
 
 

Pre-Test คร้ังที่ 5/2553 
 

จัดสอบโดย เว็บไซตนายรอยไทย (www.thaicadet.org) 
วิชา  วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  

วัน - เวลาสอบ วันเสารท่ี 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 - 11.30 น.    
จํานวนขอสอบ ท้ังหมด 120 ขอ (จํานวน 13 หนา) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วิชาวิทยาศาสตร (60 ขอ) 
1. ปมรากถั่วจะเกดิมากเม่ือใด 

1. ในดิน มีเช้ือไรโซเบียม    
2. มีธาตุไนโตรเจนนอย และดินมีสภาวะไมเปนกรดเบสมากเกินไป 
3. มีน้ําและฟอสฟอรัสในดินมากพอ   
4. มีอุณหภูมิประมาณ 20 - 30 องศาเซลเซียส 

ก. ถูกทุกขอ  ข. ขอ 1. และ 3.  ค. ขอ 2. 3. และ 4. ง. ขอ 2. และ 3. 
2. เม่ือทดลองหยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดลงในปุยท่ีมีไนโตรเจนในรูปของยูเรีย หรือเกลือแอมโมเนีย  

จะไดกาซมีกลิ่นฉุน สารในขอใดที่นํามาทดสอบตามวิธีดังกลาวแลวไมไดกาซ 
ก. โพรแตสเซียมไนเตรต ข. ปสสาวะ  ค. ปุยหมัก  ง. ปุยคอก 

3. สารใดใชทดสอบปุยวามีไนโตรเจนอยูในรูปสารประกอบเกลือแอมโมเนยีหรือยูเรีย 
ก. 3HNO   ข. 23 )(NOCa   ค. 2)(OHCa   ง. HCL  

4. การทดสอบปุยเคมีประเภทเกลือแอมโมเนีย ขอใดกลาวถูกตอง 
ก. ใสสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดจะเกิดกาซมีกลิ่นฉุน เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเปนนํ้าเงิน 
ข. ใสสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจะเกิดกาซมีกลิน่ฉุน เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเปนนํ้าเงิน 
ค. ใสนํ้าปูนใสจะเกดิกาซมีกลิ่นฉุน เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากนํ้าเงินเปนแดง 
ง. ใสนํ้าสมสายชูจะเกิดกาซไมมีสี ทําใหนํ้าปูนใสขุน 

5. ถาตองการเรงใหตนไมออกดอกและผลิผล ควรใชสารเคมีชนดิใด และใชอยางไร 
 ก. เอทิลีน ใชพน     ข. เอทิลีน ใชทา   
 ค. โพแทสซียมไนเตรต ใชพน   ง. โพแทสซียมไนเตรต ใชทา  
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6. การใชฮอรโมน หรือสารเคมีเพ่ือกระตุนการเจริญเติบโตในสัตวนั้น ใชอยางไร 
ก. ถาใชมากสัตวจะโตเร็วมาก ถาใชนอยสัตวจะโตชา  
ข. ถาใชนอยสัตวจะโตเร็ว แตถาใชมากสัตวกลับไมเจริญเติบโต 
ค. ใชในปริมาณท่ีพอเหมาะ สัตวจะเจริญเติบโตไดดี 
ง. ใชมากเกินไป สารเคมีจะสะสมอยูในเน้ือสัตว เปนอันตรายตอผูบริโภค 

7. หลักการสาํคัญท่ีใชในการเก็บรักษาและแปรรปูผลิตผลทางการเกษตร คือ 
ก. เปลี่ยนแปลงชนิดของสารอาหาร จากรูปหน่ึงไปสูอีกรูปหน่ึง 
ข. ทําใหผลผลิตทางการเกษตรมีคุณคาทางอาหารสูงขึ้น 
ค. รักษาคุณคาของอาหาร และปองกันการเสื่อมสภาพ 
ง. อาหารน้ันๆ ยังคงสภาพเหมือนเดิม 

8. การใชความรอนกับเนื้อสัตว ผกัและผลไม เปนการเก็บรักษาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ความรอนจะทําให 
 ก.  ไขมันในจุลนิทรียแข็งตัว   ข. คารโบไฮเดรตในจุลินทรียแข็งตัว 
 ค.  โปรตีนในจุลินทรียแขง็ตัว   ง. โปรตีนในจุลินทรียออนตัว 

9. การฉายรังสอีาหารเปนการเกบ็รักษาอาหารวิธีหนึ่ง โดยใชสารกาํมันตรังสี เนื่องจากรังสีทําให 
ก. จุลินทรียหยุดการเจริญเติบโต หรือสามารถฆาจุลินทรียได 
ข. โปรตีนในจุลินทรียถูกทําลาย 
ค. อาหารจะสุก ทําใหจุลินทรียทําลายไมได 
ง. อาหารจะแหง ทําใหจุลินทรียทําลายไมได 

