท้ิงจากโรงงานท าขนมจีน 
ค.  แหลํงน้ าท่ีสอง คือคลองในพื้นท่ีหํางไกลชุมชน  
ง.  แหลํงน้ าท่ีหนึ่ง คือ น้ าท้ิงจากโรงงานท าขนมจีน 
จ. แหลํงน้ าท่ีหนึ่ง คือ คลองใกล๎โรงงานอุตสาหกรรม 
ฉ. แหลํงน้ าท่ีสอง คือ คลองใกล๎โรงงานอุตสาหกรรม 
(1) ก และ ข     (2) ง และ ค 
(3) จ และ ข     (4) ง และ ฉ 

12.  การท่ีรังสีอัลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตย์   สามารถสํงผํานมายังโลกได๎มากข้ึน เกิดเนื่องจากอะไร 
        และรังสีอัลตราไวโอเล็ตชนิดใดท่ีเ ป็นอันตรายตํอส่ิงมีชีวิตมากท่ีสุด 
 ก.  การลดลงของโอโซนในบรรยากาศ          ข. การลดลงของคาร์บอนไดออกไซด์    
 ค.  UV-B        ง.  UV-C 

(1)  ก และ ค     (2)  ก และ ง 
(3)  ข และ ค     (4)  ข และ ง 

13.   การหายใจแบบไมํใช๎ออกซิเจนของแบคทีเรียแลกโตบาซิลลัส   ข๎อใดถูก 
ก.  เป็นการหายใจท่ีไมํให๎ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์    
ข.  เป็นการหายใจท่ีให๎ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ค.  ได๎กรดแลกติค       
ง.  ได๎เอทานอล 
(1)   ก และ ค     (2)   ก และ ง 
(3)   ข และ ค     (4)   ข และ ง 
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14.  ข๎อใดคือการโคลนนิ่ง (Cloning) 
(1)  การเพิ่มปริมาณต๎นพืชโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ 
(2)  การเกิดการผําเหลําของข๎าวโดยใช๎รังสีแกมมา 
(3)  การผสมพันธุ์พืชตํางสปีชีส์ 
(4)  การสร๎างพืชต๎านทานไวรัสโดยการถํายยีน 

15.  นกัว่ิงมาราธอนว่ิงด๎วยความเร็วสูง ตํอมากล๎ามเนื้อขามีอาการล๎า แสดงวํา เซลล์กล๎ามเนื้อขามีการ 
       หายใจแบบใดและได๎สารตัวใด 

 ก.  ใช๎ออกซิเจน     ข.  ไมํใช๎ออกซิเจน 
 ค.   กรดแลกติค      ง.   คาร์บอนไดออกไซด์ 
(1)   ก  และ ค     (2)   ก  และ ง 
(3)   ข และ ค     (4)   ข  และ ง 

16.  พืชท่ีมีความสูงมาก แตํก็สามารถล าเลียงน้ าจากดินผํานรากพืชไปยังต๎นพืชได๎ แรงในข๎อใดท่ีท าให๎พืช 
       ล าเลียงน้ าได๎สูงสุด 

(1)  เกิดจากเซลล์พาเรนไคมาชํวยป๊ัมน้ าเข๎าไปในทํอล าเลียงน้ า 
(2)  เกิดจากแรงดันราก (root pressure) 
(3)  เกิดจากแรงดึงเนื่องจากการคายน้ า (transpiration pull) 
(4)  เกิดจากกระบวนการออสโมซิส 

17.  เด็กหญิงสุนีมีหมํูเลือด  O  พํอมีหมํูเลือด  A   และแมํมีหมํูเลือด  B  ข๎อใดเป็นจีโนไทป์ของพํอและแมํ 
       ตามล าดับ   ถ๎าก าหนดให๎หมํูเลือด  ABO  มี 3  แอลลีล  IA , IB  และ i 

(1)  IA IA  และ IB IB 

(2)  IA i   และ IB IB 
(3)  IA i   และ IB i 
(4)  IA IB  และ IB i 

18. ไซยาไนด์เป็นสารพิษท่ีสารถยับย้ังการหายใจระดับเซลล์ได๎อยํางไร 
 (1)  ยับย้ังการท างานของ ATP 
 (2)  ยับย้ังการท างานของเอนไซม์ในการขนสํงอิเล็กตรอน 
 (3)  ยับย้ังการท างานของเอนไซม์ในการขนสํงโปรตอน 
 (4)  ยับย้ังการท างานของไฮโดรเจน 
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19.  ในการสลายอาหารในระดับเซลล์กระบวนการใดท่ีเกิดข้ึนในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 
       ท้ังเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต 

(1)  ไกลโคลิซิส     (2)  การสร๎างเอซิติลโคเอนไซม์เอ 
(3)  วัฏจักรเครปส์    (4)  ระบบการถํายทอดอิเล็คตอน 

20.   เอนไซม์ท่ีพบในเมล็ดข๎าวโพดท่ีก าลังงอกคือเอนไซม์ตัวใด 
(1)  ลิเพส     (2)  เพปทิเดส 
(3)  โพรทีเอส     (4)  อะไมเลส 

21.  ป่าชายเลนและแนวปะการังมีความส าคัญเชํนไร 
(1)  เป็นแหลํงต๎นน้ า    (2)  ท าให๎เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
(3)  ท าให๎สัตว์น้ ามีจ านวนมาก   (4)  เป็นแหลํงอภิบาลตัวอํอนของสัตว์น้ า 

22.  เม่ือต้ังกระถางต๎นไม๎ไว๎ริมหน๎าตําง ต๎นไม๎จะเบนเข๎าหาแสง ทํานคิดวํา เพราะเหตุใด 
(1)  ด๎านท่ีอยํูตรงข๎ามกับด๎านท่ีรับแสงมีปริมาณฮอร์โมน IAA น๎อย 
(2)  ด๎านท่ีอยํูตรงข๎ามกับด๎านท่ีรับแสงมีปริมาณฮอร์โมน IAA มาก 
(3)  ด๎านท่ีได๎รับแสงมีปริมาณไซโทไคนินมาก 
(4)  ด๎านท่ีได๎รับแสงมีปริมาณไซโทไคนินน๎อย 

