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คำาชี้แจง
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คุณภาพการเรยีนรูสู้ส่ากล) สำาหรับเผยแพรเ่พือ่เปน็แนวทางหนึง่ในการพฒันาครูดา้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
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	 	 ส�ระ	ส�รและสมบัติของส�ร		 ข้อที่	 49-64	 จำ�นวน 16	 ข้อ  ข้อละ	 1	 คะแนน	 รวม	16	 คะแนน

	 	 ส�ระ	โลกและด�ร�ศ�สตร์ ข้อที่	 65-80	 จำ�นวน 16	 ข้อ	 ข้อละ	 1 คะแนน		รวม	 16	 คะแนน

 ตอนที่ 2 แบบทดสอบวิทย�ศ�สตร์ฉบับภ�ษ�อังกฤษ  จำ�นวน 20 ข้อ ประกอบด้วย  

	 	 ส�ระ	สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม	 ข้อที่	 81-86	 จำ�นวน	 	6	 ข้อ ข้อละ	 1 คะแนน	 รวม	 6	 คะแนน

	 	 ส�ระ	แรงและพลังง�น										 ข้อที่	 87-92		จำ�นวน	 6	 ข้อ ข้อละ	 1 คะแนน	 รวม	 6	 คะแนน

	 	 ส�ระ	ส�รและสมบัติของส�ร		 ข้อที่	 93-96	 จำ�นวน  4  ข้อ   ข้อละ	 1 คะแนน		รวม	 4  คะแนน

	 	 ส�ระ	โลกและด�ร�ศ�สตร์	 ข้อที่	 97-100	 จำ�นวน  4  ข้อ ข้อละ	 1 คะแนน		รวม	 4	 คะแนน

3.	 กระด�ษคำ�ตอบมี 1 แผ่น  ให้นักเรียนเขียนชื่อ-น�มสกุล  เลขประจำ�ตัวสอบ  ห้องสอบ  ชื่อโรงเรียน

 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�  ให้ครบในกระด�ษคำ�ตอบ

4.	 ให้นักเรียนเลือกคำ�ตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำ�ตอบเดียว		แล้วทำ�เครื่องหม�ยก�กบ�ท  X 

	 ลงในช่อง 1, 2, 3		หรือ 4			ในกระด�ษคำ�ตอบ

5. ไม่อนุญ�ตให้นำ�พจน�นุกรมอังกฤษ-ไทย,  ไทย-อังกฤษ  และพจน�นุกรมคำ�ศัพท์เฉพ�ะเข้�ห้องสอบ

6. ไม่อนุญ�ตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ  ในก�รคำ�นวณ

7.	นักเรียนจะออกจ�กห้องสอบได้เมื่อหมดเวล�สอบ โดยว�งกระด�ษคำ�ตอบ  กระด�ษทด และแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ

8. ก�รตัดสินของคณะกรรมก�รถือเป็นข้อยุติ
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ตอนที่ 1  แบบทดสอบวิทย�ศ�สตร์ฉบับภ�ษ�ไทย จำ�นวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

1. เด็กชายมานะ และเด็กหญิงมานีเป็นคู่แฝดกัน ตัวเลือกใดคือลักษณะของคู่แฝดนี้
  1) ใช้รกแยกกัน 2) มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน
  3) เกิดจากไข่ 1 ใบ อสุจิ 1 ตัว 4) ลักษณะการเกิดเช่นเดียวกับแฝดสยาม

2. ลักษณะของคนสายตาสั้นเป็นอย่างไร
  1) กระบอกตาสั้น  ภาพตกหลังเรตินา 2) กระบอกตายาว  ภาพตกก่อนเรตินา
  3) กระบอกตาสั้น  ภาพตกก่อนเรตินา 4) กระบอกตายาว  ภาพตกหลังเรตินา

3. ตัวเลือกใดถูกต้อง

ประเภทของผล

ผลกลุ่ม ผลเดี่ยว ผลรวม

1) น้อยหน่า แตงโม สตรอเบอรี

2) จำาปี องุ่น ฝักบัว

3) ลูกจาก แตงโม ยอ

4) น้อยหน่า ส้ม นมแมว

4. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้
 A: หัวใจซีกขวารับเลือดที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตำ่า
 B: หัวใจซีกซ้ายรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง
 C: หัวใจห้องล่างขวาสูบฉีดเลือดไปปอด
 D: หัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
 ตัวเลือกใดถูกต้อง
  1) A , B ผิด C ถูก 2) C , D ถูก A ผิด
  3) D , B ผิด A ถูก 4) B , C ถูก D ผิด

5. สิ่งมีชีวิตใดไม่มีผนังเซลล์
  1) ยูกลีนา 2) รา
  3) ยีสต์ 4) ไดอะตอม



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2559

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

4หน้า

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

แบบทดสอบวิทยาศ
าสตร์ 

รอบแรก พ
.ศ

. 2559

6. โรคใดมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย
  1) โปลิโอ 2) บาดทะยัก
  3) ไข้ทรพิษ 4) คางทูม 
 
7. สิ่งใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ “รา”
  1) ไลเคนส์ 2) เต้าหู้ยี้
  3) ไวน์ 4) เพนนิซิลิน

8. เมื่อใช้เกณฑ์การมีดอกในการจัดกลุ่มพืช การจัดกลุ่มพืชกลุ่มใดไม่ถูกต้อง
  1) สาหร่ายข้าวเหนียว  เฟิร์น 2) สนทะเล  กุหลาบ
  3) จอก  พลับพลึง 4) สาหร่ายหางกระรอก  มะม่วง

9. สัตว์ในตัวเลือกใดหายใจด้วยเหงือก
  1) ตะขาบ  กิ้งกือ 2) กุ้ง  เห็บ
  3) แมงมุม  แมลงปอ 4) ลูกอ๊อด  ปู

10. ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับจระเข้ และงู

จระเข้ งู

1) สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้า

2) หายใจด้วยปอด หายใจด้วยเหงือก

3) มีถุงนำ้าครำ่า ไม่มีถุงนำ้าครำ่า 

4) หัวใจ 4 ห้องไม่สมบูรณ์ หัวใจ 3 ห้อง

11. นำ้าตาลชนิดใดพบมากในนำ้าอ้อย
  1) กาแลคโทส 2) มอลโทส
  3) ซูโครส 4) แลคโทส

12. สัตว์ชนิดใดที่มีการปฏิสนธิภายใน ออกลูกเป็นไข่
  1) วาฬ 2) ตุ่นปากเป็ด

  3) ค้างคาว 4) ม้านำ้า
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13. สัตว์ในตัวเลือกใดมีขั้นตอนการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับ “ตั๊กแตน”

  1) แมลงสาบ 2) ผีเสื้อ

  3) มด 4) แมลงวัน

14. ตัวเลือกใดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพด้านพันธุกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

  1) ICSI 2) IVF

  3) GIFT 4) GMOs

15. สัตว์ในตัวเลือกใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับวาฬ

  1) เพนกวิน  ตุ่นปากเป็ด   2) อึ่งอ่าง  ปลาหางนกยูง

  3) กระเบน  นกแก้ว 4) พะยูน  ค้างคาว  

16. เมื่อรับประทาน “เนย” จะเกิดการย่อยครั้งแรก และย่อยเสร็จสมบูรณ์ที่อวัยวะใดตามลำาดับ

  1) ปาก – กระเพาะอาหาร 2) กระเพาะอาหาร – ลำาไส้เล็ก

  3) ปาก – ลำาไส้ใหญ่ 4) ลำาไส้เล็ก – ลำาไส้เล็ก

17. ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ

  1) คลอโรฟิลล์ 2) คอลลาเจน

  3) นำ้าดี 4) อินซูลิน

18. ระบบใดในร่างกายมนุษย์ที่ทำางานร่วมกันในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

  1) ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ 

  2) ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต

  3) ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนโลหิต

  4) ระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบนำ้าเหลืองและภูมิคุ้มกัน

19. ตัวเลือกใด ไม่ใช่ ผลของการตัดไม้ทำาลายป่า

  1) ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

  2) เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกเพิ่มขึ้น

  3) การหมุนเวียนของแร่ธาตุต่างๆ ในระบบนิเวศเพิ่มขึ้น

  4) ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น
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20. สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่ปรากฏให้เห็นได้ในแหล่งนำ้าที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตมาก่อนเลย ควรเป็นกลุ่มใด

  1) บัว 2) จอก

  3) แหน 4) สาหร่าย

21. กำาหนดให้

 A: อวัยวะที่เซลล์สืบพันธุ์มนุษย์เกิดการปฏิสนธิ

 B: อวัยวะที่ป้องกันการกระทบกระเทือนทารกในครรภ์

 C: อวัยวะสำาหรับการส่งผ่านอาหาร อากาศ นำ้า จากแม่สู่ทารก

 A, B และ C คืออวัยวะใดตามลำาดับ

  1) มดลูก  ถุงนำ้าครำ่า   รก 2) ท่อนำาไข่  มดลูก  รก

  3) ท่อนำาไข่  ถุงนำ้าครำ่า   รก 4) มดลูก  รก  ถุงนำ้าครำ่า 

22. การนั่งรถประจำาทางไม่ปรับอากาศในบริเวณที่มีการจราจรแออัดเป็นเวลานาน จะมีอาการเมารถ 

 เพราะเหตุใด

  1) แก๊สไหลเวียนไม่สะดวกเพราะมีฝุ่นละอองมาก

  2) เม็ดเลือดแดงจับละอองนำ้ามันที่หายใจเข้าไปทำาให้เวียนศีรษะ

  3) มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากทำาให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

  4) มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากทำาให้เลือดรับแก๊สออกซิเจนได้น้อย

23. พิจารณาแผนภาพสายใยอาหารต่อไปนี้ 

    
  

 2  1  3 

 4 

 5  6  7  

 หมายเลขใดจะได้รับการถ่ายทอดพลังงานน้อยที่สุด

  1) หมายเลข 1 2) หมายเลข 2

  3) หมายเลข 3 4) หมายเลข 4 

 2 1  3 4 5  6  7
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3) มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ 
  4) มีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากท าให้เลือดรับแก๊สออกซิเจนได้น้อย 
 
23. พิจารณาแผนภาพสายใยอาหารต่อไปนี้  
 
 
   

 
 
 
 
 
 

หมายเลขใดจะได้รับการถ่ายทอดพลังงานน้อยที่สุด 
  1) หมายเลข 1 2) หมายเลข 2 
            3) หมายเลข 3 4) หมายเลข 4  
 
24. ตัวเลือกใดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
  1) อะมีบา ฟองน้ า 2) ยีสต์ ไฮดรา 
  3) พารามีเซียม พลาสโมเดียม 4) ปะการัง พลานาเรีย  

25. ตัวเลือกใดถูกต้องเก่ียวกับหลักวิทยาศาสตร์ในขณะที่เอาลูกธนูพาดคันธนู และดึงสายคันธนูให้ตึง    
  1) ลูกธนูจะมีพลังงานจลน์ 
  2) คนยิงธนูมีพลังงานกลจากสายธนู 
  3) คันธนู และสายธนูมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 
  4) คันธนู และสายธนูมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง 

26. วัตถุจะจม หรือ ลอยในของเหลวขึ้นอยู่กับสมบัติใดของวัตถุ และของเหลวคู่นั้น ๆ 
  1) ความหนาแน่น 2) ชนิดของวัตถุ 



สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2559
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

7หน้า

แบ
บท

ดส
อบ

วิท
ยา

ศ
าส

ตร
์ 

รอ
บแ

รก
 พ

.ศ
. 
25

59

24. ตัวเลือกใดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

  1) อะมีบา ฟองนำ้า 2) ยีสต์ ไฮดรา

  3) พารามีเซียม พลาสโมเดียม 4) ปะการัง พลานาเรีย 

25. ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ในขณะที่เอาลูกธนูพาดคันธนู และดึงสายคันธนูให้ตึง   

  1) ลูกธนูจะมีพลังงานจลน์

  2) คนยิงธนูมีพลังงานกลจากสายธนู

  3) คันธนู และสายธนูมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

  4) คันธนู และสายธนูมีพลังงานศักย์โน้มถ่วง

26. วัตถุจะจม หรือ ลอยในของเหลวขึ้นอยู่กับสมบัติใดของวัตถุ และของเหลวคู่นั้น ๆ

  1) ความหนาแน่น 2) ชนิดของวัตถุ

  3) ความดัน 4) ความสามารถในการดูดซับ

27. เส้นลวด 2 เส้น ทำาจากโลหะชนิดเดียวกัน ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับความต้านทานไฟฟ้า 

  1) X มีความต้านทานน้อยกว่า Y เพราะกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า

  2) Y มีความต้านทานน้อยกว่า X เพราะกระแสไฟฟ้าผ่านมากกว่า

  3) X มีความต้านทานมากกว่า Y เพราะมีพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่าและยาวกว่า

  4) Y มีความต้านทานมากกว่า X เพราะมีพื้นที่หน้าตัดใหญ่กว่าและสั้นกว่า
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28. กราฟใดแสดงข้อมูลความเร็วของรถลงสะพานโดยไม่ห้ามล้อ

  

  1)  2)    

  3)       4)    

29. จากภาพคลื่นเสียงนี้มีกี่ลูกคลื่น  

   

  

  1) 
1
24   2) 3

43

  3) 
1
23  4) 

1
42  

30. ในการเดินทางจากเชียงใหม่ไปลำาพูนวัดระยะทางตามแนวถนนได้ 24 กิโลเมตร แต่ถ้าวัดในแนวตรงจะได้

 ระยะทางเพียง 18 กิโลเมตร โดยใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง

 เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง

  1) 24 2) 28

  3) 32 4) 56
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  3) ความดัน 4) ความสามารถในการดูดซับ 
 

27. เส้นลวด 2 เส้น ท าจากโลหะชนิดเดียวกัน ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับความต้านทานไฟฟ้า  

 
  1) X มีความต้านทานน้อยกว่า Y เพราะกระแสไฟฟ้าน้อยกว่า 
  2) Y มีความต้านทานน้อยกว่า X เพราะกระแสไฟฟ้าผ่านมากกว่า 
  3) X มีความต้านทานมากกว่า Y เพราะมีพ้ืนที่หน้าตัดเล็กกว่าและยาวกว่า 
  4) Y มีความต้านทานมากกว่า X เพราะมีพ้ืนที่หน้าตัดใหญ่กว่าและสั้นกว่า 

28. กราฟใดแสดงข้อมูลความเร็วของรถลงสะพานโดยไม่ห้ามล้อ 
   
 
  1)  2)     
 
 
 
 
 
  3)       4)     
 
29. จากภาพคลื่นเสียงนี้มีก่ีลูกคลื่น   
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31. ในการโยนลูกบอล 0.2 กิโลกรัมขึ้นในแนวดิ่ง ลูกบอลจะขึ้นไปได้สูงสุด 8.2 เมตร ขณะลูกบอล

 มีพลังงานจลน์เหลือครึ่งหนึ่งของพลังงานทั้งหมด ลูกบอลจะอยู่ที่ระดับความสูงจากพื้นกี่เมตร

  1) 6.4 2) 4.1

  3) 3.5 4) 2.8

32. ในขณะที่นั่งผิงไฟจากกองไฟที่ก่อในบริเวณที่ไม่มีลมพัดเลย ตำาแหน่งใดจะได้รับความร้อนมากที่สุด

  1) A 2) B

  3) C 4) D

33. ตาชั่งสปริงวัดค่าได้ตั้งแต่ 0 นิวตัน ถึง 10 นิวตัน ถ้าวัดสเกล 0 ถึง 10 นิวตัน ได้ 12 เซนติเมตร

     เมื่อชั่งของหนัก 4 นิวตัน สปริงจะยืดเท่าไร

  1) 4.8 เซนติเมตร 2) 4.4 เซนติเมตร

  3) 3.4 เซนติเมตร 4) 2.8 เซนติเมตร

34. สำาราญยืนอยู่หน้ากระจกเงาราบบานหนึ่งจะมองเห็นภาพตนเองจากกระจกอยู่หลังกระจก  

 60 เซนติเมตร ถ้าก้าวถอยหลังจากจุดเดิมไปอีกคร่ึงเมตร จะมองเห็นภาพจากกระจกอยู่ห่างกระจก

 เท่าไร

  1) 0.5 เมตร 2) 1.0 เมตร

  3) 1.1 เมตร 4) 1.5 เมตร
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35. ถ้านำาแม่เหล็กมาพันด้วยขดลวดแล้วต่อกับหลอดไฟดังภาพ ทำาอย่างไรหลอดไฟจึงจะสว่าง

  

  1) ดึงแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปทางซ้าย 2) ดึงแม่เหล็กเคลื่อนที่ไปทางขวา

  3) จับขดลวดขยับซ้าย – ขวา 4) ใช้ได้ทั้ง 3 กรณีข้างต้น

36. รถบรรทุกนำ้ามันขณะเคลื่อนที่ตามถนนมักมีโซ่ห้อยใต้ท้องรถไปตามผิวถนนด้วยเพื่ออะไร

  1) ถ่ายเทประจุกับพื้นถนน 2) รับประจุมาจากถนน

  3) ใช้ฉุดลากกับรถคันอื่น 4) แลกเปลี่ยนประจุกับถนน

37. ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบใดที่มีทิศของแรงลัพธ์ตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอ

  1) การตกอย่างอิสระ 2) โปรเจคไตล์

  3) ฮาร์โมนิคอย่างง่าย 4) วงกลม

38. ตัวเลือกใดเรียงลำาดับการนำาไฟฟ้าของลวดตัวนำาได้ถูกต้อง

  1) เงิน > ทองแดง > อลูมิเนียม > สังกะสี 

  2) เงิน > อลูมิเนียม > ทองแดง > สังกะสี

  3) ทองแดง > เงิน > สังกะสี > อลูมิเนียม 

  4) อลูมิเนียม > เงิน > สังกะสี > ทองแดง

39. ข้อความข้างหลอดไฟฟ้าเขียนว่า 40W 10V จะต้องใช้กระแสไฟฟ้ากี่แอมแปร์

  1) 0.4 แอมแปร์ 2) 4 แอมแปร์

  3) 40 แอมแปร์ 4) 400 แอมแปร์
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40. กระจกเงาระนาบเกิดภาพชนิดใด

  1) ภาพจริงหัวตั้ง ฉากรับภาพไม่ได้ 2) ภาพจริงหัวกลับ ฉากรับภาพได้

  3) ภาพเสมือนหัวตั้ง ฉากรับภาพไม่ได้ 4) ภาพเสมือนหัวตั้ง ฉากรับภาพได้

41. ตัวเลือกใดกล่าวได้ถูกต้อง เมื่อก้มมองวัตถุในบ่อนำ้าใสเฉียงทำามุม 60 กับผิวนำ้า 

  1) มองเห็นวัตถุตรงตามตำาแหน่งจริง 

  2) มองเห็นวัตถุตื้นกว่าตำาแหน่งจริง

  3) มองเห็นวัตถุลึกกว่าตำาแหน่งจริง 

  4) เป็นไปได้ทุกกรณีขึ้นอยู่กับปริมาณแสงขณะนั้น

42. จากภาพ A , B และ C คืออะไร ตามลำาดับ.              

   1) นำ้าหนัก แรงพยุง แรงลม 

   2) นำ้าหนัก แรงลม แรงพยุง

   3) แรงพยุง แรงลม นำ้าหนัก 

   4) แรงพยุง นำ้าหนัก แรงลม

43. จากภาพถ้าจุดเทียนไข เปลวไฟของเทียนไขจะมีลักษณะอย่างไร

  1) 2)  

  3) 4)  
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39. ขอความขางหลอดไฟฟาเขียนวา 40W 10V จะตองใชกระแสไฟฟากี่แอมแปร 

  1) 0.4 แอมแปร 2) 4 แอมแปร 

  3) 40 แอมแปร 4) 400 แอมแปร 

40. กระจกเงาระนาบเกิดภาพชนิดใด 

  1) ภาพจริงหัวตั้ง ฉากรับภาพไมได 2) ภาพจริงหัวกลับ ฉากรับภาพได 
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41. ตัวเลือกใดกลาวไดถูกตอง เมื่อกมมองวัตถุในบอน้ําใสเฉียงทาํมุม 60 กับผิวน้ํา  

  1) มองเห็นวัตถุตรงตามตําแหนงจริง  

2) มองเห็นวัตถุตื้นกวาตําแหนงจริง 

  3) มองเห็นวัตถุลึกกวาตําแหนงจริง  

4) เปนไปไดทุกกรณีขึ้นอยูกับปริมาณแสงขณะนั้น 

42. จากภาพ A , B และ C คืออะไร ตามลําดับ.               

 

      	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1) น้ําหนัก แรงพยุง แรงลม 	  

   2) น้ําหนัก แรงลม แรงพยุง	  

 3) แรงพยุง แรงลม น้ําหนัก  
 4) แรงพยุง น้ําหนัก แรงลม 
 
 

43. จากภาพถาจุดเทียนไข เปลวไฟของเทียนไขจะมลีักษณะอยางไร 
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  3) 4)   
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44. กำาหนดให้ m คือมวลของวัตถุ โดย m
1
 น้อยกว่า m

2
 10 เท่า เมื่อใช้ตาชั่งสปริงชั่งวัตถุทั้งสอง 

 ในอากาศและนำ้าดังภาพ ตัวเลือกใดเรียงลำาดับนำ้าหนักที่อ่านได้จากตาชั่งสปริง

  1) 1 < 2 < 3 < 4 2) 2 < 1 < 3 < 4

  3) 2 < 1 < 4 < 3 4) ( 1 = 2 ) < ( 3 = 4 )

45. พิจารณาภาพต่อไปนี้

    

 ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้อง

  1) ความสามารถในการดูดกลืนความร้อนที่พื้นนำ้ามีมากกว่าที่พื้นทวีป

  2) ความสามารถในการคายความร้อนที่พื้นทวีปมีน้อยกว่าที่พื้นนำ้า

  3) ค่าความหนาแน่นของอากาศเหนือพ้ืนทวีปมีค่ามากกว่าความหนาแน่นของอากาศเหนือพ้ืนนำา้

  4) ค่าความหนาแน่นของอากาศเหนือพ้ืนทวีปมีค่าน้อยกว่าความหนาแน่นของอากาศเหนือพ้ืนนำา้
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46. พื้นรองเท้าของรองเท้ากีฬาชนิดใดที่ออกแบบเพื่อต้องการให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุด

  1) รองเท้ากีฬานักวิ่งระยะสั้น 2) รองเท้ากีฬานักกีฬาฟุตบอล

  3) รองเท้ากีฬานักบาสเกตบอล 4) รองเท้ากีฬานักเทเบิลเทนนิส

47. ภาพใดแสดงเส้นแรงแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กได้ถูกต้อง

  1)     2)   

  3)    4)   

48. ภาพใดจะเกิดการสะเทิน

  1)      2)  

  3)      4) 

49. ในอากาศแห้งมีแก๊สชนิดใดมากที่สุด

  1) อาร์กอน 2) ออกซิเจน

  3) ไฮโดรเจน 4) ไนโตรเจน

50. แก๊สใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาเหตุทำาให้เกิดภาวะเรือนกระจก

  1) โอโซน 2) ไนโตรเจนซัลไฟด์

  3) มีเทน 4) คาร์บอนไดออกไซด์
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51. สารชนิดหนึ่งมีปริมาตรและมวลคงที่ แต่รูปร่างไม่คงที่ สารชนิดนี้คือสารใด

  1) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไอนำ้า 2) กำามะถัน โซเดียมคลอไรด์

  3) นำ้าเกลือ  นม 4) กาว เยลลี่

52. เมื่อใส่ด่างทับทิมลงในนำ้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

  1) เกิดการละลาย 2) เกิดการเปลี่ยนสถานะ

  3) เกิดปฏิกิริยาเคมี 4) เกิดการตกตะกอน

53. “คุณยายเดินสะดุด ทำาให้พิมเสนหกลงในถ้วยเกลือ”                                                             

 จากสถานการณ์นี้ นักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องการแยกสารช่วยคุณยายแยกพิมเสนออกจากเกลือได้อย่างไร

