
โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 
แบบทดสอบคดัเลือกสาํหรบัเข้าคอรส์เมษายน 2556  ( ม.2 ขึ'น ม.3) 

ใช้เวลาสอบ  3 ชั +วโมง 
 

วิชาคณิตศาสตร ์( 50 ข้อ 220 คะแนน ) 
 
1.  234 6 +123 4  มค่ีาตรงกบัขอ้ใด 
  ก. 1101001 2  ข. 11111 3        ค. 1331 4  ง. 341 5     จ. 322 6  
2. กาํหนดจาํนวน 211111111 =n  ดงันั �น ค่าของ 12 +n  มค่ีาเท่ากบัเลขฐาน 2 ในขอ้ใด 
       ก. 10001 ข. 10101  ค. 10100 ง. 11010  จ. 100101 
3. กาํหนด a, b และ c แทนเลขโดดที*ไมใ่ชจ่าํนวนเฉพาะ ให ้abc และ cab แทนจาํนวนที*มสีามหลกั  โดย ค.ร.น. ของ a, b และ c เท่ากบั 
    36 แต่ ห.ร.ม. ของ a และ c เท่ากบั 3 เมื*อ a มากกว่า c  จงหา cababc +  
 ก.  1,595 ข.  1,613 ค.  1,640 ง.  1,725                จ. 1825 
4. ( )( ) 20021210011011 322 −+ มค่ีาตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  160 ข.  180 ค.  210 ง.  260 จ.  270 
5. 57100000100 nm =+ โดยที* m และ n เป็นจาํนวนเตม็บวก ซึ*ง  10nm =⋅ จงหาค่า m + n 
 ก.  5 ข.  6  ค.  7  ง.  8  จ.  9 
6. ( )( ) ( )ab110

2 ba101 2 +=  อยากทราบว่า abba ++ หารดว้ย 3 จะมเีศษเท่าใด 
 ก.  2 ข.  3  ค.  4  ง.  5  จ.  0 
7. 25 1010101234 +  หารดว้ย 9  เหลอืเศษเท่าใด 
 ก.  1 ข.  2  ค.  3  ง.  4  จ.  5 
8. พ่อคา้คนหนึ*งตั �งราคาขายของไวส้งูกว่าทุน 

3202 % พอขายของจรงิลดราคาลง 10102% พบว่าไดก้าํไร 24 บาทจงหาราคาตน้ทุนของ
สนิคา้ชิ�นนี� 

 ก.  120 ข.  240  ค.  300  ง.  320  จ.  420  
9. เลข 2 จาํนวนม ีค.ร.น. และ ห.ร.ม. คอื 273 และ 13 ถา้เลขจาํนวนหนึ*งคอื 39 จงหาเลขอกีจาํนวนหนึ*ง 
 ก.  1503 ข.  1607 ค.  1603 ง.  1707 จ.  1703   

10. ( )3

2
53 273284 −++   มค่ีาตรงกบัขอ้ใด 

 ก. 3  ข. -3  ค. 4  ง. -4                 จ. -7 
11. 3 64.12.27   มค่ีาตรงกบัขอ้ใด 
 ก.60  ข. 64  ค. 70  ง. 72                จ. 78 

12. 3 1258116 −+ มค่ีาตรงกบัขอ้ใด 
 ก. 0  ข. 1  ค. 3  ง. 4                  จ. 5 
13. ขอ้ใดเป็นจาํนวนตรรกยะทกุจาํนวน 

 ก.  33.1,4,
7

22
−−       ข. π,8,

7

22
−       

ค. 16,4,8−        ง. π9,16,
7

22          จ.  0 , π  , 3.33 

14. 
4

2

256

4   มค่ีาตรงกบัขอ้ใด 

 ก.  1  ข. 2  ค. 3  ง. 4                จ.  6 

15. ( )( )5555 +−   มค่ีาตรงกบัขอ้ใด 

 ก. 10  ข. 15  ค. 20  ง. -20  จ.30 
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16. จงหาค่า  
ππ

ππ

−+−

−+−

51

43
 

 ก. 
4

1   ข. 
6

7   ค. 
π

π

26

27

−

−  ง. 
62

72

−

−

π

π                 จ. 1 

17. กาํหนด  A  = 21231248 +−−+−   และ  B  = ( )( )1313 +−    และ C =  23+   จงหาค่า  
B

CA.  

 ก. 4  ข. 5  ค. 6  ง. 7  จ. 9 
18. รุ่งฤดตีั �งราคาขายของไว ้1,200 บาท ซึ*งสงูกว่าทุน 20% ถา้ขายลดราคาลง 10% จากราคาขาย  รุ่งฤดจีะได ้กาํไรกี*เปอรเ์ซน็ต ์
          ก. 4  ข. 6  ค. 8  ง. 9  จ. 10 
19. วนัที* 12 พ.ค. 55 แดงตั �งราคาขายของใหไ้ดก้าํไร 20% วนัที* 13 พ.ค. 55 ค่าบรกิารเพิ*มขึ�น 10% ของราคาตน้ทุนเดมิทั �งหมด ถา้วนัที* 

14 พ.ค. 55 แดงขายของชิ�นนี� พบว่าเขาไดก้าํไร 50 บาท เดมิของชิ�นนี�ตน้ทุนกี*บาท 
 ก. 300  ข. 400  ค. 500  ง. 560  จ. 600 
20. เสื�อตวัหนึ*งมรีาคา 800 บาท เป็นตน้ทุนที*ยงัไม่เสยีภาษใีหร้ฐั ถา้รฐักาํหนดภาษทีี*ตอ้งจ่ายใหร้ฐั 10% ของกาํไรแต่ละชิ�น พอ่คา้จะตอ้ง 
     ตั �งราคาขายของใหส้งูกว่าทนุกี*% หลงัจากเสยีภาษแีลว้ยงัไดก้าํไร 20% ของตน้ทุน 

 ก. 
11

8
21            ข. 

11

10
21      ค. 

11

2
16  ง. 

11

1
22      จ. 

