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โรงเรียนกวดวิชาธนวรรณ 

แบบทดสอบเข้าแคมป์ มีนาคม 2556 
ประกอบดว้ยวชิาคณิต วทิย ์องักฤษ คะแนนเตม็ 590 คะแนน 

เกณฑ:์ ตอ้งผ่านอย่างน้อย 57 % 
 
คณิตศาสตร ์ 50 ข้อ (220 คะแนน) 

1.  ขอ้ความขอ้ใดถูกตอ้ง 

     ก. ถา้ aa =
2  เมื4อ a  เป็นจาํนวนจรงิใดๆ 

     ข. 
a

a
11

=
− เมื4อ a  เป็นจาํนวนจรงิใดๆ 

     ค. ถา้ a  เป็นจาํนวนอตรรกยะ แลว้ a2  เป็นจาํนวน 
             ตรรกยะเท่านั ;น 
     ง. ถา้ a  เป็นจรงิบวก แลว้ a−  เป็นรากที4สอง 
    ของ a  ดว้ย 
     จ. ถา้  a และ b เป็นจาํนวนอตรรกยะแลว้  a + b เป็น    
            จาํนวนอตรรกยะเท่านั ;น  
2.  57100000100 nm =+ โดยที4 m และ n เป็นจาํนวนเตม็ 
 บวกซึ4ง  10nm =⋅ จงหาค่า m + n 
 ก.  5 ข.  6  ค.  7 
 ง.  8 จ.  9 
3. พ่อคา้คนหนึ4งตั ;งราคาขายของไวส้งูกว่าทุน 

3202 % พอ
ขายของจรงิลดราคาลง 10102% พบว่าไดก้าํไร 24 บาท 

 จงหาราคาตน้ทุนของสนิคา้ชิ;นนี; 
 ก.  120 ข.  240  ค.  300 
 ง.  320 จ.  420  

4.      289)13221230( 2
=+−

x   จงหา  ค่า x 
 ก. 1  ข. 2  ค. 3 
 ง. 4  จ. 5 

5. จงหาค่า  
ππ
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 ก. 
4

1   ข. 
6

7   ค. 
π
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 ง. 
62
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−

−

π

π            จ. 1 

6. สามเหลี4ยมมมุฉาก ABC มมีุม B เป็นมุมฉาก อตัราสว่น
ของดา้นประกอบมมุฉากคอื 3:4 ถา้พื;นที4ของสามเหลี4ยมนี;
เพิ4มขึ;น 44% จะทาํใหด้า้นตรงขา้มมมุฉากยาว 12 เมตร 
อยากทราบว่าเดมิสามเหลี4ยมมพีื;นที4กี4ตารางหน่วย 

 ก. 12  ข. 18  ค. 24 
 ง. 27  จ. 30 

7.  สมการ F = 
5

32

3

2

Z

YX  ถา้ X เพิ4ม 10% Y เพิ4ม 10%  

 ค่า Z ลดลงหรอืเพิ4มกี4เปอรเ์ซน็ต ์ค่า F จงึจะเท่าเดมิ 
 ก. เพิ4ม 10% ข. ลดลง 10% ค. เพิ4ม 5%  
 ง. ลด 5%   จ. เท่าเดมิ 

8. พลงังานจลน์ ( EK ) = 
2

1 mv2 เมื4อ m เป็นมวลหน่วย kg V 

เป็นอตัราเรว็ของวตัถุหน่วยเป็น s
m  ถา้อตัราเรว็เพิ4มขึ;น 

20% มวลจะลดลงกี4เปอรเ์ซน็ต ์จงึจะไดพ้ลงังานจลน์เท่า
เดมิ 

 ก. 
9

275   ข. 
9

285   ค. 
9

295   

 ง. 
9

297   จ. 
9

310   

9. ถงัใบหนึ4งจุได ้10 ลติร ถา้ใสส่ารละลายความเขม้ขน้40%
ลงไปจนเตม็ ถา้ตกัสารละลายออก 2ใน5ของถงัแลว้เตมิ
สารละลายที4มคีวามเขม้ขน้60%ลงไปจนเตม็ สารละลายใน
ถงัจะมคีวามเขม้ขน้กี4% 

 ก. 42  ข. 44  ค. 48 
 ง. 50  จ. 52 

10.  
3

1

2

3
22

22

=
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yx   จงหา  
y

x  

 ก. 
1

10  ข. 
1

6   ค. 
2

10

 ง. 
1

5   จ. 
3

12  

11. ทหารราบนายหนึ4งสามารถเคลื4อนที4เรว็ไดด้ว้ยเทา้เปล่า 
ในอตัราเรว็  9 กโิลเมตรต่อชั 4วโมง  เขามแีผนที4มาตร
สว่น 1:50000 และไดท้าํการวดัระยะจากที4ตั ;งไปยงั
เป้าหมายวดัระยะได ้2 เซนตเิมตร อยากทราบว่าเขาจะ
ใชเ้วลาเคลื4อนที4ไปยงัเป้าหมายในเวลากี4นาท ี  

 ก. 5  ข. 5.5  ค.  6              

ง. 6.5            จ. 
3

20  

12. กาํหนดให ้ 2x  = 4y  = 8z    ถา้  x + y + z  = 22   
จงหาค่า  x +2y -3z 

 ก. 4  ข. 6  ค. 8 
 ง. 10  จ. 12 
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13. เครื4องจกัร A และ B มอีตัราการทาํงาน  x และ y ชิ;น 
ต่อชั 4วโมงตามลาํดบั  x : y = 3 : 7  ถา้เครื4องจกัรทั ;งสอง
ช่วยกนัผลติสนิคา้ 1000 ชิ;นใน 10 ชั 4วโมง  อยากทราบ
ว่า เครื4องจกัร A เครื4องเดยีวสามารถผลติสนิคา้ 600 ชิ;น
แลว้เสรจ็ในกี4ชั 4วโมง 

          ก.  10      ข. 15  ค. 20 
 ง. 25  จ. 30 

14.  672 +=+ yzx   โดยที4 x >y>z   
จงหาค่า x – y- z 

 ก. 0  ข. 12  ค. 26 
 ง. 24  จ. 30 

15. สมการ ถา้ 
5

x
x เป็นจาํนวนคละจงหาค่า x จาก 

สมการ   36
3

1
5

=−
xx

x    

 ก.
13

553   ข. 
13

554   ค. 
13

555  

 ง. 
13

556   จ. 
13

557  

16. จากการทดลองหาความสมัพนัธร์ะหว่าง แรงที4อ่านบน
ตาชั 4งสปรงิ T หน่วยเป็นกรมั กบั ปรมิาตรสว่นที4จมของ
วตัถุในของเหลว ถา้ปรมิาตรสว่นที4จมในของเหลว
เท่ากบั 10 ลบ.ซม. ตาชั 4งจะอ่านค่าได ้ 232 กรมั  ถา้
ปรมิาตรสว่นที4จมเท่ากบั 20 ลบ.ซม. ตาชั 4งจะอ่านค่าได ้ 
224 กรมั ถา้ความสมัพนัธเ์ป็นแบบเชงิเสน้ อยากทราบ
ว่าความชนัของกราฟมค่ีากี4กรมั/ลบ.ซม. 