10. จากรูป    ถาตาช่ังอานได 100 กรัม 
     เม่ือ มวลของน้าํ = 20 กรัม, มวลของถัง = 30 กรัม และ มวลของวัตถุ A = 250 กรัม 
     แสดงวา ความหนาแนนของวตัถุ A มีคาเทากับเทาใด 
      ตอบ     

3/ cmg  
 
 
11. จากรูป    AB เปนคาน ท่ีถูกแรง P กระทําท่ีจุด A โดยมีจุดหมุนท่ี B และ  
      มุม ACB กาง o90  ดังนั้น โมเมนตของแรง P เทากับเทาใด  
      (เชน ABP× เปนตน แต ABP×  ไมใชคําตอบนะครับ) 

ตอบ       

 
12. Anna มวล 30 กิโลกรัม เลนไมกระดานหก กับ Gere ซ่ึงมีมวล 50 กิโลกรัม ถา Anna และ Gere  

นั่งอยูท่ีปลายกระดานหกท้ังสองขาง ท่ียาวขางละ 2.50 เมตร Anna จะตองไปชวนเพ่ือนซ่ึงมีมวล 25 กิโลกรัม 

มานั่งหางจากเธอเทาใด จึงจะเลนกระดานหกไดอยางสมดุล 
ตอบ    เมตร   



 
- 3 -

13. ตาช่ังแบบ 2 จาน ประกอบดวยคานแบบสมํ่าเสมอ มีจุดหมุนอยูท่ีกึ่งกลางคานพอดี แตจานท้ังสองหนักไมเทากัน 

ในการชั่งหาน้ําหนักของมวล P จะตองวางมวล P ไวบนจานซาย และพบวาจะตองเพ่ิมน้ําหนัก x บนจานขวา 
ตาช่ังจึงจะสมดุล แตถาวางมวล P ไวบนจานขวา จะตองเพ่ิมน้ําหนัก y บนจานซาย ตาช่ังจึงจะสมดุลไดอีกคร้ัง 

ดังนั้น มวล P มีขนาดเทาใด 
ตอบ        กิโลกรัม 

14. คาน AB สมํ่าเสมอ ยาว 2 เมตร หนัก 10 นิวตัน ปลาย A ติดแนนกับกําแพง ปลาย B มีเชือกผูกแขวนไวให
คานอยูในแนวราบ และเชือกอยูในแนวด่ิง เชือกทนแรงดึงสูงสุดไดเพียง 30 นิวตัน ถาจะแขวนปายโฆษณาหนัก 

25 นิวตันบนคานนี้ จะแขวนไดไกลท่ีสุดจากกําแพงเทาใด โดยเชือกไมขาด 
ตอบ    เมตร 

15. Nut และ Lim ชวยกันแบกคานสมํ่าเสมอ EF หนัก W นิวตัน และมีตะกราของหนัก 4W นิวตัน แขวนตรง

กึ่งกลางคาน โดย Nut แบกคานท่ีปลาย E และถา Lim ตองออกแรง 3 เทาของแรงท่ี Nut แบก ดังนั้น Lim 
ตองแบกตรงจุดหางจากปลาย E เปนระยะเศษสวนเทาใดของความยาวคาน EF 

(เชน ตอบวา 
4
1
แต 

4
1
ไมใชคําตอบนะครับ) 

   ตอบ                             
 
16. แผนกระดานสปริง ST บนขอบสระวายน้ํา มีขนาดสมํ่าเสมอ  

น้ําหนัก 300 นิวตัน ถูกยึดอยูท่ีหัวเสา U และ V ซ่ึงอยูหางกัน 

เปนระยะ 
5
2
ของความยาวคาน ST ถานักวายน้ําซ่ึงหนัก 400 นิวตัน  

ยืนท่ีปลาย T ขณะนี้ เสา U ตองออกแรงกี่นิวตัน เพ่ือยึดปลาย S ไว 
  ตอบ     นิวตัน 
 
17. จานคลองโซจักรยานมีเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร และแขนของบันไดท่ีติดกับจานนั้น ยาว 20 เซนติเมตร 

เชนกัน, Hat ข่ีจักรยานคันนี้ เม่ือเร่ิมออกตัวเขาประมาณไดวาตองออกแรงกดที่บันไดเทากับ 
4
1
ของน้ําหนักตัวเขา  

รถจึงจะเร่ิมเคลื่อนท่ี ถา Hat มีน้ําหนัก 400 นิวตัน จงหาวา โซดึงจานดวยแรงกี่นิวตัน 
ตอบ     นิวตัน  
 

18. -จากรูป ในการยกกลองวัตถุขนาดใหญ หนัก 6,000 นิวตัน ข้ึนไปไวบนหลังคาตึก 

โดยลากวัตถุไปตามไมกระดาน ยาว 10 เมตร ดังรูป จะใชเวลา 12 วินาที 

แสดงวาเครื่องจักรท่ีใชยกวัตถุในครั้งนี้ใชกําลังกี่กิโลวัตต 
      ตอบ     กิโลวัตต 
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19. จากรูปท้ังสอง จะไดวา      ก.   21 EE <    
         ข.   21 EE =    
         ค.   21 EE >    
         ง.   ไมมีขอถูก 
 