9

2
22  

21. ครอบครวัหนึ*งมค่ีาใชจ้่าย (E) สมัพนัธก์บัภาวะเงนิเฟ้อ ( r ) คอื E = 10r10000.(2)  บาท ถา้ภาวะเงนิเฟ้อ 5% ครอบครวันี�ม ี

     รายได ้12,000 บาท/เดอืน ครอบครวันี�ควรจะลดค่าใชจ้่ายลงกี*บาทจงึจะไมม่หีนี�สนิในรอบเดอืน (หมายเหตุ : 5% หมายถงึ r =
100

5 ) 

 ก. 2,140  ข. 2,340  ค. 2,140  ง.2,500  จ. 2,540 
22.  สามเหลี*ยมมมุฉาก ABC มมีุม B เป็นมุมฉาก อตัราสว่นของดา้นประกอบมมุฉากคอื 3:4 ถา้พื�นที*ของสามเหลี*ยมนี�เพิ*มขึ�น 44% จะ

ทาํใหด้า้นตรงขา้มมุมฉากยาว 12 เมตร อยากทราบว่าเดมิสามเหลี*ยมมพีื�นที*กี*ตารางหน่วย 
 ก. 12  ข. 18  ค. 24  ง. 27  จ. 30 

23.  สามเหลี*ยมดา้นเท่ามดีา้นแต่ละดา้นเพิ*มขึ�น 10% อยากทราบว่าพื�นที*เพิ*มขึ�นกี*เปอรเ์ซน็ต ์
 ก. 10% ข. 12%  ค. 18%  ง. 21%  จ. 24% 

  24. ทรงกลมมรีศัมเีพิ*มขึ�น 10% จะทาํใหม้ปีรมิาตรเป็น 13310 ลบ.หน่วย เดมิทรงกลมมปีรมิาตรกี* ลบ.หน่วย 
 ก. 10,000    ข. 12,000 ค. 12,100 ง. 12,300 จ.12.600 
25. สี*เหลี*ยมผนืผา้ มดีา้นกวา้งเพิ*ม 10% ดา้นยาวลดลง 10% พื�นที*จะเพิ*มหรอืลดลงกี*เปอรเ์ซน็ต ์
 ก. เท่าเดมิ              ข. ลดลง 1%  ค. เพิ*ม 1%  ง.ลดลง 2% จ. เพิ*ม 2% 
26. สมการ P = XYZ  ถา้ X เพิ*ม 10% Y เพิ*ม 10% และ Z ลดลง 19% ค่าP จะเพิ*มขึ�นหรอืลดลงกี*เปอรเ์ซน็ต ์
 ก. เพิ*ม 1% ข. ลดลง 1%  ค. เพิ*ม 2%  ง. ลดลง 2% จ. เท่าเดมิ 
27. ถา้ราคาตน้ทุนต่อราคาตั �งขายเท่ากบั 5 : 6 และราคาขายจรงิต่อราคาคาตั �งขายเท่ากบั 9 : 10 อยากทราบว่าการขายของครั �งนี�ได ้
     กาํไรกี*% 
 ก. 4  ข. 8  ค. 8.5  ง. 9  จ. 10 
28. อตัราสว่นระหว่างกาํไรต่อราคาทุนของสนิคา้ชิ�นหนึ*งเป็น 2:5 ถา้ราคาของสิ�นคา้ชิ�นนี�เป็น 350 บาท ผูข้ายจะไดก้าํไรเท่าไร 
 ก. 60  ข. 70  ค. 100  ง. 105  จ. 110 
29. สี*เหลี*ยมผนืผา้รปูหนึ*งมพีื�นที* 80 ตร.ซม. ถา้อตัราสว่นระหวา่งดา้นกวา้งต่อดา้นยาวของรปูสี*เหลี*ยมนี�เป็น 4:5 จงหาความกวา้ง 
 ก. 8 ซม.  ข. 9ซม.       ค. 10ซม. ง. 11ซม.  จ. 12ซม. 
30. ขนมสองชนิดรวมกนัจาํนวน 1,230 ชิ�น ซึ*งนบัขนมชิ�นแรกได ้492 ชิ�น ถา้ขายขนมชนิดที*สองไปแลว้สว่นหนึ*งปรากฏว่าอตัราสว่น 
     จาํนวนขนมชนิดแรกและชนิดที*สองเป็น 1:1 จงหาว่าขายขนมชนิดที*สองไปกี*ชิ�น 
 ก. 202  ข. 230  ค. 240  ง. 246  จ. 250 
31. แม่คา้ขายผลไมม้จีาํนวนสบัปะรดต่อจาํนวนมะมว่งเป็น 5:8 และจาํนวนมะมว่งต่อจาํนวนสม้เป็น 2:5 อตัราสว่นของจาํนวนสม้ต่อ 
     จาํนวนสบัปะรดเป็นเท่าไร 
 ก. 1 : 2  ข. 1 : 3  ค. 2 : 3  ง. 3 : 5  จ. 1 : 4 
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32. ขนาดมมุภายในสามเหลี*ยมรปูหนึ*งมอีตัราสว่น 2:3:4 จงหาขนาดมมุภายในที*โตที*สดุ 
 ก. 60  ข. 65  ค. 70  ง. 80  จ. 90 
33. สามเหลี*ยมหน้าจั *วมดีา้นประกอบมุมยอดยาวกว่าฐาน 5 นิ�ว ถา้เสน้รอบรปูของรปูสามเหลี*ยมนี�ยาว 40 นิ�ว จงหาอตัราสว่นของควา

ยาวของดา้นประกอบมมุยอดหนึ*งดา้นต่อความยาวฐาน 
 ก.  1 : 2  ข. 2 : 1  ค. 2 : 3  ง. 3 : 2  จ. 3 : 4 

34. รปูสามเหลี*ยมรปูหนึ*งมอีตัราสว่นของความยาวของดา้นทั �งสามเป็น 4:6:7 ถา้ความยาวของดา้นทั �งสามของรปูสามเหลี*ยมรวมรวมกนั 
     ได ้442 เซนตเิมตร ความยาวของดา้นรปูสามเหลี*ยมที*ยาวที*สดุ 
 ก. 104  ข. 124  ค. 156  ง. 182  จ. 188 
35. ถงัใบที*1  บรรจุนมที*มอีตัราสว่นระหว่างนมแทต่้อนํ�าบรสิทุธิ \เท่ากบั 3:7  ถงัใบที*2 บรรจุนมที*มอีตัราสว่นระหว่างนมแทต่้อนํ�าบรสิทุธิ \  
     เท่ากบั 3 : 2  ตกันํ�านมจากถงัทั �ง2ใบลงในถงัใบที*3 รวมแลว้ 10 ลติร พบว่าอตัราสว่นของนมแทต่้อนํ�าบรสิทุธิ \เท่ากบั 1 :1 อยาก  
      ทราบว่าตกันํ�านมจากถงัใบที* 1 กี*ลติร 
 ก. 10/3  ข. 5  ค. 2.5  ง. 2.25  จ. 3.5 
36. กาํหนดรปูสามเหลี*ยมABCเป็นรปูตน้แบบ มพีกิดัจุดคอื ),(),,( 52B22A  และ ),( 51C −  ถา้เลื*อนรปูตน้แบบลงล่าง 3  หน่วย     
    และเลื*อนไปทางซา้ย  4 หน่วย พกิดัจุดของรปูสามเหลี*ยมที*เกดิจากการเลื*อนขนาน  ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  ),('),,('),,(' 52C22B12A −−−−    ข.  ),('),,('),,(' 25C22B12A −−−−  