 ก. 0.6  ข. 0.7  ค. 0.75 
 ง. 0.8  จ. 0.85    
17. จากการทดลองปล่อยวตัถุจากที4สงูและเมื4อวตัถุอยู่ที4 

ระดบัความสงู H เมตรจากพื;นดนิ  กบั พลงังานจลน์ 
(Ek ) หน่วยเป็นจลู ถา้วตัถุอยูท่ี4สงู 10 เมตร จะมี
พลงังานจลน์ 600 จลู ถา้อยู่ที4สงู15 เมตร จะมพีลงังาน
จลน์  500 จลู  อยากทราบว่าถา้วตัถุอยู่สงู 20 เมตร 
วตัถุจะมพีลงังานจลน์กี4จลู 

 ก. 400              ข. 420           ค. 440          
ง. 450              จ. 460     

18. จากการทดลองหาความสมัพนัธร์ะหว่างความเรว็ของรถ 
คนัหนึ4ง V หน่วยเป็น เมตร/วนิาท ี กบัเวลาที4ผ่านไป t  
วนิาท ี โดยใหค้วามเรว็เป็นแกน y  และ เวลาเป็นแกน x   
ความชนัของกราฟมค่ีาเท่ากบัความเร่งของรถคนันี; 
หน่วย m/s2 ถา้ t = 0  ความเรว็จะเท่ากบั 20 เมตร/ 
วนิาท ี ถา้เวลาผ่านไป 3 วนิาทพีบว่าความเรว็เท่ากบั   
26 เมตร/วนิาท ี จงหาความเร่งของวตัถุ m/s2  

 ก. 0.5  ข. 1.0  ค. 1.25 
 ง. 1.50  จ. 2.0 

19.      ค่าของ x จากอสมการ  ตรงกบัขอ้ใด 
          ก. x 0 หรอื-2<x<-1    ข. x 1หรอื-2<x<-1                     

  ค. x  0                    ง. x  1   จ.ไมม่ขีอ้ถูก 
20. ผูช้าย  1  คน มอีตัราการทาํงาน  0.4 หน่วยต่อคนต่อ

ชั 4วโมง  เดก็ 1 คน มอีตัราการทาํงาน 0.3 หน่วยต่อคนต่อ
ชั 4วโมง ถา้ผูช้าย 2 คน เดก็ 3 คน ช่วยกนัทาํงาน 3.4 
หน่วย งานจะแลว้เสรจ็ในกี4ชั 4วโมง 

 ก. 0.5 ข. 1 ค. 1.5  
 ง. 2 จ. 2.5 
21. แดงและดาํชว่ยกนัทาํงานชิ;นหนึ4งแลว้เสรจ็ในเวลา 6 วนั  

ถา้แดงทาํคนเดยีวนาน 4 วนัแลว้หยุด จากนั ;นดาํไดม้าทาํ 
 ต่อไปอกีนาน 9 วนั งานจงึแลว้เสรจ็ ถา้ดาํทาํงานชิ;นนี;คน

เดยีว งานจะแลว้เสรจ็ในกี4วนั 
 ก. 10 ข. 15 ค. 20  
 ง. 25 จ. 30 
22. นําท่อ A และ ท่อ B ไปต่อเป็นทอ่นํ;าเขา้ของถงัใบหนึ4งซึ4งจุ  

60 ลกูบาศกเ์มตรพบว่านํ;าจะเตม็ถงัในเวลา 12 วนิาท ี  
 แต่ถา้นําท่อ A เป็นท่อนํ;าเขา้  B  เป็นท่อนํ;าออกแลว้เปิด

ท่อพรอ้มกนัจะทาํใหนํ้;าเตม็ถงัในเวลา  1 นาท ี อยาก
ทราบว่าถา้ใชท้่อA ต่อเป็นท่อนํ;าเขา้ท่อเดยีวนานเท่าใดนํ;า
จงึเตม็ถงั 

 ก. 10วนิาท ี ข.  12.5 วนิาท ี ค. 15 วนิาท ี  
 ง. 20 วนิาท ี จ. 25 วนิาท ี
23. ถงัใบหนึ4งมที่อสาํหรบัไขเปิดนํ;าเขา้ถงั 3 ท่อ คอื A B C  
 ถา้ไขท่อ A และท่อ B พรอ้มกนัจะเขา้เตม็ถงัในเวลา 12 

นาท ีถา้ไขท่อ A และท่อ C พรอ้มกนันํ;าจะเขา้เตม็ถงัใน
เวลา 15 นาท ีแต่ถา้ไขท่อ B และท่อ C พรอ้มกนันํ;าจะเขา้
เตม็ถงัในเวลา 20 นาท ีดงันั ;นถา้ไขทั ;งสามท่อพรอ้มกนันํ;า
จะเขา้เตม็ถงัในเวลากี4นาท ี

 ก. 8 ข. 10 ค. 11  
 ง. 12 จ. 13  
24. นํ;าผลไมเ้ขม้ขน้ 35% จาํนวน 200 ลติร ผสมกบั นํ;าผลไม ้

อกีชนิดหนึ4งจาํนวน 300 ลติรซึ4งมคีวามเขม้ขน้กี4% จงึทาํ
ใหไ้ดนํ้;าผลไมเ้ขม้ขน้ 20%     

 ก.  5% ข.  7.5% ค.  8.5%  
 ง.  10% จ.  12.5%  

25.     
3x

B

4x

A

12xx

157x
2 +

+
−

=

−−

−   แลว้  B – A  มค่ีาเท่าไร 

 ก. 
7

22         ข. 
7

23       ค. 
7

24        ง. 
7

25      จ. 
7

26  
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26. สมศรมีสีารละลายแอลกอฮอล3์0% จาํนวน 20 ลติร ถา้
ตอ้งการทาํสารละลายแอลกอฮอลใ์หม้คีวามเขม้ขน้ 50% 
จะตอ้งเตมิแอลกอฮอล ์บรสิทุธิ h ลงไปกี4ลติร 

 ก.  4 ข.  6 ค.  8  
 ง.  10 จ.  11 
27. สมเดชมกีาแฟ 2 เกรด  คอืเกรดเอราคา 5 ดอลลารต่์อ

ปอนด ์และเกรดบ ีราคา 3 ดอลลารต่์อปอนด ์ ปจัจบุนัสม
เดชมกีาแฟเกรดบอียู่ 10 ปอนด ์จะตอ้งนํากาแฟเกรดเอมา

กี4ปอนดเ์มื4อผสมกนัแลว้ขายไป 
7

2
4  ดอลลารต่์อปอนดแ์ลว้

จะไดก้าํไร  5% 

 ก. 
9

100   ข. 
9

102  ค. 
9

104   

 ง. 
9

106  จ.  
9

108  

28. แมรี4เดนิทางจากบา้นไปสถานีรถไฟดว้ยอตัราเรว็ 5 กม/
ชม. จะถงึชา้ไป 12 นาท ีถา้เดนิดว้ยอตัราเรว็ 10 กม/ชม. 
จะถงึเรว็ไป  9 นาท ีแมรี4ตอ้งเดนิดว้ยอตัราเรว็เท่าใดจงึจะ
ถงึสถานีรถไฟทนัเวลาพอด ี(กโิลเมตร/ชั 4วโมง) 

 ก. 10.5  ข. 11 ค. 11.5  
 ง. 12 จ. 12.5 
29.  A และ B อยู่ห่างกนั 27 กโิลเมตร ครั ;งหนึ4งออกเดนิทางไป

ทางเดยีวกนัและทนักนัในเวลา 9ชั 4วโมง แต่ถา้ทั ;งสองเดนิ
เขา้หากนั จะพบกนัในเวลา 3 ชั 4วโมง อยากทราบว่า A 
ตอ้งเดนิทางได ้ชั 4วโมงละเท่าไร ให ้A เดนิเรว็กว่าB 

 ก. 3 ข. 4 ค. 5  
 ง. 6 จ. 8 
30. อบสะสมเงนิเหรยีญชนิด 10 บาท และ 1 บาท รวมกนัได ้

200 เหรยีญคดิเป็นเงนิรวมกนัได ้920 บาทอยากทราบว่า
อบมเีหรยีญชนิด 10 บาท กี4เหรยีญ 

  ก. 120 ข. 65 ค. 70  
 ง. 75 จ. 80 
31. ผูใ้หญ่ 9 คน เดก็ 6 คน ทาํงานเสรจ็ในเวลา 2 ชั 4วโมง 

ผูใ้หญ่ 5 คน เดก็ 7 คน ทาํงานเสรจ็ในเวลา 3 ชั 4วโมง 
ผูใ้หญ่ 2 คน เดก็ 5 คน จะใชเ้วลากี4ชั 4วโมง 

 ก. 3  ข. 4  ค. 6  
ง. 7  จ. 8 

32. ผูห้ญงิ 3 คน เดก็ 1 คน ทาํงานแลว้เสรจ็ในเวลา 6 วนั  
ผูห้ญงิ 5 คน เดก็ 3 คน ทาํงานนี;แลว้เสรจ็ในเวลา 3 วนั จง
หาอตัราการทาํงานของเดก็ 