 
 

20. การท่ีวัตถุท่ีอยูนิ่ง พยายามรักษาสภาพอยูนิ่งเอาไว ในขณะท่ีวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีก็พยายามรักษาสภาพการเคลื่อนท่ี

เอาไวเชนกัน นอกจากมีแรงภายนอกมากระทํา สภาวะแบบนี้เรียกวา 
ก.   ความเสียดทาน  ข.   ความฝด  ค.   ความเฉ่ือย  ง.   ความหนัก 

21. เคร่ืองยนตดีเซล แมไมใชหัวเทียนแตก็สามารถจุดระเบิดในหองเผาไหมได โดยใชกระบวนการใด 
ก. การอัดอากาศใหมีปริมาตรเล็กลง ทําใหเกิดความรอนและความดันสูง จนเกิดการเผาไหมเชื้อเพลิง 
ข. การเสียดสีระหวางกระบอกสูบ และลูกสูบ จนเกิดความรอนและการจุดระเบิด 
ค. เม่ือฉีดพนไอนํ้ามันเขากระบอกสูบ จะเกิดการเสียดสีจนลุกไหม 
ง. เม่ืออัดอากาศพรอมกับฉีดละอองนํ้ามันขนาดเล็ก ในขณะท่ีมีการลดความดันและเพิ่มอุณหภูมิสูงมาก  

จนสามารถติดไฟ 
22.  นักสํารวจสมบัติในเรือท่ีจมกลางมหาสมุทรลําหนึ่งพบวา เม่ือสงคลื่นเสียงจากเรือสํารวจลงไปหาเปาหมาย 

ในแนวด่ิง เปนเวลา 0.30 วินาที จึงจะไดยินเสียงสะทอนกลับ จงหาวา เรือจมอยูในระดับความลึกกี่เมตร  

ถาอัตราเร็วของเสียงในน้ําทะเล เทากับ 1.540 กิโลเมตร ตอวินาที 
  ตอบ      เมตร  
23. ลูกเสือสองกลุมออกเดินทางไกลไปตามถนนสายหนึ่ง โดยเดินแยกกันในทิศทางตรงขาม หลังจากออกเดินแลว

เปนเวลา 1 ช่ัวโมง ลูกเสือกลุมหนึ่งยิงพลุข้ึนตามแนวด่ิง ลูกเสืออีกกลุมหนึ่งจะไดยินเสียงหลังจากการยิงพลุไป 

60 วินาที ถาอัตราเร็วของเสียงในอากาศ, ในขณะนั้น, เปน 350 m/s และลูกเสือท้ังสองกลุมออกเดนิดวยอตัราเร็ว
ท่ีเทากัน จงหาอัตราเร็วในการเดินทางของลูกเสือหมูใดหมูหนึ่ง 

ตอบ    m/s   
24. แมแรงท่ีใชสําหรับยกรถอันหนึ่ง มีดามหมุนยาว 50 เซนติเมตร ชวงเกลียว 7 เกลียว ตอ 4 เซนติเมตร ตองการ

ยกของหนัก 100 นิวตัน ตองออกแรงเทาใด และมีการไดเปรียบเชิงกลเทาใด 
ตอบ   ตองออกแรง    นิวตัน  และมีการไดเปรียบเชิงกล  =     

25. กะลาสี 4 คน ชวยกันกวานสมอเรือ โดยใชกวาน 4 อัน แตละอันยาว 1 เมตร แตละคนออกแรงคนละ 40 นิวตัน 

ถาเพลามีรัศมี 0.5 เมตร จงหาวาสมอเรือมีมวลกี่กิโลกรัม  
 (ถามวล 1 กิโลกรัม = แรง 9.8 นิวตัน)  

ตอบ    กิโลกรัม 
 



 
- 5 -

26. ชายคนหนึ่งออกแรง 75 นิวตัน ผลักถังใบหนึ่งใหข้ึนไปตามไมกระดาน ยาว 10 เมตร ท่ีถูกวางพาดอยูกับช้ันลอย
ท่ีเก็บของสูง 2 เมตร ถังใบนั้นมีน้ําหนักเทาใด และมีการไดเปรียบเชิงกลเทาใด 

ตอบ ถังหนัก     นิวตัน และมีความไดเปรียบเชิงกล     เทา 

27. กลองโลหะทรงกระบอก สูง 20 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีหนาตัด 200 ตารางเซนติเมตร เม่ือนําไปลอยในน้ํา พบวา 

มีสวนท่ีโผลพนน้ํา 8 เซนติเมตร ปริมาตรโลหะท่ีใชทํากลองมีคาเทาใด โดยกําหนดความหนาแนนของโลหะ  

และน้ํา เทากับ 8 และ 1 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ 
ตอบ     ลูกบาศกเซนติเมตร 