  1) ใช้มือหยิบพิมเสนออกจากเกลือ 

  2) กรองพิมเสนออกด้วยกระดาษกรอง

  3) ใช้กระชอนตาถี่กรองพิมเสนออกจากเกลือ

  4) ใช้ความร้อนทำาให้พิมเสนระเหิดและแยกออกจากเกลือ

54. เพราะเหตุใดชาวสวนจึงใช้นำ้าขี้เถ้ารดต้นพืชที่ปลูกบริเวณที่มีดินเปรี้ยว

  1) นำ้าขี้เถ้าเป็นกรดช่วยปรับสภาพดินที่เป็นเบส

  2) นำ้าขี้เถ้าเป็นกลางช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรด

  3) นำ้าขี้เถ้าเป็นเบสช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรด

  4) นำ้าขี้เถ้าเป็นกลางช่วยปรับสภาพดินที่เป็นเบส

55. เมื่อนักเรียนใช้นำ้ายาล้างจานทำาความสะอาดจานที่เปื้อนไขมัน นำ้ายาล้างจานทำาให้เกิดสารใด

  1) สารละลาย 2) สารคอลลอยด์

  3) อิมัลซิฟายเออร์ 4) สารแขวนลอย

56. สิ่งใดไม่ใช่เชื้อเพลิงจากฟอสซิล

  1) แก๊สธรรมชาติ 2) นำ้ามันดิบ

  3) ถ่านหิน 4) ถ่าน



สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2559
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

15หน้า

แบ
บท

ดส
อบ

วิท
ยา

ศ
าส

ตร
์ 

รอ
บแ

รก
 พ

.ศ
. 
25

59

57. ใส่นำ้าส้มสายชู 50 กรัม ในนำ้า 350 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายมีความเข้มข้นร้อยละเท่าใด

 โดยมวล

  1) 12.5 2) 14.5 

  3) 25 4) 29 

58. กรดคาร์บอนิคที่มีอยู่ในนำ้าโซดา เกิดจากสารคู่ใดทำาปฏิกิริยากัน

  1) แก๊สออกซิเจนกับนำ้า 2) แก๊สไฮโดรเจนกับนำ้า

  3) แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับนำ้า 4) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับนำ้า

59. เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างยกเว้นสิ่งใด

  1) เกิดฟองแก๊ส 2) เกิดตะกอน

  3) มีปริมาณเพิ่มขึ้น 4) เกิดการเปลี่ยนสี

60. “แช่ตะปูในของเหลว (ดังภาพ) เมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน พบว่าตะปูในหลอดทดลอง หลอดที่ 1 

 ไม่เป็นสนิม ตะปูในหลอดทดลอง หลอดที่ 2 เป็นสนิม” 
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            3) 25 4) 29  
 
58. กรดคาร์บอนิคที่มีอยู่ในน้ าโซดา เกิดจากสารคู่ใดท าปฏิกิริยากัน 
  1) แก๊สออกซิเจนกับน้ า 2) แก๊สไฮโดรเจนกับน้ า 
  3) แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์กับน้ า 4) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ า 
 
59. เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างยกเว้นสิ่งใด 
  1) เกิดฟองแก๊ส 2) เกิดตะกอน 
  3) มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 4) เกิดการเปลี่ยนสี 
60. “แช่ตะปูในของเหลว (ดังภาพ) เมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน พบว่าตะปูในหลอดทดลอง หลอดที่ 1 ไม่เป็นสนิม     
       ตะปูในหลอดทดลอง หลอดที่ 2 เป็นสนิม”  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 A , B และ C คือสารชนิดใดตามล าดับ 
  1) แอลกอฮอล์  น้ ากลั่น  น้ า 2) น้ าส้มสายชู  น้ าเกลือ  น้ ากลั่น 
  3) น้ ามันพืช  น้ าผ่านการต้ม  น้ าเกลือ 4) น้ ายาล้างจาน  น้ ากลั่น  น้ าที่ผ่านการต้ม 
 
61. เพราะเหตุใดยาลดกรดจึงบรรเทาอาการปวดแผลในกระเพาะอาหารได้ดี  
  1) ยาลดกรดท าให้น้ าย่อยในกระเพาะอาหารมีค่า pH ลดลง 
  2) ยาลดกรดท าให้น้ าย่อยในกระเพาะอาหารมีค่า pH เพ่ิมขึ้น 

หลอดทดลองที่ 1 หลอดทดลองที่ 2 

อากาศ อากาศ 
A 

B C 

 A , B และ C คือสารชนิดใดตามลำาดับ

  1) แอลกอฮอล์  นำ้ากลั่น  นำ้า 2) นำ้าส้มสายชู  นำ้าเกลือ  นำ้ากลั่น

  3) นำ้ามันพืช  นำ้าผ่านการต้ม  นำ้าเกลือ 4) นำ้ายาล้างจาน  นำ้ากลั่น  นำ้าที่ผ่านการต้ม
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61. เพราะเหตุใดยาลดกรดจึงบรรเทาอาการปวดแผลในกระเพาะอาหารได้ดี 

  1) ยาลดกรดทำาให้นำ้าย่อยในกระเพาะอาหารมีค่า pH ลดลง

  2) ยาลดกรดทำาให้นำ้าย่อยในกระเพาะอาหารมีค่า pH เพิ่มขึ้น

  3) ยาลดกรดทำาปฏิกิริยากับเบสในกระเพาะอาหารทำาให้มีค่า pH เป็นกลาง

  4) ยาลดกรดทำาปฏิกิริยากับเกลือในกระเพาะอาหารทำาให้มีค่า pH เพิ่มขึ้น

62. ถ้านักเรียนโดนผึ้งต่อย สารพิษที่ผึ้งปล่อยออกมามีฤทธิ์เป็นกรดจึงทำาให้ปวดแสบปวดร้อน 

 การบำาบัดเบื้องต้นจะต้องปฏิบัติเช่นไร

  1) ทาด้วยขี้ผึ้งบรรเทาปวด 2) ทาด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน

  3) ทาด้วยนำ้าส้มสายชู 4) ทาด้วยแอมโมเนียหอม

63. การเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกใดเป็นประเภทดูดความร้อน

  1) การควบแน่น การหลอมเหลว 2) การระเหย การระเหิด

  3) การกลั่น การเดือดเป็นไอ 4) การแข็งตัว การควบแน่น

64. พิจารณาข้อมูลในตารางต่อไปนี้

สาร จุดหลอมเหลว ( ำC) จุดเดือด ( ำC)

A 4 86

B 105 680

C -25 30

D -120 -10

 จากข้อมูลสาร A, B, C และ D มีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง

  1) แก๊ส ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 2) ของแข็ง ของเหลว ของแข็ง แก๊ส

  3) ของเหลว แก๊ส ของแข็ง ของแข็ง 4) ของเหลว ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
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65. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

 A: เติมกำามะถันผง B: ชะล้างด้วยนำ้าจืด

 C: เติมปุ๋ยอินทรีย์ D: ปลูกพืชหมุนเวียน

 E: กลับหน้าดินใหม่

 ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับ “โครงการแกล้งดิน”

  1) B และ C ผิด E ถูก 2) A และ B ผิด C ถูก

  3) D และ C ถูก A ผิด 4) A และ E ถูก B ผิด

66. ตัวเลือกใดเรียงลำาดับ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ได้ถูกต้อง

  1) หินบะซอล หินทราย หินไนซ์ 2) หินแกรนิต หินอ่อน ศิลาแลง

  3) หินออบซิเดียน หินไนซ์ หินดินดาน 4) หินควอตไซต์ หินสคอเรีย หินชนวน

67. กราฟใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศและระดับความสูงของอากาศชั้นโทรโฟสเฟียร์

 ได้ถูกต้อง 

  1)        2)

  3) 4)
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67. กราฟใดแสดงความสัมพันธระหวางความดันอากาศและระดับความสูงของอากาศชั้นโทรโฟสเฟยร 

     ไดถูกตอง  

 

  1)        2) 

 

 

 

 

 

 

 

  3) 4) 

 

 

 

 

 

 

68. พิจารณาขอมูลตอไปนี ้
 A: แผพลังงานมายังผิวโลก 
 B: เกิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชั่น 
 C: มีแกสฮีเลียมมากกวาแกสอื่น 
 D: เกิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชั่น 
 ตัวเลือกใดถูกตองเกี่ยวกับดวงอาทิตย 
  1) A และ B 2) B และ C 
  3) C และ D 4) A และ D 
 
69. เมื่อเปรียบเทียบขนาดเสนผานศูนยกลางของดาวเคราะห ตัวเลือกใดสรุปไดถูกตอง 
  1) โลก > ดาวศุกร > ดาวอังคาร 2) ดาวเสาร > ดาวเนปจูน > ดาวยูเรนัส 
  3) ดาวอังคาร > โลก > ดาวพุธ 4) ดาวเสาร > ดาวเนปจูน > ดาวพฤหัสบดี  
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67. กราฟใดแสดงความสัมพันธระหวางความดันอากาศและระดับความสูงของอากาศชั้นโทรโฟสเฟยร 

     ไดถูกตอง  

 

  1)        2) 

 

 

 

 

 

 

 

  3) 4) 

 

 

 

 

 

 

68. พิจารณาขอมูลตอไปนี ้
 A: แผพลังงานมายังผิวโลก 
 B: เกิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชั่น 
 C: มีแกสฮีเลียมมากกวาแกสอื่น 
 D: เกิดปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชั่น 
 ตัวเลือกใดถูกตองเกี่ยวกับดวงอาทิตย 
  1) A และ B 2) B และ C 
  3) C และ D 4) A และ D 
 
69. เมื่อเปรียบเทียบขนาดเสนผานศูนยกลางของดาวเคราะห ตัวเลือกใดสรุปไดถูกตอง 
  1) โลก > ดาวศุกร > ดาวอังคาร 2) ดาวเสาร > ดาวเนปจูน > ดาวยูเรนัส 
  3) ดาวอังคาร > โลก > ดาวพุธ 4) ดาวเสาร > ดาวเนปจูน > ดาวพฤหัสบดี  
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67. กราฟใดแสดงความสัมพันธระหวางความดันอากาศและระดับความสูงของอากาศชั้นโทรโฟสเฟยร 

     ไดถูกตอง  
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68. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

 A: แผ่พลังงานมายังผิวโลก B: เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น

 C: มีแก๊สฮีเลียมมากกว่าแก๊สอื่น D: เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น

 ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับดวงอาทิตย์

  1) A และ B 2) B และ C

  3) C และ D 4) A และ D

69. เมื่อเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเคราะห์ ตัวเลือกใดสรุปได้ถูกต้อง

  1) โลก > ดาวศุกร์ > ดาวอังคาร 2) ดาวเสาร์ > ดาวเนปจูน > ดาวยูเรนัส

  3) ดาวอังคาร > โลก > ดาวพุธ 4) ดาวเสาร์ > ดาวเนปจูน > ดาวพฤหัสบดี 

70. เมื่ออุกกาบาตเคลื่อนเข้าสู่บรรยากาศโลกจะไม่เกิดปรากฏการณ์ใด

  1) ดาวตก 2) ผีพุ่งไต้

  3) ฝนดาวตก 4) แสงออโรรา

71. ค่าอุณหภูมิของอากาศ ณ จังหวัด W, X, Y และ Z เป็นดังนี้

จังหวัด อุณหภูมิ	(	ำC)

W 28

X 35

Y 42

Z 17

 ถ้าอุณหภูมิของอากาศแปรผกผันกับค่าความหนาแน่นของอากาศ ข้อสรุปใดถูกต้องเกี่ยวกับ

      ค่าความหนาแน่นของอากาศของจังหวัด W , X , Y และ Z

  1) Y < X < W < Z 2) X < Y < Z < W

  3) W < Z < X < Y 4) Z < W < Y < X
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72. เพราะเหตุใดการสังเกตดาวที่มีความสว่างน้อยจึงต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีเลนส์วัตถุขนาดใหญ่

  1) เลนส์ที่มีขนาดใหญ่จะทำาให้มองเห็นท้องฟ้าได้มากขึ้น

  2) เลนส์ที่มีขนาดใหญ่จะมีกำาลังขยายมากขึ้น

  3) เลนส์ที่มีขนาดใหญ่จะรับแสงได้มากขึ้น

  4) เลนส์ที่มีขนาดใหญ่จะรับสีเข้มจากดาวได้มากขึ้น

73. ลมพายุในประเทศไทย มีลักษณะการหมุนอย่างไร 

  1)    2)          

  3) 4)

74. ตัวเลือกใด ไม่เป็นจริง เกี่ยวกับปรากฏการณ์ “ตะวันอ้อมข้าว” 

  1) เส้นสุริยวิถีตำ่าสุดในรอบปีทางซีกโลกใต้

  2) เงาของดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงสั้นที่สุดในรอบปี

  3) ทวีปอเมริกาใต้ได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าซีกโลกเหนือ

  4) ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไม่ผ่านศีรษะคนในประเทศไทย
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70. เมื่ออุกกาบาตเมื่อเคลื่อนเขาสูบรรยากาศโลกจะไมเกิดปรากฏการณใด 
  1) ดาวตก 2) ผีพุงไต 
  3) ฝนดาวตก 4) แสงออโรรา 
 
71. คาอุณหภูมิของอากาศ ณ จังหวัด W , X, Y และ Z เปนดังนี้ 
 

จังหวัด อุณหภูมิ ( C)o  

W 28 
X 35 
Y 42 
Z 17 

 

 ถาอุณหภูมิของอากาศแปรผกผันกับคาความหนาแนนของอากาศ ขอสรุปใดถูกตองเกี่ยวกับ 
      คาความหนาแนนของอากาศของจังหวัด W , X , Y และ Z 
  1) Y < X < W < Z 2) X < Y < Z < W 
  3) W < Z < X < Y 4) Z < W < Y < X 
 
72. เพราะเหตุใดการสังเกตดาวที่มีความสวางนอยจึงตองใชกลองโทรทรรศนที่มีเลนสวัตถุขนาดใหญ 
  1) เลนสที่มีขนาดใหญจะทําใหมองเห็นทองฟาไดมากขึ้น 
  2) เลนสที่มีขนาดใหญจะมีกําลังขยายมากขึ้น 
  3) เลนสที่มีขนาดใหญจะรับแสงไดมากขึ้น 
  4) เลนสที่มีขนาดใหญจะรับสีเขมจากดาวไดมากขึ้น 
 
73. ลมพายุในประเทศไทย มีลักษณะการหมุนอยางไร  
 
 
        

1)    2)           

 
 
 
 
 
  3) 4) 
 
 

N	   N	  

N	  N	  
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จังหวัด อุณหภูมิ ( C)o  

W 28 
X 35 
Y 42 
Z 17 

 

 ถาอุณหภูมิของอากาศแปรผกผันกับคาความหนาแนนของอากาศ ขอสรุปใดถูกตองเกี่ยวกับ 
      คาความหนาแนนของอากาศของจังหวัด W , X , Y และ Z 
  1) Y < X < W < Z 2) X < Y < Z < W 
  3) W < Z < X < Y 4) Z < W < Y < X 
 
72. เพราะเหตุใดการสังเกตดาวที่มีความสวางนอยจึงตองใชกลองโทรทรรศนที่มีเลนสวัตถุขนาดใหญ 
  1) เลนสที่มีขนาดใหญจะทําใหมองเห็นทองฟาไดมากขึ้น 
  2) เลนสที่มีขนาดใหญจะมีกําลังขยายมากขึ้น 
  3) เลนสที่มีขนาดใหญจะรับแสงไดมากขึ้น 
  4) เลนสที่มีขนาดใหญจะรับสีเขมจากดาวไดมากขึ้น 
 
73. ลมพายุในประเทศไทย มีลักษณะการหมุนอยางไร  
 
 
        

1)    2)           

 
 
 
 
 
  3) 4) 
 
 

N	   N	  

N	  N	  
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16 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
การแขงขันทางวชิาการ ระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. 2559   
(รอบแรก ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา)  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา 
 

หนา   

2 

70. เมื่ออุกกาบาตเมื่อเคลื่อนเขาสูบรรยากาศโลกจะไมเกิดปรากฏการณใด 
  1) ดาวตก 2) ผีพุงไต 
  3) ฝนดาวตก 4) แสงออโรรา 
 
71. คาอุณหภูมิของอากาศ ณ จังหวัด W , X, Y และ Z เปนดังนี้ 
 

จังหวัด อุณหภูมิ ( C)o  

W 28 
X 35 
Y 42 
Z 17 

 

 ถาอุณหภูมิของอากาศแปรผกผันกับคาความหนาแนนของอากาศ ขอสรุปใดถูกตองเกี่ยวกับ 
      คาความหนาแนนของอากาศของจังหวัด W , X , Y และ Z 
  1) Y < X < W < Z 2) X < Y < Z < W 
  3) W < Z < X < Y 4) Z < W < Y < X 
 
72. เพราะเหตุใดการสังเกตดาวที่มีความสวางนอยจึงตองใชกลองโทรทรรศนที่มีเลนสวัตถุขนาดใหญ 
  1) เลนสที่มีขนาดใหญจะทําใหมองเห็นทองฟาไดมากขึ้น 
  2) เลนสที่มีขนาดใหญจะมีกําลังขยายมากขึ้น 
  3) เลนสที่มีขนาดใหญจะรับแสงไดมากขึ้น 
  4) เลนสที่มีขนาดใหญจะรับสีเขมจากดาวไดมากขึ้น 
 
73. ลมพายุในประเทศไทย มีลักษณะการหมุนอยางไร  
 
 
        

1)    2)           

 
 
 
 
 
  3) 4) 
 
 

N	   N	  

N	  N	  
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75. ตามหลักธรณีวิทยา สิ่งใดแสดงว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ที่ยังมีชีวิตอยู่

  1) มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 2) โลกมีแรงโน้มถ่วง

  3) มีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 4) หมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์

76. กระแสนำ้าอุ่นมีผลต่อระบบนิเวศอย่างไร

  1) ทำาให้อากาศมีความอบอุ่นขึ้น  

  2) ทำาให้เกิดสมดุลของห่วงโซ่อาหารในทะเล

  3) ทำาให้จุลชีพในมหาสมุทรเพิ่มจำานวนรวดเร็ว  

  4) ทำาให้เกิดการไหลเวียนของกระแสนำ้าในมหาสมุทร

77. ตัวเลือกใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ความชื้นสัมพัทธ์”

  1) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในเวลากลางวันตำ่ากว่าในเวลาเช้ามืด

  2) บรรยากาศจะรับไอนำ้าได้ปริมาณน้อยเมื่ออุณหภูมิของอากาศตำ่า

  3) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นสัมพัทธ์

  4) อากาศเมื่อได้รับไอนำ้าอีกร้อยละ70 แล้วอากาศจะอิ่มตัวด้วยไอนำ้า 

      เมื่อมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ70 

78. แผนภาพดาวเคราะห์ 4 ดวง ซึ่งมีขนาดและความเร็วในการหมุนรอบตัวเองเท่ากัน 

 โคจรรอบดวงอาทิตย์

 ดาวดวงใดที่มีช่วงกลางวันและกลางคืน ต่างกันมากที่สุด

  1) ดาว A 2) ดาว B

  3) ดาว C 4) ดาว D
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การแขงขันทางวชิาการ ระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. 2559   
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74. ตัวเลือกใด ไมเปนจริง เกี่ยวกับปรากฏการณ “ตะวันออมขาว”  
1) เสนสุริยวิถีต่ําสุดในรอบปทางซีกโลกใต 
2) เงาของดวงอาทิตยเวลาเที่ยงสั้นที่สุดในรอบป 

  3) ทวีปอเมริกาใตไดรับแสงอาทิตยมากกวาซีกโลกเหนือ 
  4) ดวงอาทิตยเคลื่อนที่ไมผานศีรษะคนในประเทศไทย 
 

75. ตามหลักธรณีวิทยา สิ่งใดแสดงวาโลกเปนดาวเคราะหที่ยังมีชีวิตอยู 
  1) มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู 2) โลกมีแรงโนมถวง 
  3) มีแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 4) หมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย 
 

76. กระแสน้ําอุนมีผลตอระบบนิเวศอยางไร 
  1) ทําใหอากาศมีความอบอุนขึ้น   

2) ทําใหเกิดสมดุลของหวงโซอาหารในทะเล 
  3) ทําใหจุลชีพในมหาสมุทรเพิ่มจํานวนรวดเร็ว   

4) ทําใหเกิดการไหลเวียนของกระแสน้ําในมหาสมุทร 
 

77. ตัวเลือกใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับ “ความชื้นสัมพัทธ” 

  1) คาความชื้นสัมพัทธในเวลากลางวันต่ํากวาในเวลาเชามืด 

  2) บรรยากาศจะรับไอน้ําไดปริมาณนอยเมื่ออุณหภูมิของอากาศต่ํา 

  3) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศมีผลตอการเปลี่ยนแปลงคาความชื้นสัมพัทธ 

  4) อากาศเมื่อไดรับไอน้ําอีกรอยละ70 แลวอากาศจะอิ่มตัวดวยไอน้าํ เมื่อมีคาความชื้นสัมพัทธ 

                         รอยละ70  
 

78. แผนภาพดาวเคราะห 4 ดวง ซึ่งมีขนาดและความเร็วในการหมุนรอบตัวเองเทากัน โคจรรอบดวงอาทิตย 
 

 

                A                                                 B 

 

 

                      C                                                 D 

 

 

 ดาวดวงใดที่มชีวงกลางวันและกลางคืน ตางกันมากที่สุด 

1) ดาว A 2) ดาว B 

  3) ดาว C 4) ดาว D 

S 

N 
23.5๐ 

45๐ 
N 

S 

60๐ 
N 

S 

N 

S 
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75. ตามหลักธรณีวิทยา สิ่งใดแสดงว่าโลกเป็นดาวเคราะห์ที่ยังมีชีวิตอยู่

  1) มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ 2) โลกมีแรงโน้มถ่วง

  3) มีแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 4) หมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์

76. กระแสนำ้าอุ่นมีผลต่อระบบนิเวศอย่างไร

  1) ทำาให้อากาศมีความอบอุ่นขึ้น  

  2) ทำาให้เกิดสมดุลของห่วงโซ่อาหารในทะเล

  3) ทำาให้จุลชีพในมหาสมุทรเพิ่มจำานวนรวดเร็ว  

  4) ทำาให้เกิดการไหลเวียนของกระแสนำ้าในมหาสมุทร

77. ตัวเลือกใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “ความชื้นสัมพัทธ์”

  1) ค่าความชื้นสัมพัทธ์ในเวลากลางวันตำ่ากว่าในเวลาเช้ามืด

  2) บรรยากาศจะรับไอนำ้าได้ปริมาณน้อยเมื่ออุณหภูมิของอากาศตำ่า

  3) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นสัมพัทธ์

  4) อากาศเมื่อได้รับไอนำ้าอีกร้อยละ70 แล้วอากาศจะอิ่มตัวด้วยไอนำ้า 

      เมื่อมีค่าความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ70 

78. แผนภาพดาวเคราะห์ 4 ดวง ซึ่งมีขนาดและความเร็วในการหมุนรอบตัวเองเท่ากัน 

 โคจรรอบดวงอาทิตย์

 ดาวดวงใดที่มีช่วงกลางวันและกลางคืน ต่างกันมากที่สุด

  1) ดาว A 2) ดาว B

  3) ดาว C 4) ดาว D

79. “ผาแต้ม” จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ 105°E ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06:10 น. ที่จังหวัดกาญจนบุรี

 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 98° 30’ E จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาใด

  1) 06:36 น. 2) 06:30 น.

  3) 06:25 น. 4) 06:22 น.

80. เพราะเหตุใดส่วนมากดาวเทียมจะโคจรอยู่ที่ละติจูด 5°N - 5°S

  1) รักษาสมดุลวงโคจรง่าย 2) การส่งดาวเทียมทำาได้ง่าย

  3) มีแรงรบกวนจากสนามแม่เหล็กน้อย 4) สามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้มาก
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ตอนที่	2	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	20	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน

81. Which of the following are amphibian and reptile orderly? 

  1) lizard snake 2) bullfrog chameleon 

  3) iguana frog 4) tortoise gecko

82. Which organ in digestive system does not have chemical digestion?

  1) mouth 2) stomach

  3) esophagus 4) small intestine

83. Which animals are herbivore?

  1) rabbit rat 2) fish snake

  3) zebra grasshopper 4) cat  dog

84. What’s the matter with someone if he lacks of “vitamin D”?

  1) Rickets 2) Anemia

  3) Beriberi 4) Night blindness

85. Which group of plants is imperfect flowers?

  1) Strawberry  Coconut 2) Thai Eggplant  Grape

  3) Corn  Rice 4) Pumpkin  Cucumber

86. Which description applies to a red blood cell?

Cell	wall Nucleus

	1) present present

	2) absent absent

	3) present absent

	4) absent present
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87. There are two rooms separated by a door as shown in a figure. Air pressure  

 in room A is 5 atm and in room B is 3 atm. What is the air pressure when the door  

 is opened?