 ก.
12

1   ข. 
15

1   ค. 
24

1   

ง. 
36

1   จ. 
48

1  

33.  บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งรบังานสรา้งถนนยาว 60 กโิลเมตร 
ใชค้น 30 คน งานจะแลว้เสรจ็ในเวลา 18 เดอืน ถา้บรษิทันี;
รบังานสรา้งถนนยาว 20 กโิลเมตร โดยใชค้น 15 คน งาน
จะแลว้เสรจ็ในกี4เดอืน 

 ก. 6  ข. 8  ค. 12  
ง. 15  จ. 18 

34. ปรชีาพายเรอืในนํ;านิ4งเป็นเวลา 3 ชม. ไดร้ะยะทาง 24 กม. 
พายเรอืกลบัเขา้ที4ตั ;งตน้ซึ4งเป็นการพายเรอืตามนํ;าใชเ้วลา 
2 ชม.จงหาอตัราเรว็กระแสนํ;า(กโิลเมตร/ชั 4วโมง) 

 ก. 0.5  ข. 0.75  ค. 1.00  
ง. 1.50  จ. 2.0 

35. ถา้พายเรอืทวนนํ;าระยะทาง 30 กโิลเมตร แลว้พายเรื4อตาม
นํ;ากลบัระยะทาง 44 กโิลเมตร จะเสยีเวลา 10 ชม แต่ถา้
พายเรื4อทวนนํ;าระยะทาง 40 กโิลเมตร แลว้พายตามนํ;า
กลบัระยะทาง 55 กโิลเมตร จะเสยีเวลา 13 ชม จงหา
ความเรว็ของกระแสนํ;า 

 ก. 2.5  ข. 3  ค. 3.5  
ง. 4  จ. 4.5 

36. รถไฟฟ้า ก . ยาว 100 เมตร วิ4งจากสถานีสยามไปสถานี
สนามเป้าดว้ยความเรว็ 35 กโิลเมตรต่อชั 4วโมงรถไฟฟ้า ข . 
ยาว 80 เมตร วิ4งจากสถานีสนามเป้าไปสถานีสยามดว้ย
ความเรว็ 25 กโิลเมตรต่อชั 4วโมง ถา้สถานีสยามอยูห่่างจาก
สถานีสนามเป้า 2 กโิลเมตร และเมื4อเริ4มตน้เคลื4อนที4พรอ้ม
กนันั ;นหวัขบวนรถไฟฟ้าทั ;งสองอยู่ที4ตน้สถานี อยากทราบ
ว่าจะตอ้งใชเ้วลานานเท่าไร ทา้ยขบวนจงึสวนพน้กนัพอด ี 

 ก.     2 นาท ี16 วนิาท ี ข.   2 นาท ี18 วนิาท ี     
ค.   2 นาท ี20 วนิาท ี  ง.   2 นาท ี24 วนิาท ี
จ.   2 นาท ี30 วนิาท ี

37. ถา้ a และ b เป็นรากของสมการ x 2 - a x + b = 0  
แลว้ a 2 + b 2 มค่ีาเท่าใด 

  ก. a + 2b           ข. a 2 + 2b       ค. a - 2b  
ง. a 2 - 2b         จ. a-b2 

38.  ค่าสมับรูณ์ของผลต่างของรากของ 
สมการ x - 10 x  + 23 = 0 มค่ีาเท่าใด 

 ก. 2 2   ข. 10  ค. 20 2   
ง. 54                จ. 56 

39.  กาํหนดใหโ้รงงานผลติสนิคา้ x  ชิ;น   ขายได ้ y บาท  
จะไดค้วามสมัพนัธ ์ y = -10x2 +400x + 1000   
อยากทราบว่าผลติสนิคา้ไดก้ี4ชิ;นจงึไดก้าํไรสงูสดุ 

 ก. 10  ข. 15  ค. 20 
 ง. 25  จ. 30 
40. วตัถุกอ้นหนึ4งถูกขวา้งขึ;นไปดว้ยอตัราเรว็ 64 ฟุต/วนิาท ี

จาก platform สงู 80 ฟุต อยากทราบว่าวตัถุขึ;นสงูสดุกี4
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ฟุต  สมการระหว่างความสงูจากพื;น (s) หน่วยฟุต กบั
เวลา t หน่วยวนิาท ีมดีงันี; 

s(t) = –16t2 + 64t + 80 

1. 136             2. 140  3. 142  
4. 144  5. 148 

41. สามเหลี4ยมมมุฉากรปูหนึ4งมดีา้นประกอบมุมฉากทั ;งสองมี
ความยาวต่างกนั  1 หน่วย  ดา้นตรงขา้มมมุฉากสั ;นกว่า 2 
เท่าของดา้นประกอบมุมฉากซึ4งเป็นดา้นที4ส ั ;นกว่าอยู่ 1 
หน่วย จงหาความยาวเสน้รอบรปูของสามเหลี4ยมมุมฉากนี; 

 ก. 7  ข. 8  ค. 9 
 ง. 12  จ. 15 
42. กลุ่มนกัเรยีนกลุ่มหนึ4งจดัทวัรม์าท่องเที4ยว  ราคารวม 120 

ดอลลาร ์  โดยที4แต่ละคนเฉลี4ยจา่ยเท่ากนั ถา้มนีกัเรยีน
เพิ4มมาอกี 2 คน แต่ละคนจะจ่ายลดลง 2 ดอลลาร ์  

 อยากทราบว่าเดมิมนีกัเรยีนไปกบัทวัรก์ี4คน 
 ก.10  ข. 11  ค. 12 
 ง. 13  จ. 14 
43.  ถา้ )2(7222 3321 −+++

=++
xxx  แลว้  

  252
++ xx  ตรงกบัขอ้ใด 

  ก. -1  ข. -2   ค. -3 
  ง. -4  จ. -5 
44.  
 
 
 
 
 จากรปู สามเหลี4ยม ABC เป็นสามเหลี4ยมมมุฉาก BC 

ขนานกบั DE ซึ4งตั ;งฉากกบั AC ดา้น BC ยาวเท่ากบั 6 
ดา้น AB ยาว เท่ากบั 10 ดา้นและ BC = BD อยากทราบ
ว่า พื;นที4สามเหลี4ยม CDE มค่ีาเท่าใด 

 ก. 5.76  ข. 5.86  ค. 5.96 
 ง. 6.16  จ. 6.26 
 
45. 
 
 
 
 
 จากรปู กาํหนดใหด้า้น BC = 3 และดา้น BD = 3  
 มุม A =  จงหาพื;นที4ของสามเหลี4ยม ABD 

 ก. 4.32  ข. 1.68  ค. 2.68 
 ง. 3.68  จ. 1.28 
 
 
46. 
 
 
 
 
 จากรปู ดา้น AD = 310  มุม A =  มุม D = 60  
 และมุม B =  จงหาความยาวของดา้น BE 
 ก. 16  ข. 20  ค. 25 
 ง.  27  จ. 30 
47. นายแดง ปล่อยลกูโปง่ แลว้วิ4งไปตามแนวราบ ดว้ย

อตัราเรว็คงที4 สว่นลกูโปง่กล็อยดว้ยอตัราเรว็คงที4วิ4งมา
นาน 4 วนิาท ีเขามองไปที4ลกูโปง่ พบว่า เป็นมุมเงย  
ถา้นายแดงวิ4งดว้ยอตัราเรว็ 4 เมตร/วนิาท ีอยากทราบว่า 
ลกูโปง่ลอยขึ;นไปสงูกี4เมตรในเวลา 10 วนิาท ี

 ก. 15  ข. 20  ค. 25 
 ง.  30  จ. 40 
48.  
 