28. วัตถุกอนหนึ่ง มวล 200 กรัม มีปริมาตร 1,200 ลูกบาศกเซนติเมตร ลอยอยูในน้ํา จงหาวาวัตถุกอนนี้จมอยูในน้ํา
เปนปริมาตรเทาใด และถาตองการใหวัตถุนี้จมปร่ิมน้ําพอดีแลว ตองใชวัตถุวางทับเปนมวลกี่กิโลกรัม 

ตอบ   วัตถุจมอยูในนํ้า     ลูกบาศกเซนติเมตร 
             และตองใชวัตถุกดทับ ท่ีมีมวล    กิโลกรัม 
29. ไมอันหนึ่งมีความหนาแนน 0.8 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร เม่ือนําไปใสในของเหลวชนิดหนึ่งท่ีอยูในถวย ปรากฏ

วาไมแทงนี้จมปร่ิมของเหลวพอดี และมีของเหลวลนออกมา 12 ลูกบาศกเซนติเมตร จงหามวลของไมแทงนี้ 
ตอบ     กิโลกรัม 

30. วัตถุมวล 50 กรัม เม่ือนําไปช่ังในน้ําจะมีมวล 30 กิโลกรัม และเม่ือนําไปชั่งในของเหลวอีกชนิดหนึ่งจะมีมวล  
34 กรัม จงหาความหนาแนนของของเหลวนั้นในหนวยกรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 

ตอบ     กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
31. ช้ันบรรยากาศใดท่ีมีปริมาณกาซโอโซน ( 3O ) อยูเปนปริมาณมากกวาช้ันอื่นๆ เพ่ือทําหนาท่ีดูดกลืนรังสี  

Ultra Violet จากดวงอาทิตย 
  ก.   Troposphere      ข.   Stratosphere      ค.   Mesosphere  ง.   Thermosphere  
32. กําหนดความหนาแนนของปรอท มีคา 13.6 3/ cmg  จงหาความถวงจําเพาะของปรอท 

ตอบ        
33. โลหะ A มีปริมาตร 15 3cm มีมวลเทากับโลหะ B ท่ีมีปริมาตร 63 3cm  ถาโลหะ A มีความหนาแนน  

10.5 3/ cmg  แลว โลหะ B มีความหนาแนนเทาไร 
ตอบ     

3/ cmg    

34. ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อากาศ 4 ลูกบาศกเมตร มีไอน้ํา 40 กรัม และท่ีอุณหภูมิเดียวกันนี้ ทําใหอากาศ

อิ่มตัวดวยไอน้ําแลว อากาศปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร จะมีไอน้ํา 25 กรัม จงหาความช้ืนสัมบูรณ และความช้ืน

สัมพัทธ 
  ตอบ ความชื้นสัมบูรณ เทากับ    

3/ mg  
           และความชื้นสัมพัทธ เทากับ    %  
35. จากการวัดความชื้นของบริเวณหนึ่ง ไดความช้ืนสัมพัทธ 60% และไดความชื้นสัมบูรณ 50 3/ mg จงหาวา  

ณ อุณหภูมิดังกลาว ไอน้ําจะมีคาไดมากท่ีสุดคิดตอปริมาตรไดเทาไร 
ตอบ    

3/ mg   
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36. ในเมฆช้ันกลาง (Medium Cloud) เปนเมฆท่ีมีความสูงระหวาง 2,000 – 6,000 เมตร โดยมีเมฆท่ีอยูในช้ันนี้คือ 
ก. Stratocumulus ข. Nimbostratus  ค. Altocumulus  ง. Cirrostratus 

37. ช้ันบรรยากาศ หอหุมโลกไวไดเพราะเหตุใด 
ก. เพราะแรงดึงดูดระหวางมวลของโลก และมวลของอากาศ 
ข. เพราะแรงทางไฟฟาของโลก และประจุไฟฟาของอากาศ 
ค. เพราะแรงทางแมเหล็กของโลกกับอากาศ 
ง. เพราะแรงทางนิวเคลียรของโลกกับอากาศ 

38. จากกฎแรงดึงดูดของมวล 2
21

r
mgmF = จงตอบคําถามวา คา g มีคาเทากับเทาใด ในหนวย 

22 / kgNm  

ก. 91067.6 −×       ข. 111067.6 −×       ค. 131067.6 −×       ง. 151067.6 −×   
39. ในช้ันบรรยากาศช้ันลางสุดของโลก ความสัมพันธระหวางความดันและความหนาแนนของอากาศเปนอยางไร 

ก. เม่ือความสูงเพิ่มขึ้น ความดันเพิ่มขึ้น ความหนาแนนก็เพิ่มขึ้น 
ข. เม่ือความสูงเพิ่มขึ้น ความดันเพิ่มขึ้น แตความหนาแนนลดลง 
ค. เม่ือความสูงเพิ่มขึ้น ความดันลดลง แตความหนาแนนเพิ่มขึ้น 
ง. เม่ือความสูงเพิ่มขึ้น ความดันลดลง และความหนาแนนก็ลดลง 

40. ในการใชปรอททําบารอมิเตอรท่ีระดับน้ําทะเล ปรอทจะข้ึนสูง 76 cm และมีความหนาแนน 13.6 3/ cmg  

