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คําแนะนําท่ัวไป  
 แบบทดสอบฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 สวนที่ 1 ชีววิทยา จํานวน 42 ข้อ 86 คะแนน 
   - วัดด้านเนื้อหา 40 ข้อ ข้อ 1-40 ข้อละ 2 คะแนน 
   - วัดด้านศักยภาพ 2 ข้อ ข้อ 41-42 ข้อละ 3 คะแนน 
 สวนที่ 2 เคมี จํานวน 35 ข้อ 89 คะแนน 
   - วัดด้านเนื้อหา 32 ข้อ ข้อ 43-74 ข้อละ 2.5 คะแนน 
   - วัดด้านศักยภาพ 3 ข้อ ข้อ 75-77 ข้อละ 3 คะแนน 
 สวนที่ 3 ฟิสิกส์ จํานวน 30 ข้อ 90 คะแนน 
   - วัดด้านเนื้อหา 28 ข้อ ข้อ 78-105 ข้อละ 3 คะแนน 
   - วัดด้านศักยภาพ 2 ข้อ ข้อ 106-107 ข้อละ 3 คะแนน 
 สวนที่ 4 โลกฯ จํานวน 16 ข้อ 35 คะแนน  
   - วัดด้านเนื้อหา 13 ข้อ ข้อ 108-120 ข้อละ 2 คะแนน 
   - วัดด้านศักยภาพ 3 ข้อ ข้อ 121-123 ข้อละ 3 คะแนน  

 
สวนท่ี 1  ชีววิทยา  จํานวน 42 ขอ  
วัดดานเน้ือหา   
 ขอ 1-40  (ขอละ 2 คะแนน)   
1. ลักษณะสําคัญของสัตวท่ีอยูในกลุมโพรโทสโตเมีย (Protostomia) คือขอใด  
 a. รูทวารหนักเกิดจาก Blastopore 
 b. ปากเกิดดานตรงขามกับ Blastopore 
 c. ปากเกิดจาก Blastopore  
 d. รูทวารหนักเกิดดานตรงขามกับ Blastopore   
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2. จากภาพ ถาตองการหาระยะโฟกัสและปรับความเขมแสงในจอภาพ ตองปรับท่ีหมายเลขใดบาง ตามลําดับ 

 
 a. หมายเลข 9 และ 7 
 b. หมายเลข 10 และ 7 
 c. หมายเลข 9 และ 11 
 d. หมายเลข 10 และ 11  
3. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการแบงเซลลในภาพ  

  
 a. เปนระยะที่ใชเวลาส้ันท่ีสุดในการแบงเซลล 
 b. เปนระยะที่นิยมใชในการศึกษา Karyotype 
 c. เปนระยะที่ใชเวลานานท่ีสุดในการแบงเซลล 
 d. เปนระยะที่โครโมโซมลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง  
4. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 a. ฮอรโมน ADH และออกซิโตซินผลิตจากไฮโพทาลามัส แตไปเก็บไวท่ีตอมใตสมองสวนหนา  
 b. อินซูลินปรับระดับน้ําตาลในเลือดใหตํ่าลง สวนกลูคากอนเพ่ิมระดับน้ําตาลในเลือด 
 c. ตอมใตสมองตรวจจับการเพ่ิมปริมาณฮอรโมนในเลือดและยับย้ังการหล่ังฮอรโมน กลไกนี้ คือ การควบคุม

ปอนกลับแบบยับย้ัง (Negative feedback)  
 d. ตับออนทําหนาท่ีท้ังตอมมีทอ และตอมไรทอ  
5. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 a. ปฏิกิริยาใชแสงในพืชเกิดขึ้นท่ีสโตรมา สวนปฏิกิริยาไมใชแสงในพืชเกิดขึ้นท่ีเย่ือไทลาคอยด  
 b. ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในปฏิกิริยาใชแสง คือ การสราง ATP และ NADH 
 c. ในระหวางปฏิกิริยาใชแสงมีการสะสมไฮโดรเจนอิออน 
 d. วัฏจักรคาลวินเริ่มตนเมื่อคารบอนไดออกไซดรวมตัวกับ RuBP 
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6. จากภาพเซลลวานกาบหอย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียกวาอะไร และเมื่อแทนที่ดวยน้ํากล่ันหลายๆ ครั้ง เซลล

จะเปนเชนใด ตามลําดับ 

  
  

  
 กอนหยดน้ําเกลือ  หลังหยดน้ําเกลือ  
 a. Plasmolysis, เซลลไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 b. Plasmolysis, เซลลกลับสูสภาพเดิม 
 c. Autolysis, เซลลไมมีการเปลี่ยนแปลง 
 d. Autolysis, เซลลกลับสูสภาพเดิม  
7. ออรแกเนลลคูใดท่ีมีวิวัฒนาการมาจากเซลลโพรแคริโอต 
 a. ไมโทคอนเดรีย, เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 
 b. นิวเคลียส, คลอโรพลาสต 
 c. นิวเคลียส, เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม 
 d. คลอโรพลาสต, ไมโทคอนเดรีย  
8. จากภาพ เปนภาพตัดตามขวางพืชชนิดใด และหมายเลข 3 คือขอใด ตามลําดับ  

 
 a. บานไมรูโรย, Phloem   
 b. ขาวฟาง, Xylem 
 c. ฤๅษีผสม, Phloem   
 d. ชบา, Xylem  
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9. จากภาพ ขอใดกลาวถูกตอง 

 
 a. เปนภาพตัดตามขวางของพืช ซี-3 
 b. ไมมีการตรึง CO2 เกิดขึ้นในเซลลท่ีบริเวณ C 
 c. ตรึง CO2 เพียงครั้งเดียว 
 d. เซลลบริเวณ C เรียกวา Bundle Sheath Cell   
10. จากภาพ ขอใดกลาวถูกตอง 

 
 a. กอนไตเตรทเมื่อหยดน้ําแปงลงในสารละลาย B ถาเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเขมแสดงวามีออกซิเจนนอย 
 b. เมื่อถึงจุดยุติสารละลาย B จะเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเปนสีเหลืองออน 
 c. ปริมาตรสารละลาย A ท่ีใชไตเตรทจะเทากับปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 
 d. สารละลาย A มีคุณสมบัติเปน Indicator  
11. จากภาพขอ 10 สารละลาย A คือขอใด 
 a. H2SO4 
 b. MnSO4 
 c. Na2S2O3 
 d. น้ําแปง   
 
 
 
 
 

สารละลาย A 

สารละลาย B 



5 บัณฑิตแนะแนว   PRE-PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร’์มีนา (ทาง INTERNET)  

12. ปรากฏการณโลกรอนสงผลกระทบตอวัฏจักรน้ําอยางไร  
 ก. เกิดกระบวนการระเหยของน้ํา และการตกของหยาดน้ําฟาเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในเขตละติจูดสูง  
 ข. สงผลตอบริเวณที่แหงแลง หรือบริเวณที่มีการตกของหยาดน้ําฟานอยกวาหรือเทากับการระเหยและการ

คายน้ําของพืช 
 ค. สงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจําถ่ิน 
 a. ก. และ ข. 
 b. ข. และ ค. 
 c. ก. และ ค. 
 d. ก., ข. และ ค.  
13. ผึ้งงานท่ีบินออกจากรังไปเสาะหาน้ําหวานจากดอกไม เมื่อบินกลับมาท่ีรังไดส่ือสารใหผึ้งงานตัวอื่นท่ีอยูในรังรับรูวา 

แหลงอาหารอยูในระยะทางใกลดวยการบินในรูปแบบใด และถาแหลงอาหารอยูในระยะทางไกลดวยการบินใน
รูปแบบใด ตามลําดับ 

 a. Round Dance, Round Dance 
 b. Waggle Dance, Waggle Dance 
 c. Round Dance, Waggle Dance 
 d. Waggle Dance, Round Dance   
14. พฤติกรรมเลน (Play Behavior) ของสัตวในระยะวัยรุนพบในลูกของสัตวเล้ียงลูกดวยนมหลายชนิด พฤติกรรม