 
 
 
 จากรปู จงหาพื;นที4ของสามเหลี4ยม ADE  
 ก.  0.5  ข. sin53  ค. cos30 
 ง.  cos60  จ. 1.0 
49. เลขจาํนวนเตม็ a  หารดว้ย  11 เหลอืเศษ 3  และ  a – 9  

หารดว้ย 15  เหลอืเศษ 11  อยากทราบว่า  a+8 หารดว้ย 
 3 เหลอืเศษเท่าไร 
 ก. 1  ข.2   ค. 3 
 ง. 4  จ. 5 

50.  
3)2x(x

CBx

2)(x

A

3)2x2)(x(x

8x4x
22

2

++

+
+

−
=

++−

+−    

 จงหา  A + B –C 
 ก. 3  ข. 4  ค. 5 
 ง. 6  จ. 7 
 
วิทยาศาสตร ์( 50 ข้อ  220  คะแนน ) 

51.  ที4ระดบัความสงูจากผวิโลก 1,001 กโิลเมตร ดาวเทยีมโคจรรอบ
โลกครบ 1 รอบ ใชเ้วลา 1.76 ชั 4วโมง ความเรว็ในการโคจรเป็น 

 เท่าใด  (รศัมโีลก เท่ากบั 6,370 กโิลเมตร) 
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 ก. 22,750  กโิลเมตรต่อชั 4วโมง 
 ข. 26,325  กโิลเมตรต่อชั 4วโมง 
 ค. 40,040  กโิลเมตรต่อชั 4วโมง 
 ง. 46,332  กโิลเมตรต่อชั 4วโมง 
52. วางวตัถุหน้ากระจกเงาโคง้เป็นระยะ 15 เซนตเิมตร ประ

กฎว่าไดภ้าพเสมอืนหวัตั ;งสงูเป็น 1/5 ของความสงูเดมิ 
จงหาชนิด และรศัมคีวามโคง้ของกระจก  
ก. กระจกเงานูน รศัมคีวามโคง้ 5.0 เซนตเิมตร                          
ข. กระจกเงานูน รศัมคีวามโคง้ 7.5 เซนตเิมตร 
ค. กระจกเงาเวา้ รศัมคีวามโคง้ 5.0 เซนตเิมตร                           
ง. กระจกเงาเวา้ รศัมคีวามโคง้ 7.5 เซนตเิมตร 

53. คานสมํ4าเสมอ มวล 2 กโิลกรมั ความยาว 1 เมตร มไีม้
หมอนหนุนไวก้ึ4งกลางคานคอื จดุ P และมมีวลแขวนไว้
ดงัรปู ถา้ตอ้งการใหค้านอยู่ในแนวระดบั จะตอ้งแขวน
มวลทางขวามอืของจุด P ตามขอ้ใด  

 
 
 
 
 
 
 

1. 2 กโิลกรมั ที4ตําแหน่งห่างจาก P 40 เซนตเิมตร                       
2. 4 กโิลกรมั ที4ตําแหน่งห่างจาก P 30 เซนตเิมตร 
3. 6 กโิลกรมั ที4ตําแหน่งห่างจาก P 20 เซนตเิมตร                       
4. 8 กโิลกรมั ที4ตําแหน่งห่างจาก P 10 เซนตเิมตร 
ก. 1 , 2 และ 3                   ข. 2 และ 3                        
ค. 2 เท่านั ;น                      ง. คาํตอบเป็นอย่างอื4น 

54. ไมเ้มตรอนัหนึ4งมสีเกล 0 -100 ซม. หนกั 9 นิวตนั  
เมื4อวางบนสนัคมที4ระยะ 20 เซนตเิมตร ปรากฏว่า ไม้
เมตรสมดุลพอด ีและถา้เลื4อนสนัใหอ้ยูท่ี4ระยะ 10 
เซนตเิมตร และแขวนนํ;าหนกั 5 นิวตนัที4ระยะ 60 
เซนตเิมตร แลว้เอาห่วงเชอืกมารั ;งไมเ้มตรที4ระยะ 90 
เซนตเิมตร โดยหว่งนี;แขวนไวก้บัขอของตาชั 4งสปรงิ 
ถามว่า เขม็ของตาชั 4งอ่านนํ;าหนกัไดเ้ท่าไร ไมเ้มตรจงึจะ
สมดุล 

 ก. 4.25N   ข. 4.50N         
ค. 4.75N   ง. 5.50N 

55. กาํหนดใหม้ขีอ้ความ 4 ขอ้ความ 
  1. กลิ;งถงัหนกั 200 นิวตนั ดว้ยแรง 50 นิวตนั ใหข้ึ;นไป 

    บนที4เกบ็ถงัสงู 3 เมตร 
  2. ใชแ้รงตอกลิ4ม 10 นิวตนั ตอกลิ4มลงไปลกึ 10  

    เซนตเิมตร ไมแ้ยกจากกนั 5 เซนตเิมตร 
 3. แม่แรงยกมดีา้มหมุนยาว 50 เซนตเิมตร ช่วงเกลยีว  
     7 เกลยีวต่อ 4 เซนตเิมตร ตอ้งการยกของ  
     100นิวตนั 
 4. รอกพวงระบบที4 1 มรีอกที4เคลื4อนที4ได ้3 ตวั รอก 
เดี4ยวตดิอยู่กบัที4 1 ตวั ตอ้งการยกนํ;าหนกั 2,000 กก. 
ตวัเลขการไดเ้ปรยีบเชงิกลเรยีงจากมากไปน้อยที4หาได้
จากกาํหนดใหค้อื 

 ก. 1 2 3 4 ข. 2 1 4 3 ค. 3 4 1 2
 ง. 4 1 2 3 จ. 2 1 3 4 
56.  หมอ้แปลงชนิดหนึ4ง ใชก้บัความต่างศกัย ์220 โวลต ์เมื4อ

นําหมอ้แปลงนี;ไปใชก้บัเตารดี 110 โวลต ์750 วตัต ์เป็น
เวลา 1 นาท ีพบว่าเกดิความรอ้นขึ;นในแกนเหลก็ 70.8 
กโิลจลู ในขณะที4เตารดีมกีาํลงัไฟฟ้าคงเดมิ ขดลวดปฐม
ภูมจิะตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้าอย่างน้อยที4สดุกี4แอมแปร ์

 ก. 3.4  ข. 4.0  ค. 4.8 
 ง. 6.8   จ. 8.0 
57. วงจรไฟฟ้าดงัรปู  จงหาแรงเคลื4อนไฟฟ้า E  

ของแบตเตอรี4  
 

 
 
 
 

 
ก. 3V   ข. 4V  

 ค. 10V   ง. 16V 
58.  วงจรไฟฟ้าดงัรปู  จงหาอตัราสว่นของกระแสไฟฟ้า 

     1I  : 2I  : 3I                                                              
 
   
 
 
 
 

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

59. ในการตกันํ;าขึ;นจากบ่อโดยใชล้อ้-เพลา ถา้ลอ้มรีศัม ี80  
เซนตเิมตร และเพลามรีศัม ี50 เซนตเิมตร ถา้กออกแรง 
ในการหมุนวงลอ้ 200 นิวตนั  อยากทราบว่านํ;าที4ตกัขึ;น 
มากจากบ่อจะมนํี;าหนกักี4กโิลกรมั g = 10m/s2 

  ก. 31.5 กโิลกรมั    ข.32 กโิลกรมั     
ค.32.5 กโิลกรมั     ง.33 กโิลกรมั 
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60. วตัถุชนิดหนึ4งหนกั  0.8  นิวตนั ในอากาศ และ 
หนกั  0.6  นิวตนั เมื4อชั 4งขณะจมในนํ;ามนัเบนซนิ ซึ4งม ี
ความหนาแน่นสมัพทัธ ์0.7 จงหาความหนาแน่น 
สมัพทัธข์องวตัถุนั ;น 

 ก. 3.0  ข. 2.8    ค. 2.0  ง. 1.8 
61.    บา้นหลงัหนึ4งตม้นํ;าดว้ยกาไฟฟ้าขนาด 1,250 วตัต ์220 

โวลต ์ใชเ้วลานาน 3 นาท ีนํ;าจงึ เดอืด ถา้ตม้นํ;าวนัละ 2  
ครั ;ง เดอืนละ 20 วนั นาน 9 เดอืน จะเสยีค่าไฟฟ้า 
ทั ;งหมดกี4บาท กาํหนดค่าไฟฟ้ายนิูตละ 2 บาท 

  ก. 45 บาท  ข. 40 บาท   
ค. 38 บาท   ง. 35 บาท     จ. 50 บาท 

62.  นํ;า 150 กรมั 20 องศาเซยีลเซยีส ผสมกบันํ;า 100 กรมั 
80 องศาเซยีลเซยีส จงหาอุณหภูมผิสม 