 ค.  ),('),,('),,(' 52C22B21A −−−−        ง.  ),('),,('),,(' 25C22B21A −−−−  
      จ.   )2,5('),2,2('),2,1(' CBA −  
37. กาํหนดรปูสี*เหลี*ยม  ABCD เป็นรปูตน้แบบ มพีกิดัจุดคอื ),,(),,( 12B15A −−−−  ),(),( 15และD13C −−  ถา้สะทอ้นรปู 
     ตน้แบบขา้มเสน้ของการสะทอ้น  x = y  พกิดัจุดของรปูสี*เหลี*ยมที*เกดิจากการสะทอ้น  ตรงกบัขอ้ใด 
 ก.  ),('),,('),,('),,(' 15D13C12B15A −−−−−−    ข.  ),('),,('),,('),,(' 51D31C12B15A −−−−−−  

 ค.  ),('),,('),,('),,(' 15D13C21B51A −−−−−−    ง.  ),('),,('),,('),,(' 51D31C21B51A −−−−−−  
 จ. )5,1('),3,1('),2,1('),5,1(' DCBA −−−  
38. กาํหนดรปูสามเหลี*ยม ABC เป็นรปูตน้แบบ มพีกิดัจุดคอื ),(),,( 51B11A −−  , )1,4( −C  ถา้หมุนรปูตน้แบบรอบจุด  ),( 22   ใน 

     ทศิตามเขม็นาฬกิาดว้ยมุม o
90   พกิดัจุดของรปูสามเหลี*ยมที*เกดิจากการหมุน  ตรงกบัขอ้ใด 

 ก)  ),('),,('),,(' 31C35B01A −−−    ข)  ),('),,('),,(' 01C31B35A −−−  

 ค)  ),('),,('),,(' 01C35B31A −−−    ง)  ),('),,('),,(' 35C01B31A −−−  

39. กาํหนดรปูสามเหลี*ยมABCเป็นรปูตน้แบบ มพีกิดัจุดคอื ),(),,( 13B55A −−−− และ ),( 31C −−   ถา้สะทอ้นรปูตน้แบบขา้ม  
     เสน้ของการสะทอ้น  y = -x  พกิดัจุดของรปูสามเหลี*ยมที*เกดิจากการสะทอ้น  ตรงกบัขอ้ใด 
 ก)  ),('),,('),,(' 13C55B31A    ข)  ),('),,('),,(' 31C55B13A  

 ค)  ),('),,('),,(' 55C13B31A    ง)  ),('),,('),,(' 13C31B55A  
40. แผนที*ฉบบัหนึ*งมาตราสว่น 1 : 2,000 วดัระยะในภมูปิระเทศระหว่างจุด 2 จุดได ้600 เมตร ระยะห่างจุด 2 จุดบนแผนที*จะเท่าใด 
       ก. 10 ซม.       ข. 15 ซม. ค. 20 ซม. ง. 25 ซม.         จ. 30 ซม. 
41. รถถงัคนัหนึ*งเคลื*อนที*ไดด้ว้ยอตัราเรว็ 18 กโิลเมตรต่อชั *วโมง  ถา้ตําแหน่งในแผนที*มาตรสว่น 1:50000 ของรถถงัห่างจากตําแหน่ง    
     ขา้ศกึ 4 เซนตเิมตร  อยากทราบว่ารถถงัเคลื*อนที*ถงึขา้ศกึใชเ้วลานานกี*วนิาท ี
      ก. 100  ข. 300  ค. 400          ง. 500          จ. 600  

42. (3x+8) + ( -7x+(3-2x))(-3)  =  
2

4

101011

123   จงหาค่า 1290x 

 ก. -12  ข. -14  ค. -16  ง. -18  จ. -20 
43. 234 6 +123 4   =  3x- 1  จงหาค่า 3x+5 ในรปูของเลขฐานสอง 
 ก.  99  ข. 100  ค. 101  ง. 102      จ. 103 
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44. แพต็ตี�ทาสบีา้นคนเดยีวจะแลว้เสรจ็ในเวลา 6 ชั *วโมง  จมิมี* ทาสบีา้นหลงัเดยีวกนันี�พบว่าจะแลว้เสรจ็ในเวลา 6 ชั *วโมง ถา้ทั �งสอง
ช่วยกนัทาสหีลงันี�จะแลว้เสรจ็ในเวลากี*ชั *วโมง 

 ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 จ. 5 
45. ป ั aมป์ A สามารถเตมินํ�าในโอ่งไดเ้รว็เป็นสองเท่าของป ั aมป์ B  ถา้ทั �งสองป ั aมป์เปิดพรอ้มกนัจะทาํใหนํ้�าเตม็โอ่วใน 5 ชั *วโมง อยากทราบ

ว่าป ั aมป์ A ป ั aมป์เดยีวทาํใหนํ้�าเตม็โอ่งกี*ช ั *วโมง 
  ก. 10  ข. 12 ค. 15 ง. 20 จ. 25 

46. ถงัใบหนึ*งมที่อนํ�าเขา้ 2 ท่อ คอืท่อ A และ B ถา้เปิดทั �งสองทอ่พรอ้มกนันํ�าจะเตม็ถงัในเวลา ชั *วโมง ถา้เปิดท่อ A 16 นาท ีแลว้เปิด
ท่อ B 6 นาทพีบว่านํ�าเตม็ถงัเชน่กนั ถามว่า ถา้เปิดท่อ B เพยีงท่อเดยีวนํ�าจะเตม็ถงัในกี*นาท ี

 ก. 10  ข. 15 ค. 24 ง. 30 จ. 32 

47. ถา้ 2x = 4y และ 3z = (243) แลว้  
yz

yx

5

3 22 +  เท่ากบัขอ้ใด 

 ก.  
3

2   ข.  
3

1   ค.  
23

9   ง.  
25

11   จ.  
25

13  

48. ถา้ )2(7222 3321 −+++ =++ xxx  แลว้ 252 ++ xx  ตรงกบัขอ้ใด 
  ก. -1  ข. -2   ค. -3  ง. -4  จ. -5 
 
49. 
 