  1) 3 atm 2) 4 atm

  3) 5 atm 4) Equal to out of room.

88. Look at the graphs, four racers are biking. The monitor is showing their distance for

     every minute. Who will be the fastest and the slowest?

  1) A and D 

  2) B and C

  3) C and D 

  4) B and D

(hr)
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89. The containers with equal size contain the same volume of water and same heat 

     as shown in the figure. The water in which container will boil last?

  1) A 2) B

  3) C 4) All boil in the same time.

90. An iron ball with negative charge G is hanging with a thin string as shown in the figure.

     At the beginning the ball and the compass are at rest. If we swing the ball, 

     then what will happen to the compass?

  1) move left when the ball swing to the right. 

  2) move backward and forward.

  3) move around in cycle.       

  4) remain at rest.
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91. Figure shows water levels in a measuring glass with a piece of wood of 220g in the

     water and when the wood was taken out. What is the density of wood?

 

  1) 5 g/cm3 2) 10 g/cm3

  3) 22 g/cm3 4) 220 g/cm3

92. One night of 08:00 pm we saw the lighting. At a while we heard the thunder  

 at 08:05 pm. If the speed of sound is 340 m/s. How far the lighting from us?

  1) 61,200 m 2) 58,400 m

  3) 44,200 m 4) 41,400 m

93. Which list shows the correct order from the radiation with the most energy 

 to  the radiationwith the least energy?

  1) gamma  alpha  beta 2) gamma  beta  alpha    

  3) alpha  beta  gamma 4) alpha  gamma  beta

94. Which of three atomic windows shows molecules of both elements and compounds?

  1) I only 2) II only

  3) II and III only 4) I and III only
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93. Which list shows the correct order from the radiation with the most energy to the radiation 

     with the least energy? 

  1) gamma  alpha  beta 2) gamma  beta  alpha     

  3) alpha  beta  gamma 4) alpha  gamma  beta 

 

94. Which of three atomic windows shows molecules of both elements and compounds? 

  

 

รูป 

 
  

             I                               II   III 
 

  1) I only 2) II only 

  3) II and III only 4) I and III only 

 

95. Which of these events is not a phase change? 

  1) Alcohol is boiled. 2) Chalk is crushed. 

  3) Stream condenses. 4) Gasoline evaporates. 

 

96.  Which element is not diatomic molecule at Standard Temperature Pressure? 

  1) Oxygen 2) Hydrogen 

  3) Helium 4) Nitrogen 

 

97. Which part of the Earth Structure is Magma in? 

1) Crust 2) Mantle 

  3) Inner core 4) Outer core 

 

98. Which of the following is the Local Wind? 

  1) Trade winds 2) Land Breeze-Sea Breeze wind 

  3) Monsoonal wind 4) Northeast wind  
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95. Which of these events is not a phase change?

  1) Alcohol is boiled. 2) Chalk is crushed.

  3) Stream condenses. 4) Gasoline evaporates.

96. Which element is not diatomic molecule at Standard Temperature Pressure?

  1) Oxygen 2) Hydrogen

  3) Helium 4) Nitrogen

97. Which part of the Earth Structure is Magma in?

  1) Crust 2) Mantle

  3) Inner core 4) Outer core

98. Which of the following is the Local Wind?

  1) Trade winds 2) Land Breeze-Sea Breeze wind

  3) Monsoonal wind 4) Northeast wind 

99. What is the main gas that is responsible for trapping heat in the atmosphere?

  1) Oxygen 2) Carbon dioxide

  3) Sulphur dioxide 4) Nitrogen

100. Which of the following has not its own moon?

  1) Mercury and Venus 2) Neptune and Jupiter

  3) Mars and Saturn 4) Venus and Uranus

*******************************
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แบบทดสอบวิทยาศาสตร ์
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สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4

1 X 26 X 51 X 76 X

2 X 27 X 52 X 77 X

3 X 28 X 53 X 78 X

4 X 29 X 54 X 79 X

5 X 30 X 55 X 80 X

6 X 31 X 56 X 81 X

7 X 32 X 57 X 82 X

8 X 33 X 58 X 83 X

9 X 34 X 59 X 84 X

10 X 35 X 60 X 85 X

11 X 36 X 61 X 86 X

12 X 37 X 62 X 87 X

13 X 38 X 63 X 88 X

14 X 39 X 64 X 89 X

15 X 40 X 65 X 90 X

16 X 41 X 66 X 91 X

17 X 42 X 67 X 92 X

18 X 43 X 68 X 93 X

19 X 44 X 69 X 94 X

20 X 45 X 70 X 95 X

21 X 46 X 71 X 96 X

22 X 47 X 72 X 97 X

23 X 48 X 73 X 98 X

24 X 19 X 74 X 99 X

25 X 50 X 75 X 100 X
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เสริมคิด...วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ประจำาปี พ.ศ. 2559 - 2560
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แบบทดสอบวิทยาศาสตร ์
ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันทางวิชาการ	ระดับนานาชาติ

ประจำาปี	พ.ศ.	2559

(รอบสอง ระดับประเทศ)
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(รอบสอง	ระดับประเทศ)
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

สอบวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม	2559	เวลา	09.00	–	11.00	น.	(2	ชั่วโมง)

คำาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ
 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำานวน   25   หน้า
2. แบบทดสอบมีจำานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
 ตอนที่ 1 แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย 	จำานวน	70	ข้อ	ประกอบด้วย
  สาระ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 1-21 จำานวน 21 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 21 คะแนน
  สาระ แรงและพลังงาน      ข้อที่ 22-42 จำานวน 21 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 21 คะแนน
  สาระ สารและสมบัติของสาร   ข้อที่ 43-56 จำานวน 14 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 14 คะแนน
  สาระ โลกและดาราศาสตร์    ข้อที่ 57-70 จำานวน 14 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 14 คะแนน
	 ตอนที่	2	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	30	ข้อ	ประกอบด้วย	
  สาระ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 71-79 จำานวน 9 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 9 คะแนน
  สาระ แรงและพลังงาน      ข้อที่ 80-88 จำานวน 9 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 9 คะแนน
  สาระ สารและสมบัติของสาร   ข้อที่ 89-94 จำานวน 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 6 คะแนน
  สาระ โลกและดาราศาสตร์ ข้อที่ 95-100 จำานวน 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 6 คะแนน
3. กระดาษคำาตอบมี 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียนข้อมูลลงในกระดาษคำาตอบให้ครบถ้วนด้วยดินสอดำา 2B ขึ้นไป
 (ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ศูนย์สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ 
  เลขประจำาตัวสอบ) พร้อมทั้งระบายเลขประจำาตัวสอบทับตัวเลขในวงกลมให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน 
4. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดำา 2B ระบายทับตัวเลขในวงกลมให้ตรงกับตัวเลข ➀ ➁ ➂ ➃
  ในกระดาษคำาตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวงกลม) ในแต่ละข้อมีคำาตอบที่ถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว
  ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก ➂ เป็นคำาตอบที่ถูกต้องให้ทำาดังนี้    ➀ ➁ ❸ ➃
 ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมให้สะอาดหมดรอยดำาเสียก่อนแล้วจึงระบายวงกลมในตัวเลือกใหม่
5.	 อนุญาตให้ทดหรือขีดเขียนในแบบทดสอบ
6. ไม่อนุญาตให้นำาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมคำาศัพท์เฉพาะเข้าห้องสอบ 
7. ไม่อนุญาตให้นำาเครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบ
8.	นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบ โดยวางกระดาษคำาตอบ และแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ
9.	 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ห้ามเผยแพร่	อ้างอิง	ตัดต่อ	ดัดแปลงหรือเฉลย	ก่อนได้รับอนุญาต
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ตอนที่	1	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย	จำานวน	70	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน

1. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

 กลุ่ม A : ขิง  มันแกว กลุ่ม B : ขมิ้นขาว  กล้วย

 กลุ่ม C : ตะไคร้  ข่า กลุ่ม D : เผือก  แห้ว

 ตัวเลือกใดที่พืชของแต่ละกลุ่มใช้ส่วนต่างๆในการขยายพันธุ์เหมือนกัน

  1) กลุ่ม A และกลุ่ม C 2) กลุ่ม B และกลุ่ม D

  3) กลุ่ม B และกลุ่ม C 4) กลุ่ม A และกลุ่ม D

2. ทิศทางการลำาเลียงสารในท่อลำาเลียงของพืชต้นหนึ่งมีลักษณะดังนี้

             

        

 ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง

  1) ท่อลำาเลียง A คือท่อลำาเลียงนำ้าและแร่ธาตุ สารที่ลำาเลียงคือนำ้าตาลกลูโคส

  2) ท่อลำาเลียง B คือท่อลำาเลียงนำ้าและแร่ธาตุ สารที่ลำาเลียงคือนำ้าและแร่ธาตุ

  3) ท่อลำาเลียง C คือท่อลำาเลียงอาหาร สารที่ลำาเลียงคือนำ้าตาลกลูโคส

  4) ท่อลำาเลียง B และท่อลำาเลียง C คือท่อลำาเลียงอาหาร สารที่ลำาเลียงคือนำ้าตาลกลูโคสและแร่ธาตุ

3. ผสมกระต่ายเพศผู้หูยาวพันทางกับกระต่ายเพศเมียหูสั้น ลูกกระต่ายที่เกิดมาจะมีลักษณะหูเป็นอย่างไร

  1) หูสั้นทุกตัว 2) หูยาวทุกตัว

  3) หูยาว : หูสั้น = 1 : 1 4) หูยาว : หูสั้น = 3 : 1

4. ระบบใดในร่างกายมนุษย์ที่ควบคุมการทำางานของร่างกายและตอบสนองโดยฮอร์โมน

  1) ระบบหมุนเวียนเลือด 2) ระบบขับถ่าย

  3) ระบบประสาท 4) ระบบต่อมไร้ท่อ
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ตอนที ่1  ภาคภาษาไทย ขอที ่1 – 70 
 

1. พิจารณาขอมูลตอไปนี้ 

 กลุม A : ขิง  มันแกว   กลุม B : ขมิ้นขาว  กลวย 

 กลุม C : ตะไคร  ขา   กลุม D : เผือก  แหว 

 ตัวเลือกใดที่พืชของแตละกลุมใชสวนตางๆในการขยายพันธุเหมือนกัน 

 1) กลุม A และกลุม C  2) กลุม B และกลุม D 

 3) กลุม B และกลุม C  4) กลุม A และกลุม D 

 
2. ทิศทางการลําเลียงสารในทอลําเลียงของพืชตนหนึ่งมีลักษณะดังนี้ 
 

              

         

  

ตัวเลือกใดกลาวถูกตอง 

 1) ทอลําเลียง A คือทอลําเลียงน้ําและแรธาต ุสารที่ลําเลียงคือน้ําตาลกลูโคส 

 2) ทอลําเลียง B คือทอลําเลียงน้ําและแรธาต ุสารที่ลําเลียงคือน้ําและแรธาต ุ

 3) ทอลําเลียง C คือทอลําเลียงอาหาร สารที่ลําเลียงคือน้ําตาลกลูโคส 

 4) ทอลําเลียง B และทอลําเลียง C คือทอลําเลียงอาหาร สารที่ลําเลียงคือน้ําตาลกลูโคสและแรธาต ุ

 

3. ผสมกระตายเพศผูหูยาวพันทางกับกระตายเพศเมียหูสั้น ลูกกระตายที่เกิดมาจะมีลักษณะหูเปนอยางไร 
 1) หูสั้นทุกตัว  2) หูยาวทุกตัว 

 3) หูยาว : หูสั้น = 1 : 1  4) หูยาว : หูสั้น = 3 : 1 

 

4. ระบบใดในรางกายมนุษยที่ควบคุมการทํางานของรางกายและตอบสนองโดยฮอรโมน 

 1) ระบบหมุนเวียนเลือด  2) ระบบขับถาย 

 3) ระบบประสาท  4) ระบบตอมไรทอ 

 

5. สระน้ําแหงหนึ่งมีสาหรายเทาน้ําอยูแนนมาก เมื่อนําตัวอยางน้ํามาวัดคา pH จะพบคา pH ต่ํามากที่สุด 

    ในชวงเวลาใด 

 1) 04.00 น.  2) 17.00 น. 

 3) 13.00 น.  4. 24.00 น. 

ทอลําเลียง A	   ทอลําเลียง B	   ทอลําเลียง C	  
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ตอนที ่1  ภาคภาษาไทย ขอที ่1 – 70 
 

1. พิจารณาขอมูลตอไปนี้ 

 กลุม A : ขิง  มันแกว   กลุม B : ขมิ้นขาว  กลวย 

 กลุม C : ตะไคร  ขา   กลุม D : เผือก  แหว 

 ตัวเลือกใดที่พืชของแตละกลุมใชสวนตางๆในการขยายพันธุเหมือนกัน 

 1) กลุม A และกลุม C  2) กลุม B และกลุม D 

 3) กลุม B และกลุม C  4) กลุม A และกลุม D 

 
2. ทิศทางการลําเลียงสารในทอลําเลียงของพืชตนหนึ่งมีลักษณะดังนี้ 
 

              

         

  

ตัวเลือกใดกลาวถูกตอง 

 1) ทอลําเลียง A คือทอลําเลียงน้ําและแรธาต ุสารที่ลําเลียงคือน้ําตาลกลูโคส 

 2) ทอลําเลียง B คือทอลําเลียงน้ําและแรธาต ุสารที่ลําเลียงคือน้ําและแรธาต ุ

 3) ทอลําเลียง C คือทอลําเลียงอาหาร สารที่ลําเลียงคือน้ําตาลกลูโคส 

 4) ทอลําเลียง B และทอลําเลียง C คือทอลําเลียงอาหาร สารที่ลําเลียงคือน้ําตาลกลูโคสและแรธาต ุ

 

3. ผสมกระตายเพศผูหูยาวพันทางกับกระตายเพศเมียหูสั้น ลูกกระตายที่เกิดมาจะมีลักษณะหูเปนอยางไร 
 1) หูสั้นทุกตัว  2) หูยาวทุกตัว 

 3) หูยาว : หูสั้น = 1 : 1  4) หูยาว : หูสั้น = 3 : 1 

 

4. ระบบใดในรางกายมนุษยที่ควบคุมการทํางานของรางกายและตอบสนองโดยฮอรโมน 

 1) ระบบหมุนเวียนเลือด  2) ระบบขับถาย 

 3) ระบบประสาท  4) ระบบตอมไรทอ 

 

5. สระน้ําแหงหนึ่งมีสาหรายเทาน้ําอยูแนนมาก เมื่อนําตัวอยางน้ํามาวัดคา pH จะพบคา pH ต่ํามากที่สุด 

    ในชวงเวลาใด 

 1) 04.00 น.  2) 17.00 น. 

 3) 13.00 น.  4. 24.00 น. 

ทอลําเลียง A	   ทอลําเลียง B	   ทอลําเลียง C	  
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5. สระนำ้าแห่งหนึ่งมีสาหร่ายเทานำ้าอยู่แน่นมาก เมื่อนำาตัวอย่างนำ้ามาวัดค่า pH จะพบค่า pH ตำ่ามากที่สุด

     ในช่วงเวลาใด

  1) 04.00 น. 2) 17.00 น.

  3) 13.00 น. 4. 24.00 น.

6. การอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศแบบใด มีบทบาทสำาคัญในการควบคุมชนิด ปริมาณ และความหนาแน่น

    ของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความสำาคัญต่อสมดุลทางธรรมชาติ

  1) Predation 2) Competition

  3) Parasitism 4) Commensalism

7. ตัวเลือกใดที่สัมพันธ์กันน้อยที่สุดในเชิงนิเวศวิทยา

  1) Saprophyte กับเชื้อรา 2) Mutualism กับ Lichens

  3) Parasitism กับฝอยทอง 4) Protocooperation กับ Predator

8. หญิงคนหนึ่งคลอดลูกแฝด 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน กรณีใดเป็นไปได้เมื่อกำาหนดให้

 A : ไข่ 2 ใบ อสุจิ 2 ตัว    B : ไข่ 3 ใบ อสุจิ 3 ตัว   C : ไข่ 4 ใบ อสุจิ 4 ตัว

  1) A ถูก B ผิด 2) A ผิด B ถูก

  3) A และ C ถูก 4) A, B และ C ถูก

9. พิจารณาตารางแสดงลักษณะต่างๆของพืช A และ พืช B ต่อไปนี้

พืช ระบบร�ก ลักษณะท่อลำ�เลียง ลักษณะเส้นใบ ใบเลี้ยงขณะงอก จำ�นวนใบเลี้ยง

A มีร�กแก้ว เป็นวงรอบลำ�ต้น เป็นร่�งแห อยู่เหนือดิน สองใบ

B ระบบร�กฝอย กระจ�ยทั่วลำ�ต้น เส้นใบขน�น อยู่ใต้ดิน หนึ่งใบ

 พืชในกลุ่ม A และ กลุ่ม B ควรเป็นพืชในตัวเลือกใด

  1) A : น้อยหน่า  ทุเรียน  มะม่วง     B : อ้อย  ตาล  ไผ่

  2) A : ฟักทอง  กระท้อน  มะขาม    B : บวบ  ตาล  กล้วยไม้

  3) A : มะพร้าว  ปาล์ม  ลาน          B : เงาะ  มังคุด  ลำาไย

  4) A : ถั่วเขียว  แตงโม  อ้อย          B : หญ้า  ไผ่  กล้วยไม้
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10. ถ้าใช้การออกลูกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งสัตว์ สัตว์ในตัวเลือกใดเป็นพวกเดียวกับเต่าทะเล

  1) จิงโจ้ 2) ค้างคาว

  3) ตุ่นปากเป็ด 4) แมวนำ้า

11. 

     ถ้า A คือ อาหาร     b คือ การหายใจ

     ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) B คือ ขนมปัง C คือนำ้า 2) B คือ นำ้า a คือการย่อยอาหาร

  3) C คือ แก๊สออกซิเจน a คือการย่อยอาหาร 4) B คือกลูโคส C คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  

12. นางสาวสวยเสมอ มีรอบประจำาเดือนเป็นปกติ 28 วัน และมีประจำาเดือนในวันที่ 5 , 6 , 7 และ 

 8 กุมภาพันธ์   

      นางสาวสวยเสมอมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่ เพราะเหตุไร

  1) ไม่มี เพราะอยู่ในระยะปลอดภัยหลัง 7 วัน

  2) ไม่มี เพราะไข่กับอสุจิไม่มีโอกาสพบกันเลย

  3) มี เพราะอสุจิสามารถที่จะเข้าปฏิสนธิกับไข่ได้

  4) มี เพราะไข่สามารถดำารงชีวิตอยู่ในท่อนำาไข่ได้อีกราว 72 ชั่วโมง

13. สิ่งมีชีวิตใดต่อไปนี้ขยายพันธุ์โดย ไม่ใช้ สปอร์

  1) ปรงเขา 2) ยีสต์

  3) พลาสโมเดียม 4) ข้าหลวงหลังลาย

14. ตัวเลือกใดถูกต้อง

ไม่มีเมต�มอร์โฟซิส เมต�มอร์โฟซิสแบบไม่สมบูรณ์ เมต�มอร์โฟซิสแบบสมบูรณ์

1) ตัวส�มง่�ม มด ต่อ

2) จิงโจ้นำ้� แมลงปอ ยุง

3) แมลงห�งดีด ชีปะข�ว ด้วง

4) แมลงส�บ แมลงหวี่ ผีเสื้อ
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11.  

 

                                                   a                                b 
 

     ถา A คือ อาหาร     b คือ การหายใจ 

     ตัวเลือกใดถูกตอง 

 1) B คือ ขนมปง, C คือน้ํา   2) B คือ น้ํา, a คือการยอยอาหาร 

 3) C คือ แกสออกซิเจน, a คือการยอยอาหาร 4) B คือกลูโคส, C คือ แกสคารบอนไดออกไซด   

 

12. นางสาวสวยเสมอ มีรอบประจําเดือนเปนปกติ 28 วัน และมีประจําเดือนในวันที ่5 , 6 , 7 และ 8 กุมภาพันธ    

     นางสาวสวยเสมอมีเพศสัมพันธในวันที่ 14 กุมภาพันธ จะมีโอกาสตั้งครรภหรือไม เพราะเหตุไร 

 1) ไมม ีเพราะอยูในระยะปลอดภัยหลัง 7 วัน 

 2) ไมม ีเพราะไขกับอสุจิไมมีโอกาสพบกันเลย 

 3) มี เพราะอสุจิสามารถที่จะเขาปฏิสนธิกับไขได 

 4) มี เพราะไขสามารถดํารงชีวิตอยูในทอนําไขไดอีกราว 72 ชั่วโมง 

 

13. สิ่งมีชีวิตใดตอไปนี้ขยายพันธุโดย ไมใช สปอร 

 1) ปรงเขา  2) ยีสต 

 3) พลาสโมเดียม  4) ขาหลวงหลังลาย 

 

14. ตัวเลือกใดถูกตอง 
 

 ไมมีเมตามอรโฟซิส เมตามอรโฟซิสแบบไมสมบูรณ เมตามอรโฟซิสแบบสมบูรณ 

1) ตัวสามงาม มด ตอ 

2) จิงโจน้ํา แมลงปอ ยุง 

3) แมลงหางดีด ชีปะขาว ดวง 

4) แมลงสาบ แมลงหวี ่ ผีเสื้อ 

 

15. สารเสพติดกับประเภทของการออกฤทธิ์ ตัวเลือกใดถูกตอง 

 1) สารกระตุนประสาท : กระทอม  แอลเอสด ี  

 2) สารกระตุนประสาท : ยาบา  ยาเค 

 3) สารกดประสาท : เฮโรอีน  โคเคน    

 4) สารกดประสาท : ทินเนอร  ฝน 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  C	  
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15. สารเสพติดกับประเภทของการออกฤทธิ์ ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) สารกระตุ้นประสาท : กระท่อม  แอลเอสดี 

  2) สารกระตุ้นประสาท : ยาบ้า  ยาเค

  3) สารกดประสาท : เฮโรอีน  โคเคน 

  4) สารกดประสาท : ทินเนอร์  ฝิ่น

16. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

 อาหาร A : ไข่ดาว 8 กรัม , ขนมปัง 5 กรัม

 อาหาร B : ซาลาเปาไม่มีไส้ 9 กรัม , ขาหมู 4 กรัม

 อาหาร C : ไก่ย่าง 6 กรัม , ข้าวเหนียว 3 กรัม

     ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) อาหาร B ให้พลังงานมากที่สุด รองลงไปคืออาหาร C และอาหาร A ตามลำาดับ

  2) ถ้ารับประทานอาหาร B จำานวน 2 ชุด จะได้รับพลังงานมากกว่ารับประทานอาหาร A 

   กับอาหาร B

  3) ถ้าต้องการให้อาหาร C ให้พลังงานเท่ากับอาหาร A ต้องรับประทานถั่วลิสงต้มเพิ่มอีก 

   6 กรัม

  4) รับประทานอาหาร A และนมสดอีก 4 กรัมจะได้รับพลังงานมากกว่ารับประทานอาหาร B

17. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 

 A : ต้องอาศัยนำ้าเป็นตัวกลาง 

 B : เกิดกับสัตว์ที่วางไข่ในนำ้า

 C : ตัวผู้ปล่อยนำ้าเชื้อก่อนตัวเมียวางไข่

 D : ตัวเมียวางไข่ครั้งละมากๆ

 E : ไข่มีโอกาสได้รับการผสมมาก

 F : กุ้ง ปู หอย ดาวทะเล มีการปฏิสนธิแบบภายนอก

 ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิสนธิแบบภายนอก

  1) A , B และ C 2) D , E และ F

  3) B , D และ F 4) A , D และ E
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18. ตาบอดสีเป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม X ถ้าผู้ชายตาปกติแต่งงานกับผู้หญิง

 เป็นพาหะ ของตาบอดสี ลูกที่เกิดมาจะ ไม่มี โอกาสมีลักษณะอย่างไร

  1) ลูกสาวตาปกติ 50% ของการเกิดลูกสาว  

  2) ลูกชายตาปกติ 50% ของการเกิดลูกชาย

  3) ลูกชายตาบอดสี 25% ของการเกิดลูกทั้งหมด  

       4) ลูกสาวตาบอดสี 50% ของการเกิดลูกทั้งหมด

19. สิ่งมีชีวิตชนิดใด ไม่จัด อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