ถาใชของเหลวท่ีมีความหนาแนน ½ ของความหนาแนนปรอท ของเหลวชนิดนี้จะสูงกี่เซนติเมตรท่ีระดับน้ําทะเล 
ตอบ     เซนติเมตร 

41. ไฮโกรมิเตอร ชนิดเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหงและกระเปาะเปยก มีอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง 

เทากับ Co30 ท้ังสองวัน แตในวันแรกเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยกมีอุณหภูมิ Co25  ในขณะท่ีในวันท่ีสอง 

มีอุณหภูมิ Co20 แสดงวา 
ก. อุณหภูมิของอากาศในวันท่ี 1 สูงกวาในวันท่ี 2 ข. อากาศในวันท่ี 1 แหงกวาในวันท่ี 2 
ค. อากาศในวันท่ี 2 แหงกวาในวันท่ี 1   ง. อุณหภูมิของอากาศในวันท่ี 2 สูงกวาในวันท่ี 1 

42. เลนสนูน ทางยาวโฟกัส 15 cm ถาวางวัตถุใหหางจากเลนสนี้ 10 cm ภาพท่ีเกิดข้ึนจะเปนภาพชนิดใด และอยูท่ี

ตําแหนงใด (ขีด / ในกลอง และตอบคําถาม)  
ตอบ       ภาพจริง   ภาพเสมือน  หางจากเลนส     cm 

43. ฉากรับภาพ วางหางจากเลนส 20 cm มีวัตถุสูง 4 cm อยูหนาเลนส ภาพท่ีเกิดข้ึนบนจอมีขนาด 16 cm จงหาวา
เลนสท่ีใชเปนเลนสชนิดใด และมีความยาวโฟกัสเทาใด (ขีด / ในกลอง และตอบคําถาม) 

ตอบ  เลนสนูน   เลนสเวา  ความยาวโฟกัส     cm 

44. วางท่ีกั้นแสงรูป Iron Man พรอมกับเปดไฟฉายหางจากเลนสนูนท่ีมีความยาวโฟกัส 40 cm เปนระยะ 30 cm 
ไดภาพ Iron Man หัวต้ัง อยูดานหนาเลนส จงหาขนาดของภาพท่ีเกิดข้ึน และชนิดของภาพ (ขีด / ในกลอง 
และตอบคําถาม) 

  ตอบ  ภาพจริง   ภาพเสมือน 
   ขนาดภาพของ Iron Man =       cm หรือคิดเปน    เทาของวัตถุ  
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45. เม่ือวางวัตถุหาจากเลนส 9 cm ไดภาพหางจากเลนส 36 cm ดานเดียวกับวัตถุ เม่ือเลื่อนวัตถุออกหางจากเลนส
มากข้ึนจนหางจากเลนส 24 cm ภาพท่ีเกิดข้ึนจะเปนแบบใด 

  ตอบ  ภาพจริง   ภาพเสมือน 
   ตําแหนงของภาพ หางจากเลนสเปนระยะ    cm 

46. เม่ือปลอยดาวเทียมใหไปโคจรรอบดาวเคราะห จะเกิดแรงดึงดูดระหวางดาวเทียมกับดาวเคราะหนั้น แรงดึงดูดนี้

ข้ึนอยูกับ 1. ระยะทางระหวางดาวเคราะหกับดาวเทียม 2. มวลของดาวเทียม 
  3. มวลของดาวเคราะห   4. ขนาดของดาวเคราะหและดาวเทียม 

  ก. ขอ 1.   ข.  ขอ 1. และ 2.   ค.  ขอ 1. 2. และ 3. ง.  ถูกทุกขอ 
47. ถานไฟฉายกอนหนึ่ง มีแรงเคลื่อน 1.5 โวลต เม่ือตอกับความตานทานภายนอก 2 โอหม กระแสผานวงจร  

0.25 แอมแปร จงหาขนาดความตานทานภายใน 
ตอบ       โอหม 

48. ถานไฟฉาย 1 กอน มีแรงเคลื่อนไฟฟา 1.5 โวลต มีความตานทานภายใน 1.5 โอหม 

เม่ือนําไปตอเปนวงจรกับหลอดไฟหลอดหนึ่ง ปรากฏวากระแสไฟฟาไหลผานหลอดไฟ 

0.3 แอมแปร จงหาความตานทานของหลอดไฟฟาดังกลาว 
  ตอบ    โอหม 

49. เซลลไฟฟาเซลลหนึ่ง เม่ือใชลวดความตานทาน 2.5 โอหมมาตอ ไดกระแส 0.5 แอมแปร เม่ือเอาลวด 7 โอหมมา
ตอไดกระแส 0.2 แอมแปร จงหาแรงเคลื่อนไฟฟา และความตานทานภายในเซลล 

  ตอบ  แรงเคลื่อนไฟฟา    โวลต และความตานทานภายในเซลล    โอหม 
50. เซลลไฟฟา A มีแรงเคล่ือนไฟฟา 2 โวลต มีความตานทานภายใน 2 โอหม เซลลไฟฟา B มีแรงเคล่ือนไฟฟา 