23.  สมมติให๎แสงแดดมีเฉพาะแสงสีเขียวท่ีสํองผํานมายังพื้นโลก  จะมีผลอยํางไรตํอการด ารงชีวิตของพืช  
        และส่ิงแวดล๎อม 
 ก.  ข๎าว  ข๎าวโพด  และมะมํวงไมํสามารถสังเคราะห์ด๎วยแสงได๎ 
 ข.  ผลผลิตของข๎าว  และข๎าวโพดลดลง  แตํผลผลิตของมะมํวงเพิ่มข้ึน  
 ค.  ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มข้ึน 
 ง.  ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศลดลง 

(1)  ก และ ง     (2)  ก และ ค 
(3)  ข และ ง     (4)  ข และ ค 

24.  โครงสร๎างใดในเซลล์ท่ีพบท้ังในเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต 
(1)  คลอโรพลาสต์    (2)  รํางแหเอนโดพลาซึม 
(3)  ไลโซโซม     (4)  ไรโบโซม 

25.  การแยกสลายของน้ าตาลกลูโคส ในส่ิงมีชีวิตชั้นสูง กระบวนการท่ีท าให๎เกิดพลังงานมากท่ีสุด   
       เกิดท่ีบริเวณใด 

(1)  ไรโบโซม     (2)  ผนังชั้นนอกของไมโทคอนเดรีย 
(3)  ผนังชั้นในของไมโทคอนเดรีย  (4)  ชํองวํางภายในไมโทคอนเดรีย 
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26.  สารใดท่ีท าให๎เส๎นเลือดลดความยืดหยํุนลง  
(1)  ฟอสโฟลิพิด     (2)  โปรตีน 
(3)  แป้ง      (4)  คอเลสเทอรอล 

27.  ส่ิงมีชีวิตในไฟลัมไซยาโนไฟตา (Cyanophyta) มีคุณสมบัติเชํนไร 
 ก.  ผนังเซลล์เป็นสารพวกเซลลูโลส 
 ข.  ผนังเซลล์เป็นสารพวกเพบทิโดไกแคน 
 ค.  ไมํมีเย่ือหุ๎มนิวเคลียส 
 ง.  มีเย่ือหุ๎มนิวเคลียส 

(1)  ก และ ค     (2)  ก และ ง 
(3)  ข และ ค     (4)  ข และ ง 

28. คอนแทรคไทล์ (contractile vacuole) ของพารามีเซียมท าหน๎าท่ีอะไร 
(1)  เก็บสะสมของเสีย 
(2)  ใช๎ในการเคล่ือนท่ี 
(3)  ท าให๎เซลล์เพิ่มขนาด 
(4)  รักษาสมดุลของน้ าและแรํธาตุในเซลล์ 

29. พืชผักพื้นบ๎านบางชนิดมีสารใดท่ีเป็นสาเหตุให๎เกิดโรคนิ่วในไต มีวิธีป้องกันเชํนไรถ๎าต๎องรับประทาน 
      พืชผักชนิดนั้น 
 ก.  ออกซาเลต     ข.  คาร์บอเนต 
 ค.  รับประทานพร๎อมอาหารโปรตีน  ง.  รับประทานพร๎อมแป้ง 
 (1)  ก และ ค     (2)  ข และ ค   
 (3)  ก และ ง     (4)  ข  และง 
30. สัตว์ในไฟลัมใดมีการยํอยอาหารท้ังแบบภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ 
  (1)  Perifera     (2) Mollusca 
 (3)  Coelenterata     (4) Arthropoda 
31. เร่ืองซิลิโคนนั้น ข๎อความใดผิด  
  (1) ซิลิโคนท่ีแข็งแรงจะมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยํูในโครงสร๎าง  
  (2) ซิลิโคนสามารถใช๎เป็นกาวประสานท๎องเรือ เพื่อป้องกันน้ าร่ัวซึมได๎ 
  (3) ซิลิโคนมีอยํูด๎วยกันหลายชนิด ข้ึนอยํูกับขนาดของพอลิเมอร์ 
  (4) ซิลิโคนสลายตัวได๎ยาก จึงมักนิยมน ามาท าอวัยวะเทียม 
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32. ข๎อใดผิด 
  (1) ผลพลอยได๎ในการกล่ันน้ ามันจากหินน้ ามัน ได๎แกํ ยางมะตอยและถํานโค๎ก 
  (2) หินน้ ามันเป็นหินดินดานท่ีสามารถสกัดน้ ามันได๎มากกวํา 10 ลูกบาศก์เซนติเมตรตํอกิโลกรัม 
  (3) น้ ามันท่ีกล่ันได๎จากหินน้ ามันมักมีสีด า เพราะมีถํานโค๎กเจือปนอยํู 
  (4) การผลิตน้ ามันจากหินน้ ามันโดยตรง ท าให๎เกิดมลพิษส่ิงแวดล๎อม เนื่องจากมีก ามะถันปนเป้ือน  
33. สารประกอบของธาตุแทรนซิชันจะมีการเปล่ียนสี ก็ตํอเม่ือ 
  ก. ชนิดของพันธะรอบอะตอมเปล่ียนแปลงไป 
  ข. ชนิดของไอออนท่ีล๎อมรอบตํางกัน 
  ค. จ านวนอะตอมของโมเลกุลท่ีล๎อมรอบตํางกัน 
  ง. เลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชันเปล่ียนแปลงไป 
 ข๎อใดถูกต๎อง 
  (1) ข๎อ ก ข และ ค (2) ข๎อ ก ข และ ง 
  (3) ข๎อ ก ค และ ง  (4) ข๎อ ข ค และ ง 
34. ข๎อใดผิด 
  (1) ธาตุแทรนซิชันเป็นโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลวและความหนาแนํนสูงกวําโลหะหมํู 1 และ 2  