  1) พลาสโมเดียม ยูกลีนา 2) คลอเรลลา ดอกไม้ทะเล

  3) มอส ลิเวอร์เวิร์ต 4) ไฮดรา ปะการัง

20. ออร์แกนเนลใดที่พบในสาหร่ายสีเขียว

 A : ไมโทคอนเดรีย B : ไรโบโซม

 C : กอลจิบอดี D : แวคคิวโอล

 E : เซนตริโอล F : ไลโซโซม

  1) A , B , C และ D 2) B , C , D และ E

  3) C , D , E และ F 4) D , E , F และ A

 

21. พิจารณาตารางแสดงคุณค่าของอาหาร 4 ชนิด ต่อไปนี้

อ�ห�ร

องค์ประกอบที่มีอยู่ในอ�ห�ร

ส�รอ�ห�ร วิต�มิน

ค�ร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน A B C D E

P - - / - - / - -

Q / / - - / - - /

R - - / - - - / -

S - / - / - - - -

 ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคตาบอดกลางคืน มีผิวกร้านและชาตามปลายมือ ควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใด

  1) P และ S 2) S และ Q

  3) Q และ R 4) R และ P
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22. เครื่องกลอย่างง่ายในตัวเลือกใดต่อไปนี้ช่วยผ่อนแรงได้มากที่สุด

  1) แขนคน ค้อนงัดตะปู มีดตัดเหล็ก

  2) จอบขุดดิน กรรไกรตัดผ้า ตะเกียบ

  3) ไม้ตีเทนนิส เบ็ดตกปลา คีมคีบนำ้าแข็ง

  4) พายเรือ ปากกาเขียนหนังสือ ที่เย็บกระดาษ

23. จากภาพวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าใดมีความสว่างเท่ากัน
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23. จากภาพวงจรไฟฟา วงจรไฟฟาใดมีความสวางเทากัน 

 A :                               B :       

 C :     D :     

 

 1) B และ D  2) A , B และ D 

 3) B , C และ D  4) A , B และ C 

 

24. นําน้ําใสขวดพลาสติกใหเต็มแลวปดฝา และนําไปแชในตูเย็นชั้นทําน้ําแข็ง เมื่อปลอยขวดน้ําไวนาน 

     จนน้ํากลายเปนน้ําแข็ง ตัวเลือกใดถูกตอง 

 1) น้ําแข็งตัวเปนน้ําแข็ง เพราะความดันลดลง    

2) ขวดอาจแตกหรือปร ิเพราะขวดขยายตัว 

 3) น้ําในขวดแข็งตัว ขวดน้ําจะหดทําใหแตกได 

4) น้ําในขวดแข็งตัว และความหนาแนนของน้ําลดลง  

 

25. นักเรียนคนที่หนึ่งยืนถือทัพพไีว นักเรียนคนที่สองเดินเขาหานักเรียนคนที่หนึ่ง นักเรียนคนที่สองจะเห็นภาพ 

     ตัวเองในทัพพีมีขนาดใหญขึ้นเรื่อยๆ  ขอสรุปใดถูกตอง 

 1) ทัพพีทําหนาที่เปนเลนสเวา  2) ทัพพีทําหนาที่เปนเลนสนูน 

 3) ทัพพีทําหนาที่เปนกระจกเวา  4) ทัพพีทําหนาที่เปนกระจกนูน 

 

26. ขณะดําน้ําลงไปลึก 1.5 เมตร เมื่อมองขึ้นมาที่ผิวน้ําขณะนั้นมีแมลงปอเกาะบนเศษไมลอยอยูที่ผิวน้ํา 

     จะมองเห็นแมลงปออยูที่ไหน 

 1) ที่ผิวน้ํา  2) ใตผิวน้ําเล็กนอย 

 3) เห็นแมลงปอเขามาใกลตา  4) อยูสูงกวาผิวน้ํา 

 

  1) B และ D 2) A , B และ D

  3) B , C และ D 4) A , B และ C

24. นำานำ้าใส่ขวดพลาสติกให้เต็มแล้วปิดฝา และนำาไปแช่ในตู้เย็นชั้นทำานำ้าแข็ง เมื่อปล่อยขวดนำ้าไว้นาน 

     จนนำ้ากลายเป็นนำ้าแข็ง ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) นำ้าแข็งตัวเป็นนำ้าแข็ง เพราะความดันลดลง 

  2) ขวดอาจแตกหรือปริ เพราะขวดขยายตัว

  3) นำ้าในขวดแข็งตัว ขวดนำ้าจะหดทำาให้แตกได้

  4) นำ้าในขวดแข็งตัว และความหนาแน่นของนำ้าลดลง 



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2559
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา (รอบสอง : ระดับประเทศ)

39หน้า

สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

แบ
บท

ดส
อบ

วิท
ยา

ศ
าส

ตร
์ 

รอ
บส

อง
 พ

.ศ
. 
25

59

25. นักเรียนคนที่หนึ่งยืนถือทัพพีไว้ นักเรียนคนที่สองเดินเข้าหานักเรียนคนที่หนึ่ง นักเรียนคนที่สองจะเห็นภาพ

     ตัวเองในทัพพีมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  ข้อสรุปใดถูกต้อง

  1) ทัพพีทำาหน้าที่เป็นเลนส์เว้า 2) ทัพพีทำาหน้าที่เป็นเลนส์นูน

  3) ทัพพีทำาหน้าที่เป็นกระจกเว้า 4) ทัพพีทำาหน้าที่เป็นกระจกนูน

26. ขณะดำานำ้าลงไปลึก 1.5 เมตร เมื่อมองขึ้นมาที่ผิวนำ้าขณะนั้นมีแมลงปอเกาะบนเศษไม้ลอยอยู่ที่ผิวนำ้า

     จะมองเห็นแมลงปออยู่ที่ไหน

  1) ที่ผิวนำ้า 2) ใต้ผิวนำ้าเล็กน้อย

  3) เห็นแมลงปอเข้ามาใกล้ตา 4) อยู่สูงกว่าผิวนำ้า

27. การใช้งานในตัวเลือกใดได้ประโยชน์จากสนามโน้มถ่วงของโลกทั้งหมด

  1) ปากกาลูกลื่น ปั้นจั่น เครื่องโม่แป้ง 2) เครื่องโม่แป้ง กระด้งฝัดข้าว มอเตอร์

  3) กระด้งฝัดข้าว ไดนาโม ปั้นจั่น 4) ครกกระเดื่อง มอเตอร์ ปากกาลูกลื่น

28. โยนลูกเทนนิสขึ้นไปในแนวดิ่ง ลูกเทนนิสจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อใด

  1) เวลาผ่านไป 1 s 2) ความเร็ว = 0 m/s

  3) ค่า g = 0 m/s2 4) นำ้าหนักวัตถุมีค่าเท่ากับค่า g ของโลกพอดี

29. ขนาดความเร็วของวัตถุ กรณีใดที่มีค่าของขนาดความเร็วแตกต่างไปจากกรณีอื่น

  1) วัตถุอยู่นิ่งบนพื้นเอียง 

  2) วัตถุเคลื่อนที่ดิ่งขึ้นขณะอยู่ที่ตำาแหน่งสูงสุด 

  3) วัตถุเคลื่อนที่แบบตกอิสระขณะเริ่มเคลื่อนที่ 

  4) การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาขณะอยู่ที่ตำาแหน่งตำ่าสุด 

30. การแสดงกายกรรมปีนผ้าต้องใช้ยางสนทามือและเท้าก่อนปีนผ้าเสมอ การกระทำาดังกล่าวเพื่ออะไร

  1) ลดค่าแรงโน้มถ่วงของโลก 2) เพิ่มค่าแรงเสียดทาน

  3) เพิ่มความแข็งแรงของผืนผ้า 4) ลดอัตราการขับเหงื่อที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า

31. รีโมทควบคุมการทำางานของเครื่องรับโทรทัศน์นิยมใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใด

  1) อินฟาเรด 2) ไมโครเวฟ

  3) คลื่นวิทยุ 4) อัลตราไวโอเลต
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32. เมื่อนำาเข็มทิศมาวางไว้ใกล้ๆ กับกึ่งกลางแท่งแม่เหล็กดังภาพ เข็มทิศจะชี้ในลักษณะใด
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27. การใชงานในตัวเลือกใดไดประโยชนจากสนามโนมถวงของโลกทั้งหมด 

 1) ปากกาลูกลื่น ปนจั่น เครื่องโมแปง 2) เครื่องโมแปง กระดงฝดขาว มอเตอร 

 3) กระดงฝดขาว ไดนาโม ปนจั่น 4) ครกกระเดื่อง มอเตอร ปากกาลูกลื่น 

 

28. โยนลูกเทนนิสขึ้นไปในแนวดิ่ง ลูกเทนนิสจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อใด 

 1) เวลาผานไป 1 s 2) ความเร็ว = 0 m/s 

 3) คา g = 0 m/s2     4) น้ําหนักวัตถุมีคาเทากับคา g ของโลกพอด ี

 

29. ขนาดความเร็วของวัตถ ุกรณีใดที่มีคาของขนาดความเร็วแตกตางไปจากกรณีอื่น 

 1) วัตถุอยูนิ่งบนพื้นเอียง    

2) วัตถุเคลื่อนที่ดิ่งขึ้นขณะอยูที่ตําแหนงสูงสุด   

3) วัตถุเคลือ่นที่แบบตกอิสระขณะเริ่มเคลื่อนที ่ 

4) การแกวงของลูกตุมนาฬิกาขณะอยูที่ตําแหนงต่ําสุด  

 
30. การแสดงกายกรรมปนผาตองใชยางสนทามือและเทากอนปนผาเสมอ การกระทําดังกลาวเพื่ออะไร 

 1) ลดคาแรงโนมถวงของโลก 2) เพิ่มคาแรงเสียดทาน 

 3) เพิ่มความแข็งแรงของผืนผา 4) ลดอัตราการขับเหงื่อที่ฝามอืและฝาเทา 

 

31. รีโมทควบคุมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศนนิยมใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใด 

 1) อินฟาเรด 2) ไมโครเวฟ 

 3) คลื่นวิทยุ 4) อัลตราไวโอเลต 

 

32. เมื่อนําเข็มทิศมาวางไวใกลๆ กับกึ่งกลางแทงแมเหล็กดังภาพ เข็มทิศจะชี้ในลกัษณะใด 

 

 

 

 

 1) 2)  

 

 

 3)  4)  
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27. การใชงานในตัวเลือกใดไดประโยชนจากสนามโนมถวงของโลกทั้งหมด 

 1) ปากกาลูกลื่น ปนจั่น เครื่องโมแปง 2) เครื่องโมแปง กระดงฝดขาว มอเตอร 

 3) กระดงฝดขาว ไดนาโม ปนจั่น 4) ครกกระเดื่อง มอเตอร ปากกาลูกลื่น 

 

28. โยนลูกเทนนิสขึ้นไปในแนวดิ่ง ลูกเทนนิสจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อใด 

 1) เวลาผานไป 1 s 2) ความเร็ว = 0 m/s 

 3) คา g = 0 m/s2     4) น้ําหนักวัตถุมีคาเทากับคา g ของโลกพอด ี

 

29. ขนาดความเร็วของวัตถ ุกรณีใดที่มีคาของขนาดความเร็วแตกตางไปจากกรณีอื่น 

 1) วัตถุอยูนิ่งบนพื้นเอียง    

2) วัตถุเคลื่อนที่ดิ่งขึ้นขณะอยูที่ตําแหนงสูงสุด   

3) วัตถุเคลือ่นที่แบบตกอิสระขณะเริ่มเคลื่อนที ่ 

4) การแกวงของลูกตุมนาฬิกาขณะอยูที่ตําแหนงต่ําสุด  

 
30. การแสดงกายกรรมปนผาตองใชยางสนทามือและเทากอนปนผาเสมอ การกระทําดังกลาวเพื่ออะไร 

 1) ลดคาแรงโนมถวงของโลก 2) เพิ่มคาแรงเสียดทาน 

 3) เพิ่มความแข็งแรงของผืนผา 4) ลดอัตราการขับเหงื่อที่ฝามอืและฝาเทา 

 

31. รีโมทควบคุมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศนนิยมใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใด 

 1) อินฟาเรด 2) ไมโครเวฟ 

 3) คลื่นวิทยุ 4) อัลตราไวโอเลต 

 

32. เมื่อนําเข็มทิศมาวางไวใกลๆ กับกึ่งกลางแทงแมเหล็กดังภาพ เข็มทิศจะชี้ในลกัษณะใด 

 

 

 

 

 1) 2)  

 

 

 3)  4)  
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27. การใชงานในตัวเลือกใดไดประโยชนจากสนามโนมถวงของโลกทั้งหมด 

 1) ปากกาลูกลื่น ปนจั่น เครื่องโมแปง 2) เครื่องโมแปง กระดงฝดขาว มอเตอร 

 3) กระดงฝดขาว ไดนาโม ปนจั่น 4) ครกกระเดื่อง มอเตอร ปากกาลูกลื่น 

 

28. โยนลูกเทนนิสขึ้นไปในแนวดิ่ง ลูกเทนนิสจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อใด 

 1) เวลาผานไป 1 s 2) ความเร็ว = 0 m/s 

 3) คา g = 0 m/s2     4) น้ําหนักวัตถุมีคาเทากับคา g ของโลกพอด ี

 

29. ขนาดความเร็วของวัตถ ุกรณีใดที่มีคาของขนาดความเร็วแตกตางไปจากกรณีอื่น 

 1) วัตถุอยูนิ่งบนพื้นเอียง    

2) วัตถุเคลื่อนที่ดิ่งขึ้นขณะอยูที่ตําแหนงสูงสุด   

3) วัตถุเคลือ่นที่แบบตกอิสระขณะเริ่มเคลื่อนที ่ 

4) การแกวงของลูกตุมนาฬิกาขณะอยูที่ตําแหนงต่ําสุด  

 
30. การแสดงกายกรรมปนผาตองใชยางสนทามือและเทากอนปนผาเสมอ การกระทําดังกลาวเพื่ออะไร 

 1) ลดคาแรงโนมถวงของโลก 2) เพิ่มคาแรงเสียดทาน 

 3) เพิ่มความแข็งแรงของผืนผา 4) ลดอัตราการขับเหงื่อที่ฝามอืและฝาเทา 

 

31. รีโมทควบคุมการทํางานของเครื่องรับโทรทัศนนิยมใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดใด 

 1) อินฟาเรด 2) ไมโครเวฟ 

 3) คลื่นวิทยุ 4) อัลตราไวโอเลต 

 

32. เมื่อนําเข็มทิศมาวางไวใกลๆ กับกึ่งกลางแทงแมเหล็กดังภาพ เข็มทิศจะชี้ในลกัษณะใด 

 

 

 

 

 1) 2)  

 

 

 3)  4)  

 

 

  1) 2) 

  3)  4) 

33. เมื่ออยู่บนดวงจันทร์วัตถุมวล 100 kg มีนำ้าหนัก 200 N และเมื่อปล่อยวัตถุนี้ตกอย่างอิสระ

 ที่บนผิวดวงจันทร์ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด ถ้าแรงดึงดูดของโลกเป็น 5 เท่าของแรงดึงดูด

 ของดวงจันทร์

  1) 1m/s2 2) 2m/s2

  3) 3m/s2 4) 4m/s2

34. วัตถุอันหนึ่งเมื่ออยู่บนโลกที่มีสนามโน้มถ่วง g พบว่ามีนำ้าหนักเป็น W
A
 และเมื่อนำาวัตถุนี้ไปไว้ที่ดาวดวงอื่น

     จะมีนำ้าหนักเป็น W
B
 จงหาขนาดมวลของวัตถุนี้

  1) W
A
g 2) W

B
g

  3) W
A 
/g 4) W

A
 + W

B
 / g
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35. ใช้ค้อนงัดตะปูดังภาพ  เมื่อใช้แรง 200 N ดึงด้ามค้อน ตะปูจะหลุดพอดี จงหาค่าแรงที่ค้อนดึงตะปู

   1) 200 N

      2) 400 N

      3) 600 N

     4) 800 N

36. ภาชนะใบหนึ่งมีของเหลว A, B, C และ D แยกชั้นกันอยู่ และมีค่าความหนาแน่นต่างกันดังภาพ 

 เมื่อนำาวัตถุขนาดเล็กๆ ซึ่งมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 122 g / cm3 หย่อนลงไปในภาชนะ วัตถุเล็กๆ นี้ 

 จะไปอยู่ที่ตำาแหน่งใด

   1) ในชั้นของเหลว B 

   2) ตรงรอยต่อระหว่างชั้นของเหลว B กับ C

    3) ในชั้นของเหลว C

        4) ตรงรอยต่อระหว่างชั้นของเหลว C กับ D 

37. จากภาพ เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว V แล้ว บริเวณ A และ B เป็นบริเวณที่อยู่ด้านบน 

     และด้านล่างของภาคตัดขวางของปีกเครื่องบินตามลำาดับ จงพิจารณาว่าตัวเลือกใดกล่าวได้ถูกต้อง

 มากที่สุด
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33. เมื่ออยูบนดวงจันทรวัตถมุวล 100 kg มีน้ําหนัก 200 N และเมื่อปลอยวัตถุนี้ตกอยางอิสระที่บนผิวดวงจันทร 

     วัตถุจะเคลือ่นที่ดวยความเรงเทาใด ถาแรงดึงดูดของโลกเปน 5 เทาของแรงดึงดูดของดวงจันทร 

 1) 1m/s2  2) 2m/s2 

 3) 3m/s2  4) 4m/s2 

 

34. วัตถุอันหนึ่งเมื่ออยูบนโลกที่มีสนามโนมถวง g พบวามีน้ําหนักเปน WA และเมื่อนําวัตถุนี้ไปไวที่ดาวดวงอื่น 

     จะมีน้ําหนักเปน WB จงหาขนาดมวลของวัตถุนี ้

 1) WAg  2) WBg 

 3) WA /g  4) WA + WB / g 

 

35. ใชคอนงัดตะปูดังภาพ  เมื่อใชแรง 200 N ดึงดามคอน ตะปูจะหลุดพอด ีจงหาคาแรงที่คอนดงึตะปู 

 

 1) 200 N 

         2) 400 N 

         3) 600 N 

         4) 800 N 

 

 

36. ภาชนะใบหนึ่งมีของเหลว A, B, C และ D แยกชั้นกันอยู และมีคาความหนาแนนตางกันดังภาพ เมื่อนําวัตถุ 

      ขนาดเล็กๆ ซึ่งมีคาความหนาแนนเทากับ 122 g / cm3 หยอนลงไปในภาชนะ วัตถุเล็กๆ นี้จะไปอยูทีต่ําแหนงใด 

  

1) ในชั้นของเหลว B  

               2)  ตรงรอยตอระหวางชั้นของเหลว B กับ C 

  3)  ในชั้นของเหลว C 

           4)  ตรงรอยตอระหวางชั้นของเหลว C กับ D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A :     30g/cm 3      

B :    100g/cm 3  

C :    130g/cm 3  

D :    200g/cm 3  

	  

     1) อัตราเร็วลมบริเวณ A น้อยกว่าบริเวณ B        

      2) แรงดันอากาศบริเวณ A มากกว่าบริเวณ B

      3) ความกดอากาศบริเวณ A น้อยกว่าบริเวณ B   

      4) ความหนาแน่นของอากาศบริเวณ A มากกว่าบริเวณ B
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38. แหล่งกำาเนิดคลื่นสั่นด้วยความถี่ 4 เฮิรตซ์ จะมีคาบการสั่นเท่าไร

  1) 0.25 วินาที 2) 2.5 วินาที

  3) 0.4 วินาที 4) 4 วินาที

39. รายการวิทยุจราจร จส 100 ออกกระจายเสียงด้วยความถี่ 100 เมกะเฮิรตซ์ จะมีความยาวคลื่น

 เท่าไร

  1) 1 เมตร 2) 3 เมตร

  3) 6 เมตร 4) 10 เมตร

40. ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เชิงเขาตำาแหน่ง B สังเกตเห็นฟ้าแลบที่ตำาแหน่ง A ซึ่งอยู่บนยอดเขา 

 หลังจากนั้น 2 วินาทีจึงได้ยินเสียงฟ้าร้อง ถ้าอัตราเร็วของเสียงในอากาศมีค่า 1,100 เมตร/วินาที 

 จงหาค่าความดันอากาศที่ตำาแหน่ง A  (ระดับความสูงของปรอทจะลดลง 1 มิลลิเมตร 

 เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 11 เมตร)

  

     1) 200 มิลลิเมตรของปรอท

     2) 260 มิลลิเมตรของปรอท

     3) 560 มิลลิเมตรของปรอท

       4) 960 มิลลิเมตรของปรอท 

41. อุณหภูมิใดที่เทอร์มอมิเตอร์แบบเซลเซียส และแบบฟาเรนไฮต์ จะอ่านค่าอุณหภูมิได้เท่ากันพอดี

  1) -10 2) -20 

  3) -30 4) -40 

42. ข้อความใดกล่าวถึงสมบัติของเสียงผิด

  1) เสียงแหลมจะมีค่าความถี่สูงกว่าเสียงทุ้ม

  2) เสียงที่ดังมากกว่าย่อมมีค่าความถี่มากกว่าเสียงค่อย

  3) เสียงที่มีค่าความถี่สูงและความถี่ตำ่าจะมีอัตราเร็วเท่ากัน

  4) เสียงที่มีแอมพลิจูดมากแต่ความถี่ตำ่าจะดังมากกว่าเสียงที่มีแอมพลิจูดน้อยกว่าแต่ความถี่สูง

BA
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37. จากภาพ เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ไปดวยความเร็ว V แลว บริเวณ A และ B เปนบริเวณที่อยูดานบน 

     และดานลางของภาคตัดขวางของปกเครื่องบินตามลําดับ จงพิจารณาวาตัวเลือกใดกลาวไดถูกตองมากที่สุด 

 

       

 

 

 

    1) อัตราเร็วลมบริเวณ A นอยกวาบริเวณ B         

     2) แรงดันอากาศบริเวณ A มากกวาบริเวณ B 

      3) ความกดอากาศบริเวณ A นอยกวาบริเวณ B    

      4) ความหนาแนนของอากาศบริเวณ A มากกวาบริเวณ B 

 

38. แหลงกําเนิดคลื่นสั่นดวยความถี ่4 เฮิรตซ จะมีคาบการสั่นเทาไร 

 1) 0.25 วินาที 2) 2.5 วินาที 

 3) 0.4 วินาที 4) 4 วินาที 

 

39. รายการวิทยุจราจร จส 100 ออกกระจายเสียงดวยความถี ่100 เมกะเฮิรตซ จะมีความยาวคลื่นเทาไร 

 1) 1 เมตร 2) 3 เมตร 

 3) 6 เมตร 4) 10 เมตร 

 

40. ชายคนหนึ่งยืนอยูที่เชงิเขาตําแหนง B สังเกตเห็นฟาแลบที่ตําแหนง A ซึ่งอยูบนยอดเขา หลังจากนั้น 2 วินาที 

     จึงไดยินเสียงฟารอง ถาอัตราเร็วของเสียงในอากาศมีคา 1,100 เมตร/วินาที จงหาคาความดันอากาศ 

     ที่ตําแหนง A  (ระดับความสูงของปรอทจะลดลง 1 มิลลิเมตร เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 11 เมตร) 

      

       1) 200 มิลลิเมตรของปรอท 

       2) 260 มิลลิเมตรของปรอท 

       3) 560 มิลลิเมตรของปรอท 

         4) 960 มิลลิเมตรของปรอท  

 

 

41. อุณหภูมิใดที่เทอรมอมิเตอรแบบเซลเซียส และแบบฟาเรนไฮต จะอานคาอุณหภูมิไดเทากันพอดี 

 1) -10  2) -20  

 3) -30  4) -40  

B	  

A	  
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43. ตัวเลือกใด ไม่ใช่ การทำาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีช้าที่สุด

  1) นำาเหล็กมาทานำ้ามัน 2) นำาตัวอย่างสัตว์ที่เก็บมาแช่ในฟอร์มาลีน

  3) เติมยางมะละกอลงไปเพื่อให้เนื้อเปื่อยง่าย 4) ใส่สารกันบูดลงในนำ้าพริกแกง

44. ของแข็งสีขาวเป็นสารบริสุทธิ์ เมื่อนำามาเผาในหลอดทดลองพบว่า เกิดแก๊สที่ทำาให้นำ้าปูนใสขุ่น