 5 โวลต มีความตานทานภายใน 4 โอหม จงคํานวณหาความตานทานของเสนลวดเสนหนึ่ง ซ่ึงนํามาตอกับ

เซลลไฟฟาของเซลล B จะมีกระแสไฟฟาไหลผานวงจรเปน 2 เทาของการเอาลวดเสนนี้ไปตอในวงจรของเซลล A 
ตอบ    โอหม 

51. ในการตอลวดความตานทานเสนหนึ่ง กับลวดความตานทานท่ีมีคา 100 โอหม แบบอนุกรม เม่ือวัดดวย

แอมมิเตอรมีคา 1.5 แอมแปร และใชโวลตมิเตอรวัดได 220 โวลต จงหาความตานทานของลวดท่ีนํามาตอกับ
ลวด 100 โอหม 

ตอบ    โอหม 

52. ลวดความตานทาน 2 เสน คือ P และ Q เม่ือนํามาตอกันแบบอนุกรม จะไดความตานทานรวม 27 โอหม  

แตเม่ือนํามาตอแบบขนาน จะไดความตานทานรวม 6 โอหม จงหาความตานทานของลวด P และลวด Q 
ตอบ   ลวด P มีความตานทาน    โอหม และ ลวด Q มีความตานทาน    โอหม 

53. จะตองนําถานไฟฉายกี่กอนมาตอกันแบบอนุกรม เพ่ือใหไดกระแสไฟฟา 0.5 แอมแปร หลังจากนําถานไฟฉาย
เหลานั้นมาตอกับความตานทานภายนอก 10 โอหม ถาถานไฟฉายแตละกอนมีแรงเคล่ือนไฟฟา 1.5 โวลต และ
ความตานทานภายใน 1.0 โอหม 

ตอบ    กอน 



 
- 8 -

54. แบตเตอร่ีชุดหนึ่งประกอบดวย เซลลไฟฟา 6 เซลล มีแรงเคล่ือนไฟฟา
เซลลละ 2 โวลต ความตานทานภายในเซลลละ 1 โอหม นําไปตอ

อนุกรมกับความตานทานภายนอก ดังภาพ จงหากระแสไฟฟาท่ีไหล

ภายในวงจร 
  ตอบ    แอมแปร 
55. ถาในบาน มีอุปกรณไฟฟาดังนี้ 
  หมอตมน้ําไฟฟา 1,000 W = 1 เคร่ือง หลอดเรืองแสง 40 W = 1 หลอด 
  เตาไฟฟา 750 W = 1 เตา   และ ตูเย็น 150 W = 1 ตู 
 ถาอุปกรณเหลานี้ถูกใชงานวันละ 1 ช่ัวโมง เดือนละ 30 วัน เสียคาไฟ unit ละ 2 บาท จะเสียคาไฟฟา 

เดือนละกี่บาท 
  ตอบ    บาท 

56. ในการทําน้ําแข็งมวล 50 กรัม เปล่ียนสถานะเปนไอน้ําเดือดท่ี 100 องศาเซลเซียส จนหมดนั้น ตองใชพลังงาน

ความรอนเทาใด กําหนดใหน้ํามวล 1 กรัม มีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1 องศาเซลเซียส ตองใชพลังงานความรอน 1 แคลอรี 
ตอบ    แคลอรี 

57. นําวัตถุชนิดหนึ่ง มีมวล 200 กรัม อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ไปใสลงในน้ําท่ีมีมวล 50 กรัม อุณหภูมิ  
30 องศาเซลเซียส ปรากฏวาน้ํามีอุณหภูมิสูงสุด 60 องศาเซลเซียส วัตถุนั้นถายเทพลังงานเทาใด (โดยถือวา 

ความรอนไมมีการสูญเสียใหกับภาชนะ) 
ตอบ    แคลอรี 

58. ภายในบาน มีเคร่ืองใชไฟฟาดังนี้ ตูเย็น 200 W = 1 ตู, หมอหุงขาว 900 W = 1 ลูก, หลอดไฟฟา 60 W = 3 
ดวง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ควรใชฟวสท่ีทนกระแสกี่แอมแปร 

ตอบ    แอมแปร    P345 ขอ 5. 
59. เตาเสียบ 3 ขา ชวยใหเกิดความปลอดภัย สําหรับผูใชเคร่ืองใชไฟฟา 220 V เนื่องจาก 

ก. ตอสายจากสวนท่ีเปนโลหะของเครื่องใชไฟฟา เขากับสายท่ีไมมีไฟฟาไหลผานเลย 
ข. ตอสายจากสวนท่ีเปนโลหะของเครื่องใชไฟฟา เขากับสวนท่ีไฟฟาไหลผาน 
ค. ทําใหมีไฟฟาไหลเขาเครื่องใชไฟฟา 2 สาย เทียบกับสายท่ี 3 จะมีความตางศักยสายละ 110 V 
ง. มีสายตอจากสวนท่ีเปนโลหะของเครื่องใชไฟฟา ลงดิน 