 
 
 
 
50.  กาํหนดให ้7- x = 15 จงหาค่าของ 7 2x ตรงกบัขอ้ใด 

 1)  225   2)  - 225    3)  
225
1
   4)  - 

225
1
  

 
วิทยาศาสตร ์( 50 ข้อ 220 คะแนน) 
 
ใช้ขอ้มูลจากตารางตอบคาํถามขอ้ 51–53 
 

แกส๊ที+เกิดขึ'นเมื+อสารทาํปฏิกิริยากบั 
ชื+อสาร  

สารละลายกรด สารละลายเบส 

สงักะส ี แก๊ส M – 

อะลมูเินียม  –  แก๊ส N 

แอมโมเนียมไนเตรต – แก๊ส O 

แคลเซยีมคารบ์อเนต แก๊ส P – 

 
51. แก๊สคู่ใดเป็นแก๊สชนิดเดยีวกนั 
         ก M และ N                      ข. M และ P                   ค. N และ O                             ง. O และ P 
52. แก๊ส P มชีื*อว่าอะไร 
          ก ออกซเิจน                    ข. แอมโมเนีย                  ค. คารบ์อนไดออกไซด ์              ง.  คารบ์อนมอนอกไซด ์

จากรปูสี*เหลี*ยม ABC เป็นสี*เหลี*ยมคางหม ูAB ขนานกบั CD และ AD 
ตั �งฉากกบั AB จงหาระยะ AC  
ก. 314   ข. 212   ค. 311  
ง. 210   จ. 218 
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53. แก๊สใดมกีลิ*นฉุน 
         ก. M                               ข. N                             ค. O                                      ง. P 
54. เมื*อเรานําเซลลข์องใบสาหร่ายหางกระรอกและเซลลเ์ยื*อหอมมาสอ่งดดูว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ เมด็สเีขยีวเลก็ ๆ ที* 

พบในเซลลข์องใบสาหร่ายหางกระรอกแต่ไมพ่บในเซลลเ์ยื*อหอมคอือะไร 
ก.  ผนงัเซลล ์            ข .นิวเคลยีส  ค .เยื*อหุม้เซลล ์         ง. คลอโรพลาสต ์

ใช้รปูต่อไปนี'ตอบคาํถามขอ้ 55-58  

 
 
 
 
 
 

56.  หมายเลข 2 ในภาพคอือะไร 
ก. ไรโบโซม                    ข. นิวเคลยีส  ค. ไมโทคอนเดรยี            ง. กอลไจแอปพาราตสั 

57. หมายเลข 3 ในภาพคอือะไร 
ก. ไรโบโซม                   ข. นิวคลโีอลสั ค. ไซโทพลาซมึ               ง. ไมโทคอนเดรยี 

58. หมายเลข 4 ในภาพคอือะไร 
ก. ไรโบโซม                   ข. คลอโรพลาสต ์ ค. ไมโทคอนเดรยี             ง. กอลไจแอปพาราตสั 

59. จากรปู แสดงเวกเตอร ์2 เวกเตอร ์ขอ้สรุปใดกล่าวถูกตอ้ง 

 
    ก. เวกเตอร ์2 เวกเตอรเ์ท่ากนั เพราะรปูร่างเหมอืนกนั  ข. เวกเตอร ์2 เวกเตอรเ์ท่ากนั เพราะขนาดเวกเตอรเ์ท่ากนั 
    ค. เวกเตอร ์2 เวกเตอรเ์ท่ากนั เพราะเวกเตอรท์าํมมุเท่ากนั  ง. เวกเตอร ์2 เวกเตอรไ์ม่เท่ากนั เพราะทศิทางตรงขา้มกนั 
60. ต๋อมชั *งนํ�าหนกัที*ดวงจนัทรไ์ด ้25 นิวตนั ถา้เขามาชั *งนํ�าหนกัที*ผวิโลกจะหนกัเท่าใด 
    ก. 50 นิวตนั   ข. 100 นิวตนั   ค. 125 นิวตนั   ง. 150 นิวตนั 
61. เพราะเหตุใดแรงโน้มถ่วงของดวงจนัทรจ์งึน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก 
 ก. มวลของดวงจนัทรน้์อยกว่ามวลของโลก   ข. รศัมขีองดวงจนัทรน้์อยกว่ารศัมขีองโลก 
    ค. บรรยากาศรอบดวงจนัทรน้์อยกว่าบรรยากาศรอบโลก ง. ความหนาแน่นของดวงจนัทรน้์อยกว่าความหนาแน่นของโลก 
62. อรอนงคเ์ดนิไปตามสนามรปูครึ*งวงกลมเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 56 เมตร ไดค้รบ 1 รอบพอด ีอรอนงคเ์ดนิไดร้ะยะทางทั �งหมดเทา่ใด  
 

ก. 44 เมตร ข. 60 เมตร ค. 88 เมตร    ง. 116 เมตร 
 
 
63. ลวดนิโครมที*ใชก้บัเตาไฟฟ้าเป็นโลหะผสมระหว่างธาตุคูใ่ด 
      ก. นิกเกลิกบัเหลก็                          ข. นิกเกลิกบัทองแดง       ค. นิกเกลิกบัโครเมยีม                 ง. นิกเกลิกบัอะลมูเินียม 
64. สมการเคม ี Al(s) + NaOH(aq) + H2O(l) →      NaAl(OH)4 + H2(g) เมื*อดุลสมการแลว้จะมสีมการแบบใด 
     ก. 2Al(s) + NaOH(aq) + 6H2O(l)  2NaAl(OH)4 + H2(g) 
     ข.  Al(s) + 2NaOH(aq) + H2O(l)   2NaAl(OH)4 + 2H2(g) 
     ค. 2Al(s) + 2NaOH(aq) + 3H2O(l)  3NaAl(OH)4 + 2H2(g)   