     เหลือของแข็งที่ละลายนำ้า เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีนำ้าเงิน สารดังกล่าวคือสารใด

           1) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2) ซูโครส

          3) โซเดียมคลอไรด์ 4) สารประกอบคาร์บอเนต

45. ถ้าสารละลายชนิดหนึ่งมีสถานะเป็นของแข็ง ประกอบด้วย เงิน 25%, ทอง 35% และ ทองแดง 40%

     สารใดเป็นตัวทำาละลาย

           1) เงิน 2) ทอง

  3) ทองแดง 4) เงิน และ ทอง

46. กำาหนดสมบัติบางประการของสาร A , B , C , D , E และ F ดังนี้

 A : เป็นของแข็ง เมื่อให้ความร้อนจะสลายตัวให้แก๊สออกซิเจน

 B : เป็นแก๊สสีนำ้าตาล เมื่อละลายนำ้าจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสเป็นสีแดง

 C : เป็นของเหลวขุ่นขาว เมื่อกรองสามารถผ่านกระดาษกรองได้หมด เมื่อแสงผ่านจะเห็นเป็นลำาแสง

 D : เป็นสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวไม่สามารถแยกหรือสลายให้เป็นสารอื่นโดยวิธีการทางเคมี

 E : เป็นของเหลวใส เมื่อระเหยจะได้ตะกอนที่ก้นภาชนะ

 F : เป็นของแข็ง มันวาว นำาไฟฟ้าได้ดี ใส่กรด HCl เกิด H
2

 ตัวเลือกใดจัดสารเป็นหมวดหมู่ได้ถูกต้องที่สุด

ธ�ตุ ส�รประกอบ ส�รละล�ย ส�รผสม

	1) D A E C

	2) E B F A

	3) B F C D

	4) A D B F
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47. เผานำ้าตาล 2g ทำาให้นำ้า 500 cm3 อุณหภูมิสูงขึ้น 4 ๐C นำ้าตาลที่ถูกเผาให้พลังงานเท่าใด 

     ถ้าความจุความร้อนจำาเพาะของนำ้า มีค่าเท่ากับ 1 cal/g ๐C

          1) 1 kcal/g 2) 2 kcal/g 

           3) 3 kcal/g 4) 5 kcal/g

48. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

 A : เชื้อเพลิงเครื่องยนต์เบนซิน B : เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ไอพ่น

 C : เชื้อเพลิงเครื่องยนต์แก๊ส LPG D : เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล

 ตัวเลือกใดเรียงลำาดับจำานวนคาร์บอนของสารจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง

           1) D > A > C > B 2) D > B > A > C

           3) B > A > C > D 4) B > C > D > A

49. จากข้อมูลในตาราง ข้อสรุปใดผิด

อุณหภูมิ	(๐C)
คว�มส�ม�รถในก�รละล�ย	(g	/	นำ้�100	g)

A B

5 30 10

20 34 18

80 45 45

100 48 60

  1) ที่อุณหภูมิห้อง 25O C สาร A ละลายได้มากกว่าสาร B

  2) ที่อุณหภูมินำ้าเดือด สาร B ละลายได้มากกว่าสาร A

  3) ที่ 40 O C สาร B ละลายได้มากกว่าสาร A   

  4) ที่ 0 O C สาร A ละลายได้มากกว่าสาร B

50. การเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกใดที่แตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกอื่น

  1) การดองไข่เค็ม 2) การบูดเน่าของอาหาร

  3) การเปลี่ยนสีของใบไม้ 4) การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
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51. เมื่อนำาสาร M มาเติมอินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆ ได้ผลดังตาราง

อินดิเคเตอร์ ก�รเปลี่ยนสี ช่วง	pH
สีของส�รละล�ย	M	

เมื่อเติมอินดิเคเตอร์

เมทิลออเรนจ์ 		แดง	-	เหลือง 3.1	-	4.4 เหลือง

เมทิลเรด 		แดง	-	เหลือง 4.4	-	6.2 ส้ม

ลิตมัส 		แดง	-	นำ้�เงิน 5.0	-	8.0 แดง

โบรโมไทมอลบลู 	เหลือง	-	นำ้�เงิน 6.0	-	7.6 เหลือง

ฟีนอลเรด 		เหลือง	-	แดง 6.8	-	8.4 เหลือง

 สารละลาย M มี ค่า pH อยู่ช่วงใด

  1) 4.4 - 5.0 2) 4.4 - 6.2

  3) 5.0 - 6.0 4) 6.8 - 7.6

52. สารในตัวเลือกใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีนำ้าเงินทั้งหมด

  1) วิตามินซี ผงฟู 2) นำ้าอัดลม ยาสีฟัน

  3) นำ้ายาล้างจาน ครีมนวดผม 4) นำ้ายาซักผ้าขาว นำ้ายาเช็ดกระจก

53. สารละลายเข้มข้น 30% โดยมวล ในสารละลาย 150 กรัม จะมีตัวถูกละลายกี่กรัม

  1) 5 กรัม 2) 45 กรัม

  3) 120 กรัม 4) 180 กรัม

54. ถ้า A คือนำ้านม  B คือนำ้าเกลือ และ C คือนำ้าแป้ง ตัวเลือกใดเป็นการจัดเรียงอนุภาคจากขนาดเล็ก               

     ไปขนาดใหญ่

  1) B , A และ C 2) C , B และ A

  3) C , A และ B 4) B , C และ A
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55. นำาสาร A, B และ C ในปริมาณเท่ากันมาผสมกัน เมื่อเวลาผ่านไปภาพใดที่แสดงว่า A เป็นผลิตภัณฑ์

     B เป็นสารตั้งต้น ส่วน C ไม่ได้ร่วมในการเกิดปฏิกิริยา

  1) 2) 

                                                                            

   

  3)                                           4)

56. เมื่อนำาสาร A, B และ C ซึ่งไม่ละลายซึ่งกันและกัน ไปทดลองศึกษาสมบัติของสารได้ผลการทดลอง

 ดังนี้

ส�ร สถ�นะที่อุณหภูมิห้อง ก�รละล�ยนำ้� ก�รละล�ยในเอท�นอล จุดเดือด	(๐C)

A ของแข็ง ละล�ยได้ดี ไม่ละล�ย 801.5

B ของแข็ง ไม่ละล�ย ไม่ละล�ย 82.3

C ของเหลว ไม่ละล�ย ละล�ยได้ดี 78.5

 วิธีการแยกสาร A, B และ C ออกจากกันในตัวเลือกใดเหมาะสมที่สุด

  1) ละลายในนำ้าแล้วกรอง  ใช้กรวยแยก  โครมาโทรกราฟี

  2) ละลายในนำ้าแล้วกรอง  โครมาโทรกราฟี  ระเหยแห้ง

  3) ละลายในเอทานอลแล้วกรอง  ละลายนำ้าแล้วกรอง  กลั่น

  4) ละลายในเอทานอลแล้วกรอง  ใช้กรวยแยก โครมาโทรกราฟี 
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55. นําสาร A, B และ C ในปริมาณเทากันมาผสมกัน เมื่อเวลาผานไปภาพใดที่แสดงวา A เปนผลิตภัณฑ 

     B เปนสารตั้งตน สวน C ไมไดรวมในการเกิดปฏิกิริยา 

 

1)                                         2)  

 

 

 

                                                                             

    

 

3)                                            4) 

 

 

 

 

 

 
 

56. เมื่อนําสาร A, B และ C ซึ่งไมละลายซึ่งกันและกนั ไปทดลองศึกษาสมบัติของสารไดผลการทดลองดังนี ้
 

สาร สถานะที่อุณหภูมิหอง การละลายน้ํา การละลายในเอทานอล จุดเดือด (๐C) 

A ของแข็ง ละลายไดด ี ไมละลาย 801.5 

B ของแข็ง ไมละลาย ไมละลาย 82.3 

C ของเหลว ไมละลาย ละลายไดด ี 78.5 
 

 วิธีการแยกสาร A, B และ C ออกจากกันในตัวเลือกใดเหมาะสมที่สดุ 

 1) ละลายในน้ําแลวกรอง  ใชกรวยแยก  โครมาโทรกราฟ 

 2) ละลายในน้ําแลวกรอง  โครมาโทรกราฟ  ระเหยแหง 

 3) ละลายในเอทานอลแลวกรอง  ละลายน้ําแลวกรอง  กลั่น 

 4) ละลายในเอทานอลแลวกรอง  ใชกรวยแยก โครมาโทรกราฟ  

57. สารในตัวเลือกใด ไมใช เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 1) ลิกไนส 2) ปโตรเลียม 

 3) เอทานอล 4) แกสแอลพีจ ี

A	  

B	  

เวลา 

ปริมาณ 

C	  

A	  

B	  

เวลา 

ปริมาณ 

C	  A	  

B	  

เวลา 

ปริมาณ 

C	  

A	  

B	  

เวลา 

ปริมาณ 

C	  
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55. นําสาร A, B และ C ในปริมาณเทากันมาผสมกัน เมื่อเวลาผานไปภาพใดที่แสดงวา A เปนผลิตภัณฑ 

     B เปนสารตั้งตน สวน C ไมไดรวมในการเกิดปฏิกิริยา 

 

1)                                         2)  
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56. เมื่อนําสาร A, B และ C ซึ่งไมละลายซึ่งกันและกนั ไปทดลองศึกษาสมบัติของสารไดผลการทดลองดังนี ้
 

สาร สถานะที่อุณหภูมิหอง การละลายน้ํา การละลายในเอทานอล จุดเดือด (๐C) 

A ของแข็ง ละลายไดด ี ไมละลาย 801.5 

B ของแข็ง ไมละลาย ไมละลาย 82.3 

C ของเหลว ไมละลาย ละลายไดด ี 78.5 
 

 วิธีการแยกสาร A, B และ C ออกจากกันในตัวเลือกใดเหมาะสมที่สดุ 

 1) ละลายในน้ําแลวกรอง  ใชกรวยแยก  โครมาโทรกราฟ 

 2) ละลายในน้ําแลวกรอง  โครมาโทรกราฟ  ระเหยแหง 

 3) ละลายในเอทานอลแลวกรอง  ละลายน้ําแลวกรอง  กลั่น 

 4) ละลายในเอทานอลแลวกรอง  ใชกรวยแยก โครมาโทรกราฟ  

57. สารในตัวเลือกใด ไมใช เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 1) ลิกไนส 2) ปโตรเลียม 

 3) เอทานอล 4) แกสแอลพีจ ี

A	  

B	  

เวลา 

ปริมาณ 

C	  

A	  

B	  

เวลา 

ปริมาณ 

C	  A	  

B	  

เวลา 

ปริมาณ 

C	  

A	  

B	  

เวลา 

ปริมาณ 

C	  

  

 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา                                                   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล 

14 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. 2559   
(รอบสอง ระดับประเทศ)  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา 
 

หนา   

2 

 

55. นําสาร A, B และ C ในปริมาณเทากันมาผสมกัน เมื่อเวลาผานไปภาพใดที่แสดงวา A เปนผลิตภัณฑ 

     B เปนสารตั้งตน สวน C ไมไดรวมในการเกิดปฏิกิริยา 

 

1)                                         2)  

 

 

 

                                                                             

    

 

3)                                            4) 

 

 

 

 

 

 
 

56. เมื่อนําสาร A, B และ C ซึ่งไมละลายซึ่งกันและกนั ไปทดลองศึกษาสมบัติของสารไดผลการทดลองดังนี ้
 

สาร สถานะที่อุณหภูมิหอง การละลายน้ํา การละลายในเอทานอล จุดเดือด (๐C) 
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B ของแข็ง ไมละลาย ไมละลาย 82.3 

C ของเหลว ไมละลาย ละลายไดด ี 78.5 
 

 วิธีการแยกสาร A, B และ C ออกจากกันในตัวเลือกใดเหมาะสมที่สดุ 

 1) ละลายในน้ําแลวกรอง  ใชกรวยแยก  โครมาโทรกราฟ 

 2) ละลายในน้ําแลวกรอง  โครมาโทรกราฟ  ระเหยแหง 

 3) ละลายในเอทานอลแลวกรอง  ละลายน้ําแลวกรอง  กลั่น 

 4) ละลายในเอทานอลแลวกรอง  ใชกรวยแยก โครมาโทรกราฟ  

57. สารในตัวเลือกใด ไมใช เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 1) ลิกไนส 2) ปโตรเลียม 

 3) เอทานอล 4) แกสแอลพีจ ี
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56. เมื่อนําสาร A, B และ C ซึ่งไมละลายซึ่งกันและกนั ไปทดลองศึกษาสมบัติของสารไดผลการทดลองดังนี ้
 

สาร สถานะที่อุณหภูมิหอง การละลายน้ํา การละลายในเอทานอล จุดเดือด (๐C) 

A ของแข็ง ละลายไดด ี ไมละลาย 801.5 

B ของแข็ง ไมละลาย ไมละลาย 82.3 

C ของเหลว ไมละลาย ละลายไดด ี 78.5 
 

 วิธีการแยกสาร A, B และ C ออกจากกันในตัวเลือกใดเหมาะสมที่สดุ 

 1) ละลายในน้ําแลวกรอง  ใชกรวยแยก  โครมาโทรกราฟ 

 2) ละลายในน้ําแลวกรอง  โครมาโทรกราฟ  ระเหยแหง 

 3) ละลายในเอทานอลแลวกรอง  ละลายน้ําแลวกรอง  กลั่น 

 4) ละลายในเอทานอลแลวกรอง  ใชกรวยแยก โครมาโทรกราฟ  

57. สารในตัวเลือกใด ไมใช เชื้อเพลิงฟอสซิล 

 1) ลิกไนส 2) ปโตรเลียม 

 3) เอทานอล 4) แกสแอลพีจ ี
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57. สารในตัวเลือกใด ไม่ใช่ เชื้อเพลิงฟอสซิล

  1) ลิกไนส์ 2) ปิโตรเลียม

  3) เอทานอล 4) แก๊สแอลพีจี

58. ดาวเคราะห์ในตัวเลือกใดที่หมุนรอบตัวเองต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่น

  1) ดาวพุธ   2) ดาวเสาร์

  3) ดาวยูเรนัส 4) ดาวเนปจูน

59. ถ้ากำาหนดให้ดวงจันทร์โคจรไปวันละ 15 องศา ดวงจันทร์โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลาเท่าไร

  1) 30 วัน 2) 29.5 วัน

  3) 27.3 วัน 4) 24 วัน

60. กลุ่มดาวจักรราศีกลุ่มใดที่สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่หัวคำ่าจนถึงเช้ามืดในเดือนมกราคม

  1) กลุ่มดาวคนคู่ 2) กลุ่มดาววัว

  3) กลุ่มดาวแพะทะเล 4) กลุ่มดาวคนยิงธนู

61. ตัวเลือกใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์

  1) โลกหมุนรอบตัวเองทำาให้เกิดกลางวัน - กลางคืน

  2) โลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

  3) การขึ้น - ตกของดวงอาทิตย์เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก

  4) แกนโลกเอียงทำาให้พื้นโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน

62. เดือนใดของประเทศไทยที่กลางวันยาวที่สุด

  1) พฤษภาคม 2) มิถุนายน

  3) พฤศจิกายน 4) ธันวาคม
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63. ถ้าแบ่งดาวเคราะห์เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  กลุ่มที่ 1  ดาวพุธ  ดาวศุกร์  ดาวอังคาร  โลก

  กลุ่มที่ 2  ดาวเนปจูน  ดาวยูเรนัส  ดาวเสาร์  ดาวพฤหัสบดี

 ใช้เกณฑ์ใดในการแบ่งกลุ่มดาวเคราะห์ดังกล่าว

  1) ดาวเคราะห์ที่มีบริวาร ดาวเคราะห์ที่ไม่มีบริวาร

  2) ดาวเคราะห์ขนาดเล็ก ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่

  3) ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวน ดาวเคราะห์ที่ไม่มีวงแหวน

  4) ดาวเคราะห์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ดาวเคราะห์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 

64. ตัวเลือกใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่ทำาให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

  1) การเกิดจันทรุปราคา ปรากฏการณ์ดาวหาง

  2) กระแสนำ้าอุ่นในมหาสมุทร การเคลื่อนที่ของนำ้าแข็งขั้วโลก

  3) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ปรากฏการณ์เรือนกระจก

  4) พลังงานจากดวงอาทิตย์ การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์

65. พิจารณาภาพขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์                                                                                        

                                                                                

                                                                                

     

 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบใดได้บ้าง

  1) แบบเต็มดวง แบบบางส่วน 2) แบบผสม แบบเต็มดวง

  3) แบบวงแหวน แบบบางส่วน 4) แบบวงแหวน แบบผสม

66. ตัวเลือกใด ไม่ถูกต้อง

  1) พายุหมุนที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือพายุไต้ฝุ่น

  2) ร่องมรสุมคือแนวความกดอากาศสูงที่ทำาให้เกิดฝนตก

  3) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นมาทำาให้เกิดฝนตก

  4) พายุฤดูร้อนเกิดจากมวลอากาศร้อนชื้นปะทะอากาศเย็นและแห้ง
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64. ตัวเลือกใด ไมใช ปจจัยที่ทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 

 1) การเกิดจันทรุปราคา ปรากฏการณดาวหาง 

 2) กระแสน้ําอุนในมหาสมุทร การเคลื่อนที่ของน้ําแข็งขั้วโลก 

 3) การเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก ปรากฏการณเรือนกระจก 

 4) พลังงานจากดวงอาทิตย การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย 

 

65. พิจารณาภาพขนาดปรากฏของดวงอาทิตย และดวงจันทร                                                                                          

                                                                                 

                                                                                      

   ดวงอาทิตย           ดวงจันทร 

 จะเกิดปรากฏการณสุริยุปราคาแบบใดไดบาง 

 1) แบบเต็มดวง แบบบางสวน  2) แบบผสม แบบเต็มดวง 

 3) แบบวงแหวน แบบบางสวน 4) แบบวงแหวน แบบผสม 

 

66. ตัวเลือกใด ไมถูกตอง 

 1) พายุหมุนที่มีความรุนแรงมากที่สุดคือพายุไตฝุน 

 2) รองมรสุมคือแนวความกดอากาศสูงที่ทําใหเกิดฝนตก 

 3) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพาความชื้นมาทําใหเกิดฝนตก 

 4) พายุฤดูรอนเกิดจากมวลอากาศรอนชื้นปะทะอากาศเย็นและแหง 

 
67. จากการทดลองวัดคาความชื้นสัมพัทธของอากาศที่ตําบล A, B, C และ D โดยใชไฮโกรมิเตอร 
      แบบกระเปาะเปยก กระเปาะแหง ไดผลการทดลอง ดังนี้ 
 

ตําบล 
   อุณหภูมิ (°C) ผลตาง 

กระเปาะเปยก กระเปาะแหง (°C) 
A 20 25 5 
B 21 25 4 
C 19 25 6 
D 22 25 3 

 
 

 ตัวเลือกใดสรุปคาความชื้นสัมพัทธของอากาศที่ตําบลตางๆไดถูกตอง 
 1) A > B > D > C  2) B > A > D > C 
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67. จากการทดลองวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ตำาบล A, B, C และ D โดยใช้ไฮโกรมิเตอร์

      แบบกระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง ได้ผลการทดลอง ดังนี้

ตำ�บล
			อุณหภูมิ	(	ำC) ผลต่�ง

กระเป�ะเปียก กระเป�ะแห้ง 	(	ำC)

A 20 25 5

B 21 25 4

C 19 25 6

D 22 25 3

 ตัวเลือกใดสรุปค่าความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ตำาบลต่างๆ ได้ถูกต้อง

  1) A > B > D > C 2) B > A > D > C

  3) C > A > B > D 4) D > B > A > C  

68. “ลมสินค้า” มีลักษณะการพัดอย่างไร

  1) พัดตามการหมุนของโลก 2) พัดทวนการหมุนของโลก

  3) พัดจากเส้นศูนย์สูตรไปสู่ขั้วโลก 4) พัดจากขั้วโลกไปสู่เส้นศูนย์สูตร

69. ตัวเลือกใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับบรรยากาศของโลก

  1) อากาศสามารถบีบอัดและมีความยืดหยุ่นได้

  2) อากาศมีแรงดันผิวเนื่องจากนำ้าหนักของอากาศเอง

  3) อากาศเป็นส่วนผสมของแก๊ส ไอนำ้า และฝุ่น ไม่มีรส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

  4) ที่อุณหภูมิปกติจะมีสถานะเป็นแก๊ส แต่ถ้ามีอุณหภูมิสูงมากๆ จะกลายเป็นของเหลวหรือของแข็งได้

70. ตัวเลือกใด ไม่ใช่ กระบวนการเกิดหินตะกอนซึ่งเป็นหินที่พบทั่วไป

  1) การผุพังอยู่กับที่ของหินประเภทอื่นๆและหินตะกอนเอง

  2) การเชื่อมประสานจะใช้การผุพังและแปรสภาพของซากสิ่งมีชีวิตเท่านั้น

  3) การตกผลึกจากสถานะแก๊ส ของเหลว หรือของแข็งเป็นหินที่พบทั่วไป

  4) การอัดแน่นจากการทับถมและแรงกดทับจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก
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71. Which of the following is “Autotrophs”?

  1) Producer 2) Decomposer

  3) Consumer 4) Consumer and Decomposer

72. Which matching between cell and function is correct?

 A : Bone cell – to discard waste

 B : Muscle cell – to control movement

 C : Nerve cell – to carry information 

 D : White blood cell – to kill bacteria

  1) A and B right, C wrong 2) B and C right, D wrong 

  3) C and D right, A wrong 4) A and D right, B wrong

73. Which one is incorrect about the number of chromosomes of human?

 A : Egg = 22+X 

 B : Sperm = 22+X or 22+Y

 C : Liver = 44+X or 44+ Y

 D : Ovary = 22+XX  

 E : Red blood = 44+XY or 44+XX

  1) A and B 2) B and C

  3) C and D 4) D and  E

74. Alzheimers is caused by the error in which part of brain?

  1) cerebrum 2) cerebellum

  3) Hypothalamus 4) Medulla Oblongata

75. Which one is incorrect about exoskeleton?

  1) Also called the external skeleton. 2) Centipede ant and crab.

  3) Allows movement of body parts. 4) Made of cuticle or calcium sulphate.

 

ตอนที่	1	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	30	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน
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76. From the food web below.

 

  

  

 Which animals are the secondary and the tertiary consumer orderly?

  1) A and G 2) C and G

  3) D and F 4) F and D

77. From the table gives the detail about fertilization, respiration and give birth of animals.            

     Named the animals of P, Q, R and S orderly?

Animal
Fertilization Respiration Give	birth

Internal External Gill Lung Oviparous Viviparous

P / - / - - /

Q / - - / / -

R - / - / / -

S - / / - / -

  1) snake bat fighting fish eel 2) platypus bird turtle small green frog 

  3) Guppy crocodile frog shrimp 4) whale lizard chicken catfish
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 Which animals are the secondary and the tertiary consumer orderly? 

 1) A and G  2) C and G 

 3) D and F  4) F and D 

 

77. From the table gives the detail about fertilization, respiration and give birth of animals.             

     Named the animals of P, Q, R and S orderly? 

 

Animal 
Fertilization Respiration Give birth 

Internal External Gill Lung Oviparous Viviparous 

P / - / - - / 

Q / - - / / - 

R - / - / / - 

S - / / - / - 

 

 1) snake bat fighting fish eel     2) platypus bird turtle small green frog 

 3) Guppy crocodile frog shrimp            4) whale lizard chicken catfish 

 

78. Which part is not belong to the land vertebrates? 

 1) Have hollow bones.   2) Long column of backbone. 

 3) Strong and big pectoral.  4) Strong and big pelvic girdles. 

 

 

 

 

C	  

E	   F	   G	  

D	  

A	  

B	  
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78. Which part is not belong to the land vertebrates?

  1) Have hollow bones.  2) Long column of backbone.

  3) Strong and big pectoral. 4) Strong and big pelvic girdles.

79. Which graph shows the relation of the respiration rate and the amount of  

 Carbon dioxide in human breathing?   

  1) 2)        

  3)  4)

80. The revolving stool works on the principle of the wheel and axle.

 Which one of the labeled parts is the axle?

   1) A             

        2) B

        3) C 

        4) D

  

 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา                                                   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล 

20 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. 2559   
(รอบสอง ระดับประเทศ)  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา 
 

หนา   

2 

 

79. Which graph shows the relation of the respiration rate and the amount of Carbon dioxide 

     in human breathing?     