เลนนี้จะตองมีลักษณะ คือขอใด 
 ก. ไมมีวัตถุประสงคจําเพาะ และเปนพฤติกรรมไมจริงจัง 
 ข. มีพฤติกรรมหลายแบบอยางปะปนกัน 
 ค. ไมเกิดความเคยชิน และไมเกิดอาการลา 
 a. ก. และ ข. 
 b. ข. และ ค. 
 c. ก. และ ค. 
 d. ก., ข. และ ค.  
15. พีระมิดทางนิเวศวิทยาแบบใด ท่ีไมมีโอกาสหัวกลับ 
 a. พีระมิดจํานวน  
 b. พีระมิดมวลชีวมวล 
 c. พีระมิดพลังงาน  
 d. พีระมิดอายุ  
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16. การท่ีสาหรายสีเขียว Chorella ผลิตสารที่ไปยับย้ังการเจริญเติบโตของไดอะตอม Nitzschia จัดเปน
ความสัมพันธของประชากรตางชนิดกันแบบใด 

 a. Alleopathy 
 b. Competition 
 c. Antibiosis 
 d. Amensalism   
17. หนาท่ีหลักของ Contractile Vacuole คือขอใด 
 a. กําจัดของเสีย  
 b. เปนฟองอากาศ ทําใหลอยตัวได 
 c. ฉีดน้ําท้ิง   
 d. รักษาสมดุลของน้ําภายในเซลล  
18. ขอใดกลาวไมถูกตอง  
 a. ความนาจะเปนของการเกิดครอสซิงโอเวอรระหวางยีนสองยีนท่ีอยูบนโครโมโซมแทงเดียวกันเพ่ิมสูงขึ้นหากยีน

ท้ังสองอยูใกลชิดกัน  
 b. ยีนสวนใหญท่ีกําหนดลักษณะของมนุษยพบบนออโตโซม 
 c. อัลลีล หมายถึง รูปแบบในระดับโมเลกุลท่ีแตกตางกันของยีน  
 d. ส่ิงมีชีวิตท่ีเปนเฮเทอโรไซโกตมียีนอยูเปนคูอัลลีลท่ีตางกัน  
19. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับ Genetic Code 
 a. Triplet Code บางตัวถอดรหัสเปน Amino Acid มากกวาหนึ่งชนิด 
 b. Triplet Code 61 ตัว ถอดรหัสได Amino Acid 20 ชนิด 
 c. Triplet Code บางตัวไมถอดรหัสเปน Amino Acid ชนิดใดเลย 
 d. พบ Triplet Code ท่ีเปน Start Codon ณ ตําแหนงเริ่มตนบนสาย mRNA  
20. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับไรโบโซม 
 a. ไรโบโซมจับกันเองอยางแนนหนาไมสามารถแยกออกจากกันได 
 b. ประกอบดวย DNA, RNA และ Protein 
 c. เปนสวนประกอบสําคัญในกระบวนการ Transcription 
 d. อยูเปนอิสระใน Cytoplasm หรือเกาะบน Membrane   
21. ขอใดไมใชหนาท่ีของระบบน้ําเหลือง 
 a. รักษาสมดุลของน้ําและแรธาตุภายในรางกาย 
 b. ขนสงกรดอะมิโนท่ีประกอบดวยคารบอนอะตอมตั้งแต 12 อะตอมขึ้นไป 
 c. เปนทางใหของเหลวระหวางเซลล ท่ีเคล่ือนท่ีเขาสูหลอดเลือดฝอยไมหมด สามารถไหลกลับเขาสูระบบ

หมุนเวียนได 
 d. ผลิตลิมโฟไซต  
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22. ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับอวัยวะที่ใชในการแลกเปลี่ยนแกสของสัตว  
 a. ปลิงทะเลใชเรสไพราทอรีทรี  
 b. แมงดาทะเลใช Book Lung 
 c. หอยฝาเดียว, หมึก และกุงใชเหงือก 
 d. ไสเดือนดินใชผิวหนัง  
23. CO2 ในเลือดสวนใหญถูกขนสงในรูปใด 
 a. ละลายกับน้ําในพลาสมา  
 b. จับกับฮีโมโกลบิน 
 c. -

3HCO  ในเม็ดเลือดแดง  
 d. -

3HCO  ในพลาสมา  
24. ขอใดไมใชลักษณะรวมของสัตวในไฟลัมคอรดาตา 
 a. โนโตคอรด 
 b. ชองเหงือกท่ีคอหอย 
 c. กระดูกสันหลัง 
 d. เสนประสาทกลวงดานหลัง  
25. (ก), (ข), (ค) และ (ง) ควรจะเปนสัตวอะไร เรียงตามลําดับ  

ลําตัวไมเปนปลอง (ก)

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ลําตัวเปนปลอง

ไมมีขา (ข)มีขาเปนขอ

สวนหัวและสวนอกแยกกันสวนหัวและสวนอกรวมกัน (ค)

มีปก (ง)ไมมีปก   
 a. ดาวทะเล, แมงมุม, เหา และจักจั่น 
 b. กัลปงหา, ปลิงควาย, กุง และแมลงดานา 
 c. ไฮดรา, ตัวตืด, เห็บ และผีเส้ือ 
 d. พลานาเรีย, ปลิงทะเล, ปู และแมลงเมา  
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26. กลุมส่ิงมีชีวิตในขอใดมีการปฏิสนธิซอน (Double Fertilization) 
 ก. สาหรายหางกระรอก 
 ข. สาหรายขาวเหนียว 
 ค. สาหรายไฟ 
 ง. สาหรายเทาน้ํา 
 a. ก. และ ข. 
 b. ข. และ ค. 
 c. ก. และ ค. 
 d. ก., ข. และ ค.  
27. จากตารางการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพืช C3 กับ พืช C4 ขอใดถูกตอง  

 พืช C3 พืช C4 
ก. มีอัตราการเจริญเติบโตและ 

อัตราการสังเคราะหแสงตํ่ากวาพืช C4 
มีอัตราการเจริญเติบโตและ 
อัตราการสังเคราะหแสงสูงกวาพืช C3 

ข. มีการตรึง CO2 จากบรรยากาศที่ 
เมโซฟลลเซลล 

มีการตรึง CO2 จากบรรยากาศที่ 
เมโซฟลลเซลลและบันเดิลชีทเซลล 

ค. ไมมีบันเดิลชีทเซลล มีบันเดิลชีทเซลล 
 
 a. ก. 
 b. ข. 
 c. ก. และ ข. 
 d. ก. และ ค.  
28. ถาภายในเซลลมีแรงดันออสโมติกนอยกวาสารละลายภายนอกเซลล จะเกิดเหตุการณในขอใด 
 a. เซลลเตง ถาเปนเซลลสัตวจะแตกได 
 b. เซลลเตง ถาเปนเซลลพืชจะเกิดกระบวนการพลาสมอลิซิส 
 c. เซลลเห่ียว ถาเปนเซลลพืชจะเห็นเย่ือหุมเซลลแยกตัวจากผนังเซลล 
 d. เซลลเห่ียว ถาเปนเซลลเม็ดเลือดแดงสัตว เกิดฮีโมไลซิสได  
29. การนําคอเลสเทอรอลเขาสูเซลลตับใชกระบวนการใด 
 a. Receptor Mediated Endocytosis 
 b. Pinocytosis 
 c. Phagocytosis   
 d. Facilitated Diffusion  
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30. ขอใดไมถูกตอง 
 a. อะไมโลเพคทิน มี Glycosidic Linkage แบบ α (1, 6) 
 b. ไกลโคเจน มีขนาดและการแตกกิ่งกานของโมเลกุลมากกวาอะไมโลเพคทิน 
 c. อะไมโลส และไกลโคเจน ประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวตางชนิดกัน 
 d. แปง และเซลลูโลสมีชนิดของ Glycosidic Linkage แตกตางกัน  
31. จากกราฟ ถาน้ําในแหลงน้ํานี้เนาเสีย ปริมาณออกซิเจนในน้ําลดลง ส่ิงมีชีวิตใดท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยูได 

  

ชนิดของสิ่งมชีีวิต

A

B

C

D

F
E

ชนิดของสิ่งมชีีวิต

A

B

C

D

F
E

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (mg/L) 

