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ครังที 1
1. เมือนําเนื อเยือของสิ งมีชีวิตทีอาศัยอยู่ในสระนําทัวไปมาตรวจหาปริ มาณสารกําจัดแมลงชนิ ดหนึ งที
ปนเปื อนอยูใ่ นนํา พบว่า มีการสะสมของสารนีสูงสุดในปลาช่อนเสมอ แสดงว่าปลาช่อนเป็ น
1. ผูบ้ ริ โภคพืชลําดับแรกของโซ่อาหาร
2. ผูบ้ ริ โภคทังสัตว์และพืช
3. ผูบ้ ริ โภคสัตว์ลาํ ดับแรกของโซ่อาหาร
4. ผูบ้ ริ โภคสัตว์ลาํ ดับสุดท้ายของโซ่อาหาร

2. แก๊สในข้อใดเป็ นสาเหตุหลักของปรากฏการณ์เรื อนกระจก
1. คาร์บอนไดออกไซด์
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
3. คาร์บอนมอนอกไซด์
4. ออกซิเจน

3. ข้อใดถูกต้องเกียวกับการแบ่งเซลล์ของปลายรากหอม
1. เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
2. ทําให้ได้เซลล์เกิดขึนใหม่ 4 เซลล์
3. เซลล์ใหม่ทีเกิดขึนมีจาํ นวนโครโซมเท่าเดิม
4. เยือหุม้ เซลล์จะคอดเข้าหากัน
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4. ลอกผิวใบว่านกาบหอยแล้วแช่ลงในสารละลายนําตาลกลูโคส เมือนํามาส่องดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
เห็นลักษณะดังภาพ

สารละลายนําตาลกลูโคสนีเป็ นสารละลายประเภทใดเมือเทียบกับสารละลายในเซลล์ผวิ ใบ
1.สารละลายไฮโพโทนิค
2.สารละลายไฮเพอร์โทนิค
3.สารละลายไอโซโทนิค
4.อาจเป็ นข้อ 2 หรื อ 3 ก็ได้
5. ข้อใดกล่าวถึงการรักษาดุลยภาพของนําและแร่ ธาตุของปลานําจืดได้ถกู ต้อง
1.ไตขับปัสสาวะทีมีความเข้มข้นสูงและปริ มาณน้อย
2. ไตขับปัสสาวะเจือจางและปริ มาณน้อย
3. ไตขับปัสสาวะทีมีความเข้มข้นสูงและปริ มาณมาก
4. ไตขับปัสสาวะเจือจางและปริ มาณมาก
6. สามีภรรยาคู่หนึง มีบุตรคนแรกธาลัสซีเมีย โอกาสทีบุตรคนต่อไปจะมีฟีโนไทป์ ปกติเท่าใด
1.0 %
2.25%
3. 50%
4.75%
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7.หมู่เลือดของพ่อแม่ค่ใู ดทีลูกทุกคนจะมีหมู่เลือดเดียวกัน
1. A x A
2.B x B
3.AB x AB

4. O x O

8. ก. และ ข. เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิร่างกายและอุณหภูมิสิ งแวดล้อมของสัตว์ชนิดใด

1.ปลาฉลาม
2.นกกางเขน
3.หนู
4.เต่า

และ
และ
และ
และ

กบ
กิ งก่า
นกเพนกวิน
วาฬ

9. ถ้าปล่อยให้วตั ถุตกลงในแนวดิ งอย่างเสรี หากวัตถุนนตกกระทบพื
ั
นดินในเวลา 5 วินาที ถามว่าวัตถุ
กระทบพืนดินด้วยความเร็ วเท่ากับกีเมตรต่อวินาที
1. 4.9 เมตรต่อวินาที
2. 9.8 เมตรต่อวินาที
3. 39 เมตรต่อวินาที
4. 49 เมตรต่อวินาที
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10.วัตถุทีเคลือนทีแบบโปรเจคไทล์ขณะทีวัตถุอยูท่ ีจุดสูงสุด ข้อใดต่อไปนีถูกต้อง
1.ความเร็ วของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
2.ความเร่ งของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
3.ความเร็ วของวัตถุในแนวดิ งมีค่าเป็ นศูนย์
4.ความเร็ วของวัตถุในแนวราบมีค่าเป็ นศูนย์
11. เมืออยูบ่ นดวงจันทร์ชงวั
ั ตถุทีมีมวล 10 กิโลกรัมได้ 16 นิวตัน วัตถุนีจะมีความเร่ งเท่าใด
1.1.6 m/s2
2. 3.2m/s2
3. 6.4m/s2
4. 9.6 m/s2
12. ชายคนหนึงเดินทางไปทางทิศเหนือ 100 เมตรใช้เวลา 60 วินาที แล้วเดินต่อไปทางตะวันออกอีก 100
เมตรใช้เวลา 40 วินาที เขาเดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลียเท่าใด
1. 1.0 m/s
2. 1.4 m/s
3. 2.0 m/s
4. 2.8 m/s
14. ขณะทีอนุภาคมีประจุไฟฟ้ า +q เคลือนทีในแนวระดับในสนามไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็กดังรู ป อนุภาคจะ
มีการเคลือนทีอย่างไร

1.
2.
3.
4.