 1)                 2)         

                 3)                  4) 

 
80. The revolving stool works on the principle of the wheel and axle. 
     Which one of the labeled parts is the axle? 

 

                     1) A                

            2) B 

                 3) C    

            4) D 

 

81. Which of the following is work done?  
 1) Cycling        2) Climbing a tree 
 3) Pushing a concrete wall        4) Diving into the swimming pool 
 
82. Which of the following is without frictional force? 

 1) We cannot hold objects firmly.      2) We can climb up to the mountain. 
 3) We will not fall when we walk or run.     4) We fall down from the building.  
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80. The revolving stool works on the principle of the wheel and axle. 
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81. Which of the following is work done?  
 1) Cycling        2) Climbing a tree 
 3) Pushing a concrete wall        4) Diving into the swimming pool 
 
82. Which of the following is without frictional force? 
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81. Which of the following is work done? 

  1) Cycling 2) Climbing a tree

  3) Pushing a concrete wall 4) Diving into the swimming pool

82. Which of the following is without frictional force?

  1) We cannot hold objects firmly. 2) We can climb up to the mountain.

  3) We will not fall when we walk or run 4) We fall down from the building. 

83. Which one is incorrect about force?

 A :  It can cause a moving object to change speed.

 B :  It can cause a stationary object to move.

 C :  It can change the shape of an object.

 D :  We can see and feel force.

  1) A and B 2) B and C

  3) A and C 4) C and D
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84. A student placed marble on the spring to affect its length.

 The results are in the table shown below.   

Number	of	marble 0 1 2 3 4

Length	of	spring	(cm) 3 3.5 4 4.5 5

 

 Which of the following graphs shows the results that the pupils obtained?

  1) 2)   

     

  

  3) 4) 

                                       

85. Four identical iron cubes were put on the top of each wooden ramp as in the diagrams      

     below. In which of the following would the iron cube possess the most kinetic energy?

  1) 2)  

  3) 4) 
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85. Four identical iron cubes were put on the top of each wooden ramp as in the diagrams       
     below. In which of the following would the iron cube possess the most kinetic energy? 

       1)     2)   

 3)    4)  
 

86. Figure shows an experiment. What can you infer from the experiment? 
 
 

 
 

 1) All the materials can be charged. 

 2) Like charges always repel each other.  

 3) Like charges always attract each other. 

 4) There are 4 kinds of charges produced by friction. 
 

87. Which device has a thermostat? 
 1) A computer   2) A television 
 3) An electric oven   4) A blender  
 

88. Which house design is the most suitable for the tropics? 
 1) A white house with low roof.             2) A white house with high roof. 
 3) A silver house with a glass roof.         4) A wood house with a metal roof.  
 

89. Which substance is electrical medium? 

 1) Phosphorus   2) Silicon 

 3) Sulphur   4) Graphite  
 

90. Which equation is match to Carbonic  acid? 
 1) H2O + CO2   2) H2O + SO2 

 3) H2O + CO   4) H2O + CO3 
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83. Which one is incorrect about force? 
  A :  It can cause a moving object to change speed. 
  B :  It can cause a stationary object to move. 
  C :  It can change the shape of an object. 
  D :  We can see and feel force. 
 1) A and B   2) B and C 
 3) A and C   4) C and D 
 

84. A student placed marble on the spring to affect its length. 

      The results are in the table shown below.    
 

Number of marble 0 1 2 3 4 

Length of spring (cm) 3 3.5 4 4.5 5 
   

       

 Which of the following graphs shows the results that the pupils obtained? 
 

 

 

 

 

   1)                            2)    

      

                         

3)                        4)  
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83. Which one is incorrect about force? 
  A :  It can cause a moving object to change speed. 
  B :  It can cause a stationary object to move. 
  C :  It can change the shape of an object. 
  D :  We can see and feel force. 
 1) A and B   2) B and C 
 3) A and C   4) C and D 
 

84. A student placed marble on the spring to affect its length. 

      The results are in the table shown below.    
 

Number of marble 0 1 2 3 4 

Length of spring (cm) 3 3.5 4 4.5 5 
   

       

 Which of the following graphs shows the results that the pupils obtained? 
 

 

 

 

 

   1)                            2)    

      

                         

3)                        4)  
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85. Four identical iron cubes were put on the top of each wooden ramp as in the diagrams       
     below. In which of the following would the iron cube possess the most kinetic energy? 

       1)     2)   

 3)    4)  
 

86. Figure shows an experiment. What can you infer from the experiment? 
 
 

 
 

 1) All the materials can be charged. 

 2) Like charges always repel each other.  

 3) Like charges always attract each other. 

 4) There are 4 kinds of charges produced by friction. 
 

87. Which device has a thermostat? 
 1) A computer   2) A television 
 3) An electric oven   4) A blender  
 

88. Which house design is the most suitable for the tropics? 
 1) A white house with low roof.             2) A white house with high roof. 
 3) A silver house with a glass roof.         4) A wood house with a metal roof.  
 

89. Which substance is electrical medium? 

 1) Phosphorus   2) Silicon 

 3) Sulphur   4) Graphite  
 

90. Which equation is match to Carbonic  acid? 
 1) H2O + CO2   2) H2O + SO2 

 3) H2O + CO   4) H2O + CO3 

86. Figure shows an experiment. What can you infer from the experiment?

  1) All the materials can be charged.

  2) Like charges always repel each other. 

  3) Like charges always attract each other.

  4) There are 4 kinds of charges produced by friction.

87. Which device has a thermostat?

  1) A computer 2) A television

  3) An electric oven 4) A blender 

88. Which house design is the most suitable for the tropics?

  1) A white house with low roof. 2) A white house with high roof.

  3) A silver house with a glass roof. 4) A wood house with a metal roof. 

89. Which substance is electrical medium?

  1) Phosphorus 2) Silicon

  3) Sulphur 4) Graphite 

90. Which equation is match to Carbonic  acid?

  1) H
2
O + CO

2
 2) H

2
O + SO

2

  3) H
2
O + CO 4) H

2
O + CO

3

91. Which process is used to purified solution?

  1) Sublimation 2) Filtering

  3) Freezing 4) Boiling
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92. For protection rusting of copper by coating with ………..

  1) Iron 2) Zinc

  3) Tin 4) Sulphur

93. Which one is colloid?

  1) Syrub 2) Salad dressing

  3) Flour solution 4) Coconut milk

94. Which is not a mineral acid?

  1) Hydrochloric  acid 2) Sulphuric  acid

  3) Ascorbic acid 4) Carbonic acid 

95. According to Newton’s laws of motion and gravitation, the moon goes around the earth

      in an elliptical orbit because ………….

  1) centripetal force acts on it.

  2) magnetic force acts on it.

  3) it is natural motion in space.

  4) force acts on in the direction of its motion.

96. Which is true in explaining the hottest planet in the Solar system?

  1) Mercury is the closest planet to the Sun.

  2) Mars is famous for likely fireplace freeze.

  3) Venus is thick atmosphere and has Greenhouse effect.

  4) Dominance of Jupiter is the big red spot or likely red Giant. 
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97. In classification of clouds, prefixes are used to represent the …………………

  1) height of the clouds. 2) thickness of the clouds.

  3) color and shape of the clouds. 4) color and thickness of the clouds.

 From the Rock Cycle Diagram 

98. What is the substance for number 2?

  1) Magma or sediment 2) Magma or Lava

  3) Igneous or Metamorphic Rock 4) Sediment or Sedimentary Rock

99. What kind of rock in  A , B and C orderly?

  1) Igneous Rock , Sedimentary Rock and Metamorphic Rock

  2) Igneous Rock , Magma or Sediment and Sedimentary Rock

  3) Igneous Rock , Magma or Lava and Sedimentary Rock

  4) Igneous Rock , Metamorphic Rock and Sedimentary Rock
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From the Rock Cycle Diagram  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98. What is the substance for number 2? 
 1) Magma or sediment            2) Magma or Lava 
 3) Igneous or Metamorphic Rock    4) Sediment or Sedimentary Rock 
 
99. What kind of rock in  A , B and C orderly? 
 1) Igneous Rock , Sedimentary Rock and Metamorphic Rock 
 2) Igneous Rock , Magma or Sediment and Sedimentary Rock 
 3) Igneous Rock , Magma or Lava and Sedimentary Rock 
 4) Igneous Rock , Metamorphic Rock and Sedimentary Rock 
 

100. What kind of eclipse that cause the umbra of the moon on the earth? 

 

 

   

 

 

 

 

 

1) Total Solar eclipse   2) Annular Solar eclipse 

 3) Partial Solar eclipse   4) Hybrid Solar eclipse 

 

-------------------------- 
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100. What kind of eclipse that cause the umbra of the moon on the earth?

  1) Total Solar eclipse 2) Annular Solar eclipse

  3) Partial Solar eclipse 4) Hybrid Solar eclipse

--------------------------
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สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�
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สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

เฉลย
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์	ระดับประถมศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน		กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4

1 X 26 X 51 X 76 X

2 X 27 X 52 X 77 X

3 X 28 X 53 X 78 X

4 X 29 X 54 X 79 X

5 X 30 X 55 X 80 X

6 X 31 X 56 X 81 X

7 X 32 X 57 X 82 X

8 X 33 X 58 X 83 X

9 X 34 X 59 X 84 X

10 X 35 X 60 X 85 X

11 X 36 X 61 X 86 X

12 X 37 X 62 X 87 X

13 X 38 X 63 X 88 X

14 X 39 X 64 X 89 X

15 X 40 X 65 X 90 X

16 X 41 X 66 X 91 X

17 X 42 X 67 X 92 X

18 X 43 X 68 X 93 X

19 X 44 X 69 X 94 X

20 X 45 X 70 X 95 X

21 X 46 X 71 X 96 X

22 X 47 X 72 X 97 X

23 X 48 X 73 X 98 X

24 X 19 X 74 X 99 X

25 X 50 X 75 X 100 X
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แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ห้ามเผยแพร่	อ้างอิง	ตัดต่อ	ดัดแปลงหรือเฉลย	ก่อนได้รับอนุญาต
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(รอบแรก		ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์		ระดับประถมศึกษา

สอบวันที่		22		มกราคม	2560		เวลา	09.00	–	11.00	น.		

คำาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้	เป็นแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีจำานวน  23  หน้า คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
 เวลาในการทำาแบบทดสอบ 120 นาที
2. แบบทดสอบมีจำานวน 100 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ
 ตอนที่ 1 แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย จำานวน	80	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน	ประกอบด้วย
  สาระ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 1-24 จำานวน 24 ข้อ รวม 24 คะแนน
  สาระ แรงและพลังงาน  ข้อที่ 25-48 จำานวน  24 ข้อ รวม 24 คะแนน
  สาระ สารและสมบัติของสาร  ข้อที่ 49-64 จำานวน 16 ข้อ รวม 16 คะแนน
  สาระ โลกและดาราศาสตร์  ข้อที่ 65-80 จำานวน 16 ข้อ รวม 16 คะแนน
	 ตอนที่	2	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	20	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน	ประกอบด้วย	
  สาระ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 81-86  จำานวน 6 ข้อ รวม 6 คะแนน
  สาระ แรงและพลังงาน  ข้อที่ 87-92 จำานวน 6 ข้อ รวม 6 คะแนน
  สาระ สารและสมบัติของสาร  ข้อที่ 93-96 จำานวน 4 ข้อ รวม 4 คะแนน
  สาระ โลกและดาราศาสตร์ ข้อที่ 97-100 จำานวน 4 ข้อ รวม 4 คะแนน
3.	 กระดาษคำาตอบมี 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียน ชื่อ - นามสกุล เลขประจำาตัวสอบ ห้องสอบ ชื่อโรงเรียน
 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ให้ครบในกระดาษคำาตอบ
4. ให้นักเรียนเลือกคำาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำาตอบเดียว แล้วทำาเครื่องหมายกากบาท X
 ลงในช่อง 1, 2, 3  หรือ 4   ในกระดาษคำาตอบ
5.	 ไม่อนุญาตให้นำาพจนานุกรมอังกฤษ	-	ไทย,	ไทย-อังกฤษ	และพจนานุกรมคำาศัพท์เฉพาะ	เข้าห้องสอบ
6.	 ไม่อนุญาตให้นำาเครื่องคิดเลข	โทรศัพท์	หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ	เข้าห้องสอบ
7. นกัเรยีนจะออกจากห้องสอบได้เมือ่หมดเวลาสอบ โดยวางกระดาษคำาตอบ กระดาษทด และแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ
8.	 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
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ตอนที่	1	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย	จำานวน	80	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน

1. อาหารทั้งสองชนิดในตัวเลือกใด เมื่อรับประทานแล้ว ของเสียที่ขับถ่ายออกมาจะมีไนโตรเจน

 เป็นองค์ประกอบ 

  1) ข้าวเหนียว  ไก่ย่าง 2) ปูทะเลนึ่ง  ไข่หวาน

  3) ถั่วลิสงต้ม  มันฝรั่งทอด 4) มะพร้าวกะทิ  ขนมชั้น

2. เพราะเหตุใดเมื่อปัสสาวะเสร็จใหม่ๆ ในฤดูหนาวจึงเกิดอาการสั่นและขนลุก

  1) มีการสลายไขมันมากยิ่งขึ้น 2) ปฏิกิริยาภายในร่างกายลดลง

  3) หลอดเลือดแดงบริเวณผิวหนังขยายตัว 4) อุณหภูมิของร่างกายลดลงอย่างรวดเร็ว 

3. ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายอยู่ที่สมองส่วนใด

  1) ซีรีบรัม (Cerebrum) 2) ซีรีเบลลัม (Cerebellum)

  3) ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) 4) เมดัลลา ออบลองกาตา (Medulla oblongata)

4. สัตว์ชนิดใดไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้

  1) โลมา  พะยูน 2) วาฬ  ฉลาม

  3) จระเข้  ตุ่นปากเป็ด 4) ม้านำ้า  ซาลาแมนเดอร์

5. ตัวเลือกใดไม่ใช่การปรับตัวของปลานำ้าเค็ม เพื่อให้อยู่ในนำ้าเค็มได้

  1) มีเหงือกที่สกัดเกลือแร่ทิ้งได้

  2) ขับนำ้าและดึงเกลือเข้าสู่ร่างกาย

  3) มีไตที่ขับถ่ายปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูง

  4) มีผิวหนังควบคุมไม่ให้นำ้าจากทะเลไหลเข้าตัว

6. ฝอยทองกับต้นไม้ และฉลามกับเหาฉลาม มีความสัมพันธ์คล้ายกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใด

  1) กาฝากกับต้นมะม่วง และไรไก่กับไก่

  2) กล้วยไม้กับต้นลำาไย และนกเอี้ยงกับควาย

  3) รากับสาหร่าย และนกกับต้นไม้ 

  4) ปลิงกับควาย และพลูด่างกับต้นไม้
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7. สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดแสดงบทบาทหน้าที่ในระบบนิเวศต่างจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตอื่น

  1) เห็ด  รา 2) เห็บ  เหา

  3) หนอน  ไส้เดือนดิน 4) สิงโต  ฉลาม

8. การกระทำาของบุคคลใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Reduce

  1) สมทรงใช้นำ้าซักผ้ารดต้นไม้

  2) สมศักดิ์ใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู 

  3) สมศรีนำาถุงพลาสติกมาล้างเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

  4) สมชายปิดไฟฟ้า และพัดลมทุกครั้งก่อนออกจากห้อง

9. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้

 A : เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย

 B : เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย

 C : ได้ลูกหลานที่มีโอกาสแตกต่างจากพ่อแม่ 

 D : ได้ลูกมีลักษณะเหมือนพ่อแม่

 ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) A : การปฏิสนธิ ;  B : การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ 

  2) B : การโคลน ; C : การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

  3) A : การถ่ายละอองเรณู ;  D : การโคลน

  4) C : การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ;  D : การปฏิสนธิ

10. กระบวนการใดเกิดขึ้นกับพืชในเวลากลางคืนที่มีอากาศเย็นจัด

  1) การสร้างคาร์โบไฮเดรต  การหายใจ 

  2) การหายใจ  การเปลี่ยนแป้งเป็นนำ้าตาล

  3) การคายนำ้า  การลำาเลียงอาหารไปสะสมยังส่วนต่างๆ

  4) การสร้างอาหาร  การลำาเลียงอาหารไปสะสมยังส่วนต่างๆ 

11. สัตว์ในตัวเลือกใดมีการไหลเวียนเลือดแบบเดียวกับหมึก

  1) หอย 2) ตั๊กแตน

  3) พลานาเรีย 4) ไส้เดือนดิน
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12. สิ่งมีชีวิตชนิดใดสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีลักษณะเหมือนตัวเดิมได้ โดยสร้างจากเนื้อเยื่อข้างลำาตัว

  1) ดาวทะเล 2) ดอกไม้ทะเล 

  3) ไฮดรา 4) อะมีบา

13. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับประเภทของดอกต่อไปนี้

 A : ดอกไม่ครบส่วน ต้องมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย

 B : ดอกที่มีกลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย จัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ

 C : ดอกครบส่วนจะต้องมีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกนั้น

 D : ดอกสมบูรณ์เพศ คือดอกที่มีส่วนประกอบครบทั้ง 4 ส่วน

 ข้อความใดถูกต้องที่สุด

  1) A และ B 2) B และ C

  3) C และ D 4) A และ D

14. สิ่งมีชีวิตชนิดใดสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์

  1) ไดอะตอม 2) พารามีเซียม

  3) พลาสโมเดียม 4) ยูกลีนา

15. การจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่อไปนี้ กลุ่มใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

  1) ยูกลีนา  พลานาเรีย 2) วอลวอกซ์  ยีสต์ 

  3) พารามีเซียม  อะมีบา 4) แบคทีเรีย  สาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน

16. ส่วนประกอบของลูกมะพร้าวในตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

  1) จาวมะพร้าว คือใบเลี้ยง 2) เนื้อมะพร้าว คือเอ็นโดสเปิร์ม

  3) กะลามะพร้าว คือส่วนหนึ่งของเมล็ด 4) กาบมะพร้าว คือเปลือกหุ้มเมล็ด

17. พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

 A : CO
2
 และ H

2
O ทำาให้เกิด O

2

 B : ความเข้มข้นของ CO
2

 C : ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ 

  1) A 2) A และ B

  3) A และ C 4) A, B และ C
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18. โรคในตัวเลือกใดมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส

  1) มือเท้าปาก  วัณโรค 2) คางทูม  โปลิโอ

  3) บาดทะยัก  กลาก 4) ไข้หวัดนก  คอตีบ

19. พิจารณาตารางแสดงผลของสารเสพติดต่อร่างกายมนุษย์

 

ส�รเสพติด ผลต่อร่�งก�ย

A ประส�ทตึงเครียด	คว�มคิดสับสน	เกิดภ�พหลอน

B ช่วยบรรเท�อ�ก�รเจ็บปวด	สติปัญญ�เชื่องช้�

 สารเสพติด A และ B คือสารใดตามลำาดับ

  1) กระท่อม  ฝิ่น 2) ยาบ้า  โคเคน

  3) ฝิ่น  เฮโรอีน 4) เฮโรอีน  มอร์ฟีน

20. ทำาไมไม่จัด เห็ด และรา อยู่ในกลุ่มเดียวกับ มอส และเฟิร์น

  1) การได้มาซึ่งอาหาร 2) การมีเยื่อหุ้มนิวเคลียส

  3) เห็ด รา เป็นโพรคาริโอต 4) การสืบพันธุ์

21. หลักการผสมเทียมในตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

  1) การฉีดเชื้ออสุจิ (IUI) คือการนำาอสุจิฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกวันที่ไข่ตก 

  2) การทำาอิกซี (ICSI) คือการนำาอสุจิจำานวน 1 เซลล์ ฉีดเข้าไปในไข่ที่อยู่ในท่อนำาไข่โดยตรง 

  3) การทำาซิฟท์ (ZIFT) คือการเก็บไข่ และอสุจิมาผสมในจานเพาะเชื้อได้เป็นไซโกต

   แล้วนำาไซโกตฉีดเข้าไปในท่อนำาไข่

  4) การทำากิฟต์ (GIFT) คือการนำาไข่และอสุจิมารวมกันและฉีดเข้าท่อนำาไข่โดยผ่านทาง

              ปลายของท่อ เมื่อเกิดการปฏิสนธิเอ็มบริโอแบ่งตัวแล้วเคลื่อนที่มาฝังตัวที่มดลูก

22. หลอดเลือดที่มองเห็นได้ชัดเจนที่ข้อมือและหลังมือคือหลอดเลือดชนิดใด

  1) หลอดเลือดฝอย 2) หลอดเลือดแดง

  3) หลอดเลือดออกจากหัวใจ 4) หลอดเลือดเข้าสู่หัวใจ
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23. จากแผนภาพสายใยอาหาร ถ้าปลาหมดไปตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

  

 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา                                                   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล 

5 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. 2560   
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
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19. พิจารณาตารางแสดงผลของสารเสพติดตอรางกายมนุษย 
  

สารเสพติด ผลตอรางกาย 

A ประสาทตึงเครียด ความคิดสับสน เกิดภาพหลอน 

B ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวด สติปญญาเชื่องชา 
 

 สารเสพติด A และ B คือสารใดตามลําดับ 

  1) กระทอม  ฝน    2) ยาบา  โคเคน 

  3) ฝน  เฮโรอีน    4) เฮโรอีน  มอรฟน 
 

20. ทําไมไมจัด เห็ด และรา อยูในกลุมเดียวกับ มอส และเฟรน 

  1) การไดมาซึ่งอาหาร   2) การมีเยื่อหุมนิวเคลียส 

  3) เห็ด รา เปนโพรคาริโอต  4) การสืบพันธุ 
 

21. หลักการผสมเทียมในตัวเลือกใดไมถูกตอง 

  1) การฉีดเชื้ออสุจ ิ(IUI) คือการนําอสุจิฉีดเขาไปในโพรงมดลูกวันที่ไขตก   

  2) การทําอิกซ ี(ICSI) คือการนําอสุจจิํานวน 1 เซลล ฉีดเขาไปในไขทีอ่ยูในทอนําไขโดยตรง  

3) การทําซิฟท (ZIFT) คือการเก็บไข และอสุจิมาผสมในจานเพาะเชื้อไดเปนไซโกต 

              แลวนําไซโกตฉีดเขาไปในทอนําไข 

4) การทํากิฟต (GIFT) คือการนําไขและอสุจิมารวมกันและฉีดเขาทอนําไขโดยผานทาง 

              ปลายของทอ เมื่อเกิดการปฏิสนธเิอ็มบริโอแบงตัวแลวเคลื่อนที่มาฝงตัวที่มดลูก 
 

22. หลอดเลือดที่มองเห็นไดชัดเจนที่ขอมือและหลังมือคือหลอดเลือดชนิดใด 

  1) หลอดเลือดฝอย   2) หลอดเลือดแดง 

  3) หลอดเลือดออกจากหัวใจ  4) หลอดเลือดเขาสูหัวใจ 
 

23. จากแผนภาพสายใยอาหาร ถาปลาหมดไปตัวเลือกใดไมถูกตอง 
 

      ขาว               กุง           ปลา 

                                                                      

                                                               วัว 

     

คน  นก  สาหราย 
 

1) สาหรายจะเพิ่มปริมาณ   2) นกสูญพันธุ  

  3) กุงจะเพิ่มปริมาณ   4) มีผลกระทบกับวัว 
  1) สาหร่ายจะเพิ่มปริมาณ 2) นกสูญพันธุ์ 

  3) กุ้งจะเพิ่มปริมาณ 4) มีผลกระทบกับวัว

24. ปากใบเป็นตัวควบคุมปริมาณนำ้าภายในต้นพืช ในเวลากลางวันที่มีแสงสว่างแต่ปากใบพืชปิดทั้งนี้

 เนื่องจากเหตุผลใด

  1) พืชดูดนำ้าได้เท่ากับการคายนำ้า 2) พืชดูดนำ้าได้มากกว่าการคายนำ้า

  3) พืชดูดนำ้าได้น้อยกว่าการคายนำ้า 4) พืชดูดนำ้าได้มากและคายนำ้าได้มากด้วย

25. ในห้องที่ปิดสนิทและสูบอากาศออกจนหมด ถ้าปล่อยลูกกอล์ฟกับขนนกพร้อมกันที่ระดับความสูง

 เดียวกัน ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) ลูกกอล์ฟตกถึงพื้นก่อนขนนก เพราะแรงดึงดูดของโลก