      อยํางมาก 
  (2) ธาตุสุดท๎ายในตารางธาตุ มีเลขอะตอม 118 และเป็นโลหะแทรนซิชันด๎วย 
  (3) สารประกอบของธาตุแทรนซิชันชนิดหนึ่งๆ ท่ีมีเลขออกซิเดชันเทํากัน จะมีสีตํางกันได๎ 
  (4) สารประกอบของธาตุแทรนซิชันบางชนิดไมํละลายน้ า 
35. ข๎อใดท่ีสามารถท าให๎ปรากฏการณ์เรือนกระจกลดลงได๎ 

(1) การน าเศษอาหารและเศษพืชไปท าปุ๋ย 
  (2) การใช๎น้ ามันดีเซลท่ีมีคําออกเทนต่ า 
  (3) การติดต้ังเคร่ืองกรองฝุ่นละอองและเขมําด าตามโรงงานอุตสาหกรรม 
  (4) การติดต้ังอุปกรณ์ดักจับแก๏สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึนจากการใช๎ถํานหินลิกไนต์เป็น  
       เชื้อเพลิง 
36. ความหมายของเลขมวลข๎อใด กลําวถูกต๎อง 
  (1) มวลรวมของนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม 
  (2) จ านวนโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม 
  (3) จ านวนรวมของนิวตรอนและโปรตอนในนิวเคลียสของอะตอม 
  (4) มวลรวมของนิวตรอนโปรตอน และอิเล็กตรอนในอะตอม 
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37. องค์ประกอบท่ีส าคัญของโปรตีน ได๎แกํข๎อใด 
  (1) คาร์บอน และไฮโดรเจน 
  (2) คาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน 
  (3) คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน 
  (4) คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน 
38. ข๎อใดถูกต๎อง 
  (1) โฟมสํวนมากจะอํอนนุํมและยืดหยํุนได๎ดี เพราะมีรูพรุนเหมือนฟองน้ า  
  (2) โฟมใช๎เป็นฉนวนป้องกันหรือเก็บความร๎อนและความเย็นได๎ เนื่องจากเนื้อโฟมมีความเป็น  
        ตัวน าต่ า 

 (3) ฟองอากาศในโฟมเกิดจากการกวนพลาสติกขณะยังเหลวอยํูอยํางรวดเร็ว จนกระท่ังเร่ิมแข็งตัว   
     จึงหยุด 

  (4) พลาสติกท่ีใช๎ท าโฟมเป็นประเภทเทอร์โมเซต เพราะมีความแข็งแรงกวําพลาสติกประเภท 
                   เทอร์โมพลาสติก 
39. หากนักเรียนต๎องการใช๎แก๏สหุงต๎ม ควรปรับเปลวไฟเป็นสีอะไร เพื่อให๎ได๎ความร๎อนสูงสุด 

(1) สีน้ าเงิน     (2) สีเหลือง 
  (3) สีส๎ม      (4) สีแดง 
40. สาเหตุของการนิยมใช๎น้ ามันถ่ัวเหลืองในการบริโภค ได๎แกํข๎อใด 

(1) มีกรดไขมันโอเลอิกมาก จึงไมํท าให๎คอเลสเตอรอลในเลือดสูง 
  (2) มีกรดไขมันไลโนเลอิกมาก จนไมํเกิดเป็นไข 
  (3) มีกรดไขมันสเตียริกมาก จึงไมํเหม็นหืน  
  (4) ข๎อ 1 และ 2 
41. สารเคมีในข๎อใดท่ีสามารถเกิดการระเบิดได๎ 
  (1) KClO3 (2) KMnO4 
  (3) KNO3 (4) ข๎อ 1 และ 3 
42. ข๎อใดไมํใชํคุณสมบัติของแก๏ส 
  (1) สามารถอัดตัวเองได๎ (2) มีความหนาแนํนต่ า 
  (3) สามารถแทรกซึมได๎ (4) มีความอํอนโค๎งได๎ตามภาชนะท่ีบรรจุ 
43. สารในข๎อใดตํอไปนี้ท่ีมีจุดหลอมเหลวสูงท่ีสุด 
   (1) พาราฟิน (2) ยางมะตอย 
  (3) เกลือแกง (4) แก๎ว 
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44. ผงฟูเป็นสารท่ีใสํในขนมปังและขนมฟู อยากทราบวํา ผงฟูมีสูตรเคมีอยํางไร และมีสมบัติเป็นอยํางไร 
  (1) NaHCO3 มีสมบัติเป็นกรด (2) NaHCO3 มีสมบัติเป็นเบส 
  (3) NaOH มีสมบัติเป็นเบส (4) Na2CO3 มีสมบัติเป็นกรด 
45. ข๎อใดผิด 
   (1) สภาพการละลายได๎ หมายถึงปริมาณสูงสุดของตัวละลายในสารละลายอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิห๎อง 
  (2) ขณะท่ีสารเปล่ียนสถานะเนื่องจากความร๎อน มีผลตํอการเรียงตัวและการเคล่ือนท่ีของ  
                   อนุภาคของสาร 
  (3) สารแตํละชนิดจะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวเฉพาะตัว  
  (4) โบรมีนมีสถานะเป็นของเหลว ณ อุณหภูมิห๎อง  
46. ข๎อใดท่ีสารทุกตัวเป็นสารเนื้อเดียวกันและอยํูในสถานะเดียวกัน  
  (1) ทองเหลือง ทองแดง (2) น้ ากล่ัน น้ าเชื่อม 
  (3) แก๏สออกซิเจน แก๏สคาร์บอนไดออกไซด์ (4) น้ าตาลทราย หินปูน 
47. สารในข๎อใดท่ีไมํละลายน้ า แตํสามารถละลายได๎ในแอลกอฮอล์ 
   (1) โซเดียมคลอไรด์  (2) แนฟทาลีน 
  (3) โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (4) กลูโคส  
48. สารในข๎อใดท่ีเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน  
  (1) น้ ามะขาม น้ าข้ีเถ๎า (2) ผงฟู น้ าปูนใส 
  (3) ปุ๋ยยูเรีย น้ าโซดา (4) ปุ๋ยยูเรีย น้ าอัดลม 
49. หากพิจารณาเลือกดอกไม๎ เพื่อใช๎ทดสอบกรด-เบส แทนลิตมัส ดอกไม๎ข๎อใดท่ีสามารถใช๎แทนกันไมํได๎ 
   (1) ดอกเข็มสีแดง (2) ดอกย่ีโถสีแดง 
  (3) ดอกตะแบกสีมํวง (4) ดอกอัญชัน 
50. หากผสมสารละลายของปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ แล๎วน าไปอํุนให๎ร๎อน จะ