 ก. 42 ◌ํC  ข. 43 ◌ํC 
ค. 44 ◌ํC  ง. 49 ◌ํC 

63.      จากวงจรดงัรปู จงหาความตา้นทานรวมระหว่างจุด AB 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ก. 24     ข. 32       ค. 44      ง. 54       จ. 60 
64. ไมเ้มตรสมํ4าเสมออนัหนึ4งแขวนหอ้ยไวต้รงกลาง มกีอ้น 

นํ;าหนกั 2 กโิลกรมั แขวนไวท้ี4ขดี 60 เซนตเิมตร  และ  
1 กโิลกรมั แขวนที4 80 เซนตเิมตร อยากทราบว่าจะตอ้ง 
เอานํ;าหนกัเท่าใดมาแขวนที4ระยะ 10 เซนตเิมตร  
ไมเ้มตรนี;จงึจะสมดุล 

 
 
 
   
 
 

ก. 5   ข. 7.5     ค. 10      ง. 15    จ. 1.25  
65. วตัถุอยูใ่นอากาศหนกั 52 กรมั เมื4อชั 4งในนํ;าหนกั 32 

  กรมั และเมื4อชั 4งในของเหลวชนิดหนึ4งหนกั 36  กรมั   
จงหาความหนาแน่นของของเหลวนั ;น   

  ก.   0.80  g/cm3  ข.   0.90  g/cm3 
 ค.   0.95  g/cm3  ง.  1.20  g/cm3 

66. เมื4ออุณหภูมเิพิ4มขึ;น สารใดบา้งมสีภาพตา้นไฟฟ้าลดลง 
1.โลหะบรสิทุธิ h  2. สารกึ4งตวันํา  
3. โลหะผสม  4. ฉนวน 

       ก.  ขอ้  1  และ  2   ข.  ขอ้  2  และ  3  
 ค.  ขอ้  3  และ 4            ง.  ขอ้  2  และ 4 
67.  ลวดทองแดงเสน้หนึ4งมพีื;นที4หน้าตดั 1.2 ตาราง 

มลิลเิมตร ยาว 500 เมตร จะมคีวามตา้นทานเท่าใด  
ใหส้ภาพตา้นทานของทองแดง 1.8 ×10-8 โอหม์เมตร     

       ก.  1.5 ×10-2               ข.  7.5 ×10-2                    
 ค.  1.5                         ง.   7.5      
68.   แท่งกราไฟทม์สีภาพตา้นทาน  3.5 x 10-5  โอหม์-เมตร 

มคีวามยาว  1 เซนตเิมตร และเสน้ผ่าศนูยก์ลาง  
1  มลิลเิมตร  เหลก็มสีภาพตา้นทาน  1.0x10-7  
เซนตเิมตร และเสน้ผ่าศนูยก์ลางเป็น2  เท่าของเสน้ 
ผ่าศนูยก์ลางของแทง่กราไฟท ์ ลวดเหลก็จะตอ้งยาวกี4
เมตรจงึจะมคีวามตา้นทานเท่ากบัความตา้นทาน 

       ของแทง่กราไฟท ์
ก.   4   เมตร     ข.   6  เมตร                    
ค.   10  โอหม์                    ง.  14 โอหม์ 

69.    จากรปู  ค่าความตา้นทานที4วดัระหว่างจุด  A กบั  B    

จะเป็นเท่าไร  ถา้ R    มค่ีา  
4

3   Ω 

 
 
 
 
 
 
 

ก.    
2

1     Ω         ข.     1     Ω              

       ค.   
4

3     Ω             ง.   
3

4     Ω 

70.    จากรปู จงหาความตา้นทานระหว่าง A กบั B 
 
 
 
 
 
 
        ก.   7.5   โอหม์                     ข.   10   โอหม์ 
        ค.   12   โอหม์        ง.   15   โอหม์ 
 



โรงเรยีนกวดวชิาธนวรรณ (กวดวชิาเขา้เตรยีมทหาร อ.ป๋อง) 

 7 

 
71. วงจรไฟฟ้าตามรปูความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหว่างจุด A 
     กบัจุด   B  มกีี4โวลต ์
 
 
 
 
 
 
 

ก.    2     โวลต ์          ข.    4      โวลต ์
            ค.    6      โวลต ์         ง.     9      โวลต ์
 
72. 
 
 
 
 

ระบบคานดงัภาพ  มคีาน ABC  ยาว 6 เมตร ขนาดหน้า 
ตดัสมํ4าเสมอ  ฐานรองรบั B  รบันํ;าหนกั 400 N  อยาก 
ทราบว่าคานหนกักี4นิวตนั 

             ก. 50                   ข. 75                 ค. 100      
             ง. 125                  จ. 150 
73.  แท่งวตัถุทรงลกบาศกข์นาด 10x10x10 cm. นําไปลอย 

ในนํ;า พบว่าจมลงไป 4 cm. ดงัภาพ 
 

 
 
 
 

ถา้นําวตัถุดงักล่าวไปชั 4งในของเหลวที4มคีวามหนาแน่น  
0.60 กรมั/ลบ.ซม.  โดยใหจ้มลงไป 4 เซนตเิมตร อยาก 
ทราบว่าตาชั 4งจะอ่านค่าไดก้ี4กรมั 

            ก.  160  ข. 165  ค. 170 
 ง. 175  จ. 180 
74.  เมื4อดงึแถบกระดาษผ่านเครื4องเคาะสญัญาณเวลาชนิด 

เคาะ 50 ครั ;ง/วนิาท ีปรากฏไดจ้ดุบนแถบกระดาษดงัรปู 
จงหาความเร่งเฉลี4ยที4จุดD 

 
 
 

ก.  3.62  m/s2     ข. 4.62  m/s2      ค. 5.62  m/s2       
ง. 6.62  m/s2      จ. 7.62  m/s2         

 
75. จากแถบกระดาษผ่านเครื4องเคาะสญัญาณเวลาชนิดเคาะ  

50 ครั ;งต่อวนิาท ีปรากฏดงัรปู จงหาอตัราเรว็เฉลี4ย 
ระหว่าง B และ D 

 
 
 

1.  3.75 m/s 2. 3.85 m/s 3. 3.95 m/s             
4.  4.05 m/s      5. 4.15m/s 

76.  เทอรโ์มมเิตอรช์นิดหนึ4งมจีุดเดอืดและจุดเยอืกแขง็ของ 
นํ;า 80o C และ 20o C ตามลาํดบั ถา้ อุณหภมูขิองวตัถุ 
หนึ4งตรงสเกล 50o C แสดงว่าวตัถุนั ;นมอุีณหภูม ิ

 ก.   31.5oC  ข.   37.5o C 
 ค.   50.0o C  ง.   62.5o C 
 จ.   83.3o C 
 77. ทองแดงมวล 1 กโิลกรมั ไดร้บัความรอ้นจากเตาไฟฟ้า 

ขนาด 50 วตัต ์อุณหภูมเิพิ4มจาก 15o C เป็น 50o C ถา้ 
ความจุความรอ้นจาํเพาะของทองแดงเท่ากบั 300  
J/kg.K แลว้ทองแดงจะไดร้บัความรอ้นเท่าใด 

 ก.   5.85 x 103 จลู ข.   1.05 x 104 จลู 
 ค.   1.95 x 104 จลู ง.   1.20 x 105 จลู 
 จ.   1.32 x 105 จลู 
78. เหลก็มวล 500 กรมั ไดร้บัความรอ้นจากเตาไฟฟ้าขนาด 

 60 วตัต ์อุณหภูมขิองเหลก็เปลี4ยนไปในช่วง 80 วนิาท ี
แรกดงัรปู ความจคุวามรอ้นจาํเพาะของเหลก็มค่ีาเท่าใด 

 
 
 
 
 
 

 
 
ก.   0.48 J/kg.K  ข.   220 J/kg.K 

 ค.   320 J/kg.K  ง.   480 J/kg.K 
 จ.   1,440 J/kg.K 
79. โลหะมวล 0.5 กโิลกรมั อุณหภมู ิ200o C ถูกหย่อนลงใน 