  2) ขนนกตกถึงพื้นก่อนลูกกอล์ฟ เพราะไม่มีแรงต้านอากาศ

  3) ลูกกอล์ฟตกถึงพื้นพร้อมขนนก เพราะไม่มีแรงต้านอากาศ

  4) ลูกกอล์ฟตกถึงพื้นก่อนขนนก เพราะมีมวลมากกว่า

 

26. นักกีฬาวิ่งระยะทาง 100 เมตร ทำาสถิติใหม่ใช้เวลาเพียง 9.74 วินาที อัตราเร็วเฉลี่ยระยะทาง 

 60 เมตรแรกของการแข่งขันเป็นเท่าใด

  1) 10.35 เมตร/วินาที 2) 10.27 เมตร/วินาที

  3) 6.16 เมตร/วินาที 4. 5.84 เมตร/วินาที
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27. ถ้าอุณหภูมิแบบเซลเซียส อ่านได้เท่ากับ 1
5

 ของอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์  องศาฟาเรนไฮต์

 มีค่าเท่าใด

  1) -20.0 องศาฟาเรนไฮต์ 2) 32.8 องศาฟาเรนไฮต์

  3) 46.4 องศาฟาเรนไฮต์ 4) 50.0 องศาฟาเรนไฮต์

28. ดินนำ้ามันก้อนหนึ่งมีมวล 1 kg มีปริมาตร 400 cm³ นำามาปั้นตุ๊กตาโดยทิ้งเศษที่เหลือไป 

 ความหนาแน่นของตุ๊กตามีค่าเท่าใด

  1) 0.0025 g/cm³ 2) 0.40 g/cm³

  3) 2.50 g/cm³ 4) ข้อมูลไม่เพียงพอหาค่าไม่ได้

29. ตัวเลือกใดถูกต้อง 

  1) กระจกนูน เกิดภาพจริงเสมอ

  2) เลนส์เว้า เกิดภาพเสมือนขนาดย่อเท่านั้น

  3) เลนส์นูน เกิดภาพจริงขนาดขยายและย่อเท่านั้น

  4) กระจกเว้า เกิดภาพจริงขนาดขยายและย่อเท่านั้น
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 กราฟการทดลองการฟงเสียงของจํานวนนักเรียนที่ฟงเสียง กับระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียงตอไปนี ้ 

 ใชตอบคําถามขอ 30-31 
    
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 

30. จํานวนนักเรียนในกลุมที่ทดลองทั้งหมดมีกี่คน 

1) 65 คน    2) 70 คน 

  3) 75 คน    4) 95 คน 
 

31. ขอสรุปใดผิด 

  1) นักเรียนที่ไดยินเสียงไกลที่สุดมีจํานวน 30 คน 

2) นักเรียนที่ไดยินเสียงในระยะไกลสุดมีจํานวน 10 คน  

  3) นักเรียนสวนใหญที่ไดยินเสยีงในระยะไกลมีจํานวน 60 คน  

4) มีนักเรียนจํานวนเทากนัที่ไดยินเสียงที่ระยะทาง 50 เมตรกับ 75 เมตร  
 

32. เครื่องใชไฟฟาในบาน 3 ชนิด มีสัญลักษณ 220V  30W ; 220V  100W ; 220V  750W กํากับอยู 

     ขณะใชงานพรอมกนัจะใชกระแสไฟฟารวมกันเทาไร 

  1) 4 A     2) 3 A 

  3) 
4
3 A     4) 

4
1 A 
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จํานวนนกัเรียน (คน) 

 กราฟการทดลองการฟังเสียงของจำานวนนักเรียนที่ฟังเสียง กับระยะห่างจากแหล่งกำาเนิดเสียงต่อไปนี้ 

 ใช้ตอบคำาถามข้อ 30-31

30. จำานวนนักเรียนในกลุ่มที่ทดลองทั้งหมดมีกี่คน

  1) 65 คน 2) 70 คน

  3) 75 คน 4) 95 คน

31. ข้อสรุปใดผิด

  1) นักเรียนที่ได้ยินเสียงไกลที่สุดมีจำานวน 30 คน

  2) นักเรียนที่ได้ยินเสียงในระยะไกลสุดมีจำานวน 10 คน 

  3) นักเรียนส่วนใหญ่ที่ได้ยินเสียงในระยะไกลมีจำานวน 60 คน 

  4) มีนักเรียนจำานวนเท่ากันที่ได้ยินเสียงที่ระยะทาง 50 เมตรกับ 75 เมตร 

32. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 3 ชนิด มีสัญลักษณ์ 220V  30W ; 220V  100W ; 220V  750W กำากับอยู่

     ขณะใช้งานพร้อมกันจะใช้กระแสไฟฟ้ารวมกันเท่าไร

  1) 4 A 2) 3 A

  3) 3
4

A 4) 1
4 A
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แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

72หน้า

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

แบบทดสอบวิทยาศ
าสตร์ 

รอบแรก พ
.ศ

. 2560

33. ปล่อยนำ้า 30 ลิตร อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เข้าในท่อที่ 1 และนำ้า 20 ลิตร อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส

     เข้าในท่อที่ 2 นำ้าที่ไหลออกทางท่อที่ 3 จะมีอุณหภูมิเท่าใด 
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33. ปลอยน้ํา 30 ลิตร อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เขาในทอที่ 1 และน้ํา 20 ลิตร อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

     เขาในทอที่ 2 น้ําที่ไหลออกทางทอที่ 3 จะมีอุณหภูมิเทาใด  

 

     

 

 

 

 
 

1) 35 องศาเซลเซยีส   2) 39 องศาเซลเซียส 

  3) 42 องศาเซลเซยีส   4) 45 องศาเซลเซียส 
 

34. จากกราฟ แสดงความสัมพันธระหวางความตางศักยกบักระแสไฟฟาของลวดเสนหนึ่ง  

     จงหาคาความตานทานของลวดเสนนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

1) 
3
1  Ω     2) 3 Ω 

  3) 
5
1  Ω     4) 5 Ω 

 

35. หินกอนหนึ่งมนี้ําหนัก 65 นิวตัน เมื่อนําไปชั่งในของเหลวชนิดหนึ่งจะหนัก 48 นิวตัน น้ําหนักของหิน 

     ที่หายไปคืออะไร 

 1) มวลของวัตถุในของเหลว  2) ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ 

3) แรงดึงดูดของโลกตอวัตถุในของเหลว 4) แรงลอยตัวของของเหลวตอวัตถ ุ
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ความตางศักย (V) 

กระแส (A) 

  1) 35 องศาเซลเซียส 2) 39 องศาเซลเซียส

  3) 42 องศาเซลเซียส 4) 45 องศาเซลเซียส

34. จากกราฟ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้าของลวดเส้นหนึ่ง 

     จงหาค่าความต้านทานของลวดเส้นนี้
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33. ปลอยน้ํา 30 ลิตร อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เขาในทอที่ 1 และน้ํา 20 ลิตร อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส 

     เขาในทอที่ 2 น้ําที่ไหลออกทางทอที่ 3 จะมีอุณหภูมิเทาใด  

 

     

 

 

 

 
 

1) 35 องศาเซลเซยีส   2) 39 องศาเซลเซียส 

  3) 42 องศาเซลเซยีส   4) 45 องศาเซลเซียส 
 

34. จากกราฟ แสดงความสัมพันธระหวางความตางศักยกบักระแสไฟฟาของลวดเสนหนึ่ง  

     จงหาคาความตานทานของลวดเสนนี้ 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

1) 
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  3) 
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35. หินกอนหนึ่งมีน้ําหนัก 65 นิวตัน เมื่อนําไปชั่งในของเหลวชนิดหนึ่งจะหนัก 48 นิวตัน น้ําหนักของหิน 

     ที่หายไปคืออะไร 

 1) มวลของวัตถุในของเหลว  2) ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ 

3) แรงดึงดูดของโลกตอวัตถุในของเหลว 4) แรงลอยตัวของของเหลวตอวัตถ ุ
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35. หินก้อนหนึ่งมีนำ้าหนัก 65 นิวตัน เมื่อนำาไปชั่งในของเหลวชนิดหนึ่งจะหนัก 48 นิวตัน 

 นำ้าหนักของหินที่หายไปคืออะไร

  1) มวลของวัตถุในของเหลว 2) ปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่

  3) แรงดึงดูดของโลกต่อวัตถุในของเหลว 4) แรงลอยตัวของของเหลวต่อวัตถุ

36. แรงเสียดทานในภาพ   A, B, C และ D มีค่าเท่าใดเรียงตามลำาดับ
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36. แรงเสียดทานในภาพ   A, B, C และ D มีคาเทาใดเรียงตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

  1) 0, 0, 3, 3    2) 0, 1, 2, 3 

  3) 0, 1, 3, มากกวา 3   4) 0, 1, 3, นอยกวา 3 
 

37. ชายคนหนึ่งถือกลองหนัก 200 N เดินขึ้นบนไมกระดานยาว 4 m ซึ่งวางพาดทายรถที่สูงจากพื้น 1.5 m  

     ชายคนนี้ทํางานไดกี่ J 

  1) 75      2) 133  

  3) 300      4) 800  
 

38. ในการถอนสมอเรือโดยใชกวาน 4 อัน รัศมีของเสากวาน 4 cm คันกวานยาว 120 cm 

     กลาสีเรือออกแรงคนละ 200 N สมอเรือหนักกี ่kN 

  1) 1.5      2)   6  

  3) 12       4) 24  
 

39. วัตถุมวล 1 kg มีความเร็วลดลงจาก 10 m/s เหลือ 5 m/s พลังงานจลนลดลงเทาใด 

  1) 12.5 J    2) 37.5 J 

  3) 50.0 J    4) 75.5 J 
 

40. การตีระนาดไลจากลกูยาวไปหาลกูสั้น จะไดยินเสียงอยางไร 

  1) ทุม        แหลม   2) แหลม        ทุม 

  3) ดัง         คอย   4) คอย          ดัง 
 

41. การไดยินเสียงฟารองหลังจากเห็นฟาแลบนาน 6 s ฟาแลบ ฟารองเกิดหางจากผูไดยินเทาใด 

     ถาความเร็วเสียงในอากาศมีคา 340 m/s 

  1) 1.02 km    2) 1.50 km 

  3) 2.04 km    4) 2.50 km 
 

 

A B C D 

m	   m	   m	   m	  

 อยูนิ่ง เริ่มขยับ เคลื่อนที่ 

1 N 3 N 

  1) 0, 0, 3, 3 2) 0, 1, 2, 3

  3) 0, 1, 3, มากกว่า 3 4) 0, 1, 3, น้อยกว่า 3

37. ชายคนหนึ่งถือกล่องหนัก 200 N เดินขึ้นบนไม้กระดานยาว 4 m ซึ่งวางพาดท้ายรถที่สูงจากพื้น 1.5 m 

     ชายคนนี้ทำางานได้กี่ J

  1) 75  2) 133 

  3) 300  4) 800 

38. ในการถอนสมอเรือโดยใช้กว้าน 4 อัน รัศมีของเสากว้าน 4 cm คันกว้านยาว 120 cm

     กลาสีเรือออกแรงคนละ 200 N สมอเรือหนักกี่ kN

  1) 1.5  2) 6 

  3) 12   4) 24 

39. วัตถุมวล 1 kg มีความเร็วลดลงจาก 10 m/s เหลือ 5 m/s พลังงานจลน์ลดลงเท่าใด

  1) 12.5 J 2) 37.5 J

  3) 50.0 J 4) 75.5 J

40. การตีระนาดไล่จากลูกยาวไปหาลูกสั้น จะได้ยินเสียงอย่างไร

  1) ทุ้ม 

  

 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา                                                   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล 

9 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. 2560   
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา 
 

หนา   

2 

 

36. แรงเสียดทานในภาพ   A, B, C และ D มีคาเทาใดเรียงตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

  1) 0, 0, 3, 3    2) 0, 1, 2, 3 

  3) 0, 1, 3, มากกวา 3   4) 0, 1, 3, นอยกวา 3 
 

37. ชายคนหนึ่งถือกลองหนัก 200 N เดินขึ้นบนไมกระดานยาว 4 m ซึ่งวางพาดทายรถที่สูงจากพื้น 1.5 m  

     ชายคนนี้ทํางานไดกี่ J 

  1) 75      2) 133  

  3) 300      4) 800  
 

38. ในการถอนสมอเรือโดยใชกวาน 4 อัน รัศมีของเสากวาน 4 cm คันกวานยาว 120 cm 

     กลาสีเรือออกแรงคนละ 200 N สมอเรือหนักกี ่kN 

  1) 1.5      2)   6  

  3) 12       4) 24  
 

39. วัตถุมวล 1 kg มีความเร็วลดลงจาก 10 m/s เหลือ 5 m/s พลังงานจลนลดลงเทาใด 

  1) 12.5 J    2) 37.5 J 

  3) 50.0 J    4) 75.5 J 
 

40. การตีระนาดไลจากลกูยาวไปหาลกูสั้น จะไดยินเสียงอยางไร 

  1) ทุม        แหลม   2) แหลม        ทุม 

  3) ดัง         คอย   4) คอย          ดัง 
 

41. การไดยินเสียงฟารองหลังจากเห็นฟาแลบนาน 6 s ฟาแลบ ฟารองเกิดหางจากผูไดยินเทาใด 

     ถาความเร็วเสียงในอากาศมีคา 340 m/s 

  1) 1.02 km    2) 1.50 km 

  3) 2.04 km    4) 2.50 km 
 

 

A B C D 

m	   m	   m	   m	  

 อยูนิ่ง เริ่มขยับ เคลื่อนที่ 

1 N 3 N 

 แหลม 2) แหลม 
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36. แรงเสียดทานในภาพ   A, B, C และ D มีคาเทาใดเรียงตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

  1) 0, 0, 3, 3    2) 0, 1, 2, 3 

  3) 0, 1, 3, มากกวา 3   4) 0, 1, 3, นอยกวา 3 
 

37. ชายคนหนึ่งถือกลองหนัก 200 N เดินขึ้นบนไมกระดานยาว 4 m ซึ่งวางพาดทายรถที่สูงจากพื้น 1.5 m  

     ชายคนนี้ทํางานไดกี่ J 

  1) 75      2) 133  

  3) 300      4) 800  
 

38. ในการถอนสมอเรือโดยใชกวาน 4 อัน รัศมีของเสากวาน 4 cm คันกวานยาว 120 cm 

     กลาสีเรือออกแรงคนละ 200 N สมอเรือหนักกี ่kN 

  1) 1.5      2)   6  

  3) 12       4) 24  
 

39. วัตถุมวล 1 kg มีความเร็วลดลงจาก 10 m/s เหลือ 5 m/s พลังงานจลนลดลงเทาใด 

  1) 12.5 J    2) 37.5 J 

  3) 50.0 J    4) 75.5 J 
 

40. การตีระนาดไลจากลูกยาวไปหาลกูสั้น จะไดยินเสียงอยางไร 

  1) ทุม        แหลม   2) แหลม        ทุม 

  3) ดัง         คอย   4) คอย          ดัง 
 

41. การไดยินเสียงฟารองหลังจากเห็นฟาแลบนาน 6 s ฟาแลบ ฟารองเกิดหางจากผูไดยินเทาใด 

     ถาความเร็วเสียงในอากาศมีคา 340 m/s 

  1) 1.02 km    2) 1.50 km 

  3) 2.04 km    4) 2.50 km 
 

 

A B C D 

m	   m	   m	   m	  

 อยูนิ่ง เริ่มขยับ เคลื่อนที่ 

1 N 3 N 

 ทุ้ม

  3) ดัง  
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36. แรงเสียดทานในภาพ   A, B, C และ D มีคาเทาใดเรียงตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

  1) 0, 0, 3, 3    2) 0, 1, 2, 3 

  3) 0, 1, 3, มากกวา 3   4) 0, 1, 3, นอยกวา 3 
 

37. ชายคนหนึ่งถือกลองหนัก 200 N เดินขึ้นบนไมกระดานยาว 4 m ซึ่งวางพาดทายรถที่สูงจากพื้น 1.5 m  

     ชายคนนี้ทํางานไดกี่ J 

  1) 75      2) 133  

  3) 300      4) 800  
 

38. ในการถอนสมอเรือโดยใชกวาน 4 อัน รัศมีของเสากวาน 4 cm คันกวานยาว 120 cm 

     กลาสีเรือออกแรงคนละ 200 N สมอเรือหนักกี ่kN 

  1) 1.5      2)   6  

  3) 12       4) 24  
 

39. วัตถุมวล 1 kg มีความเร็วลดลงจาก 10 m/s เหลือ 5 m/s พลังงานจลนลดลงเทาใด 

  1) 12.5 J    2) 37.5 J 

  3) 50.0 J    4) 75.5 J 
 

40. การตีระนาดไลจากลกูยาวไปหาลกูสั้น จะไดยินเสียงอยางไร 

  1) ทุม        แหลม   2) แหลม        ทุม 

  3) ดัง         คอย   4) คอย          ดัง 
 

41. การไดยินเสียงฟารองหลังจากเห็นฟาแลบนาน 6 s ฟาแลบ ฟารองเกิดหางจากผูไดยินเทาใด 

     ถาความเร็วเสียงในอากาศมีคา 340 m/s 

  1) 1.02 km    2) 1.50 km 

  3) 2.04 km    4) 2.50 km 
 

 

A B C D 

m	   m	   m	   m	  

 อยูนิ่ง เริ่มขยับ เคลื่อนที่ 

1 N 3 N 

 ค่อย 4) ค่อย   
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36. แรงเสียดทานในภาพ   A, B, C และ D มีคาเทาใดเรียงตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

  1) 0, 0, 3, 3    2) 0, 1, 2, 3 

  3) 0, 1, 3, มากกวา 3   4) 0, 1, 3, นอยกวา 3 
 

37. ชายคนหนึ่งถือกลองหนัก 200 N เดินขึ้นบนไมกระดานยาว 4 m ซึ่งวางพาดทายรถที่สูงจากพื้น 1.5 m  

     ชายคนนี้ทํางานไดกี่ J 

  1) 75      2) 133  

  3) 300      4) 800  
 

38. ในการถอนสมอเรือโดยใชกวาน 4 อัน รัศมีของเสากวาน 4 cm คันกวานยาว 120 cm 

     กลาสีเรือออกแรงคนละ 200 N สมอเรือหนักกี ่kN 

  1) 1.5      2)   6  

  3) 12       4) 24  
 

39. วัตถุมวล 1 kg มีความเร็วลดลงจาก 10 m/s เหลือ 5 m/s พลังงานจลนลดลงเทาใด 

  1) 12.5 J    2) 37.5 J 

  3) 50.0 J    4) 75.5 J 
 

40. การตีระนาดไลจากลกูยาวไปหาลกูสั้น จะไดยินเสียงอยางไร 

  1) ทุม        แหลม   2) แหลม        ทุม 

  3) ดัง         คอย   4) คอย          ดัง 
 

41. การไดยินเสียงฟารองหลังจากเห็นฟาแลบนาน 6 s ฟาแลบ ฟารองเกิดหางจากผูไดยินเทาใด 

     ถาความเร็วเสียงในอากาศมีคา 340 m/s 

  1) 1.02 km    2) 1.50 km 

  3) 2.04 km    4) 2.50 km 
 

 

A B C D 

m	   m	   m	   m	  

 อยูนิ่ง เริ่มขยับ เคลื่อนที่ 

1 N 3 N 

 ดัง
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41. การได้ยินเสียงฟ้าร้องหลังจากเห็นฟ้าแลบนาน 6 s ฟ้าแลบ ฟ้าร้องเกิดห่างจากผู้ได้ยินเท่าใด

     ถ้าความเร็วเสียงในอากาศมีค่า 340 m/s

  1) 1.02 km 2) 1.50 km

  3) 2.04 km 4) 2.50 km

42. ปรากฏการณ์ของแสงและเสียงในตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) เสียงเดินทางในอวกาศได้

  2) แสงเดินทางเป็นเส้นตรงเสมอ ไม่มีการเปลี่ยนทิศทาง

  3) เมื่อแสงเดินทางในนำ้าจะมีความเร็วน้อยกว่าผ่านอากาศ

  4) เสียงเดินทางเป็นเส้นตรงและผ่านอากาศได้ดีกว่านำ้า

 รูปคลื่นต่อไปนี้ ใช้ตอบคำาถามข้อ 43-44

 

43. ถ้าคลื่นเดินทางในเวลา 1.3 s จงหาว่ามีคาบเท่าใด

  1) 0.2 s 2) 0.4 s

  3) 0.8 s 4) 1.0 s

44. จงหาความเร็วคลื่น

  1) 3 m/s 2) 4 m/s

  3) 5 m/s 4) 6 m/s

1 2 3 m
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45. วางแม่เหล็ก 2 แท่งดังภาพ ถ้านำาเข็มทิศไปวางระหว่างแม่เหล็กทั้ง 2 เข็มทิศจะอยู่ในลักษณะใด
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46. กล่องใบหนึ่งหนัก 300 N มีปริมาตร กว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 2 x 2 x 3 m3 วางบนพื้น 

 จงหาว่าความดันที่กล่องกระทำาต่อพื้นเป็นกี่ N/m2

  1) 25 2) 50

  3) 75 4) 95

47. ตัวเลือกใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอุณหภูมิ ปริมาตร ความดัน และความหนาแน่นของอากาศ

  1) อากาศเย็น ความหนาแน่นจะลดลง

  2) อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นจะลดลง

  3) ความดันอากาศสูงขึ้น ปริมาตรจะลดลง

  4) ความดันอากาศเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้น

48. นักเรียนคนหนึ่งเดินทางจากโรงเรียนเป็นเส้นตรง โดยระยะทาง 10 กิโลเมตรแรกใช้เวลา 1 ชั่วโมง               

     และอีก 1.5 กิโลเมตรต่อมาด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาว่าตลอดการเดินทาง

 ใช้อัตราเร็วเฉลี่ยกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

       1) 2.4 2) 3.2

  3) 3.8 4) 4.6

49. กระบวนการแยกเกลือออกจากนำ้าทะเลในการทำานาเกลือ คือกระบวนการใดตามลำาดับ

  1) การตกตะกอน  การระเหย 2) การระเหย  การตกตะกอน

  3) การละลาย  การตกผลึก 4) การระเหย การตกผลึก
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50. จงเรียงลำาดับความเป็นเบสจากมากไปน้อยของสารต่อไปนี้ นำ้ามะนาว ยาสีฟัน ผงซักฟอก นำ้าเกลือ

  1) นำ้ามะนาว  นำ้าเกลือ  ยาสีฟัน  ผงซักฟอก

  2) ผงซักฟอก  ยาสีฟัน  นำ้าเกลือ  นำ้ามะนาว

  3) ยาสีฟัน  ผงซักฟอก  นำ้ามะนาว  นำ้าเกลือ

  4) นำ้ามะนาว  นำ้าเกลือ  ผงซักฟอก  ยาสีฟัน

51. การเปลี่ยนแปลงในตัวเลือกใดมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าที่สุด

  1) การบูดเน่าของอาหาร 2) การลุกไหม้ของถ่านหิน

  3) การเกิดสนิมของเหล็ก 4) การสลายตัวของกรดคาร์บอนิกในนำ้าอัดลม

52. สารในตัวเลือกใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีนำ้าเงินเป็นสีแดง และจากสีแดงเป็นสีนำ้าเงินตามลำาดับ

  1) นำ้าอัดลม  นำ้าปูนใส 2) นำ้ายาล้างจาน  นำ้ามะนาว

  3) นำ้ายาปรับผ้านุ่ม  นำ้าโซดา 4) นำ้านม  นำ้าปลา

53. พิจารณาตารางข้อมูลจุดเดือด และจุดหลอมเหลวของสารต่าง ๆ ต่อไปนี้

ส�ร จุดหลอมเหลว	(°C) จุดเดือด	(°C)

A 22 180

B -85 -15

C -15 80

D 132 915

 สารใดมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิ 50°C

  1) A 2) B

  3) C 4) D

54. ตัวเลือกใดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

  1) แกงบูด  กระดาษลุกไหม้ 2) ตะปูเหล็กเกิดสนิม  นำ้าเชื่อมตกผลึก

  3) กลิ่นนำ้าหอมฟุ้งกระจาย  นำ้าปูนใสขุ่น 4) นำ้าแข็งในแก้วกลายเป็นนำ้า  การทำานาเกลือ
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55. เหล็กทำาปฏิกิริยากับสารละลายกรดได้แก๊สไฮโดรเจน ถ้านำาเหล็ก 1 กรัม ทำาปฏิกิริยากับสารละลายกรด