55. หมายเลข 1 ในภาพคอือะไร 
ก.ไรโบโซม                     ข. นิวเคลยีส 
ค.ไมโทคอนเดรยี               ง.กอลไจแอปพาราตสั 
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     ง.  2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O(l)   2NaAl(OH)4 + 3H2(g) 
65. ปฏกิริยิาการเกดิสนิมเหลก็ สามารถเขยีนไดเ้ป็นสมการใด 
     ก.. 4Fe+3O2+2H2O   2Fe2O3.H2O   ข. 4Fe+3O2+4H2O   2Fe2O3.4H2O 
     ค. 4Fe+3O2+4H2O   2Fe2O3+4H2O    ง. 4Fe+3O2+2H2O   2Fe2O3+2H2O 
66. อวยัวะใดเป็นอวยัวะของระบบประสาททั �งหมด 
     ก. สมอง ไขสนัหลงั ไขกระดกู    ข. สมอง ไขกระดกู เสน้ประสาท 
     ค. สมอง ไขสนัหลงั เสน้ประสาท    ง. ไขสนัหลงั ไขกระดกู เสน้ประสาท 
67.   ถา้ตอ้งการใหนํ้�า 300 กรมั มอุีณหภมูสิงูขึ�น 12 องศาเซลเซยีส จะตอ้งใหค้วามรอ้นแก่นํ�ากี*แคลอร ี
 ก. 1,200 แคลอร ี                   ข. 2,400 แคลอร ี  ค. 3,600 แคลอร ี                  ง. 4,800 แคลอร ี
68. บรรยากาศชั �นใดที*สามารถสะทอ้นคลื*นวทิยุความถี*ไม่สงูนกัได ้
 ก. เอกโซสเฟียร ์                    ข. โทรโพสเฟียร ์  ค. สตราโตสเฟียร ์                 ง. ไอโอโนสเฟียร ์
69. ถา้การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวทิยาระบุว่า บรเิวณที*นกัเรยีนอาศยัอยูม่ฝีนตกปานกลาง หมายถงึอะไร 
 ก. มปีรมิาณนํ�าฝนตั �งแต่ 0.1 มลิลเิมตรขึ�นไปแต่ไม่เกนิ 10 มลิลเิมตร  ข. มปีรมิาณนํ�าฝนตั �งแต่ 10.1 ถงึ 35 มลิลเิมตร 
 ค. มปีรมิาณนํ�าฝนตั �งแต่ 35.1 ถงึ 90 มลิลเิมตร        ง. มปีรมิาณนํ�าฝนตั �งแต่ 90.1 มลิลเิมตรขึ�นไป 
70. ผลกระทบจากการเกดิปรากฏการณ์เอลนิโญคอือะไร 
 ก. บรเิวณที*เคยแหง้แลง้จะมฝีนตกชุกตลอดทั �งปี 
 ข. บรเิวณที*มฝีนตกน้อยจะมฝีนตกมากอย่างต่อเนื*องตลอดทั �งปี 
 ค. บรเิวณที*มฝีนตกมากอยู่แลว้มฝีนตกเพิ*มขึ�นอกี และบรเิวณที*แหง้แลง้ยิ*งแหง้แลง้เพิ*มมากขึ�น 
 ง. บรเิวณที*เคยมฝีนตกชุกจะมปีรมิาณฝนลดลงอย่างมากและบรเิวณที*มฝีนตกน้อยมฝีนเพิ*มมากขึ�น 
71.  แก๊สที*ก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจกมากที*สดุ คอืแก๊สใด 
 ก. มเีทน   ข. ไนตรสัออกไซด ์  ค. คารบ์อนไดออกไซด ์  ง. คลอโรฟลอูอโรคารบ์อน  
72. สารซเีอฟซสีง่ผลรา้ยต่อบรรยากาศระดบัพื�นดนิเนื*องจากอะไร 
 ก. แก๊สออกซเิจนลดลง        ข รงัสอีลัตราไวโอเลตน้อยล   ค รงัสอีลัตราไวโอเลตมากขึ�น   ง แก๊สคารบ์อนมอนอกไซดเ์พิ*มขึ�น 
73. ปรมิาณใดเป็นปรมิาณเวกเตอร ์

ก. พลงังาน งาน   ข. แรง ความเรว็  ค. ปรมิาตร อุณหภูม ิ  ง. ความหนาแน่น ระยะทาง 
74. ปรมิาณใดเป็นปรมิาณสเกลาร ์

ก. ความเรว็   ข. ปรมิาตร  ค. ความเร่ง   ง. การกระจดั 
75. อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีสมค่ีาเท่าใดในหน่วยองศาฟาเรนไฮตแ์ละเคลวนิตามลาํดบั 

ก. 74 และ 300   ข . 300 และ 74   ค.  86 และ 303   ง.  303 และ 86 
76. อุณหภูม ิ50 องศาฟาเรนไฮต ์มค่ีาเท่ากบักี*องศาเซลเซยีสและเคลวนิตามลาํดบั 

ก.  10 องศาเซลเซยีส 283 เคลวนิ    ข.  20 องศาเซลเซยีส 283 เคลวนิ 
ค. 10 องศาเซลเซยีส 293 เคลวนิ    ง. 20 องศาเซลเซยีส 293 เคลวนิ 

77.    
 
 
 
 
 
  
78. นํ�าแขง็ 10 กรมั ทาํใหห้ลอมเหลวเป็นนํ�าที* 0 ◌ํC จะตอ ้งใชพลงังานความรอ้นกี*แคลอร ี

ก. 100 แคลอร ี     ข. 600 แคลอร ี     ค. 800 แคลอร ี      ง. 1,600 แคลอร ี
79. นํ�า 100 กรมั อุณหภมู ิ90 oC เมื*อสญูเสยีความรอ้นไป 4,000 แคลอร ีอุณหภูมสิดุทา้ยของนํ�าจะเป็นกี*องศาเซลเซยีส 

ก. 25 องศาเซลเซยีส          ข. 30 องศาเซลเซยีส         ค. 45 องศาเซลเซยีส           ง. 50 องศาเซลเซยีส 

จากรปู ชว่งเวลาใดที*นํ�ามกีารเปลี*ยนสถานะ 
ก. เฉพาะช่วงเวลา 0–5 นาท ี             ข. 0–5 นาท ีและ 5–10 นาท ี
ค. 0–5 นาท ีและ 10–15 นาท ี           ง. 5–10 นาท ีและ 10–15 นาท ี
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80. นํ�าผสมนํ�าแขง็อุณหภมู ิ0 oC มวลรวม 100 กรมั นําไปตม้ดว้ยตะเกยีงแอลกอฮอล ์2 นาทแีลว้ดบัไฟ แต่นํ�าแขง็ละลายไมห่มด
อุณหภูมสิดุทา้ยยงัคง 0 oC ตามเดมิ ผลสรุปที*ไดค้อือะไร 
ก. นํ�าผสมนํ�าแขง็รบัความรอ้นมาบา้ง                           ข. นํ�าผสมนํ�าแขง็ไม่ไดร้บัความรอ้นมาเลย 
ค นํ�าผสมนํ�าแขง็รบัความรอ้นจากภาชนะที*ใสไ่ม่ได ้        ง.ตะเกยีงแอลกอฮอลไ์ม่สามารถถ่ายเทความรอ้นไดเ้ลย 