ท าให๎เกิดแก๏สอะไร 
  (1) NH3 (2) N2 
  (3) H2 (4) NO 
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51. แนวทางปฏิบัติส าหรับการพัฒนาคุณภาพของแหลํงน้ าแบบย่ังยืน ข๎อใดท่ีสามารถกํอให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

  (1) ลดการปลํอยน้ าเสียลงสํูแมํน้ าล าคลอง 
  (2) น าน้ าเสียท่ีผํานการบ าบัดแล๎ว ไปใช๎งานด๎านอ่ืนๆท่ีเหมาะสมตํอไป 
  (3) เปล่ียนนิสัยการอุปโภค-บริโภคใหมํ โดยนิยมหันกลับมาใช๎ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมากข้ึน 
  (4) ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียให๎มีประสิทธิภาพมากข้ึน กํอนปลํอยลงสํูแมํน้ าล าคลอง 
52. ในการศึกษาคุณภาพของน้ าในแมํน้ าแหํงหนึ่งในจังหวัดขอนแกํน พบวํา คํา DO วัดท่ีเวลา 10.00 น. 

เทํากับ 2.0 มิลลิกรัมตํอลิตร และคํา DO วัดท่ีเวลา 16.00 น เทํากับ 5.5 มิลลิกรัมตํอลิตร หากพิจารณา
ความแตกตํางของคํา DO ท่ีเกิดข้ึนนี้ สามารถกลําวสรุปได๎วํา เกิดมาจากสาเหตุใด 

  (1) สัตว์ท่ีอาศัยในแมํน้ านั้นใช๎ออกซิเจนมากในตอนเช๎า 
  (2) สัตว์ท่ีอาศัยในแมํน้ านั้นมีการอพยพออกไปหากินท่ีอ่ืนในเวลาบําย 
  (3) แพลงก์ตอนพืชสังเคราะห์แสงได๎ดีในชํวงเวลา 10.00 น. เป็นต๎นไป 
  (4) แพลงก์ตอนพืชสามารถสังเคราะห์แสง ท าให๎เกิดออกซิเจนสะสมมากข้ึน 
53. ข๎อใดเป็นผลท่ีเกิดจากปฏิกิริยาคลอโรฟลูออโรคาร์บอน  
  ก. ท าให๎รังสีอัลตราไวโอเลตท่ีมีชํวงคล่ืนส้ันท่ีสุดสํองลงมาถึงผิวโลกมากข้ึน 
  ข. ปริมาณของแก๏สโอโซนในบรรยากาศลดลง 
  ค. ปริมาณของแก๏สเรือนกระจกเพิ่มข้ึน 
  ง. ท าให๎โลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
  (1) ข๎อ ก และ ข (2) ข๎อ ก และ ค 
  (3) ข๎อ ข และ ค (4) ข๎อ ค และ ง 
54. หาก ดช. ณเดชน์ มีความสูงต่ ากวําเกณฑ์มาตรฐาน ควรจะรับสารอาหารกลํุมใดมากท่ีสุด 
  (1) โปรตีนกับไขมัน (2) โปรตีนกับเกลือแรํ 
  (3) ไขมันกับคาร์โบไฮเดรต (4) คาร์โบไฮเดรตกับเกลือแรํ 
55.ธาตุ A, B และ C มีเลขอะตอม 11, 16 และ 17 ตามล าดับ ข๎อความใดท่ีสอดคล๎องกับข๎อมูลนี้ 
    (1) ออกไซด์ของธาตุเหลํานี้ มีสูตร A2O, BO และ C2O 
  (2) สารประกอบท่ีเกิดจากธาตุ A และ C จะไมํน าไฟฟ้าเม่ือหลอมเหลว  
  (3) สารประกอบท่ีเกิดจากธาตุ A และ C จะมีจุดเดือดต่ ากวําสารท่ีได๎จากคํู A-B 
  (4) ถ๎าน าออกไซด์ของธาตุ B ไปละลายน้ า จะได๎สารละลายท่ีสามารถเปล่ียนสีของกระดาษลิตมัส 
        จากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
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56. ข๎อมูลตํอไปนี้ 
  ก. สามารถเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง  
  ข. ได๎สารละลายไมํมีสื เม่ือหยดด๎วยฟินอล์ฟทาลีน 
  ค. ให๎สารละลายสีเขียวเม่ือทดสอบกับเจนเชียลไวโอเล็ต 
  ง. ท าปฏิกิริยากับผงฟู แล๎วเกิดฟองแก๏สข้ึน 
 จากข๎อมูลข๎างต๎น ควรเป็นสมบัติของสารใด 
  (1) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  (2) สารละลายแอมโมเนีย  
  (3) สารละลายกรดไนตริก (4) สารละลายกรดซัลฟูริค 
57. ข๎อใดถูกต๎อง 
  (1) สารละลายท่ีมีความเป็นกรดเพิ่มข้ึน จะมีคํา pH ลดลงมาก 
  (2) กรดแกํเป็นกรดท่ีมีความเข๎มข๎นของเนื้อกรด 
  (3) อินดิเคเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช๎ในการวัดคํา pH 
  (4) ถูกทุกข๎อ 
58. สาร X หนัก 2.5 กรัม ละลายในน้ า หนัก 250 กรัม จนเกิดสารละลายอ่ิมตัว ถ๎าต๎องการให๎สาร X ตกผลึก 