ชนิดของส่ิงมีชีวิต  
 a. A และ B 
 b. B, C และ E 
 c. F 
 d. C และ D  
32. ก มีหมูเลือด A, Rh- ตองการขอเลือดจากเพ่ือน เพราะถูกแทงจนรางกายเสียเลือดไปมาก ถาเขารับเลือดเปนครั้ง

แรกของชีวิต เขาควรจะรับเลือดจากใครดีท่ีสุด 
 a. จาก ข หมูเลือด B, Rh-   
 b. จาก ค หมูเลือด AB, Rh- 

 c. จาก ง หมูเลือด O, Rh-   
 d. จาก จ หมูเลือด A, Rh+  
33. สารในขอใดเปนสารต้ังตนในการตรึงคารบอนไดออกไซดของพืช C4 
 ก. RuBP 
 ข. PEP 
 ค. OAA 
 ง. PGA 
 a. ก. และ ข. 
 b. ข. และ ค. 
 c. ก. และ ค. 
 d. ข. และ ง. 
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34. ขอใดเปนลักษณะของเฟน 
 ก. ใบออนมวนงอ 
 ข. สปอโรไฟตมีอายุยืนนานกวาแกมีโทไฟต 
 ค. ตนแกมีโทไฟตสรางสปอรโดยการแบงแบบไมโอซิส 
 a. ก. และ ข. 
 b. ข. และ ค. 
 c. ก. และ ค. 
 d. ก., ข. และ ค.  
35. การผลิตสารในขอใดท่ีตองอาศัยการทํางานรวมกันระหวางระบบแสง I (PSI) และ ระบบแสง II (PSII) 
 ก. NADPH ข. ATP ค. O2 
 a. ก. 
 b. ก. และ ข. 
 c. ข. และ ค. 
 d. ก., ข. และ ค.  
36. ถาลําดับเบสของ Anticodon เปน 5′...GCGAAUCCGAAG...3′ อยากทราบวาลําดับเบสของสาย DNA 

ตนแบบคือขอใด 
 a. 5′...CAAGCCTAAGCG...5′ 
 b. 3′...GAAGCCTAAGCG...5′ 
 c. 3′...GTTCGGATTCGC...5′ 
 d. 3′...CAAGCCTAAGCG...5′  
37. ในวัฏจักรชีวิตของมอส ไซโกต คือระยะใด 
 a. Gametophyte (n) 
 b. Gametophyte (2n) 
 c. Sporophyte (n) 
 d. Sporophyte (2n)  
38. ในกระบวนการสรางเซลลสืบพันธุในพืชมีดอกท่ัวๆ ไป ขอใดกลาวถูกตอง 
 a. Megaspore Mother Cell มี หลายเซลลในแตละ Ovule 
 b. จากกระบวนการ Megagametogenesis จะได Embryo sac  
 c. จากกระบวนการ Megagametogenesis พบวา Megaspore จะมี Mitosis 2 ครั้ง 
 d. จากกระบวนการ Megasporogenesis จะได 4 Megaspore ท่ี Function หมด  
39. ขอใดกลาวถูกตอง 
 a. Gibberellins พบเฉพาะในเมล็ดขาว 
 b. Cytokinins ยับย้ังการเจริญของตาบริเวณยอด 
 c. Auxin ยับย้ังการเจริญของตาดานขาง 
 d. Ethylene ไมใชฮอรโมน  
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40. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 a. พบ Abscisic Acid ในสวนปลายราก 
 b. พบ Zeatin ใน Endosperm ของเมล็ดขาวโพด 
 c. พบ Abscission Layer ท่ีฐานของกานใบ 
 d. พบ Auxin ในสวนปลายรากมาก 
 
วัดดานศักยภาพ  
 ขอ 41-42  (ขอละ 3 คะแนน)   
41.  

 
 จากภาพ ถากําลังขยายของเลนสวัตถุท่ีกําลังสองนี้ พบวา 20 ชอง Ocular Micrometer ตรงกันพอดีกับ 5 ชอง 

Stage Micrometer จงคํานวณวา วัตถุท่ีสองนี้จะมีขนาดก่ีไมครอน (µm) (1 ชอง Stage Micrometer = 0.01 
mm) 

 a. 2.5 µm 
 b. 12.5 µm 
 c. 25 µm 
 d. 50 µm  
42. จากกราฟแสดงการเจริญเติบโตของแหน 2 ชนิด เมื่อแต

ละชนิดอยูแยกกันและเมื่อ 2 ชนิดอยูดวยกัน นักเรียนคิด
วาเพราะเหตุใดการเจริญเติบโตของแหนทั้ง 2 ชนิดจึง
ลดลงเมื่ออยูดวยกัน 

 a. มีพืชชนิดอื่นเจริญเติบโตไดดีกวาแหนทั้ง 2 ชนิดนี้ 
 b. มีธาตุอาหารไมเพียงพอสําหรับแหนทั้ง 2 ชนิด 
 c. แหนท้ัง 2 ชนิดถูกกินโดยส่ิงมีชีวิตอื่น 
 d. แหนท้ัง 2 ชนิดเกิดการแกงแยงทรัพยากรกัน 
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สวนท่ี 2  เคมี  จํานวน 35 ขอ  
วัดดานเน้ือหา    
 ขอ 43-74  (ขอละ 2.5 คะแนน)   
43. สารประกอบ A, B, C และ D มีสูตรโครงสรางดังนี้ 
  A = CH3CH2OH 
  B = CH3 O CH3 
  C = CH3 CH2 COOCH3 
  D = CH3COOH 
 สารท้ังส่ีอยูในตัวทําละลาย เมื่อสกัดสารละลายผสมดังกลาวดวยสารละลาย NaHCO3 หรือ NaOH ผลการสกัด

ควรเปนอยางไร  
 ตัวทําละลายท่ีใชสกัด สารที่พบในชั้นตัวทําละลายอินทรีย สารท่ีพบในชั้นน้ํา 
 a. NaOH D A, B, C 
 b. NaOH B, C A, D 
 c. NaHCO3 A, B, C D 
 d. NaHCO3 C A, B, D 

 
44. มวลของธาตุ A 1 อะตอม มีคาเทากับ x กรัม แตมวลอะตอมของธาตุ A มีคา y ถามวลอะตอมของธาตุ B มีคา

เทากับ z มวลธาตุ B 1 อะตอมหนักก่ีกรัม 
 a. y

xz  

 b. z
xy  

 c. xz
y  

 d. yz
x  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 บัณฑิตแนะแนว   PRE-PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร’์มีนา (ทาง INTERNET)  

45. สารชนิดหนึ่งมีสูตรโครงสรางเปน C6H10O2 เมื่อทําปฏิกิริยากับ Br2 พบวาเกิดปฏิกิริยาในท่ีสวางแตไมเกิดในท่ีมืด 
และเมื่อเติม NaHCO3 จะเกิดแกสขึ้น สารชนิดนี้มีสูตรโครงสรางเปนอยางไร 

 a. 
O

OH
   

 

 b. 

O
COH 

 

 c. 
OH

OH

   

 

 d. COH
O

  
46. สาร X 5 กรัม ละลายในเบนซิน 20 กรัม สารละลายเดือดท่ีอุณหภูมิ 83.1°C จุดเดือดของ X และเบนซินเทากับ 

300°C และ 80.1°C ตามลําดับ ถาคาคงที่จุดเดือดท่ีสูงขึ้นของเบนซินเทากับ 2.53°C X มีมวลโมเลกุลเทาใด 
 a. 99 
 b. 198 
 c. 396 
 d. 404  
47. ถาแยกสารละลายกรด H2SO4 เจือจางดวยกระแสไฟฟา จะไดแกส H2 และ O2 ดังสมการ 

2H2O → 2H2 + O2 
 จากการทดลอง เก็บแกสท้ังสองไวจนไดแกส H2 182 cm3 ท่ี STP ถาถายแกสท้ังหมดใสขวดแกวสุญญากาศท่ีมี

ความจุ 2 dm3 ท่ีอุณหภูมิ 27°C ความดันของแกสในขวดแกวขณะนี้เปนก่ีบรรยากาศ 
 a. 1.35 × 10-2 

 b. 0.1 
 c. 0.15 
 d. 1.2  
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   PRE-PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร’์มีนา (ทาง INTERNET) 14  