60. สมบัติเฉพาะของลวดตานทาน เตาหุงตมไฟฟา คือขอใด 
ก. ใหความรอนมาก เร็ว มีจุดหลอมเหลวตํ่า  ข. ใหความรอนนอย ชา มีจุดหลอมเหลวตํ่า 
ค. ใหความรอนมาก เร็ว มีจุดหลอมเหลวสูง  ง. ใหความรอนนอย ชา มีจุดหลอมเหลวตํ่า 
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วิชาภาษาอังกฤษ (60 ขอ)  
Read the text below and decide which answer, A, B, C or D best fits each space. 
READING 1 : 

It is very important to have healthy teeth. Good teeth help us to chew our 
food. They also help us to look nice. How does a tooth go bad? The decay begins in a little 
crack in the enamel covering of the tooth. This happens after germs and bits of food have 
collected there. Then the decay slowly spreads inside the tooth. Eventually, poison goes 
into the blood, and we may feel quite ill. 

How can we keep our teeth healthy? Firstly, we ought to visit our dentist 
twice a year. He can fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth. He can 
examine our teeth to check that they are growing in the right way. Unfortunately, many 
people wait until they have toothache before they see a dentist. Secondly, we should brush 
our teeth with a toothbrush and fluoride toothpaste at least twice a day – once after 
breakfast and once before we go to bed. We can also use wooden toothpicks to clean 
between our teeth after a meal. Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and 
our body: milk, cheese, fish, brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables and fresh 
fruit. Chocolates, sweets, biscuits and cakes are bad, especially when we eat them 
between meals. They are harmful because they stick to our teeth and cause decay. 
61. Good teeth mainly help us to ____.  

A. look nice   B. chew our food  C. look important  D. have good eyesight 
62. When food and germs collect in a small crack, our teeth _______.  

A. become hard     B. make us feel quite ill 
C. begin to decay     D. send poison into the blood 

63. A lot of people do not visit a dentist until ____.  
A. they have toothache    B. they have holes in their teeth 
C. they have brushed their teeth   D. their teeth grow properly 

64. What may be most harmful to our teeth?  
A. red rice   B. raw vegetables  C. fresh fruit   D. sweet things 

65. The best title for the passage would be _______.  
A. “How to keep our teeth healthy”   B. “How to make our teeth nicer” 
C. “How to clean our teeth”    D. “How to keep our teeth ever white” 
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READING 2 : 
Do you want to plan for some kind of exciting trip? Do you have a million 

dollars? Are you very healthy? Are you a good traveler? Do you want to go to nowhere? 
Then you can have a trip to space. 

If you ___(66) __ to take the trip, you will have to get ready a few months 
before the flight. You must be in excellent ___(67) ___ condition. You should run a lot, 
swim every day, and do ___(68)__ and push-ups. You must get a letter from the doctor that 
shows you are in ___(69)__ health.  
   Once you get on the trip, you will be in a different world. You will see 
pictures of the Earth. You may also find your country and other ___(70)___ places. You will 
be able to see the oceans, the big rivers and the tall mountains.  
   When you are in __(71)__, you will not weigh anything. You will feel totally 
free and enjoy the wonderful __(72)__ you have never had before. If you __(73)__ on board 
now, you would experience those marvelous things. 
66. A. decided   B. deciding   C. decides   D. decide  
67. A physics   B. physician   C. physical   D. physicist  
68. A homework   B. housework   C. aerobics   D. cooking  
69. A bad    B. perfect   C. sick    D. well  
70. A. interest   B. interested   C. interesting   D. interests  
71. A orbit    B. class   C. place   D world  
72. A feel    B. feeling   C. felt    D. fill  
73. A are    B. is    C. am    D. were  
 
Choose A, B, C or D to complete the following passage: 

There has been a revolution in the world of newspapers. Not many years 
__(74)___, newspapers were still being produced using techniques unchanged for 
__(75)___ hundred years. 

The journalists gave their stories to a typist, who prepared them for an 
editor, who passed them on __(76)___ the printer. The printer, who was a __(77)___ skilled 
man, set up the type. __(78)___ was then collected to make the pages. When the pages 
were complete, the printing machines could be __(79)___. 

Nowadays what __(80)___? The journalists type their stories into a 
computer. The __(81)___ checks their spelling, plans the page, shapes the articles. When 
the pages are ready, another computer may control the printing. 
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__(82)___ can be no doubt about it, producing a newspaper is an entirely 
different __(83)___ now. 
74. A. before   B. after   C. ago    D. yet 
75. A. a    B. some   C. an    D. over 
76. A. to    B. by    C. through   D. with 
77. A. hardly   B. mostly   C. partly   D. very 
78. A. They   B. Which   C. This   D. All 
79. A. switched   B. started   C. stopped   D. moved 
80. A. gives   B. occurs   C. goes   D. happens 
81. A. computer   B. editor   C. typist   D. printer 
82. A. It    B. There   C. You   D. We 
83. A. skill    B. work   C. management D. business 
 