หนัก 0.5 กรัม ต๎องระเหยน้ าออก หนักเทําไหรํ 
  (1) 25 กรัม (2) 50 กรัม 
  (3) 100 กรัม (4) 150 กรัม 
59. สารเม่ือได๎รับหรือคายความร๎อน จะท าให๎สารนั้นมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน ข๎อใดกลําวสรุปผิด 
  (1) เกิดการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ (2) มักเกิดกระแสไฟฟ้าข้ึน 
  (3) มีการขยายตัวหรือหดตัวข้ึน (4) เกิดการเปล่ียนสถานะได๎ 
60. เด็กหญิงญาญําได๎ทดลองโดยการจํุมแผํนโลหะทองแดงและแมกนีเซียมลงในสารละลายคอปเปอร์ (II) 

ซัลเฟต แล๎วตํอวงจรเข๎ากับเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เด็กหญิงญาญําได๎สังเกตเห็นเข็มบนเคร่ือง เบนไปทาง
ข้ัวแมกนีเซียม แล๎วเกิดฟองแก๏สข้ึน และมีสารสีด ามาเกาะด๎วย จากการทดลองนี้ เด็กหญิงญาญําสรุปข๎อ
ใดผิด 

  (1) ฟองแก๏สท่ีเกิดข้ึน คือแก๏สไฮโดรเจนท่ีเกิดจากทองแดงท าปฏิกิริยากับสารละลายอิเล็กโทรไลต์  
  (2) การทดลองนี้ แสดงวําพลังงานเคมีสามารถเปล่ียนแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได๎ 
  (3) เข็มของเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้าเบนไปนั้น แสดงวํามีกระแสไฟฟ้าเกิดข้ึน 
  (4) เกิดปฏิกิริยาเคมีข้ึน เพราะเกิดสารสีด ามาเกาะท่ีโลหะแมกนีเซียม 
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61. นักเรียนเดินทางจากจังหวัดขอนแกํนไปยังมหาสารคาม ซ่ึงมีระยะทาง 72 กิโลเมตร โดยใช๎เวลา 60 นาที 
      จงค านวณหาความเร็วเฉล่ียของการเดินทางของนักเรียน 
             (1) 72 กิโลเมตรตํอชั่วโมง   (2) 1.2 กิโลเมตรตํอนาที 
             (3) 72 กิโลเมตรตํอนาที    (4) ข๎อมูลไมํเพียงพอ 
62. ปลํอยวัตถุหนึ่งจากหยุดนิ่งลงจากหอคอยสูง จากนั้นอีก 1 วินาทีจึงปลํอยวัตถุท่ีสองจากหยุดนิ่ง 
      เชํนกัน หากไมํพิจารณาแรงต๎านจากอากาศตลอดการเคล่ือนท่ีในอากาศ จะพบวํา  
             (1) วัตถุท้ังสองจะหํางกันเทําเดิมตลอดจนกระท่ังวัตถุอันหนึ่งกระทบพื้น  
             (2) วัตถุท้ังสองจะหํางกันออกเร่ือยๆ จนกระท่ังวัตถุหนึ่งกระทบพื้น  
             (3) วัตถุท้ังสองจะเข๎าใกล๎กันเร่ือยๆ จนกระท่ังวัตถุหนึ่งกระทบพื้น  
             (4) วัตถุท่ีสองจะกระทบพื้นพร๎อมๆ กับวัตถุท่ีหนึ่ง 
63. เม่ือเราขว๎างส๎มลูกหนึ่งให๎ออกจากมือในแนวราบ ขณะท่ีส๎มลอยในอากาศนั้น ข๎อใดถูกต๎อง  
             (1) ความเร็วของส๎มจะเพิ่มข้ึนอยํางเป็นเชิงเส๎น 
             (2) ส๎มอยํูในสภาพไร๎น้ าหนัก 
             (3) โมเมนตัมของส๎มลดลงเร่ือยๆ 
             (4) ส๎มเคล่ือนท่ีเป็นเส๎นตรงกํอนท่ีจะโค๎งแบบพาราโบลา 
64. วางหนังสือเลํมหนึ่งท้ิงไว๎บนโต๏ะ ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎อง  
             (1) น้ าหนักของหนังสือเป็นแรงคํูกิริยากับแรงท่ีโต๏ะกระท ากับหนังสือ 
             (2) ไมํมีแรงใดๆ กระท ากับหนังสือเลย 
             (3) ไมํมีแรงเสียดทานระหวํางหนังสือและโต๏ะ 
             (4) มีเฉพาะแรงเสียดทานสถิตระหวํางหนังสือและโต๏ะกระท ากับหนังสือ 
65. ออกแรงเข็นลูกโบวล่ิงจากพื้นข้ึนไปตามพื้นเอียงยาว 1.0 เมตร เอียงท ามุม 30 องศากับแนวราบ  
      เพื่อน าลูกโบวล่ิงไปวางบนรางท่ีอยํูสูง 0.5 เมตร ดังภาพ 