นํ;ามวล 0.05 กโิลกรมั ที4 0o C ซึ4งบรรจุอยู่ภายในภาชนะ 
มวล 0.025 กโิลกรมั ความจุความรอ้นจาํเพาะ 850  
J/kg.K อุณหภมูสิดุทา้ย 50o C ความจุความรอ้นจาํเพาะ
ของโลหะนั ;นเป็นเท่าใด 

 ก.   14 J/kg.K  ข.   126 J/kg.K 
 ค.   140 J/kg.K    ง.   154 J/kg.K    จ.   462 J/kg.K 
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80. เตาไฟฟ้าจ่ายพลงังานความรอ้นออกไปในอตัรา 8,000  
จลูต่อนาท ีจงหาว่าจะใชเ้วลานานเท่าใดในการทาํใหนํ้;า  
0.2 กโิลกรมั อุณหภูม ิ20oC เป็น 100oC 

 ก.   2.0 นาท ี  ข.   2.5 นาท ี
 ค.   4.2 นาท ี  ง.   8.4 นาท ี
 จ.   10.5 นาท ี
81. ในการทดลองเพื4อหาความรอ้นจาํเพาะของทองแดง ชิ;น 

           หนึ4งหนกั 0.051 kg ทาํใหร้อ้นครั ;งแรกที4 100 
0
C ใน 

           ไอนํ;า แลว้จุม่ลงในนํ;าที4 27 
0
C มวลของนํ;าในคาลอร ิ

           มเิตอรห์นกั 0.1 kg มวลของถว้ยอะลมูเินียมชั ;นในหนกั  

           0.05 kg ถา้อุณหภมูสิดุทา้ยเป็น 30 
0
C ความรอ้น 

           จาํเพาะของทองแดง จะเป็นเท่าใด 
 1. 0.389x103 J/kg.0c           2. 0.489x103 J/kg.0c                    
            3. 0.589x103 J/kg.0c           4. 0.689x103 J/kg.0c            
            5. 0.789x103 J/kg.0c 
82.   ลกูปืนเคลื4อนที4ดว้ยอตัราเรว็ 100 เมตร/วนิาท ีเขา้ชน 

ผนงั ถา้ 90% ของพลงังานจลน์เปลี4ยนเป็นพลงังาน 
ความรอ้นแก่ลกูปืน จงหาอุณหภูมทิี4เพิ4มขึ;นของลกูปืน 
เมื4อความจุความรอ้นจาํเพาะของลกูปืนเป็น 100 J/kg.K  

 ก.   5oC  ข.   10oC ค.   45oC 
 ง.   50oC จ.   100oC 
 83.  แท่งเหลก็มวล 0.5 กโิลกรมั จะตอ้งมอุีณหภูมเิท่าใดจงึ 

จะทาํใหนํ้;าแขง็ 0.05 กโิลกรมั อุณหภูม ิ-10oC  
กลายเป็นนํ;าที4 50oC เมื4อวตัถุทั ;งสองวางแตะกนั  
(c เหลก็ = 470 J/kg.K) 

 ก.   70oC ข.   96oC ค.   120oC 
ง.   161oC จ.   170oC    

84. ใหพ้ลงังานความรอ้นอย่างสมํ4าเสมอแก่กอ้นนํ;าแขง็ 
อุณหภูม ิ0oC ซึ4งไดค้วามสมัพนัธร์ะหว่างอุณหภมูแิละ 
เวลาดงักราฟ กาํหนดใหค้วามรอ้นแฝงจาํเพาะของการ 
หลอมเหลวและกลายเป็นไอของนํ;าเป็น 336,000 จลู/ 
กโิลกรมั และ 2,260,000 จลู/กโิลกรมั ตามลาํดบั  
จงหาค่า t1 
 
 
 

 
 
  

ก.   5 นาท ี ข.  8 นาท ี ค.   9 นาท ี
ง.   12 นาท ี จ.   15 นาท ี

85. ชายคนหนึ4งใสแ่ว่นสายตายาว  ความยาวโฟกสั  50  cm   

ถา้เขาถอดแว่นออกจะมองเหน็วตัถุใกลท้ี4สดุกี4เซนตเิมตรจงึ 
จะเหน็ชดัเจน  
ก.   20 ข.   30  ค.   50  ง.    80 

86. เมื4อวางวตัถุไวห้น้าเลนสนู์น  ที4ระยะ  10  cm  แลว้เอา 
 กระจกราบมาวางขา้งหลงัเลนสนู์นนี;  ที4ระยะห่างออกไป 10 

cm  พบว่าภาพจะเกดิภาพที4ตําแหน่งเดยีวกบัวตัถุพอด ี
ความยาวโฟกสัของเลนสนู์นมค่ีาเท่าไร 
ก. 10  เซนตเิมตร ข. 5  เซนตเิมตร 
ค.  20 เซนตเิมตร ง. 20/3  เซนตเิมตร 

87. วางวตัถุไวห้น้ากระจกเวา้เป็นระยะ  10  ซ.ม. เกดิภาพจรงิ 
หน้ากระจกที4ระยะ  15  ซ.ม.  กระจกมรีศัมคีวามโคง้เท่าไร 
ก.   6   cm  ข.   8   cm 
ค.   10 cm  ง.    12 cm 

88. ถา้ดชันีหกัเหของเพชรเท่ากบั 5/2  ดชันีหกัเหของแกว้
เท่ากบั 3/2  จงหามุมวกิฤตระหว่างเพชรกบัแกว้ 
ก.   30  องศา ข.   53  องศา 

 ค.   37  องศา ง.    60  องศา 
89.  รถยนตค์นัหนึ4งวิ4งเป็นเสน้ตรงบนทางราบ  เริ4มเหยยีบเบรก 

อย่างสมํ4าเสมอขณะที4มอีตัราเรว็ 36 กโิลเมตรต่อชั 4วโมง  
จนกระทั 4งหยุดนิ4งใชเ้วลา 20 วนิาท ี จงหาระยะทางทั ;งหมด
ตั ;งแต่เริ4มเหยยีบเบรกจนถงึรถหยุด 
ก  100    เมตร                ข  150    เมตร                 
ค  200    เมตร                ง  250    เมตร 

90.  ขวา้งวตัถุขึ;นไปในอากาศโดยทาํมมุ  60 o กบัแนวระดบั 
      หลงัจากเริ4มเคลื4อนที4จนถงึตําแหน่งสงูสดุขอ้ใดต่อไปนี;ถูก 
 ก.   ขนาดของความเร่งลดลง  
 ข.   ขนาดของความเร่งเพิ4มขึ;น 
 ค.   ขนาดของความเร่งเท่าเดมิ   

ง.   ขนาดของความเร่งเป็นศนูย ์
91.   การดลขนาด 100 นิวตนัวนิาท ี ทาํใหว้ตัถุมวล 1 กโิลกรมั  
       เริ4มเคลื4อนที4ดว้ยความเรว็กี4เมตรต่อวนิาท ี
 ก.  1 เมตรต่อวนิาท ี   ข.  10 เมตรต่อวนิาท ี   

ค. 100   เมตรต่อวนิาท ี     ง.  1000   เมตรต่อวนิาท ี
 
92.   ขณะที4ลกูมะพรา้วกาํลงัหล่นจากตน้  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
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1.  ตําแหน่งที4  1  ลกูมะพรา้วมพีลงังานศกัยโ์น้มถ่วงไม ่
มพีลงังานจลน์ 

 2.  ตําแหน่งที4  2  ลกูมะพรา้วมพีลงังานจลน์และ 
พลงังานศกัยเ์พิ4มขึ;น 

 3.  ตําแหน่งที4  3  ลกูมะพรา้วมพีลงังานศกัยโ์น้มถ่วง 
ลดลงพลงังานจลน์เพิ4มขึ;น 

 4.  พลงังานศกัยโ์น้มถ่วงที4ตําแหน่ง 1  เท่ากบัพลงังาน 
จลน์ที4ตําแหน่ง 4  

      ก.  ขอ้  1  และ  2  ถูก ข.  ขอ้  1  และ  3  ถูก 
ค.  ขอ้  3  และ  4  ถูก ง.  ขอ้  1  3  และ  4  ถูก