81. ถา้เราตม้นํ�าดว้ยตะเกยีงแอลกอฮอลโ์ดยใชนํ้�า 100 กรมั อุณหภูมเิดมิ 30 oC นํ�ารอ้นขึ�นจนมอุีณหภมู ิ 
80 oC กห็ยุดตม้ นํ�ารบัความรอ้นมาทั �งหมดเท่าใด 
ก. 5 แคลอร ี                 ข.  50 แคลอร ี                 ค  500 แคลอร ี               ง.  5,000 แคลอร ี

82. ถา้ผสมนํ�าที*อุณหภูม ิ28 oC กบั 70 oC นกัเรยีนคดิว่าอุณหภมูขิองนํ�าที*ผสมกนัจะมปีระมาณเท่าใด 
    ก. 25 oC   ข.48 oC                    ค.  68 oC                              ง. 75 oC 
83. น้องยนือยู่ห่างจากกระจกเงาราบ 30 เซนตเิมตร พี*ยนืห่างจากน้องมาดา้นหลงัอกี 15 เซนตเิมตร ภาพของน้องในกระจกเกดิอยู่ห่าง 
     จากตวัพี*ที*ยนือยู่หน้ากระจกดงักล่าวเท่าใด 
     ก. 30 เซนตเิมตร                    ข. 45 เซนตเิมตร              ค. 60 เซนตเิมตร                     ง. 75 เซนตเิมตร 
84. จะตอ้งวางวตัถุใหห้่างจากกระจกเวา้ความยาวโฟกสั 18 เซนตเิมตร เท่าไร จงึจะไดภ้าพจรงิมขีนาด 1/9   เท่าของวตัถุ 
      ก.45  เซนตเิมตร                   ข.90  เซนตเิมตร           ค 180  เซนตเิมตร                ง. 360 เซนตเิมตร 
85. เมื*อเอาวตัถุมาวางไวท้ี*หน้ากระจกโคง้อนัหนึ*งที*ระยะหา่ง 10 เซนตเิมตร พบวา่จะเกดิภาพซึ*งเอาฉากรบัไดท้ี*ระยะ 10 เซนตเิมตร   
      ขอ้ความต่อไปนี�ขอ้ใดถูกตอ้งที*สดุ 
     ก.กระจกเป็นกระจกนูนมคีวามยาวโฟกสั  20  เซนตเิมตร             ข.กระจกเป็นกระจกเวา้มคีวามยาวโฟกสั  20  เซนตเิมตร  
     ค กระจกเป็นกระจกนูนมคีวามยาวโฟกสั  5  เซนตเิมตร              ง. กระจกเป็นกระจกเวา้มคีวามยาวโฟกสั  5 เซนตเิมตร  
86. วางวตัถุอนัหนึ*งหน้ากระจกโคง้ซึ*งมคีวามยาวโฟกสัเท่ากบั 20 เซนตเิมตร ปรากฏว่าไดภ้าพเสมอืนมกีาํลงัขยายเท่ากบั 0.1 จงหา 
     ระยะวตัถุ 
      ก.+220  เซนตเิมตร               ข.+180  เซนตเิมตร             ค -220  เซนตเิมตร        ง. -180  เซนตเิมตร 
87. วางวตัถุไวห้น้ากระจกโคง้หา่งออกมา 20 เซนตเิมตร และ 50 เซนตเิมตร จะไดภ้าพเท่ากนัพอด ีถา้วางวตัถุไวท้ี* 40 เซนตเิมตร จะได ้
     ภาพที*ใด 
     ก.-280  เซนตเิมตร                 ข.35  เซนตเิมตร         ค +280  เซนตเิมตร       ง. -35  เซนตเิมตร  
88. เลนสนู์นอนัหนึ*งมคีวามยาวโฟกสั 2 เซนตเิมตร ถา้ตอ้งการใหเ้กดิภาพบนฉากที*มขีนาดภาพเท่ากบัขนาดวตัถุ ควรวางวตัถุไวห้่าง 
    จากเลนสเ์ท่าไหร่ 
     ก 4 เซนตเิมตร               ข.มากกว่า 4 เซนตเิมตร        ค 2 เซนตเิมตร           ง. น้อยกว่า 2 เซนตเิมตร 
89. จงหางานสทุธทิี*ใชใ้นการลากกระสอบขา้วสารมวล 200 กโิลกรมั ไปบนพื�นราบฝืดเป็นระยะทาง 20.0 เมตร ดว้ยอตัราเรว็สมํ*าเสมอ 
ถา้สมัประสทิธิ \ความเสยีดทานระหว่างพื�นกบักระสอบขา้วสารเท่ากบั 0.05 
             1. 1000J          2. 1500 J                 3. 2000 J                         4. 2500 J 
90. การเขน็รถไปตามพื�นราบและการเขน็รถขึ�นไปตามพื�นเอยีงดว้ยอตัราเรว็สมํ*าเสมอในระยะทางเท่ากนั กรณีใดทาํงานมากกวา่ เพราะ
เหตุใด ถา้ถอืว่าแรงเสยีดทานที*กระทาํต่อรถทั �งสองกรณี มขีนาดเท่ากนั 
 ก.  การเขน็รถไปตามพื�นราบทาํงานมากกว่าเพราะตอ้งออกแรงน้อยกว่าการเขน็รถไปตามพื�นเอยีง 
 ข.  การเขน็รถไปตามพื�นเอยีงทาํงานมากกว่าเพราะตอ้งออกแรงน้อยกว่าการเขน็รถไปตามพื�นราบ 
 ค.  การเขน็รถไปตามพื�นเอยีงทาํงานมากกว่าเพราะตอ้งออกแรงมากกว่าการเขน็รถไปตามพื�นราบ 
 ง.   การเขน็รถไปตามพื�นเอยีงทาํงานเท่ากนัเพราะตอ้งออกแรงเท่ากบัการเขน็รถไปตามพื�นราบและไดร้ะยะทางเท่ากนัดว้ย 
91. ชายคนหนึ*งหิ�วถงันํ�าหนกั 200 นิวตนั เคลื*อนที*ไปบนพื�นราบไดร้ะยะทาง 10 เมตรแลว้เดนิขึ�นที*สงู 2 เมตร จงึหยุด  จงหางานในการ 
     หิ�วถงันํ�า 
              ก.  0                        ข. 400 จลู                    ค. 600 จลู                  ง. 2400 จลู 
92. ปล่อยวตัถุจากที*สงูจากพื�น 20 เมตร ตกลงมา 2 เมตร พบวา่มพีลงังานกล 400 จลู  จงหามวลของวตัถุ 
               ก. 1 กก.                  ข. 1.5 กก                    ค. 2.0 กก.                   ง. 2.5 กก.  
93. กระจกนูนมรีศัมคีวามโคง้ 30 ซม. ตอ้งการภาพของวตัถุมกีาํลงัขยาย 0.8 เท่า ตอ้งวางวตัถุอยู่ห่างกระจกเท่าใด 
               ก. 3.75                    ข. 7.5                         ค. 15                        ง. 30 
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94. วตัถุเคลื*อนที*จากสภาพหยดุนิ*งดว้ยความเร่ง 2 m/s2  นาน 2 วนิาท ีวตัถุจะมคีวามเรว็กี*เมตร/วนิาท ี
            ก. 2                        ข. 2.5                        ค. 3                           ง. 4 
95.  ลาํแสงเคลื*อนที*จากพลาสตกิไปสูอ่ากาศมุมตกกระทบเป็น 30 องศา ปรากฎว่ามมุหกัเหเป็น 60 องศา จงหาดชันีหกัเหของพลาสตกิ 
           ก. 1.5                      ข. 1.6                        ค. 1.7                          ง. 1.8 
96.  ขอ้ใดไมใ่ช่สมบตัขิองแสง 
           ก. มตีวักลางพาไป                      ข. เดนิทางเป็นเสน้ตรง            
           ค. เดนิทางผ่านสญุญากาศ                ง. ความเรว็ 3x108 m/s ในสญูญากาศ  
97. นาย ก และ ข  ช่วยกนัหามวตัถุซึ*งหนกั 300 นิวตนั  โดยใชค้านยาว 5 เมตร หนกั 40 นิวตนั ถา้แขวนวตัถุนั �นห่างจากนาย ก 3      
     เมตร  นาย ก และ นาย ข ตอ้งออกแรงคนละเท่าไร  
            ก. 140 และ 200             ข. 200 และ 140             ค. 100 และ 240             ง.  240  และ 100 
98. มแีรงขนาด 26 นิวตนั และ 15 นิวตนักระทาํต่อวตัถุร่วมกนั โดยแนวแรงทั �ง 2แรงทาํมมุ 180 องศาต่อกนั แรงลพัธม์ขีนาดและทศิทาง 
      เท่าใด 
      ก. 11 นิวตนั มทีศิเดยีวกบัแรงขนาด 26 นิวตนั                 ข. 28 นิวตนั มทีศิเดยีวกบัแรงขนาด 15 นิวตนั 
      ค. 41 นิวตนั มทีศิเดยีวกบัแรงขนาด 26 นิวตนั                 ง. 28 นิวตนั มทีศิเดยีวกบัแรงขนาด 15 นิวตนั 
99. ดาํและแดงตอ้งการยกวตัถุนํ�าหนกั 50 กโิลกรมั โดยใชเ้ชอืก 2 เสน้ช่วยกนัยก โดยเชอืกทั �ง 2 เสน้ทาํมุม 45 องศากบัระนาบ และแต่ 
     ละคนออกแรง 400 นิวตนั และ 400 นิวตนั ดงัรปู  กาํหนด  g = 10 m/s2 
 