                             
      จะต๎องออกแรงคงท่ีขนาดเทําใด (ก าหนดให๎ g=10 m/s2) 
              (1) 200 N     (2) 50 N 
              (3) 25 N     (4) 0.5 N 
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66. ลูกต๎ุมนาฬิกาอยํางงําย เม่ือแกวํงด๎วยมุมเล็กๆ ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎อง  
              (1) คาบของการแกวํงแปรผันตรงกับความยาวของแขนลูกต๎ุม 
              (2) ความตึงเชือกไมํมีผลตํอคาบของการแกวํง 
              (3) ท่ีต าแหนํงสมดุล พลังงานจลน์ของลูกต๎ุมมีคํามากท่ีสุด 
              (4) ตลอดการแกวํง พลังงานกลรวมของลูกต๎ุมมีคําคงท่ี 
67. รถยนต์คนหนึ่งชนประสานงากับรถบรรทุกสิบล๎อแล๎วติดกันไป รถคันใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโมเมนตัม 
      มากกวํา 
              (1) รถยนต์ 
              (2) รถบรรทุก 
              (3) ท้ังสองคันมีการเปล่ียนแปลงโมเมนตัมเทํากัน 
              (4) ไมํอาจบอกได๎เนื่องจากไมํทราบความเร็วภายหลังการชน  
68. คล่ืนกลเดินทางในตัวกลางโดยอาศัยสมบัติใดของตัวกลาง  
              (1) การเคล่ือนท่ีของตัวกลาง                (2) การถํายเทโมเมนตัมเชิงมุม 
              (3) ความแข็งเกร็ง                 (4) ความยืดหยํุน 
69. แหลํงก าเนิดเสียงสองแหลํง อยํูหํางกันไมํมากนัก แหลํงก าเนิดเสียงแรกให๎ก าเนิดเสียงความถ่ี 500 Hz 
      สํวนอีกแหลํงก าเนิดให๎ก าเนิดเสียงความถ่ี 700 Hz เม่ือแหลํงก าเนิดใช๎ก าลังเทํากัน ผ๎ูฟังจะได๎ยินเสียงเป็น  
      อยํางไร 
              (1) ได๎ยินเสียงความถ่ีเฉล่ีย 600 Hz 
              (2) ได๎ยินเสียงบีตส์ท่ีมีความถ่ีบีตส์ 200 Hz 
              (3) ได๎ยินเสียงความถ่ีใดความถ่ีหนึ่ง 
              (4) ได๎ยินเสียงท้ังสองความถ่ี 
70. ขณะท่ีเราเปิดวิทยุฟังเพลงจากสถานีวิทยุอยํูในรถนั้น รถก าลังเคล่ือนท่ีในทิศทางเข๎าหาสถานีวิทยุ  
      ข๎อใดถูกต๎อง 
              (1) เสียงท่ีได๎ยินจะแหลมข้ึน 
              (2) เสียงท่ีได๎ยินจะท๎ุมลง 
              (3) เสียงท่ีได๎ยินไมํเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
              (4) เสียงดังมากข้ึน 
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71. เคร่ืองดนตรีโปงลาง เป็นเคร่ืองดนตรีพื้นเมืองอิสาน ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎อง  
              (1) การตีแรงจะให๎เสียงท่ีสูงกวําการตีคํอยๆ 
              (2) ไมํวําจะตีด๎านบนหรือด๎านลํางก็จะได๎เสียงท่ีเหมือนกัน 
              (3) เชือกท่ีขึงวางโปงลางไมํมีผลตํอเสียงของโปงลาง  
              (4) สามารถตีได๎โดยใช๎ไม๎ตีแบบใดก็ได๎ 
72. เหตุใดขณะรับชมรายการโทรทัศน์ และมีเคร่ืองบินโดยสารบินผํานมาใกล๎ๆ จึงท าให๎ภาพไมํชัด 
      ในบางขณะ 
              (1) คล่ืนวิทยุจากเคร่ืองบินรบกวนการรับคล่ืนจากสถานีโทรทัศน์ 
              (2) สภาพอากาศท่ีโดนรบกวนด๎วยไอร๎อนจากเคร่ืองยนต์ของเคร่ืองบิน  
              (3) เสียงของเคร่ืองยนต์ท าให๎สายอากาศ (แผงรับคล่ืน) ส่ันจึงท าให๎สัญญาณลดทอน 
              (4) สัญญาณโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์สะท๎อนท่ีตัวเคร่ืองบินแล๎วมาซ๎อนทับกับคล่ืนจากสถานี  
              ท่ีมาถึงผ๎ูรับ 
73. ความแตกตํางระหวํางคล่ืนแสงและคล่ืนเสียงคือสมบัติในข๎อใด 
              (1) การเล้ียวเบน                  (2) การเกิดบีตส์ 
              (3) โพลาไรเซชัน                 (4) การก าทอน 
74. การส่ือสารด๎วยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (โทรศัพท์มือถือ) นั้น การส่ือสารระหวํางตัวโทรศัพท์กับ 
      ระบบเครือขํายใช๎อะไร 
              (1) คล่ืนเสียง     (2) คล่ืนวิทยุ 
              (3) คล่ืนโทรศัพท์    (4) คล่ืนไมโครเวฟ 
75. เม่ือใสํน้ าแข็งก๎อนลงในแก๎วน้ า จนระดับน้ าในแก๎วอยํูเสมอขอบแก๎ว โดยสํวนของน้ าแข็งมีระดับสูงกวํา  
      ขอบแก๎วเล็กน๎อย ข๎อความตํอไปนี้ข๎อใดถูกต๎อง 
              (1) เม่ือน้ าแข็งละลายหมดน้ าจะหกออกจากแก๎วเล็กน๎อย 
              (2) ขณะท่ีน้ าแข็งละลาย ความหนาแนํนรวมของน้ ากับน้ าแข็งจะคํอยๆ ลดลง  
              (3) น้ าแข็งไมํสามารถละลายหมดได๎ เพราะจะสมดุลความร๎อนกันเสียกํอน  
              (4) ความดันรวมท่ีก๎นแก๎วมีคําคงท่ีตลอด ต้ังแตํน้ าแข็งเร่ิมละลายจนกระท่ังละลายหมด 
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76. ภูเขาน้ าแข็งประกอบด๎วยสํวนท่ีจมในน้ าและสํวนท่ีลอยพ๎นเหนือน้ า หากสมมติให๎สํวนท่ีลอยพ๎นเหนือ 
      น้ าหายไปในทันที ข๎อใดถูกต๎อง 
              (1) จุดศูนย์กลางมวลของก๎อนน้ าแข็งท่ีเหลือจะคํอยๆ จมลง  
              (2) แรงลอยตัวของก๎นน้ าแข็งลดลง 
              (3) ความดันท่ีฐานของก๎อนน้ าแข็งเพิ่มข้ึน 
              (4) ความหนาแนํนของก๎อนน้ าแข็งลดลง 
77. ประจุลบอันหนึ่งถูกยิงให๎เคล่ือนท่ีด๎วยความเร็วต๎น v m/s ไปในทิศทางเดียวกับสนามแมํเหล็ก  
      ข๎อใดอธิบายการเคล่ือนท่ีของประจุลบนี้ได๎ถูกต๎อง 
              (1) ประจุลบมีโมเมนตัมคงท่ี 
              (2) ประจุลบจะเคล่ือนท่ีโค๎งเป็นสํวนโค๎งวงกลม 
              (3) ประจุลบจะเคล่ือนท่ีช๎าลงเร่ือยๆ 
              (4) ประจุลบจะเคล่ือนท่ีเป็นเส๎นโค๎งพาราโบลา 
78. แหลํงก าเนิดแสงอันหนึ่งให๎ก าเนิดแสงขณะท่ีก าลังเคล่ือนท่ี ด๎วยอัตราเร็วคงท่ีและน๎อยกวําอัตราเร็ว 
       ของแสงมาก ข๎อใดถูกต๎องท่ีสุด 