English is a very useful __(84)__. If we know English, we can go to any 
countries we like. We will not find it hard to make people understand __(85)__ we want to 
say. English also helps us to __(86)___ all kinds of things. Hundreds of books are _(87)_ in 
English every day in many __(88)__. English has also helped to spread ideas and 
knowledge to all corners of the __(89)__. Therefore, the English language has helped to 
spread better ___(90)__ and __(91)___ among countries of the world. 
84. A. language   B. languages   C. linguist   D. linguistics  
85. A where   B. when   C. what   D. which  
86. A learnt   B. learning   C. to learn   D. learn  
87. A write   B. wrote   C. written   D. writing  
88. A. countrified   B. countries   C. country   D. countryside  
89. A school   B. class   C. word   D world  
90. A to understand  B. understanding  C. understand   D. understood  
91. A friend   B. friendly   C. friendliness   D. friendship  
 

I had a terrible time last Saturday. It    (92)   cold, but quite sunny, so after 
lunch I walked into town. I wanted to buy a pullover. I was looking in the window of a 
clothes    (93)    when someone stole my wallet. While I was walking home, it started    (94)      
and I arrived home cold and miserable. I decided to have a hot bath. I was getting ready to 
have my bath    (95)    the doorbell rang. It was a flower seller and it took me several 
minutes to make him go away. Unfortunately, all the time he was talking    (96)    me, the 
water was running. You can imagine how the kitchen was! 
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92. A. was    B. were   C. has been   D. is 
93. A. office   B. cafe   C. bar    D. shop 
94. A. rains   B. rain    C. to rain   D. rained 
95. A. where   B. if    C. when   D. so 
96. A. of    B. out    C. on    D. to 
 
97. We're short ………. staff in our office at the moment. There aren't enough people to 

do the work that has to be done. 
a. in   b. of   c. at   d. with 

98. I felt sorry ………. the children when they went ………. holiday. It rained every day and 
they had to spend most of the time indoor. 

a. for / on  b. about / on  c. about / in  d. for / in 
99. Two things are very alike, so you say they are the ………. each other. 

a. same with  b. same as  c. same like  d. same about 
100. We spent the night in a small village and continued our journey ………. day. 

a. another  b. other  c. the next  d. the other 
101. Bill and ………. boys are playing in the yard. Jane and ………. girls are in the front room. 

a. others / another b. other / others c. the next / the next d. the other / the other 
102. An ever-growing proportion of this ………. consists of unburned hydrocarbon gases 

from the exhausts of automobiles. 
a. pollute  b. polluted  c. pollution  d. pollutant 

103. No one really believed it when the news came through that the "Titanic" had ………. 
on her maiden voyage. 

a. gone over  b. gone on  c. gone down  d. gone off 
104. I know you find the course boring, Pauline, but since you've started it, you might as 

well ………. it. 
a. go with  b. go through with c. go ahead  d. go off 

105. It rained, which spoiled our picnic; but if it ………. it ………. a great success. 
a. didn't rain / would be   b. had rained / would have been 
c. hadn't rained / would have been  d. rained / would be 

106. Her ............... was so angry at her attitude that he fired her. 
a. employ  b. employer  c. employers  d. employing 

107. I hope they ………. this road by the time we come back next summer. 
a. repaired  b. will repair  c. would repair  d. will have repaired 
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108. The book is divided into five parts and each of these ………. three sections. 
a. have   b. has   c. will have  d. had 

109. Norman E. Borlaug was the first agricultural scientist to ………. the Nobel Peace Prize. 
a. receive  b. have   c. take   d. accept 

110. He was caught shop - lifting but since this was his first offence he was ………. with a 
warning. 

a. gone out  b. gone ahead  c. fallen out  d. let off 
111. Paul, do you think you could ………. for the night? It's a bit too late to go home now. 

a. let me off  b. go me out  c. fall me out  d. put me up 
112. I've been ………. since I must find work soon. 

a. unemployed  b. employed  c. employable  d. unemployable 
113. Mexico changed from a country with a wheat ………. to one that was a wheat exporter. 

a. lack   b. length  c. shortage  d. inadequacy 
114. Charlie Chaplin was not an instant ………. in Hollywood. 

a. succeed  b. successful  c. success  d. unsuccessful 
115. Thank you for bringing me along. I never thought Shakespeare could be so ………. fun. 

a. many  b. much  c. few   d. some 
116. You should say ………. and do ………. 

a. many / few  b. much / little  c. few / many  d. little / much 
117. The headmaster ………. that we became more concerned about the environment 

around us. 
A. suggests   B. warns   C. complains   D. supposes 

118. She has just bought ………. 
A. an old interesting painting French   B. old an interesting painting French 
C. a French old interesting painting   D. an interesting old French painting 

119. There were many big tree, between me and the river and now they are fell down 
………. in to the water. 

A. each other   B. one after another  C. one another  D. a lot 
120. The water company will have to ………….. off water supplies while repairs to the 

pipes are carried out. 
A. cut    B. take   C. break   D. set 
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