93.  
                                     
 
   
 
 
 

พจิารณาภาพ  ขอ้ใดกล่าวไม่ถกูต้อง 
       ก.  ตําแหน่งที4  1  เดก็มพีลงังานศกัยโ์น้มถ่วงสงูที4สดุ
 ข.  ตําแหน่งที4  2  เดก็มพีลงังานศกัยล์ดลงสว่นพลงังาน 
      จลน์เพิ4มขึ;น 
       ค.  ตําแหน่งที4  3  ขณะกระทบพื;นเดก็มพีลงังานศกัย ์

     และพลงังานจลน์เป็นศนูย ์
       ง.  จากภาพแสดงว่าพลงังานศกัยส์ามารถแปลงรปูเป็น 

    พลงังานจลน์ได ้
94. จากภาพตําแหน่งใดที4เดก็จะมพีลงังานศกัยส์งูสดุ 
 
 

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

95. ของผสมที4กาํหนดใหต่้อไปนี; 
 (a) AgHO3 + H2O  (b) AgCl + NH3 
 (c)  AgCl + H2O  (d)  C17H35COOH + H2O 

ขอ้ใดบา้งที4สามารถแยกไดด้ว้ยวธิกีารกรอง 
 ก.  (a) กบั (b)  ข.  (c) กบั (d) 
 ค.  (b) กบั (c)  ง.  (a) กบั (d)  
 

96. ขอ้ใดกล่าวถกูต้อง 
 ก.  ดอกสมบรูณ์เพศตอ้งเป็นดอกสมบรูณ์เสมอ 
 ข.  ดอกไม่สมบรูณ์เป็นดอกไม่สมบรูณ์เพศเสมอ 
 ค.  ดอกสมบรูณ์เป็นดอกสมบรูณ์เพศเสมอ 
 ง.  ดอกไม่สมบรูณ์เป็นดอกสมบรูณ์เพศเสมอ 
97. พชืกลุ่มใดที4ไม่มรีะบบท่อลาํเลยีงนํ;าและอาหาร 
 ก.  เฟิรน์ สาหร่ายสเีขยีว สาหร่ายสนํี;าตาล ตนีตุ๊กแก 
            ข.  มอส  เฟิรน์   สาหร่ายสเีขยีว  ไลเคนส ์
 ค.  ตนีตุ๊กแก สาหร่ายสนํี;าตาล สาหร่ายแดง  ไลเคนส ์
 ง.  มอส  ไลเคนส ์ สาหร่ายสนํี;าตาล  สาหร่ายสเีขยีว   
98. ดาวเคราะหช์ั ;นนอกดวงใดที4มทีศิการหมุนรอบตวัเองที4 

ตรงกนัขา้มกบัดาวเคราะหอ์ื4น 
 1. ดาวเสาร ์ 2. ดาวยเูรนสั 3. ดาวพลโูต 

จากขอ้ความขา้งตน้ ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. ขอ้ 2. และขอ้ 3. ข. ขอ้ 1. และขอ้ 2.
 ค. ขอ้  3 .         ง. ขอ้ 2.  จ. ขอ้ 1. 
99.     สิ4งมชีวีติในขอ้ใดที4มคีวามสมัพนัธแ์บบภาวะพึ4งพากนั     
    (mutualism) 
  1.จุลนิทรยีต์รงึไนโตรเจนในปมรากถั �ว 
  2.สาหร่ายสเีขยีวในเนื&อเยื �อปะการงั 
  3.ราที �เจรญิอยู่บนรากพชืบางชนิด 
  4.โพรโทซวัอาศยัอยูใ่นลาํไสป้ลวก 
  ก.1, 2 และ 3          ข. 2, 3 และ 4 
  ค.1, 2 และ 4          ง. 1, 2, 3 และ 4 

100. ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ4งมชีวีติกบัสิ4งแวดลอ้มลกัษณะใด 
 ไม่เพยีงพอที4จะจดัเป็นระบบนิเวศได ้
        ก. บนภูเขาสงูมกัจะพบพชืมากกว่าสตัว ์
        ข. ในปา่โปร่งแหง้แลง้มกัจะมสีตัวเ์ลก็ๆ อาศยัอยู ่
        ค. ตน้งิ;วปา่จะออกดอกชา้ลง ถา้ปีใดอากาศเยน็ลงมากๆ  
        ง. ภูเขาไฟแหง่หนึ4งหลงัระเบดิแลว้ 70 ปี จงึสาํรวจพบ   

    แมงมมุ กบัสาหร่ายบางชนิดเท่านั ;น 
ภาษาองักฤษ (  50  ข้อ  150  คะแนน) 

Part1 Conversation 

 Shopkeeper  :  Can I help you, sir? 
  Nancy  :  Yes. …….101……. 
  Shopkeeper  :  I see. Here you are, sir. 
  Nancy  :  …….102……. 
  Shopkeeper  :  Only 200 baht, sir. 
 101. a. I’m looking for a pocket calculator.  
  b. I’d like your calculator. 
  c. I’m looking at a computer. 
  d. I want to play computer games. 
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102.  a. How expensive it is! 
  b. How much is it? 
  c. How many calculator are there? 
  d. How much is this computer? 
 

    Caller :  …….103……. , please? 
  Joe  :  Yes, who’s speaking, please? 
  Caller :  My name is Narong.  
  Joe  :  …….104……. , please. 
 103. a. What number do you want 
  b. What is your number 
  c. Supannee  
  d. Could I speak to Miss Supannee 
104.  a. Holding                 b. One moment 
  c. Wait                     d. Waiting 
 

 Doctor  :  Can I help you? 
 Mike  :  Yes, I have got a terrible headache.  
 Doctor : …….105…….  
 Mike  :  Yes, a little. What should I do? 
 Doctor : It’s nothing serious. Take this   

prescription to the chemist’s 
  …….106……. 
 Mike : Thank you, doctor. 
 105. a. How do you feel?  
  b. How long have you got  

c. Have you had any fever?  
d. How long did it begin? 

 106. a. Shake the bottle first.  
  b. Keep it in the fridge. 
  c. You’ll feel worse tomorrow.  

  d. You’d better stay in bed for a day or two. 
 

 Jim :  Waiter! Can I have the bill, please? 
 Waiter :  One moment, sir. …….107……. altogether. 
 Jim  :  Here is three hundred baht. …….108……. 
 Waiter  : Thank you, sir. 
 107. a. Here you are           b.  Here it is 

c. That will be two hundred fifty baht  
d.  Would you pay at the cash register 

108 . a. Keep the change.  
  b. I’d like some toothpicks, please. 

c. Will you join us?  
d. Help yourself. 

Sopa : Turn off the radio, please.  
Somsak : Pardon?  
Sopa : I said turn off the radio, please.  
Somsak : All right. Sorry, ................119.................. .  

109.  a. I didn’t hear you.  
b. I’m listening to the radio.  
c. I can’t see you.  
d. I’ll go outside. 

 

Part2 Reading 

Read each given passage carefully. Then choose the best 

answer. 

“The state-owned Indian Airlines has warned its overweight 
air hostesses to shed their kilograms or be grounded, report 
said recently.” 
 
110.  Based on this sentence, who will remain on the 
  ground? 
      1. Indian Airlines    2. the reports 
 3. their kilograms   

4. Overweight air hostesses 
111.  Five students at Wang Klai Kangwon School in  

Prachuab Khiri Khan are experiencing a once-in-a- 
lifetime opportunity-they are students of His Majesty  
the King. 

   Why are the students excited about learning? 
 1. Because of His Majesty the King. 
 2. Because His Majesty the King is their teacher. 
 3. Because they study in the palace. 
 4. Because they are delighted.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 112.  What is not true about the Sydney? 