(1) อัตราเร็วของแสงท่ีไปทางเดียวกับการเคล่ือนท่ีของแหลํงก าเนิดจะมากกวําอัตราเร็วของแสง  
อีกด๎านหนึ่ง 
(2) ความยาวคล่ืนของแสงท่ีไปทางเดียวกับการเคล่ือนท่ีของแหลํงก าเนิดจะมีคํามากกวํา  
ความยาวคล่ืนแสงอีกด๎านหนึ่ง 
(3) ความถ่ีของแสงท่ีไปทางเดียวกับการเคล่ือนท่ีของแหลํงก าเนิดจะมีคําน๎อยกวําความถ่ีของ  
แสงอีกด๎านหนึ่ง 

              (4) อัตราเร็วของแสงท่ีออกจากแหลํงก าเนิดจะเทํากันทุกทิศทาง  
79. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีเกิดข้ึนภายในใจกลางดวงอาทิตย์นั้น เป็นปฏิกิริยาแบบใด 
              (1) ฟิชชัน 
              (2) ฟิวชัน 
              (3) รีดอกซ์ 
              (4) เป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์เฉพาะแบบท่ีไมํเกิดในดาวฤกษ์อ่ืนๆ 
80. ผ๎ูค๎นพบรังสีเอ็กซ์ (X-ray) คือใคร 
              (1) เรินต์เกน     (2) มารี คูรี 
              (3) รัทเทอร์ฟอร์ด    (4) เจสัน เอ็กซ์ 
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81. ข๎อใดไมํจัดเป็นรูปรํางของกาแล็กซี 
              (1) กาแล็กซีแบบกังหัน                 (2) กาแล็กซีแบบทรงรี 
              (3) กาแล็กซีแบบไมํสามารถระบุรูปรํางได๎  (4) กาแล็กซีรูปเหล่ียม 
82. ข๎อความตํอไปนี้ ข๎อใดผิด 
              (1) ดาวฤกษ์เกิดใหมํจะกํอตัวในเนบิวลา 
              (2) ดาวฤกษ์เกิดใหมํจะกํอตัวในกาแล็กซีท่ีไมํสามารถระบุรูปรํางได๎ 
              (3) ดาวฤกษ์เกิดใหมํจะกํอตัวในกระจุกดาวทรงกลมสํวนใหญํ 
              (4) ดาวฤกษ์เกิดใหมํจะกํอตัวในแขนของกาแล็กซีแบบกังหัน  
83. ดวงอาทิตย์เม่ือแรกก าเนิดนั้นมีสเปกตรัมชนิดใด 
              (1) O      (2) B 
              (3) F      (4) G 
84. ทฤษฎีบิกแบง กลําวเก่ียวกับเร่ืองใด 
              (1) การระเบิดคร้ังใหญํของดาวฤกษ์มวลมาก (2) การก าเนิดหลุมด า 
              (3) การระเบิดของดาวคํู    (4) การก าเนิดเอกภพ 
85. ข๎อใดไมํใชํเหตุผลสนับสนุนทฤษฎีการเกิดระบบสุริยะ  
              (1) ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรไปในทิศทางเดียวกันรอบดวงอาทิตย์ 
              (2) ระนาบการโคจรของดาวเคราะห์เกือบเป็นระนาบเดียวกัน 
              (3) ดาวเคราะห์หมุนรอบตัวเองไปในทิศทางเดียวกัน 
              (4) บริวารของดาวเคราะห์มีจ านวนไมํเทํากัน 
86. การปรากฏเปล่ียนต าแหนํงของวัตถุท๎องฟ้าเม่ือเวลาเปล่ียนไปเรียกวําอะไร 
              (1) คําสัมบูรณ์     (2). พาราลแลกซ์ 
              (3) สุริยวิถี     (4) ปีแสง 
87. เราสามารถคะเนอายุของเอกภพได๎ด๎วยวิธีใด 
              (1) ใช๎คาร์บอน 14    (2) วัดคําพาราลแลกซ์ 
              (3) ค านวณจากอัตราเร็วของแสง    (4) ค านวณจากคําคงท่ีฮับเบิล 
88. กล๎องโทรทรรศน์อวกาศมีข๎อดีกวํากล๎องโทรทรรศน์ท่ีติดต้ังบนโลก ยกเว๎นข๎อใด 
              (1) ไมํได๎รับการรบกวนจากความแปรปรวนในชั้นบรรยากาศ 
              (2) มีคําก าลังแยกเข๎าใกล๎คําทางทฤษฎี 
              (3) ดูแลรักษางําย 
              (4) สามารถสังเกตการณ์ได๎ครอบคลุมชํวงความยาวคล่ืนท่ีกว๎าง 
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89. นักวิทยาศาสตร์ในยุคแรกจัดกลํุมของดาวฤกษ์โดยใช๎อะไร 
              (1) ขนาด     (2) อายุ 
              (3) อุณหภูมิ     (4) ธาตุ 
90. ดาวซีริอุสเป็นดาวฤกษ์ท่ีปรากฏสวํางท่ีสุดบนท๎องฟ้า มีอันดับความสวํางเทําใด 
              (1) 1.4      (2) -1.4 
              (3) -9.8      (4) 9.8 
91.หินแบํงเป็น หินอัคนี หินแปร และหินตะกอน ข๎อใดท่ีกลํุมหินจัดไว๎ไมํถูกชนิด 
        (1) หินทราย หินดินดาน หินปูน 
        (2) หินไนส์ หินชนวน หินอํอน 
        (3) หินแกรนิต หินบะซอลท์ หินแอนดีไซด์ 