48. สารละลายกรด HA เขมขน 0.1 mol/dm3 แตกตัว 17% ถากรด HA แตกตัวลดลงมาเหลือ 12% จงหาความ
เขมขนของ HA ในหนวยโมลตอลูกบาศกเดซิเมตร 

 a. 0.28 
 b. 0.20 
 c. 0.14 
 d. 0.07  
49. ขอความใดตอไปนี้กลาวผิดเก่ียวกับธาตุท่ีมีสัญลักษณนิวเคลียร 11X 
 a. X ทําปฏิกิริยากับ Cl จะไดสูตรเปน XCl 
 b. ออกไซดของ X เปล่ียนสีกระดาษลิตมัส จากแดงเปนน้ําเงิน 
 c. X สามารถนําไฟฟาได 
 d. เมื่อใส X ลงไปในน้ํา จะได แกส O2 เกิดขึ้น  
50. สมบัติบางประการของกรดไขมันเปนดังนี้  

กรดไขมัน จุดหลอมเหลว (°C) จํานวนคารบอน 
A 63 16 
B -1 16 
C 70 18 
D -5 18 

 
 กรดไขมันชนิดใด ท่ีสามารถทําปฏิกิริยากับ Br2 ใน CCl4 ไดบาง 
 a. A และ B 
 b. B และ C 
 c. B และ D 
 d. A และ D  
51. สาร A, B และ C เปนสารประกอบไฮโดรคารบอนซ่ึงประกอบไปดวย Alkane, Alkene และ Alkyne ท่ีมีจุด

เดือด จุดหลอมเหลวแตกตางกันดังรูป ขอใดสรุปถูกตอง  
จุดเดือด/จุดหลอมเหลว (°C)

จํานวนคารบอนโมเลกุล

A B C

  
 a. A คือ Alkane สามารถทําปฏิกิริยากับ KMnO4 ได 
 b. A คือ Alkene สามารถทําปฏิกิริยากับ KMnO4 ได 
 c. B คือ Alkyne สามารถทําปฏิกิริยากับ Br2/CCl4 ได 
 d. C คือ Alkene สามารถทําปฏิกิริยากับ KMnO4 ได  
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52. จากปฏิกิริยา 2H2S(g)  2H2(g) + S2(g) เมื่อถึงสมดุลจะมี H2S 2.0 โมล H2 0.4 โมล และ S2 1.6 โมล 
ในภาชนะขนาด 2 dm3 คาคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้เทากับเทาใด 

 a. 0.006 
 b. 0.008 
 c. 0.032 
 d. 0.056  
53. ในปฏิกิริยา A(g) + B(g)  2C(g) ถา A = 3 mol และ B = 1 mol ผสมกันในภาชนะ 1 dm3 เมื่อปลอย

ใหปฏิกิริยาเขาสูภาวะสมดุลจะมี C = 0.5 mol คาคงที่สมดุลของปฏิกิริยามีคาเทาใด 
 a. 0.10 
 b. 0.11 
 c. 0.12 
 d. 0.13  
จงใชขอมูลตอไปนี้ในการตอบคําถามในขอ 54-55 
 ผลการทดลอง ปฏิกิริยา 2A + B → 3C ท่ี 25°C เปนดังนี้ 
 

การทดลองที่ [A] (mol/l) [B] (mol/l) อัตราเร็ว (mol/l ⋅ s) 
1 0.10 0.10 2.0 × 10-3 
2 0.15 0.30 2.7 × 10-2 
3 0.10 0.20 8.0 × 10-3 

 
54. กฎอัตราของปฏิกิริยานี้ จะเปนดังขอใด 
 a. R = k [A][B] 
 b. R = k [A]2[B] 
 c. R = k [A][B]2 
 d. R = k [A]2[B]2  
55. เมื่อ [A] = 0.3 และ [B] = 0.2 อัตราเร็วในขณะเกิดสาร C จะมีคาเทาใด 
 a. 2.4 × 10-2 

 b. 1.2 × 10-2 
 c. 2.4 × 10-3 
 d. 1.8 × 10-3  
56. ถาสารตัวอยาง A, B และ C เปนกรด H2SO4, Na2CO3 และ Ca(OH)2 ตามลําดับ อยากทราบวาเมื่อเติม 

Mg(s) ลงไปใน A, B และ C จะไดแกสชนิดใดเกิดขึ้น  
 a. A เกิดแกส H2 
 b. B เกิดแกส CO2 
 c. C เกิดแกส O2 
 d. C เกิดไอน้ํา  
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57. ปฏิกิริยา A + B → C เกิดขึ้นหลายขั้นตอนโดยมีการดําเนินไปของปฏิกิริยาเปนดังนี้  

T + B

Q
P

A + S

C + S

da b

c

พลังงาน

ความกาวหนาของปฏิกิริยา   
 ขอใดถูกตองท่ีสุด 
 a. ปฏิกิริยานี้เปนแบบดูดความรอน 
 b. ขั้นกําหนดอัตรา คือ A + S → T + B 
 c. พลังงานท่ีมีการคายออกมาเพ่ือเกิดเปนผลิตภัณฑ คือ d - b  
 d. การเติมตัวเรงปฏิกิริยาจะทําใหคา b มีคาลดลง  
58. ปฏิกิริยา A(g)  B(g) + C(g) มี ∆H = 113 kJ เมื่ออยูในภาวะสมดุลความเขมขนของ A มีคาเทากับ 0.3 

mol/dm3 จากนั้นรบกวนระบบดวยการเติม A เมื่อเขาสูภาวะสมดุลใหม ความเขมขนของ A เทากับ 4.8 
mol/dm3 จากขอมูลดังกลาว ขอใดสรุปถูกตอง 

 a. คาคงที่สมดุลมีการเปลี่ยนแปลง 
 b. อุณหภูมิของระบบไมเปล่ียนแปลง 
 c. ความเขมขนของ B เพ่ิมขึ้น 4 เทา เมื่อเทียบกับภาวะสมดุลเดิม 
 d. ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาคายความรอน  
59.  

สาร จุดเดือด (°C) การละลายน้ํา 
A 65 ดี 
B 90 ไมละลาย 
C 150 ดี 
D 160 ไมละลาย 

 
 จากขอมูลในตาราง สารใดสามารถถูกแยกออกมาจากสารผสมโดยวิธีกล่ันดวยไอน้ําไดงายท่ีสุด 
 a. A 
 b. B 
 c. C 
 d. D  
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60. จากปฏิกิริยา 2A → 3B ถาความเขมขนของ A ลดลงจาก 0.475 M เปน 0.425 M ในชวงเวลา 1.50 นาที จง
คํานวณอัตราการเกิดสาร B 

 a. 8.4 × 10-4 M/s  
 b. 7.11 × 10-4 M/s 
 c. 1.59 × 10-4 M/s   
 d. 1.04 × 10-4 M/s   
61. โลหะชนิดใด เมื่อนํามาใชเปนทอระบายน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมแลวทําใหเกิดการสะสมไอออนของโลหะใน

ส่ิงแวดลอมนอยท่ีสุด 
 a. แมงกานีส 
 b. สังกะสี 
 c. ทองแดง 
 d. ตะก่ัว  
62. การปองกันการผุกรอนของทอเหล็กใตดิน ทําโดยการตอทอเหล็ก (A) เขากับสารชนิดอ่ืน (B) ดังรูป  

A
B

  
 ขอใดถูกตอง 
 a. ผานไประยะหนึ่ง B จะมีมวลเพ่ิมขึ้น 
 b. B เปนตัวรีดิวซท่ียากกวา A 
 c. B ใหอิเล็กตรอนงายกวา A ดังนั้น B จึงทําหนาท่ีเปน แอโนดในเซลลอิเล็กโทรไลซิส 
 d. A เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  
63. ท่ีอุณหภูมิและความดันคาหนึ่ง พบวา CH4 12 กรัม มีปริมาตร 24 dm3 ถาใช CO2 22 กรัม ท่ีอุณหภูมิและความดัน

เดียวกัน จะมีปริมาตรก่ีลิตร 
 a. 12 
 b. 16 
 c. 32 
 d. 44  
64. พลังงานท่ีใชในการทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกจากโลหะเงินเทากับ 6 × 10-19 J ถาใหแสงท่ีมีความยาวคลื่น 30 nm 