 
 
                               50 kg. 
 
 
100.   จากรปู แรงลพัธท์ี*กระทาํต่อวตัถุมขีนาดเท่าใด 
 
 
 
 
 
 
ภาษาองักฤษ ( 50 ข้อ 150 คะแนน ) 
101. Alice: ___________________ 
 Mos: I saw a strange animal. 
 1. What do you see yesterday?   2.  Where did you saw yesterday? 
 3. What did you see yesterday?   4.  What do you saw yesterday? 
102.  Peter: _____ did Tim go to school last Monday? 
 Paul: By car. 
 1.  Were                     2.  When   3.  How                        4.  What 
103. Your teacher asks your opinion about an outside reading book. You found it’s boring but you want to be polite so you    
       say,  “_________________ ” 
 1.  I prefer the book we read last term.  2.  The book was unreadable, wasn’t it? 
 3. How could you assign such a boring book?  4.  The book I liked was certainly not this one. 
104. While she _____ to her brother, her mother  _____. 
 1.  are talking, come in    2.  was talking, came in 

400 นิวตัน 400 นิวตัน 

24 นิวตัน 

10นิวตนั 

นกัเรยีนคดิว่าทั �ง 2 คนจะยกของขึ�นหรอืไม่ เพราะอะไร 
    ก. ยกขึ�น เพราะทั �ง 2 คนช่วยกนัยก              
    ข. ยกขึ�น เพราะแรงลพัธม์ค่ีา 65.6 นิวตนัในทศิขึ�น 
    ค. ยกไมข่ึ�น เพราะแรงลพัธเ์ท่ากบัศนูย ์        
    ง. ยกไม่ขึ�น เพราะแรงลพัธม์ค่ีา 65.6 นิวตนัในทศิลง 
 