Sydney is the oldest, largest, and liveliest city 
with a popular of over 3,000,000. It is a colorful modern 
city with green parks and flower everywhere. Sydney has 
many attractions which tourists can enjoy such as 
beaches, Zoo, Koala Bear Park, and an Opera House. 
There is a variety of entertainment in Sydney for example 
restaurants, cinemas, nightclubs, and sport clubs. Sydney 
is a city with a good transportation. It provides people with 
train, underground, bus, taxi. Sydney has a very pleasant 
climate. The average temperature in summer is 21.7C 
and in winter 12.6 C. 
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 1. Sydney has a population of over 3,000,000.
 2. It is the oldest city in the world. 
 3. It is the largest city in Australia.  
 4. It is a colorful city.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
113.  The circus is the ……………… 
 1. water sport show  

2. trained animal show   
3. dancing show   
4. magic show 

114.  The show comes from………………….. 
 1. Indoor stadium   

2. Ramkhumhaeng Road.   
3. Siberia   
4. Russia 
 

Indication: For the temporary relief of cough and nasal 
congestion as may occur with the common cold or with 
inhaled irritants. 
Directions for use : Adult : 2 teaspoonfuls every four hours, 
not to exceed 12 teaspoonfuls in a 24-hour period; children 
6 to under 12 years; 1 teaspoonful every four hours, not to 
exceed 6 teaspoonfuls in a 24- hour period; children 2 to 
under 6 years; 1/2 teaspoonful every four hours, not to 
exceed 3 teaspoonfuls in a 24- hour period; children under 2 
years; use as directed by a physician 

 
115.  This medicine is a ….. …… . 

1. liquid   2. tablet  
 3. capsule  4. balm 
116.  According to these directions, what is the maximum 

dose for adults? 

1. Two teaspoonfuls every four hours 
 2. Three teaspoonfuls in a 24-hour period 

3. Six teaspoonfuls in a 24-hour period 
 4. Twelve teaspoonfuls in a 24-hour period 
Part 3 “Vocabulary” 

Choose the correct words to complete the sentences. 

117.  We must have an ---- supply of food before we start     
our journey. 

 a. absolute  b. abstract 
 c. abundant  d. aboard 
118.  It is a very strange fact that frogs ---- water through  

their skins. 
 a. accelerate  b. balance 
 c. access  d. absorb 
119.  One should never ---- the importance of family life 

in the overall development of a child. 
 a. capture  b. calculate 
 c. gamble  d. underestimate 
120.  Yesterday morning, I found my little bird lying dead 

inside his _____. 
 a. cave   b. cage  
 c. cemetery  d. pavement 
121.  Theft and ---- are still among the most serious 

crimes in many countries. 
 a. welfare  b. homicide 
 c. sacrifice  d. ignorance 
122.  All the runners had completed the first ---- of the 

race when a sudden rain started. 
 a. hint   b. ladder 
 c. lane   d. lap 
123.  In twenty years' time, the food supplies will be so 

_____  for some countries that people will start  
      immigrating in huge numbers. 
 a. scale   b. scarce  

c. scan   d. scare 
124.  Many people in the world are forced to leave their  

countries and become ---- because of their  
      religious or political views. 
 a. patriot  b. peasant 
 c. refugee  d. bandit 
125.  Skepticism is a belief that all beliefs can be proved  

false; thus, to avoid the ____ of being wrong,  
       it is best to believe nothing. 

The Great  
Moscow Circus  
Indoor Stadium, Ramkhumhaeng Road. 
A total of 15 acts perform in the show 
With more than a dozen Siberian tiger, 
Russian Brown Bears, Chimpanzee, and 
flocks of birds. 
April 15- May 15, 2010 
Call for reservation: 02-567-5536 
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 a. satisfaction  b. confidence 
 c. frustration  d. penetration 
 e. unification 
126.  It is commonly thought that a tree standing alone is  

more ____ struck, though in some forest  
       areas, lightning scars can be seen on almost every 
  tree. 
 a. deliberately  b. astonishingly  

c. predictably  d. frequently 
 e. contradictorily 
127.  Eagles locate and catch dead fish much more 
  rapidly and efficiently than live fish, because dead 
      fish ______ with their light underside up, making 
  them easier to see. 
 a. float  b. depict  c. sink 
 d. strand e. convene 
128.  Born in Great Barrington, Massachusetts, W.E.B.  

Du Bois became the most _____ and effective 
      spokesperson for the full rights of African  

Americans before World War II. 
 a. respected  b. unbearable 
 c. insignificant  d. manipulated 
 e. vaccinated 
129.  Contrary to popular belief, present-day historians  

see the Renaissance as an economic ____and  
argue that a lot of peasants and urban poor, the 
majority of the population, worsened during this  

      period. 
 a. progression  b. cevolution 
 c. regression  d. flexibility 
 e. legend 
130.  Egypt, the Arab world's most populous country, has  

gone on high alert after a warning from the  
      UN that the ______ bird flu could hit North Africa  

and the Middle East. 
 a. elaborate  b. amusing 
 c. confident d. deadly e. determined 
Part 4 “Grammar” 

Choose the appropriate options to complete the 

sentences 

131.  The captain _____ the rope so tightly round the  
post that I _____ it. 

 A) was tying / haven't undone   

B) has tied / wouldn't undo 
 C) had tied / couldn't undo   

D) ties / can't have undone 
 E) would tie / can't undo 
132.  _____ both the Balkan Wars and World War I,  

women took on extra work...... the men were away  
at the front. 

 A) During / while  B) When / so that 
 C) Until / how  D) After / by the time 
 E) Since / as if 
133.  We've been given a list of books ___ throughout  

the semester, but some are so rare that___them  
      will be difficult. 
 A) having read / to find  

B) to be read / finding 
 C) to read / being found  

D) to be reading / to have found 
 E) reading / to be found 
134.  On the Richter scale, the size of an earthquake is 
  measured by_____energy is released when the  
       fault line moves. 
 A) the more  B) how much 
 C) such a lot of  D) whether 
 E) more than 
135.  ___ to get up at 4:30 every morning was the most 

difficult part of ___ in a monastery for a month. 
 A) To have / to have lived      B) Had / to live
 C) Have / to be living D) Having had / lived
 E) Having / living 
136.  Dave hasn't worked since he had a serious  

accident on the assembly line at the soft drinks  
       factory, _____ ? 
 A) has he  B) hadn't he 
 C) wasn't it  D) hasn't there 
 E) was there 
137.  Down syndrome,_____by an additional  

chromosome, usually ______ in mental impairment 
and other conditions. 

 A) is caused / will result  
B) to be caused / was resulted 

 C) causing / is resulted    
D) caused / results 

 E) was caused / resulted 
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138.  ______ we get to the airport, _____ time we will 
have for shopping before take-off. 

 A) As much / the least   
 B) So much / that 
 C) Whenever/just as   
 D) The more / the less 
 E) The sooner / the more 
139.  Even though there are many oases in the Sahara,  

the desert is____immense___travellers may go  
      for days before reaching them. 
 A) more / than  B) much / as 
 C) how / for  D) too / while 
 E) so / that 
140.  The television channels____special bulletins every  

hour today because the prime minister _____  
desperately ill. 

 A) broadcast / will have been  
 B) had broadcast / has been 
 C) are broadcasting / is    

D) will broadcast / had been 
 E) were broadcasting / will be 
141.  Flies are ____ insects. 
 a. a   b. an  
 c. the   d. - 
142.  Is a fly ____ insect? 
 a. a   b. an  
 c. the   d. - 
143.  Sue _____  come to school today. She was sick. 
 a. didn't    b.not   

c. went   d. won't 
144.  How many ____ can you eat in 20 minutes? 
 a. cheese  b. milk  
 c. coffee   d. apples 
145.  The authors......I admire most are those......continue 

writing despite severe criticism. 
 A) whom / who  B) which / what  

C) who / how  D) that / whose 
 E) what / whom 
146.  The leaders of the revolution imprisoned ......that  

had been connected with the former government. 
 A) whichever  B) everyone 
 C) anywhere  D) whomever 
 E) something 

147.  She said she ____ late at the office that evening  
and that she ____ home till about eleven. 

 a. is working / got   
 b. would work / isn't getting 
 c. was working / gets   
 d. would be working / wouldn't get 
 e. will be working / was getting 
148.  You go to London every day, _________ you? 
 a. can’t   b. won’t   
 c. don’t   d. aren’t 
149.  You haven’t got a camera , _________ you? 
 a. do   b. have  
 c. haven’t  d. will 
150.  You come here often,_______ you? 
 a. don’t   b.come  
 c.haven’t  d. do 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