อิเล็กตรอนในโลหะเงินจะหลุดออกและมีพลังงานเหลืออยูเทาไร 
 a. 3.3 × 10-17 J 
 b. 6 × 10-18 J 
 c. 66 × 10-19 J 
 d. 6 × 10-19 J  
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65. A, B, C และ D เปนของเหลวเนื้อเดียว ใส ไมมีสี เมื่อนําของผสมในอัตราสวน 1 : 1 ซ่ึงรวมเปนเนื้อเดียวกันของ 
A กับ C, A กับ D และ B กับ Dไปกล่ัน แลวหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา ไดผลดังกราฟ   

A + C
A + D

B + D

เวลา

อุณหภูมิ

  
 ขอความตอไปนี้ ขอใดนาจะสรุปผิด 
 a. A และ C เปนสารบริสุทธิ์ ตางชนิดกัน 
 b. B และ C เปนสารบริสุทธิ์ ตางชนิดกัน 
 c. A และ D เปนสารบริสุทธิ์ ตางชนิดกัน 
 d. A และ B เปนสารบริสุทธิ์ ตางชนิดกัน  
66. นําสารละลายที่ประกอบไปดวย A, B และ C มาแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟ โดยใชเฮกเซนเปนตัวทําละลาย 
  C2H5OC2H5 C2H5OH CH3COOH 
 A B C 
 ขอใดเรียงลําดับอัตราการเคลื่อนท่ีของสารขางตนถูกตอง 
 a. C > A > B 
 b. C > B > A 
 c. A > B > C 
 d. A > C > B  
67. กรดทุกชนิดมีความเขมขนเทากัน แตมีคาคงที่สมดุลของกรด (Ka) เปนดังนี้  
 HF > HNO2 > CH3COOH > H2CO3 ขอใดเรียงลําดับ pH ของกรดของสารจากตํ่าไปสูงไดถูกตอง 
 a. CH3COOH  HNO2  H2CO3  HF 
 b. H2CO3  CH3COOH  HNO2  HF 
 c. HNO2  CH3COOH  HF  H2CO3 
 d. HF  HNO2  CH3COOH  H2CO3  
68. ในน้ําท้ิงจากโรงงานผลิตปุยทุกๆ 100 ลิตร จะมียูเรียละลายอยู 6 กรัม และยูเรียทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ดัง

สมการ 
   O 

NH2 C NH2 (aq) + 4O2(aq) → CO2 + 2NO3 + 2H+ + H2O 
 น้ําดังกลาวจะมีคา BOD ก่ีมิลลิกรัมตอลิตร 
 a. 32 
 b. 60 
 c. 64 
 d. 128 
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69. เมื่อละลาย CO(NH2)2 15.0 กรัม ในตัวทําละลาย 0.200 กิโลกรัม ทําใหจุดเยือกแข็งของตัวทําละลายลดลง 

3.4°C อยากทราบวา ถาตัวทําละลายมี CO(NH2)2 ละลายอยู 15% โดยมวล จะทําใหจุดเยือกแข็งลดลงก่ี °C 
เมื่อจุดเยือกแข็งของตัวทําละลายเทากับ 10°C 

 a. 2.0 
 b. 2.7 
 c. 7.3 
 d. 8.0  
70. ของเหลวชนิดหนึ่งมีลักษณะใส ไมมีสี มีกล่ินหอม อยูในขวดซ่ึงติดฉลากวาเปน C2H5OH (จุดเดือด = 78.3°C) 

แตมีขอสงสัยวาอาจจะมี CH3OH (จุดเดือด = 64.5°C) ปนอยูดวย วิธีการใดตอไปนี้ท่ีอาจใชในการทดสอบและ
แยกท้ังสองออกจากกันได 

 ก. การหาจุดเดือด ข. การกล่ัน ค. การกล่ันลําดับสวน ง. การกล่ันดวยไอน้ํา 
 จ. การสกัดดวยอะซิโตน 
 a. ก. และ ข. 
 b. ก. และ ค. 
 c. ง. และ จ. 
 d. ก., ข. และ จ.  
71. จากผลการทดสอบสารอินทรีย 4 ชนิด ไดผลดังตาราง  

Br2/H2O สารทดสอบ 
สารอินทรีย H2SO4 Na 

ท่ีมืด ท่ีสวาง 
A     
B     
C     
D     

 
 สาร A, B, C และ D ในขอใดเปนไปได  

 A B C D 
a. CH3COOH C6H5OH C10H22 C6H14 
b. C6H11COOC2H5 C5H11OH C6H12 C10H22 
c. C2H5OH CH3COOH C2H5 O CH3 C5H12 
d. C6H13COOC2H5 C6H5COOH C5H10 C3H7 O CH3  
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72. กระบวนการผลิตแอมโมเนีย N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) พบวาเปนปฏิกิริยาท่ีผันกลับไดและมีพลังงาน
สุทธิของปฏิกิริยาเปนลบ ถาตองการท่ีจะเพ่ิมปริมาณของผลิตภัณฑ ขอใดตอไปนีถู้กตอง 

 ก. เพ่ิมความดัน   ข. เพ่ิมปริมาตรของถังผลิต 
 ค. เพ่ิมความเขมขนของ NH3 ง. ลดอุณหภูมิ 
 จ. ใสตัวเรงปฏิกิริยา   ฉ. ลดความเขมขนของแกส H2 
 a. ก., ค. และ จ. 
 b. ก. และ ง. 
 c. ข. และ ฉ. 
 d. ข., ค. และ จ.  
73. ในการทดสอบสาร A, B และ C ไดผลดังนี้ 
  สาร A ทําปฏิกิริยากับ CuSO4/NaOH ไดสารสีมวงน้ําเงิน 
  สาร B ทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต ไดตะกอนสีแดงอิฐ 
  สาร C ทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน ไมเปล่ียนแปลง 
 สาร A, B และ C นาจะเปนสารใด ตามลําดับ 
 a. โปรตีน, แปง และน้ําตาลทราย 
 b. กรดอะมิโน, น้ําตาลทราย และไขขาว 
 c. นมถ่ัวเหลือง, กลูโคส และน้ําตาลทราย 
 d. ไขขาว, อะซีตาลดีไฮด และแปง  
74. เมื่อใสเกล็ดไอโอดีนลงไปในขวดรูปชมพูแลวปดจุกใหแนน ไอโอดีนจะระเหิดกลายเปนควันสีมวง เมื่อควันสีมวงมี

สีเขมคงท่ีแลว ยังคงมีเกล็ดของไอโอดีนเหลืออยู สมการการเปลี่ยนแปลง คือ I2(s)  I2(g) 
 ถาเติมเกล็ดไอโอดีนลงไปอีกโดยท่ีอุณหภูมิคงท่ี เมื่อถึงภาวะสมดุลใหม คาคงที่สมดุลและสีจะเปลี่ยนไปอยางไร 
 a. คา K เพ่ิมขึ้น ความเขมสีเพ่ิมขึ้น 
 b. คา K เทาเดิม ความเขมสีเพ่ิมขึ้น 
 c. คา K เทาเดิม ความเขมสีคงเดิม 
 d. คา K เพ่ิมขึ้น ความเขมสีคงเดิม 
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วัดดานศักยภาพ  
 ขอ 75-77  (ขอละ 3 คะแนน)   
75. ทอทรงกลมแทงหนึ่ง บรรจุแกส CxOy แกสนี้สามารถแพรจากทอจนหมดใชเวลา 7.48 วินาที แตถาบรรจุแกส H2 

พบวาจะแพรหมดตองใชเวลา 2 วินาที จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 
 ก. สูตรโมเลกุลของ CxOy คือ CO  
 ข. อัตราการแพรของ H2 : อัตราการแพรของ CxOy คือ 1 : 3.74 
 ค. แกส CxOy จะทําปฏิกิริยากับน้ําปูนใสแลวทําใหน้ําปูนใสขุน 
 ง. มวลโมเลกุลของ CxOy คือ 44 
 ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 a. ก. และ ข. 
 b.  ก. และ ค. 
 c. ค. และ ง. 
 d. ข. และ ง.  
76. จากขอมูลตอไปนี้  

สารประกอบ สูตรโมเลกุล รูปรางโมเลกุล 
คลอไรดของ A ACl2 มุมงอ 
คลอไรดของ B BCl2 เสนตรง 