    ก. 30 นิวตนั                 ข. 14 นิวตนั                           
    ค. 26 นิวตนั                 ง.  34 นิวตนั 
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 3. have talked, come in    4.  talking, coming in 
105. They studied hard ______ they passed the examination. 
 1.   because                      2. and     3.  so                               4.   but 
ข้อ 106-114 อ่านจดหมาย แล้วเลือกเติมคาํตอบที+ถกูต้อง  
Dear Nat, 
 I (106.) _____ in Chiang Mai yesterday morning. After I (107.) _____  at the hotel, I (108.) _______  a great time with 
a half-day city tour, (109.) _____ to the temple and (110.) _______ delicious local food, Kao-Soi - its crispy noodles in curry, a 
bit hot. In the evening, I (111.) _____ to the night bazaar and (112.) _____ some shopping. Of course, you’ve got some 
beautiful souvenirs from here. This morning, I (113.) _____ elephant trekking and jungle rafting until noon. I (114.) _____ a 
little tired but it was a fantastic trip!  
  Take care, 
   Tol 
106.  1. arrives    2.  arrived   3.  to arrive               4. arriving 
107.  1. checked in                2.  checks in   3.  am checking out       4. checks out 
108.  1. am having               2.  has    3.  have       4. had 
109.  1. went                2.  am going to go  3.  goes               4. will go  
110.  1. am having                   2. eat    3.  had                        4. am eating  
111.  1. will go               2. am going to go  3. goes                4.went 
112.  1. do                  2. does    3. will do           4. did 
113.  1. will go             2. going to go       3. goed                4. went 
114.  1. feel                 2. bought       3. felt                  4. buy 
115. They _______ make that mistake. 
 1. did used to           2. use to  3. didn't use to         4. not used to  
116. This camera is cheap _____ it’s very good. 
 1. so             2. and   3. but            4. or 
117. John is 10 years old. Jan is 8 years old. Jim is 12  years old. Which one is correct?  
 1.  John is the oldest. 2 .Jan is the youngest.  3. John is the youngest. 4 .Jim is as old as John. 
118. Marry: When _____ your son _____ home? 
 Morgan: He ______ there until the school closes. 
 1. do, come back, do be  2.will, come back, will be     3.may, come back, may be 4.might, come back, might be   
119. Alex: ______ he ______ a new car next week? 
 Diane: No, he _______. 
 1. Does, buy, doesn't 2.Will, buy, won't  3. Is, bought, isn't  4.  Will, bought, doesn't  
120. Yuri: ______ you ______ go abroad? 
 Momo: Yes, I ______. 
 1. Do, used to, do  2. Does, used to, does 3.  Did, use to, did 4. Do, used to, did 
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ข้อ 121-125 ดแูผนภมิูแท่งแสดงผลการเรียนของน้อยและนิด แล้วเลือกคาํตอบที+ถกูต้อง 
The Test Scores of Noi and Nid 

121. Noi and Nid get the highest score in ________. 
 1. Thai    2.Math   3. English   4. Science 
122. What subject does Noi get the highest score? 
 1. Thai    2.English  3. Math    4. Science 
123. What subject does Nid get lower score than Noi? 
 1.  English   2. Thai and Math  3. Math and Science  4.Science and English 
124. What subject does Noi get the lowest score? 
 1.  Thai   2 .Math   3 .English   4 .Science 
125. Which one is correct? 
 1. Noi gets higher score in Thai and Science.  2.Noi and Nid get equal in Thai. 
 3. Nid gets lower score in Science than in Math. 4. Noi gets higher score in English than in other subjects. 
 
ข้อ 126-130 อ่านข้อความ แล้วเลือกตอบคาํถามที+ถกูต้อง  
Dear Students, 
        Tomorrow we will gather at 8 o’clock in front of the summer camp. I will explain how to prepare ourselves for hiking at 
Khao Yai National Park. Everyone will have breakfast before 8 o’clock. We will be ready for hiking by 8.30 a.m. Then start 
walking at 8.40 a.m. Don’t forget to bring along your caps.  
Pranee 
126. Where will the students gather tomorrow? 
 1. The students will gather at their classroom.   2. The students will gather in Pranee's room. 
 3. The students will gather in front of the summer camp. 4. The students will gather on the bus. 
127. What time will they be ready for hiking? 
 1. They will be ready for hiking by 11.00 p.m.  2. They will be ready for hiking at Khao Yai National Park. 
 3. They will be ready for hiking at their classroom. 4. They will be ready for hiking by 8.30 a.m. 
128.   What will the students have to bring? 
 1. The students have to bring their caps.  2. The students have to bring their ropes. 
 3. The students have to bring their food.  4. None of the answers are correct. 
129. What will they do before 8 o’clock? 
 1. They will gather before 8 o’clock. 
 2. They will have breakfast before 8 o’clock. 
 3. They will explain how to prepare for hiking at Khao Yai National Park before 8 o’clock. 
 4. They will have dinner before 8 o’clock. 
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130. Will the teacher explain how to prepare for  hiking at Khao Yai National Park at 8 o’clock? 
 1. Yes, he won't.  2.  Yes, he will.  3. No, he won't.  4. I don't know 
131. Mintra: ________________________? 
  Yod : He is very handsome and tall.  
 1.  What does your father like?    2 . What is your father doing? 
 3 . What does your father do?    4 . What does your father look like? 
132. Mos: What does your girlfriend look like? 
 Jack: ____________________________. 
 1.  She is a good piano player.   2.  She wants to be a flight attendant. 
 3.  She is thin and tall. She has wavy, black hair. 4.  She is watching TV with her family. 
133. A: ___________________. 
 B: No, there aren't.  
 1.  There is some milk in the fridge.   2 . There are some tomatoes on the desk. 
 3 . Is there some milk in the fridge?    4 .Are there some tomatoes on the desk?  
134. She always _______ her grandfather every  weekend. 
 1. visiting     2. visited  3. visits   4. is visiting  
135. Her daughters usually _______ cartoons every  Sunday morning. 
 1 .  watch   2. watches  3. are watching  4. are going to watch 
136. Kam: _________________ 
 Kwan: I go swimming once a week. 
 1. What do you want to be?    2. Where are you doing? 
 3. How often do you go swimming?     4. What will you do?  
137. A: What are you planning to do?  
 B: ____________________ 
 1. I exercise twice a week.    2. I like steak and hamburgers. 
 3. I'm planning to go to the movies.   4. I 'm a flight attendant.  
138. If you wish to ask about your friend’s health  
       you say, “               ” 
       1. How are you?      2. How do you do?     3. What do you do?     4. How about you? 
139. Chommana is going to take her exam tomorrow. You say “                     ” 
       1. Cheers.      2. I wish you luck.      3. How lucky you are!     4. Don’t worry about that. 
140. The sun       in the east and         in the west. 
       1. set, rise       2. rise, set       3. sets, rises                4. rises, sets 
141. A:              do you live with? 
      B: My parents. 
      1. Who        2. What       3. Whom      4. Where 
142. The car is                 the train station. 
      1. at        2. near       3. around       4. in front of 
143. The doctor gave me           medicine for my      cough. 
      1. any         2. some       3. many       4. a few 
144. I saw a cousin of                      in the street this     morning. 
      1. I        2. me   3. my       4. mine 
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145. I found                       notebook, but Ann can’t       find        . 
      1. its, its        2. my, her       3. my, hers      4. mine, hers 
146. They got off the train at Samsen railway station last week. 
      1. fell off                            2. left from                     3. permitted        4. trickled from 
147. The police can’t confirm the report about the dead man. 
      1. prove                            2. reveal                        3. disclose        4. describe 
148. The Premier promised to reform    education if he was elected. 
  1. repair                            2. benefit                       3. damage          4. improve 
149. She demanded her husband to tell the truth. 
      1. required                        2. requested                   3. contended      4. maintained 
150. At what time does he usually come back home? 
      1. reply                            2. return                         3. revert        4. regress 
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