โค้งขึน
โค้งลง
โค้งออกมาจากกระดาษ
โค้งเข้าไปในกระดาษ
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15. คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าชนิดใดต่อไปนีทีมีความยาวคลืนสันทีสุด
1. อินฟราเรด
2. ไมโครเวฟ
3. คลืนวิทยุ
4. อัลตราไวโอเลต
ครังที 2
1. รังสีชนิดใดมีอาํ นาจทะลุทะลวงมากทีสุด
1.รังสีแกมมา
2.อนุภาคบีตา
3.อนุภาคนิวตรอน
4.อนุภาคแอลฟา

2. เมือนําชิ นสังกะสีใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก วิธขี อ้ ใดทําให้ปฏิกิริยาเกิดเร็ วขึน
ก. ใช้แท่งแก้วคนให้ทวั

1. ก ข และ ค เท่านัน

ข. ให้ผงสังกะสีแทนชิ นสังกะสี

2. ข ค และ ง เท่านัน

ค. ให้ความร้อน

3. ก ค และ ง เท่านัน

ง. เติมนํากลันลงไปเท่าตัว

4. ก ข ค และ ง
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B

มอลโทส

C

A B และ C น่าจะเป็ นสารใด

A

B

C

1.

อะไมเลส

มอลเทส

กลูโคส

2.

มอลเทส

อะไมเลส

ฟรักโทส

3.

อะไมเลส

มอลเทส

ฟรักโทส

4.

มอลเทส

อะไมเลส

กลูโคส

4. ข้อใดไม่ใช่พอลิเมอร์
1.
2.
3.
4.

พลาสติก
ยาง
เส้นใย
ลิพิด

5.ข้อใดเป็ นสมบัติทีนิยมใช้ในการจําแนกประเภทของพลาสติก
1. ความหนาแน่น
2. ลักษณะการติดไฟ
3. การหลอมขึนรู ปใหม่
4. การละลายในสารอินทรี ย ์

วิทยาศาสตร์

ครูติง: กรกฤช ศรี วิชยั

O- NET

6. สัญลักษณ์นิวเคลียส 14 6 C แสดงว่านิวเคลียสของคาร์บอนนีมีอนุภาคตามข้อใด
1. โปรตอน 14 ตัว
อิเล็กตรอน 6 ตัว
2. โปรตอน 6 ตัว
อิเล็กตรอน 6 ตัว
3. โปรตอน 6 ตัว
นิวตรอน 8 ตัว
4. โปรตอน 6 ตัว
นิวตรอน 14 ตัว
7. เลขทีมีอะตอมต่อไปนี มีสิ งใดเหมือนกัน
1
1.
2.
3.
4.

3

11

19

37

เป็ นอโลหะเหมือนกัน
มีจาํ นวนอนุภาคมูลฐานเท่ากัน
อยูใ่ นระดับพลังงานเดียวกัน
มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน

8.
สารละลาย NaOH
ผสมกับ C u S O4

ชนิดของสารอาหาร

สารละลายไอโอดีน

สารละลายเบเนดิกต์

A

สีนาํ เงิน

ตะกอนสีแดงอิฐ

สีฟ้า

B

สีนาํ ตาลอมเหลือง

สีฟ้า

สีม่วง

C

สีนาํ เงิน

สีฟ้า

สีฟ้า

D

สีนาํ ตาลอมเหลือง

ตะกอนสีแดงอิฐ

สีฟ้า

ถ้านักเรี ยนต้องดูแลคนไข้ทีมีระดับนําตาลในเลือดสูง 110mg ต่อเลือด 100 cm3 และมีความดันสูง นักเรี ยน
ไม่ควร ให้อาหารชนิดใดกับคนไข้
1. A เท่านัน

2. C เท่านัน

3. A และ C

4. A และ D
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9. ข้อใดไม่อยูใ่ นบริ เวณทีเรี ยกว่า “วงแหวนแห่งไฟ (ring of fire)
1. บริ เวณขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทังหมด
2. บริ เวณรอยต่อภูเขาแอลป์ และภูเขาหิมาลัย
3. ประเทศญีปุ่ นทังหมด
4. บริ เวณด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโก
10. ตามทฤษฎีการแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค ข้อใดไม่ได้รวมอยูใ่ นทวีป “ กอนด์วานา ”
1. ทวีปแอฟริ กา
2. ทวีปอินเดีย
3. ทวีปอเมริ กาเหนือ
4. ทวีปออสเตรเลีย
11. การพบหลักฐานในข้อใดทีแสดงว่าในอดีตประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟในบางพืนที
1. หินบะซอลต์
2. หินแกรนิต
3. รอยแตกเลือนของชันหิน
4. นําพุร้อน
12. ธรณี ภาคมีความหมายตรงตามข้อใด
1. ชันเนือโลกส่วนบนกับชันเปลือกโลก
2. ชันเนือโลกส่วนล่างกับชันแก่นโลก
3. แก่นโลกชันใน
4. ชันเปลือกโลกเพียงอย่างเดียว
13. ดวงอาทิตย์ได้พลังงานจากปฏิกิริยาหรื อปรากฏการณ์ขอ้ ใด
1. การรวมตัวของนิวเคลียส H เป็ น He
2. การแตกตัวของนิวเคลียสใหญ่
3. ซูเปอร์โนวา
4. ออโรร่ า
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14. ดาว A มีค่าอันดับความสว่าง 2 ในขณะทีดาว B มีค่าอันดับความสว่าง 4 ข้อความใดต่อไปนีถูกต้อง
1.ดาว A มีความสว่างมากกว่าดาว B 2 เท่า
2.ดาว Bมีความสว่างมากกว่าดาว A 2 เท่า
3.ดาว A มีความสว่างมากกว่าดาว B 6.3 เท่า
4.ดาว Bมีความสว่างมากกว่าดาว A6.3 เท่า
15. ข้อใดจัดเป็ นดาวเคราะห์ชนนอกทั
ั
งหมด
1. ดาวพุธ
ดาวศุกร์
ดาวอังคาร
2. ดาวลูกไก่ ดาวตก
ดาวพลูโต
3. ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวยูเรนัส
4. ดาวเสาร์
ดาวพฤหัสบดี ดาวเนปจูน