 
 ขอใดตอไปนี้กลาวผิด 
 a. ถา A และ B อยูในคาบที่ 2 ACl2 จะเปนกลาง สวน BCl2 จะเปนกรด 
 b. A มีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 6 
 c. ACl2 เปนโมเลกุลท่ีมีขั้ว สวน BCl2 เปนโมเลกุลท่ีไมมีขั้ว 
 d. A มีจํานวนอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวมากกวา B อยู 2 คู  
77. ปฏิกิริยาของการเผาเกลือแมกนีเซียมคารบอเนต จะไดผลิตภัณฑสองชนิด คือ ออกไซดของแมกนีเซียม และแกส

ชนิดหนึ่ง ถามีของผสมของแมกนีเซียมคารบอเนตกับแมกนีเซียมออกไซด หนักรวมกันท้ังหมด 10 กรัม เมื่อเผา
จะไดแกสออกมา 4.4 กรัม อยากทราบวาหลังการเผาจะมีแมกนีเซียมออกไซด รวมท้ังหมดก่ีกรัม 

 a. 3.2 
 b. 4.0 
 c. 5.6 
 d. 8.4 
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สวนท่ี 3  ฟสิกส  จํานวน 30 ขอ  
วัดดานเน้ือหา    
 ขอ 78-105  (ขอละ 3 คะแนน)   
78. เมื่อสนใจการเคลื่อนท่ีอยางเสรีของวัตถุในอากาศใกลพ้ืนโลก พิจารณาขอความตอไปนี้ 
 ก. วัตถุซ่ึงเคล่ือนท่ีแบบโพรเจกไทลมีความเรงไมเทากับวัตถุซ่ึงเคล่ือนท่ีในแนวดิ่ง 
 ข. วัตถุท่ีหนักกวามีความเรงมากกวาวัตถุท่ีเบากวา 
 ค. วัตถุท่ีกําลังเคล่ือนท่ีลงมีขนาดความเรงเทากับวัตถุท่ีกําลังเคล่ือนท่ีขึ้น แตความเรงมีทิศตรงขามกัน 
 เมื่อไมคิดผลของแรงตานจากอากาศ มีขอความท่ีผิดก่ีขอ 
 a. 1 ขอ 
 b. 2 ขอ 
 c. 3 ขอ 
 d. ไมมีขอความใดผิด  
79. แรง F ในแนวราบทําใหวัตถุกอนหนึ่งเคล่ือนท่ีบนพ้ืนราบฝดดวยความเรง a ถาเพ่ิมแรงเปนสองเทา ความเรงของ

วัตถุกอนนี้จะเปนเทาใด 
 a. มากกวา a แตนอยกวา 2a  
 b. นอยกวา a แตมากกวา 2

a  
 c. เทากับ 2a  
 d. มากกวา 2a  
80. ทรงกลมหนัก W วางนิ่งอยูในซอกระหวางผนังและพ้ืนเอียงท่ีล่ืน ถา N1 และ N2 เปนขนาดแรงที่ผนังและพ้ืน

เอียงกระทําตอทรงกลมดังรูป เมื่อกําหนดให มุม α มากกวามุม β ขอใดตอไปนีถู้กตอง  

β

W
α

N1

N2  
 
 a. W > N2 
 b. W = N2 
 c. N1 > W 
 d. N1 < W  
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81. ถาขวางวัตถุกอนหนึ่งลงจากที่สูงดวยอัตราเร็ว v0 พบวาวัตถุจะตกกระทบพื้นดวยอัตราเร็ว 2v0 จงหาวาถาเพ่ิม
อัตราเร็วเริ่มตนเปน 2v0 วัตถุจะกระทบพื้นดวยอัตราเร็วเทาใด 

 a. 5 v0 
 b. 7 v0 
 c. 3v0 
 d. 4v0  
82.  

5 kg
(ก)

v = 4 m/s
F = 10 N

     
3 kg
(ข)

v = 6 m/s
F = 8 N

     

F = 10 N2 kg
(ค)

v = 6 m/s
30°

  
 จากการเคล่ือนท่ีของวัตถุตามรูป (ก), (ข) และ (ค) เมื่อเรียงลําดับกําลังเนื่องจากแรง F จากนอยไปมากจะไดตาม

ขอใด 
 a. (ก), (ข) และ (ค) 
 b. (ค), (ข) และ (ก) 
 c. (ข), (ก) และ (ค) 
 d. (ค), (ก) และ (ข)  
83. วัตถุมวล m ไถลบนพ้ืนล่ืนเขาชนวัตถุมวล 2m ท่ีอยูนิ่งดวยอัตราเร็ว v0 หลังชนมวล m สะทอนกลับตรงขาม

ดวยอัตราเร็ว 3
v0  หลังชนวัตถุมวล 2m มีอัตราเร็วเทาใด และการชนเปนแบบยืดหยุนหรือไมยืดหยุน 

 a. 3
v0  เปนแบบยืดหยุน   

 b. 3
v0  เปนแบบไมยืดหยุน 

 c. 3
2v0  เปนแบบยืดหยุน   

 d. 3
2v0  เปนแบบไมยืดหยุน  

84. พิจารณาวัตถุมวล 2 kg กําลังเคล่ือนท่ีเปนวงกลมรัศมี 2m ดวยอัตราเร็วคงตัว 4 m/s 
 ก. วัตถุมีความเรงไมคงตัว 
 ข. ขนาดของอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุเทากับ 8 m/s2 
 ค. ขนาดของแรงลัพธท่ีกระทําตอวัตถุเทากับ 16 N 
 มีขอความท่ีถูกตองก่ีขอ 
 a. 1 ขอ 
 b. 2 ขอ 
 c. 3 ขอ 
 d. ไมมีขอความใดถูกตอง 
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85. ยิงวัตถุขึ้นจากพ้ืนดวยความเร็วตน v0 ทิศทางทํามุม θ กับพ้ืน พบวาวัตถุอยูในอากาศไดนาน 2 s และไปตกไกล
จากจุดเริ่มตน 10 m คา v0 และ θ เปนเทาใด (กําหนดให g ≈ 10 m/s2) 

 a. 5 m/s และ 45°   
 b. 10 m/s และ 60° 
 c. 5 5  m/s และ arctan 2  
 d. 15 m/s และ arctan 2  
86. ลูกตุมอยางงายมีสายยาว l  และมวล m ถูกปลอยใหเริ่มแกวงในสนามโนมถวง gv  จากมุมเริ่มตน θ0 เล็กๆ ดัง

รูป ขอใดเปนคาของมุม θ ท่ีสายลูกตุมทํากับแนวดิ่งท่ีเวลา t ใดๆ หลังปลอย (กําหนดใหมุมท่ีวัดไปทางดาน
ขวามือเปนบวก)  

m

θ
l

0 gv

  
 a. θ = θ0 sin 









 tg
l    

 b. θ = -θ0 sin 








 tg
l

 

 c. θ = θ0 cos 








 tg
l    

 d. θ = θ0 cos 








 tg
l

 
 
87. รถยนตคันหนึ่งกําลังเคล่ือนท่ีบนถนนราบตรงไปทางทิศตะวันออก ในชวงหนึ่งรถกําลังเคล่ือนท่ีชาลง ความเรง

เชิงมุมของลอรถรอบแกนของลออยูในทิศใด 
 a. ทิศตะวันออก 
 b. ทิศตะวันตก 
 c. ทิศเหนือ 
 d. ทิศใต  
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88. ในการทดลองวัดคามอดูลัสของยังของลวดโลหะเสนหนึ่งไดความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดดังกราฟ 
จากขอมูลนี้จะไดมอดูลัสของยังเทาใด  

c ความเคน

ความเครียด

a

b

 
 
 a. b/c 
 b. c/b 
 c. (b - a)/c 
 d. c/(b - a)  
89. ของเหลวอุดมคติไหลผานทอ ซ่ึงวางอยูในแนวระดับจาก A ไป B ดังรูป ขอใดตอไปนี้กลาวไดถูกตอง  