(4) หินกรวดมน หินทรายแป้ง หินตะกอนภูเขาไฟ  
92. วงแหวนแหํงไฟ ต้ังอยํูบริเวณใดของโลก 

(1) รอบมหาสมุทรแอตแลนติก 
(2) รอบทวีปแอนตาร์กติกา 
(3) รอบมหาสมุทรแปซิฟิก 

        (4) รอบหมํูเกาะอินโดนีเซีย 
93. ข๎อใดไมํใชํคุณสมบัติทางกายภาพของแรํ 
        (1) สี และ ความถํวงจ าเพาะ  
        (2) กล่ิน และ รสชาติ 
        (3) ความวาว และ แนวแตกเรียบ 
        (4) ความแข็ง และ สีผง 
94.  การเคล่ือนท่ีของแผํนธรณีภาคเกิดจากอะไร  
     (1) วงจรพาความร๎อน  

(2) แผํนดินไหว  
(3) การระเบิดของภูเขาไฟ  
(4) แรงดึงดูดท่ีดวงจันทร์กระท าตํอโลก  
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95. บริเวณภายในโลกมีหินหลอมเหลวท่ีได๎รับความร๎อนจากแหลํงใด  
(1) ความร๎อนท่ีหลงเหลือจากการพอกพูนมวลเป็นดาวเคราะห์โลก  
(2) ความร๎อนท่ีสะสมจากดวงอาทิตย์  
(3) ความร๎อนจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ท่ีแกํนโลก  
(4) ความดันจากเปลือกโลก 

96. เพราะเหตุใดจึงพบแผํนดินไหวเกิดเป็นชํวงๆ และเกิดเป็นคาบอุบัติซ้ าได๎  
(1) เกิดจากการเปล่ียนแปลงของสนามแมํเหล็กโลก 
(2) เกิดจากการสะสมความเครียดของแผํนธรณีภาค 
(3) เกิดจากพายุสุริยะ 
(4) เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง 

97. ดร.อัลเฟรด เวเกเนอร์ ได๎ต้ังสมมติฐานวํา ผืนแผํนดินท้ังหมดบนโลก แตํเดิมเป็นแผํนดินเดียวกัน  
      โดยมีหลักฐานสนับสนุนหลายประการ ยกเว๎นข๎อใด  

(1) หลักฐานจากรอยตํอของทวีป  
(2) หลักฐานจากความคล๎ายคลึงของกลํุมหินและแนวภูเขา  
(3) หลักฐานจากหินท่ีเกิดจากการสะสมตัวของหินภูเขาไฟ   
(4) หลักฐานจากซากดึกด าบรรพ์  

98. นักธรณีวิทยาใช๎หลักฐานอะไร เพื่อยืนยันวํา ท่ีราบภาคเหนือตอนลําง (จังหวัดพิจิตร) เป็นพื้นท่ีท่ีเคยมี 
       น้ าทะเลทํวมถึงมากํอน  

(1) การพบชั้นแรํยิปซ่ัมใต๎พื้นดิน  
(2) การตรวจสอบด๎วยคาร์บอน 14 
(3) การตรวจหลักฐานจากส่ิงปลูกสร๎างสมัยโบราณ  
(4) พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของแนวล าน้ าของแมํน้ านําน  

99. จังหวัดใดท่ีไมํต้ังอยํูในเขตรอยเ ล่ือนมีพลัง 
 (1) มหาสารคาม   (2) กาญจนบุรี 
 (3) เชียงใหมํ   (4) ชุมพร 
100. เขตอับคล่ืนทุติยภูมิ (S-wave shadow zone) เกิดข้ึนด๎วยสาเหตุใด  

(1) คล่ืน S เกิดการแทรกสอดแบบหักล๎างในบริเวณนั้น  
(2) คล่ืน S เดินทางช๎า และสูญเสียพลังงานจนไมํสามารถเดินทางถึงบริเวณดังกลําวได๎  
(3) บริเวณดังกลําวมีฐานธรณีภาคท่ีแข็งแรงไมํยืดหยํุน  
(4) คล่ืน S ไมํสามารถเดินทางผํานแกํนโลกชั้นนอกได๎ 