A B  
 
 a. ความดันและอัตราเร็วท่ี B มากกวาท่ี A 
 b. อัตราเร็วท่ี B มากกวาท่ี A แตความดันท่ี B นอยกวาท่ี A 
 c. อัตราเร็วท่ี B นอยกวาท่ี A แตความดันท่ี B มากกวาท่ี A 
 d. ความดันและอัตราเร็วท่ี B นอยกวาท่ี A  
90. ถังแกสใบหนึ่งบรรจุแกสผสมระหวาง He และ Ne ดวยจํานวนโมลที่เทากัน ขอใดถูกตอง 
 a. พลังงานจลนเฉล่ียของโมเลกุลของ He มากกวาของ Ne 
 b. อัตราเร็วเฉล่ีย rms ของโมเลกุลของ He มากกวาของ Ne 
 c. อัตราเร็วเฉล่ีย rms ของโมเลกุลของ He เทากับของ Ne 
 d. พลังงานภายในของ He มากกวาของ Ne  
91. ระบบหนึ่งไดรับความรอนจากสิ่งแวดลอม 200 J ขณะเดียวกันเกิดงานท่ีส่ิงแวดลอมกระทําตอระบบเทากับ 300 J 

พลังงานภายในของระบบเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 a. เพ่ิมขึ้น 100 J 
 b. ลดลง 100 J 
 c. เพ่ิมขึ้น 500 J 
 d. ลดลง 500 J  
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92. ตัวตานทาน R และตัวเก็บประจุ C ตอกับเซลลไฟฟาอุดมคติแรงเคลื่อนไฟฟา E ถาขณะหนึ่งมีกระแสไหลในวงจร
เทากับ I ขณะนั้นประจุในตัวเก็บประจุเปนเทาใด  R

E

C

I

  
 a. C(E - IR) 
 b. C(E + IR) 
 c. CE 
 d. CIR  
93. ทรงกลมตัวนํามีประจุกระจายสม่ําเสมอ ทําใหสนามไฟฟาบริเวณใกลผิวดานนอกตัวนํามีขนาดเทากับ E ประจุตอ

หนึ่งหนวยพ้ืนท่ีผิวของทรงกลมเปนเทาใด เมื่อ k เปนคาคงตัวของคูลอมบ 
 a. E

k4π  
 b. E

k  
 c. k4

E
π  

 d. k
E
π   

94. วงจรดังรูป กําลังไฟฟาของความตานทาน R เปนเทาใด  
2 R

V

R

2 R

 
 a. R 8

 V3 2
 

 b. R
V2

 

 c. R 3
V2

 

 d. R 16
V2
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95. อนุภาคตัวหนึ่งกําลังเคล่ือนท่ีเปนวงกลมในสนามแมเหล็กสม่ําเสมอในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ดังรูป   

ประจุ
 

 พิจารณาขอความตอไปนี้ 
 ก. อนุภาคมีความเร็วคงตัว  
 ข. อนุภาคมีพลังงานจลนคงตัว 
 ค. อนุภาคมีประจุเปนลบ  
 ง. ไมมีงานเกิดขึ้นบนอนุภาค 
 มีขอความท่ีถูกตองก่ีขอ 
 a. 1 ขอ 
 b. 2 ขอ 
 c. 3 ขอ 
 d. 4 ขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตแนะแนว   PRE-PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร’์มีนา (ทาง INTERNET) 28  

96.  

 

RL

 

VR

t

  
 ตัวตานทาน R และตัวเหนี่ยวนํา L ตออนุกรมกันแลวตอกับแหลงกําเนิดกระแสสลับ ดังรูปซาย ถากราฟความตาง

ศักยครอม R (VR) เปล่ียนแปลงตามเวลา t ดังรูปขวา ขอใดเปนกราฟความตางศักยครอม L (VL) กับเวลา t 

 a. 

VL

t   

 

 b. 

VL

t

 
 

 c. 

VL

t   

 

 d. 

VL

t  
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97.  v

4 cm   
 ตามรูปเปนกลุมคล่ืนในเสนเชือก ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงเวลา 0.02 s จงหาอัตราเร็ว v ของคล่ืน 
 a. 2.5 m/s 
 b. 4 m/s 
 c. 5 m/s 
 d. 7.5 m/s  
98. เสียงซ่ึงมีระดับความเขมเสียง β (หนวยเปนเบล) ตกกระทบตั้งฉากบนพ้ืนท่ี A จงหากําลังของเสียงบนพ้ืนท่ี A 

กําหนดให I0 เปนความเขมตํ่าสุดท่ีหูคนไดยิน 
 a. I0Aβ 

 b. I0A10β 

 c. I0A10-β 

 d. β
AI0  

 
99. แสงขนานตกกระทบเลนสนูน แลวผานออกจากเลนสเวาเปนแสงขนานดังรูป ถาเลนสเวามีความยาวโฟกัส 10 cm 

และอยูหางจากเลนสนูน 25 cm ความยาวโฟกัสของเลนสนูนเปนเทาใด  

  
 a. 35 cm 
 b. 25 cm 
 c. 15 cm 
 d. 10 cm  
100. หลอดเรโซแนนซปลายเปดยาว 50 cm เกิดเรโซแนนซขณะอุณหภูมิของอากาศเทากับ 25°C ความถ่ีในขอใด

ตอไปนี้เปนความถ่ีของเสียงท่ีหลอดเรโซแนนซนี้สามารถใหออกมาได 
 a. 340 Hz 
 b. 680 Hz 
 c. 692 Hz 
 d. 720 Hz 
 
 
  



บัณฑิตแนะแนว   PRE-PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร’์มีนา (ทาง INTERNET) 30  

101. ใชแสงความยาวคลื่น 500 nm ฉายผานเกรตติงในแนวตั้งฉาก โดยเกรตติงเปนชนิด 2400 เสน/cm มุมโตสุดของ
แสงท่ีเล้ียวเบนจากแนวเดิมแลวทําใหเกิดแถบสวางเปนเทาใด 

 a. arcsin (0.12) 
 b. arcsin (0.84) 
 c. arcsin (0.96) 
 d. arcsin (1.0)  
102. ใชแสงความยาวคลื่น 400, 500 และ 600 nm ฉายลงบนผิวโลหะที่มีฟงกชันงานเทากับ 1.95 eV มีความยาวคลื่น

ก่ีคาท่ีทําใหเกิดปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริกได 
 a. 1 คา 
 b. 2 คา 
 c. 3 คา  
 d. ไมเกิดปรากฏการณโฟโตอิเล็กตริก  
103. นิวเคลียสกัมมันตรังสี Cu64

29  สลายตัวใหอนุภาคโพสิตรอน นิวเคลียสใหมท่ีไดจะมีจํานวนนิวตรอนมากกวา
จํานวนโปรตอนกี่ตัว 

 a. 36 ตัว 
 b. 9 ตัว 
 c. 8 ตัว 
 d. 4 ตัว  
104. อนุภาคประจุ +q มวล m ถูกเรงจากหยุดนิ่งดวยความตางศักย V ในท่ีสุดจะไดอนุภาคท่ีมีความยาวคลื่นเดอ- 

บรอยลเทาใด (ให h เปนคาคงตัวของพลังค) 
 a. mV

h  
 b. 2qV

h  

 c. mqV
h  

 d. 2mqV
h  

 
105. ดิวเทอรอนสองอนุภาคเกิดปฏิกิริยาฟวชันตามสมการ H2

1  + H2
1  → He3

2  + n1
0  + 3.3 MeV จงหาวาถาใช

เชื้อเพลิงดิวเทอเรียม 20 g จะไดพลังงานเทาใด (กําหนดเลขอาโวกาโดร = 6 × 1023) 
 a. 1.6 × 1012 J 
 b. 3.2 × 1012 J 
 c. 9.9 × 1030 J 
 d. 2.0 × 1031 J 
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วัดดานศักยภาพ  
 ขอ 106-107  (ขอละ 3 คะแนน)   
106. ในการทดลองวัดทางฟสิกสระหวางปริมาณสเกลาร A และ B ปรากฏวาจะสัมพันธกันดวยนิพจน 

A = c 1  B -  เมื่อ c เปนคาคงที่ 
 นักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองโดยการวัดปริมาณ B โดยปรับเปล่ียนปริมาณ A หลายๆ คา แลวลงจุดขอมูลใน

กระดาษกราฟ โดยใหแกน x เปนปริมาณ A2 และใหแกน y เปนปริมาณ B ปรากฏวาขอมูลท่ีไดมีลักษณะเปน
เสนตรง และเมื่อหาความชันของเสนตรงที่ลากผานจุดขอมูลดังกลาวพบวามีความชันเทากับ 2.25 จงหาวาคา c ท่ี
ไดจากการทดลองนี้เปนเทาใด กําหนดให A และ B ตางก็มีมิติ (Dimension) เปน 1 (หมายถึง ไมตองกังวลถึง
หนวยท่ีใช) 

 a. c = 0.44 
 b. c = 0.67 
 c. c = 2.25 
 d. c = 5.06  
107. จากขอ 106 เสนตรงที่ลากผานจุดขอมูลการทดลองดังกลาวจะตัดแกน x ท่ีตําแหนงใด 
 a. -0.44 
 b. -0.67 
 c. -2.25 
 d. -5.06 
 
สวนท่ี 4  โลก ดาราศาสตร และอวกาศ  จํานวน 16 ขอ  
วัดดานเน้ือหา    
 ขอ 108-120  (ขอละ 2 คะแนน)   
108. แผนธรณีภาคในขอใดไมอยูในบริเวณวงแหวนแหงไฟ 
 a. แผนแปซิฟก 
 b. แผนยูเรเซีย 
 c. แผนฟลิปปนส 
 d. แผนแอฟริกา  
109. หลักฐานการเกิดหินในขอใดตอไปนี้ แสดงถึงการปะทุของภูเขาไฟ 
 a. หินแอนดิไซต และหินบะซอลต 
 b. หินแอนดิไซต และหินแกรนิต 
 c. หินไดโอไรต และหินบะซอลต 
 d. หินบะซอลต และหินแกรนิต 
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110. จากขอมูลตอไปนี้ 
 ก. แผนอินเดีย 
 ข. แผนแอฟริกา 
 ค. แผนแอนตารกติกา 
 ง. แผนยูเรเซีย 
 ขอใดเปนแผนธรณีภาคท่ีอยูในกอนดวานาตามทฤษฎีเพลทเทคโทนิค 
 a. ก., ข. และ ค. 
 b. ก., ข. และ ง. 
 c. ค. และ ง. 
 d. ก., ข., ค. และ ง.  
111. คล่ืนสึนามิ เกิดจากการเคล่ือนท่ีของแผนธรณีภาคแบบใด 
 a. เคล่ือนท่ีออกจากกัน   
 b. เคล่ือนท่ีเขาหากัน 
 c. เคล่ือนท่ีขนานกันหรือเฉือนกัน 
 d. ถูกทุกขอ  
112. การหาอายุสัมบูรณของหินแกรนิตใชวิธีใด 
 a. ตรวจสอบจากฟอสซิลดัชนี  
 b. ตรวจสอบจากการลําดับชั้นหิน 
 c. วิธีการทางกัมมันตรังสี   
 d. วิธีการทางรังสีเอกซ  
113. ถานักเรียนสังเกตเห็นดาวเคราะหดวงหนึ่งดวยตาเปลาท่ีขอบฟาทิศตะวันออกในเวลาท่ีดวงอาทิตยตกดิน ดาวเคราะห

ดวงนั้นไดแกดาวในขอใด 
 a. ดาวพุธ 
 b. ดาวศุกร 
 c. ดาวอังคาร 
 d. ดาวเนปจูน  
114. 1 วันบนดาวเสารจะประมาณ 10 ชั่วโมงของโลก เนื่องมาจากเหตุผลตามขอใด 
 a. ดาวเสารมีความหนาแนนนอยกวาโลก 
 b. ดาวเสารอยูหางจากดวงอาทิตยมากกวาโลก 
 c. ดาวเสารหมุนรอบตัวเองเร็วกวาโลก 
 d. วงโคจรของดาวเสารรีกวาโลก  
 
 
 
 



33 บัณฑิตแนะแนว   PRE-PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร’์มีนา (ทาง INTERNET)  

115. กฎของฮับเบิลบอกใหเราทราบวาในปจจุบันเอกภพกําลังเปนอยางไร 
 a. หดตัวในยานของเรา   
 b. ขยายตัว 
 c. หดตัว  
 d. รอนกวาท่ีคาด  
116. ในวันท่ีเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง จะเปนวันขึ้นหรือแรมก่ีค่ํา 
 a. ขึ้น 15 ค่ํา 
 b. แรม 15 ค่ํา 
 c. ขึ้น 8 ค่ํา 
 d. แรม 8 ค่ํา  
117. ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2547 เกิดสึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อเวลา 07.59 นาฬิกา ศูนยวัดแผนดินไหวที่เชียงใหม

วัดคล่ืนแผนดินไหวไดครั้งแรกเมื่อเวลา 08.01 นาที ถาคล่ืนชนิด P เคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็ว 8 กิโลเมตรตอวินาที 
คล่ืนชนิด S เคล่ือนท่ีดวยอัตราเร็ว 5 กิโลเมตรตอวินาที คล่ืนชนิด S จะมาถึงหลังคล่ืนชนิด P ก่ีนาที 

 a. 196 นาที 
 b. 120 นาที 
 c. 1.2 นาที 
 d. 1 นาที  
118. คล่ืนชนิดใดไมสามารถเคล่ือนท่ีผานแกนกลางโลกได 
 a. คล่ืนชนิด S 
 b. คล่ืนชนิด P 
 c. คล่ืนชนิด S และคล่ืนชนิด P 
 d. คล่ืน Love  
119. รอยแยกซานแอนเดรียในสหรัฐอเมริกาเปนตัวอยางของรอยแยกแบบใด 
 a. รอยแยกแบบดึง (Tear Fault) 
 b. รอยแยกแบบยก (Upthrust Fault) 
 c. รอยแยกแบบมุดเขาใตกัน (Dip-Slip Fault) 
 d. รอยแยกแบบเลื่อน (Strike Slip Fault)  
120. อะไรคือหลักฐานท่ีแสดงวาทวีปตางๆ ของโลกเคยอยูในตําแหนงท่ีหางจากท่ีปจจุบันนี้มาก 
 a. เราพบนกเพนกวินเฉพาะในซีกโลกใตเทานั้น 
 b. ซากดึกดําบรรพของตนไมท่ีศูนยสูตรปรากฏที่ทวีปแอนตารกติกา 
 c. มีภูเขาไฟอยูรอบมหาสมุทรแปซิฟก 
 d. ดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําเกิดจากการกัดกรอนของทวีป 
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วัดดานศักยภาพ  
 ขอ 121-123  (ขอละ 3 คะแนน)    
121. เมื่อเทียบระหวางดาวในแถบกระบวนหลักท่ีระยะหางเทากัน ดาวท่ีมีมวลนอยกวาจะเปนอยางไร 
 a. มีระดับความสวางนอยกวาดาวท่ีมีมวลมาก และมีอุณหภูมิสูงกวาดาวท่ีมีมวลมาก 
 b. มีระดับความสวางมากกวาดาวท่ีมีมวลมาก และมีอุณหภูมิสูงกวาดาวท่ีมีมวลมาก 
 c. มีระดับความสวางนอยกวาดาวท่ีมีมวลมาก และมีอุณหภูมิตํ่ากวาดาวท่ีมีมวลมาก 
 d. มีระดับความสวางมากกวาดาวท่ีมีมวลมาก และมีอุณหภูมิตํ่ากวาดาวท่ีมีมวลมาก  
122. ส่ิงประดิษฐตอไปนี้ชิ้นใดจัดเปนยานอวกาศ 
 a. Hubble Space Telescope 
 b. Sputnick 
 c. Landsat   
 d. Pioneer II  
123. ดาวฤกษ A และ B เปนดาวฤกษในกลุมสเปกตรัมเดียวกัน แต A มีมุม Parallax เปน 10 เทาของ B ระดับ

ความสวางของ A เทียบกับ B เปนอยางไร 
 a. A มากกวา B อยู 5 เพราะ A ใกลกวา B 
 b. A นอยกวา B อยู 5 เพราะ A ใกลกวา B 
 c. A มากกวา B อยู 5 เพราะ A ไกลกวา B 
 d. A นอยกวา B อยู 5 เพราะ A ไกลกวา B 
 
 

 