     เข้มข้น 1% เหล็กในตัวเลือกใดจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วที่สุด

  1) ลูกกลมเหล็ก 

  2) ผงตะไบเหล็ก

  3) แผ่นเหล็กรูปสี่เหลี่ยม 

  4) เร็วเท่ากันเพราะมวลของเหล็กและความเข้มข้นของสารละลายกรดเท่ากัน

56. พิจารณาข้อมูลการจัดกลุ่มสารต่อไปนี้

 กลุ่ม A :  เหล็ก  ทองแดง  อลูมิเนียม

 กลุ่ม B :  สารส้ม  เกลือแกง  ด่างทับทิม

 สารใดต่อไปนี้สามารถจัดไว้ในกลุ่ม A

  1) กำามะถัน 2) ยาง

  3) ปรอท 4) แก้ว

57. การจัดกลุ่มของสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ ตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

  1) ทองคำา  แมกนีเซียม 2) นำ้าส้มสายชู  นำ้านม

  3) นำ้าอัดลม  นำ้าโซดา 4) แก้ว  พลาสติกใส

58. “ในขณะที่นำาไม้แทงลงไปในดินเลนลึกใต้นำ้าที่มีใบไม้เน่าเปื่อยทับถมอยู่มาก จะเกิดฟองแก๊สปุดขึ้นมา” 

     แก๊สที่ปุดขึ้นมามากที่สุดคือแก๊สใด

       1) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 2) คาร์บอนมอนอกไซด์

  3) คาร์บอนไดออกไซด์ 4) มีเทน

59. เมื่อไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเกิดไฟลุกไหม้ ใช้สารใดในการดับเพลิง

  1) นำ้า 2) แก๊สไนโตรเจน

  3) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 4) แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

60. สารใดต่อไปนี้เป็นสารเนื้อผสมทั้งหมด

  1) นำ้าตาลทราย  ข้าวสาร  นำ้าพริก 2) ยำาวุ้นเส้น  นำ้าสลัด  นำ้าแข็งใส

  3) ข้าวผัด  นำ้าอัดลม  ลอดช่องนำ้ากะทิ 4) นำ้าหวาน  นมสด  แกงจืดวุ้นเส้น
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61. ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ใช่สมบัติของสารละลายกรด

  1) ทำาปฏิกิริยากับสังกะสีได้แก๊สออกซิเจน 

  2) สามารถกัดกร่อนโลหะ และหินปูนได้

  3) ส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว และนำาไฟฟ้าได้ 

  4) เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีนำ้าเงินเป็นสีแดง

62. สารเคมใีดในกระบวนการทำาฝนเทียมของโครงการหลวง ทีท่ำาหน้าทีด่ดูความชืน้ และเพิม่ความร้อนฉบัพลนั

     เพื่อให้มวลของอากาศเคลื่อนที่

  1) แคลเซียมคาร์ไบด์ 2) คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง 

  3) แคลเซียมออกไซด์ 4) ยูเรีย 

63. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมคือธาตุใด

  1) คาร์บอน 2) คาร์บอน  ไฮโดรเจน

  3) คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจน 4) คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  ไนโตรเจน

64. ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) นำ้าส้มสายชูทำาให้เป็นกลางได้โดยการเติมนำ้าโซดา

  2) จุดเยือกแข็งของสารตำ่ากว่าจุดหลอมเหลวของสาร

  3) สกัดนำ้ามันหอมระเหยจากผิวมะกรูดได้โดยการกลั่นด้วยไอนำ้า

  4) นำ้าเกลือเข้มข้น 1% โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่ามีเกลือ 1 กรัมละลายในนำ้า 

      100 ลูกบาศก์เซนติเมตร

65. กำาหนดให้

 A : หินหนืดที่ร้อน มีอุณหภูมิสูง  B : แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่

 C : ความดันอากาศสูง  D : ความดันชั้นแก่นโลกสูง

 E : แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ 

 F : เปลือกโลกมีการคดโค้งโก่งตัวอย่างฉับพลัน

 สาเหตุใดเกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหว

  1) A, B, C และ D 2) A, D, E และ F 

  3) A, B, D และ F  4) A, B, E และ F 
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66. ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจากทิศใดไปทิศใด

  1) ทิศเหนือไปทิศใต้ 2) ทิศใต้ไปทิศเหนือ

  3) ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 4) ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก

 

67. ปัจจัยใดมีผลต่อการเกิดหิมะน้อยที่สุด

  1) ระดับความสูงของชั้นบรรยากาศ 2) อุณหภูมิของอากาศตำ่ากว่า 32°F

  3) การรวมตัวของละอองนำ้า 4) ความดันของอากาศตำ่า

68. ตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

  1) ลูกเห็บมักเกิดขึ้นขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

  2) พายุโซนร้อนมีความเร็วลมมากกว่าพายุไต้ฝุ่น

  3) ลมทะเลเกิดเวลากลางวัน ลมบกเกิดเวลากลางคืน

  4) ลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีอุณหภูมิตำ่าไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

69. ลาวาภูเขาไฟเกิดจากเปลือกโลกชั้นใด

  1) crush  2) mantle 

  3) inner core 4) outer core

70. เครื่องมือในการสำารวจอวกาศใดที่เก็บข้อมูลการศึกษาดวงดาวต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้องที่สุด

  1) ยานอวกาศ 2) ดาวเทียม

  3) กระสวยอวกาศ 4) กล้องโทรทรรศน์

71. ดวงจันทร์กลุ่มใดคือ กลุ่มดวงจันทร์กาลิเลี่ยน

  1) ไททัน  ไอโอ  มิมาส  ยูโรม่า 2) ไอโอ  คัลลิโต  ยูโรปา  แกนีมีด

  3) เอเรียล  ไอโอ  คัลลิโต  แกนีมีด 4) แกนีมีด  คัลลิโต  ไททาเนีย  มิมาส

72. การสะสมและทับถมตะกอนของซากพืชทำาให้เกิดถ่านหินชนิดต่างๆ ดังนี้

 A : ลิกไนส์     B : แอนทราไซด์ 

 C : ไบทูบินัส  D : พีท

 จงเรียงลำาดับระยะเวลาของการสะสมและทับถมที่ทำาให้เกิดถ่านหินชนิดต่างๆ จากมากไปน้อย

  1) A, D, C และ B 2) B, C, A และ D

  3) C, A, B และ D 4) D, A, C และ B
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73. กรมอตุนุยิมวทิยา ประกาศเตอืนประชาชนให้ระมัดระวงัควนัไฟจากเกาะสมุาตราท่ีจะฟุง้กระจายมาถงึภาคใต้

     ของประเทศไทยช่วงเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม สาเหตุใดที่ทำาให้เกิดการฟุ้งกระจายของควันไฟ

 มากที่สุด

  1) ลมมรสุมพัดพามา

  2) ควันไฟเป็นแก๊สจึงฟุ้งกระจายได้ง่าย 

  3) เกาะสุมาตราอยู่ละติจูดเดียวกับภาคใต้ของประเทศไทย

  4) ความกดอากาศที่เกาะสุมาตราสูงกว่าภาคใต้ของประเทศไทย

74. ร่องรอยที่ดาวพฤหัสบดีถูกดาวหางชูเมกเกอร์ เรวี 9 พุ่งชน เมื่อ พ.ศ. 2537 ปัจจุบันร่องรอยที่ถูกชน

     ยังปรากฏอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด

  1) ยังอยู่ เพราะเป็นหลุมขนาดใหญ่

  2) ไม่มีร่องรอย เพราะผิวดาวพฤหัสบดีแข็งมาก

  3) ยังอยู่ เพราะผิวดาวพฤหัสบดีมีอุณหภูมิตำ่า

  4) ไม่มีร่องรอย เพราะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์แก๊ส

75. เพราะเหตุใดพระพุทธรูปที่พบตามวัดส่วนใหญ่จึงแกะสลักมาจากหินทราย 

  1) มีมากหาได้ง่าย 

  2) มีสีสันสวยงาม

  3) มีเนื้อหยาบ และอ่อนกว่าหินอื่น 

  4) มีเนื้อละเอียด แข็ง คงทน 

76. ถ้านักเรียนยืนอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์จะเห็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบใด

  1) สุริยุปราคาเต็มดวง และสุริยุปราคาผสม 

  2) สุริยุปราคาบางส่วน และสุริยุปราคาวงแหวน

  3) สุริยุปราคาเต็มดวง และสุริยุปราคาบางส่วน 

  4) สุริยุปราคาวงแหวน และสุริยุปราคาผสม
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77. พิจารณาบทกลอนจากวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ต่อไปนี้ 

 ดูโน่นแน่ะแม่อรุณรัศมี ตรงมือชี้ดาวเต่านั่นดาวไถ 

 โน่นดาวธงตรงหน้าอาชาไนย ดาวลูกไก่เคียงอยู่เป็นคู่กัน  

 องค์อรุณทูลถามพระเจ้าป้า ที่ตรงหน้าดาวไถชื่อไรนั่น

 นางบอกว่าดาวธงอยู่ตรงนั้น ที่เรียงกันเป็นระนาวชื่อดาวโลง

 กลุ่มดาวที่กล่าวจะปรากฏกึ่งกลางท้องฟ้าช่วงหัวคำ่า เวลา 19.00 – 20.00 น. ในฤดูใด

  1) ฤดูฝน 2) ฤดูหนาว

  3) ฤดูร้อน 4) ฤดูหนาวและฤดูร้อน

78. จากภาพดาวหาง หมายเลข 1 คือสิ่งใด 

  

 

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา                                                   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล 

16 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. 2560   
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  
แบบทดสอบวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา 
 

หนา   

2 

1 

 

76. ถานักเรียนยืนอยูบนพื้นผิวของดวงจันทรจะเห็นปรากฏการณสุริยุปราคาแบบใด 

  1) สุริยุปราคาเต็มดวง และสุริยุปราคาผสม     

2) สุริยุปราคาบางสวน และสุริยุปราคาวงแหวน 

  3) สุริยุปราคาเต็มดวง และสุริยุปราคาบางสวน     

4) สุริยุปราคาวงแหวน และสุริยุปราคาผสม 

 

77. พิจารณาบทกลอนจากวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ตอไปนี้  
 

   ดูโนนแนะแมอรุณรัศมี  ตรงมือชี้ดาวเตานั่นดาวไถ  

   โนนดาวธงตรงหนาอาชาไนย ดาวลูกไกเคียงอยูเปนคูกัน   

   องคอรุณทูลถามพระเจาปา ที่ตรงหนาดาวไถชื่อไรนั่น 

   นางบอกวาดาวธงอยูตรงนั้น ที่เรียงกันเปนระนาวชื่อดาวโลง 

กลุมดาวที่กลาวจะปรากฏกึ่งกลางทองฟาชวงหัวค่ํา เวลา 19.00 – 20.00 น. ในฤดูใด 

  1) ฤดูฝน    2) ฤดูหนาว 

  3) ฤดูรอน    4) ฤดูหนาวและฤดูรอน 

 
 

78. จากภาพดาวหาง หมายเลข 1 คือสิ่งใด  

 

 

 

 

      

 

 

  

  

 

  1) หางไอออน    2) หางฝุน 

  3) โคมา     4) หางแกส 

 

  1) หางไอออน 2) หางฝุ่น

  3) โคม่า 4) หางแก๊ส
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79. พิจารณาภาพดวงจันทร์ ณ ตำาแหน่งต่าง ๆ ต่อไปนี้  
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79. พิจารณาภาพดวงจนัทร ณ ตําแหนงตาง ๆ ตอไปนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวเลือกใดถูกตอง 

  1) ดวงจันทรตําแหนง A และ C จะเกิดอุปราคา ; น้ําขึ้น 
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  3) บริเวณ A, C เวลากลางวัน กลางคืนยาวไมเทากัน ฤดูกาลเหมือนกัน 

  4) บริเวณ B, C ตําแหนงปรากฏดวงอาทิตยบนทองฟาตางกนั ฤดูกาลตางกัน 
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 ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) ดวงจันทร์ตำาแหน่ง A และ C จะเกิดอุปราคา ; นำ้าขึ้น

  2) ดวงจันทร์ตำาแหน่ง B และ D จะเกิดอุปราคา ; นำ้าลง

  3) ดวงจันทร์ตำาแหน่ง A และ D จะเกิดสุริยุปราคา ; นำ้าขึ้น

  4) ดวงจันทร์ตำาแหน่ง B และ C จะเกิดจันทรุปราคา ; นำ้าลง



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา (รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

83หน้า

สำ�นักพัฒน�นวัตกรรมก�รจัดก�รศึกษ�

แบ
บท

ดส
อบ

วิท
ยา

ศ
าส

ตร
์ 

รอ
บแ

รก
 พ

.ศ
. 
25

60

80. พิจารณาภาพการหมุนของโลกต่อไปนี้  

 

 ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) บริเวณ A เกิดปรากฏการณ์ Winter solstice เห็นดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าซีกเหนือ

  2) บริเวณ B เกิดปรากฏการณ์ Summer solstice เห็นดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าซีกเหนือ

  3) บริเวณ A, C เวลากลางวัน กลางคืนยาวไม่เท่ากัน ฤดูกาลเหมือนกัน

  4) บริเวณ B, C ตำาแหน่งปรากฏดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าต่างกัน ฤดูกาลต่างกัน
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81. Which substances are contained in tobacco smoke?

 A : Nicotine B : Ammonia C : Nitrogen dioxide

 D : Carbon disulfide E : Hydrogen cyanide 

  1) A and D 2) A, C and D 

  3) A, C, D and E 4) A, B, C, D and E 

82. Within 10 grams of each kind of food, which one gives the most energy?

  1) corn 2) peanut

  3) coconut 4) taro

83. Malee wanted to find out which type of soil is most suitable for plant growth. 

 In order to make her experiment a fair one, what does must keep constant? 

 A : The size of the pot B : The type of soil

 C : The type of plant  D : The amount of soil   

  1) A and B 2) B and C

  3) C and D 4) A, C and D

84. Which of the following in human body controls all the actions and responses of body?

  1) brain 2) sensory organ

  3) nerve cell 4) heart

85. Which substance is found in the blood but not in the urine of a healthy person?

  1) salt 2) glucose

  3) urea 4) ammonia

86. Which cell has both cytoplasm and cell wall?

  1) muscle cell 2) root hair cell 

  3) red blood cell 4) xylem vessel

ตอนที่	2	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์	ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	20	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน
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87. Which energy sources are less effected to the environment?

  1) Nuclear energy 2) Fossil energy

  3) Water energy 4) Solar energy

88. A car initially at rest accelerates in a straight line at 2 m/s2. What will be its speed 

     after 3 seconds?

  1) 2 m/s 2) 3 m/s

  3) 6 m/s 4) 9 m/s

89. Which one is the kinetic energy useful directly?

  1) Sailing 2) Shooting gun

  3) The sling shot 4) Slide

90. Which lever is not balance?

  1)   

 

  2)

  3)

  4) 
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91. From the picture, which thermometers are heated by convection and radiation?

 

 

  1) A, B and C 2) A and C

  3) A only 4) B only

92. Temperature at 5 kilometers the air above the sea level is 0°C. If we are at 10 kilometers

     above the sea level, what temperature is? (One kilometer higher the temperature

 drops by 5.5 Celsius)

  1) 10°C 2) -5.5°C

  3) -16.5°C 4) -27.5°C

93. Which gas makes soft drinks and beer fizzy?

  1) Carbon dioxide  2) Carbon monoxide 

  3) Hydrogen 4) Oxygen  

94. What common gas is used in balloons and air ships?

  1) Hydrogen 2) Helium

  3) Acetylene 4) Hydrogen sulphide
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91. From the picture, which thermometers are heated by convection and radiation? 

   

 

      

 

 

 

 

 

  1) A, B and C    2) A and C 

  3) A only    4) B only 
 

92. Temperature at 5 kilometers the air above the sea level is 0°C. If we are at 10 kilometers 

     above the sea level, what temperature is? (One kilometer higher the temperature drops by 

     5.5 Celsius) 

  1) 10°C     2) -5.5°C 
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93. Which gas makes soft drinks and beer fizzy? 

  1) Carbon dioxide    2) Carbon monoxide    

  3) Hydrogen    4) Oxygen   
 

94. What common gas is used in balloons and air ships? 

  1) Hydrogen    2) Helium 
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95. Pensri pours an equal amount of water into the containers and leaves them

 in the open air as shown below. Which of the containers will be left the most amount  

 of water after some time? 

 

  1) A 2) B

  3) C 4) D

96. What substance has the fastest reaction when it reacts with oxygen gas?

  1) iron 2) charcoal

  3) LPG 4) alcohol

97. Which of the following gas is a renewable energy but cause of air pollution?

  1) Biogas 2) Carbon dioxide

  3) Nitrogen dioxide 4) Sulphur dioxide

98. If  X: Low cloud , Y: Medium cloud , Z: High cloud, what type of clouds are X, Y

     and Z orderly?

  1) Altostratus, Cirrus, Nimbostratus 2) Cumulus, Altostratus, Altocumulus

  3) Nimbostratus, Altocumulus, Cirrus 4) Cirrocumulus, Cirrus, Altocumulus
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95. Pensri pours an equal amount of water into the containers and leaves them in  

     the open air as shown below. Which of the containers will be left the most amount of   

     water after some time?  

 

 

 

 

 

 

                           A        B                        C                    D 
   

  1) A     2) B 

  3) C     4) D 
 

96. What substance has the fastest reaction when it reacts with oxygen gas? 

  1) iron     2) charcoal 

  3) LPG     4) alcohol 
 

97. Which of the following gas is a renewable energy but cause of air pollution? 

  1) Biogas    2) Carbon dioxide 

  3) Nitrogen dioxide   4) Sulphur dioxide 
 

98. If  X: Low cloud , Y: Medium cloud , Z: High cloud, what type of clouds are X, Y 

     and Z orderly? 

  1) Altostratus, Cirrus, Nimbostratus 2) Cumulus, Altostratus, Altocumulus 

  3) Nimbostratus, Altocumulus, Cirrus 4) Cirrocumulus, Cirrus, Altocumulus 
 

99. What happened to the Sun if the force of nuclear reaction is much more than  

     the gravitation force? 

  1) Neutron star   2) Red Giant 

   3) Black dwart    4) White dwart  
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99. What happened to the Sun if the force of nuclear reaction is much more than 

     the gravitation force?

  1) Neutron star 2) Red Giant

   3) Black dwart 4) White dwart 

100. From the figure of air pressure in Thailand. What is the correct direction of wind vane?

  1) WS 2) WN 

  3) EN 4) ES

*******************************
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ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4

1 X 26 X 51 X 76 X

2 X 27 X 52 X 77 X

3 X 28 X 53 X 78 X

4 X 29 X 54 X 79 X

5 X 30 X 55 X 80 X

6 X 31 X 56 X 81 X

7 X 32 X 57 X 82 X

8 X 33 X 58 X 83 X

9 X 34 X 59 X 84 X

10 X 35 X 60 X 85 X

11 X 36 X 61 X 86 X

12 X 37 X 62 X 87 X

13 X 38 X 63 X 88 X

14 X 39 X 64 X 89 X

15 X 40 X 65 X 90 X

16 X 41 X 66 X 91 X

17 X 42 X 67 X 92 X

18 X 43 X 68 X 93 X

19 X 44 X 69 X 94 X

20 X 45 X 70 X 95 X

21 X 46 X 71 X 96 X

22 X 47 X 72 X 97 X

23 X 48 X 73 X 98 X

24 X 19 X 74 X 99 X

25 X 50 X 75 X 100 X
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เสริมคิด...วิทยาศาสตร์
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แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของ
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ห้ามเผยแพร่	อ้างอิง	ตัดต่อ	ดัดแปลงหรือเฉลย	ก่อนได้รับอนุญาต
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(รอบสอง		ระดับประเทศ)
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์		ระดับประถมศึกษา

สอบวันเสาร์ที่	11	มีนาคม	2560		เวลา	09.00	–	11.00	น.	(2	ชั่วโมง)

คำาชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้ เป็นแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีจำานวน   33  หน้า
2. แบบทดสอบมีจำานวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ตอน  คือ
 ตอนที่ 1 แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย จำานวน	70	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน	ประกอบด้วย
  สาระ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 1-21 จำานวน 21 ข้อ รวม 21 คะแนน
  สาระ แรงและพลังงาน  ข้อที่ 22-42 จำานวน  21 ข้อ รวม 21 คะแนน
  สาระ สารและสมบัติของสาร  ข้อที่ 43-56 จำานวน 14 ข้อ รวม 14 คะแนน
  สาระ โลกและดาราศาสตร์  ข้อที่ 57-70 จำานวน 14 ข้อ รวม 14 คะแนน
	 ตอนที่	2	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	30	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน	ประกอบด้วย	
  สาระ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 71-79 จำานวน 9 ข้อ รวม 9 คะแนน
  สาระ แรงและพลังงาน  ข้อที่ 80-88 จำานวน 9 ข้อ รวม 9 คะแนน
  สาระ สารและสมบัติของสาร  ข้อที่ 89-94 จำานวน 6 ข้อ รวม 6 คะแนน
  สาระ โลกและดาราศาสตร์ ข้อที่ 95-100 จำานวน 6 ข้อ  รวม 6 คะแนน
3. กระดาษคำาตอบมี 1 แผ่น ให้นักเรียนเขียนข้อมูลลงในกระดาษคำาตอบให้ครบถ้วนด้วยดินสอดำาเบอร์ 2B ขึ้นไป
    (ชื่อ-นามสกุล  โรงเรียน  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต  ศูนย์สอบ  ห้องสอบ  เลขที่นั่งสอบ 
    เลขประจำาตัวสอบ)  พร้อมทั้งระบายเลขประจำาตัวสอบทับตัวเลขในวงกลมให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน 
4. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอดำาเบอร์ 2B ระบายทับตัวเลขในวงกลมให้ตรงกับตัวเลข   1   2   3   4
   ในกระดาษคำาตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวงกลม) ในแต่ละข้อมีคำาตอบที่ถูกต้องเพียงคำาตอบเดียว
 ตัวอย่าง ถ้าตัวเลือก   3   เป็นคำาตอบที่ถูกต้องให้ทำาดังนี้  1   2   3   4
  ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบรอยระบายในวงกลมให้สะอาดหมดรอยดำาเสียก่อน 
  แล้วจึงระบายวงกลมในตัวเลือกใหม่
5.	 อนุญาตให้ทดหรือขีดเขียนในแบบทดสอบ
6. ไม่อนุญาตให้นำาพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย,  ไทย-อังกฤษ  และพจนานุกรมคำาศัพท์เฉพาะเข้าห้องสอบ
7. ไม่อนุญาตให้นำาเครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ  เข้าห้องสอบ
8.		นักเรียนจะออกจากห้องสอบได้เมื่อหมดเวลาสอบ	โดยวางกระดาษคำาตอบ		และแบบทดสอบไว้บนโต๊ะ
9.	 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
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ตอนที่	1	แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาไทย	จำานวน	70	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน

1. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดในร่างกายมนุษย์ต่อไปนี้

 A : เลือดที่มีปริมาณ O
2 
ตำ่า ปริมาณ CO

2 
สูง จะไหลผ่านหัวใจห้องบนซ้ายเป็นลำาดับแรก 

 B : เลือดที่มีปริมาณ O
2 
สูง ปริมาณ CO

2 
ตำ่า จะไหลผ่านหัวใจห้องล่างขวาเป็นลำาดับสุดท้าย

 C : เลือดที่มีปริมาณ CO
2 
ตำ่า ปริมาณ O

2 
สูง จะไหลผ่านหัวใจห้องล่างซ้ายเป็นลำาดับสุดท้าย

 D : เลือดที่มีปริมาณ CO
2 
สูง ปริมาณ O

2 
ตำ่า จะไหลผ่านหัวใจห้องล่างขวาเป็นลำาดับสุดท้าย

 ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) A ถูก B ผิด 2) B ผิด C ถูก   

  3) C และ D ผิด 4) A และ D ถูก

2.  สิ่งมีชีวิต 3 ชนิด มีการสืบพันธุ์ ดังนี้

 ชนิดที่ 1 การสร้างสปอร์ ชนิดที่ 2 การแตกหน่อ        ชนิดที่ 3 การแบ่งตัว

 สิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์ด้วยวิธีการดังกล่าวควรเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดตามลำาดับ

  1) รา  พลานาเรีย  อมีบา 2) เฟิร์น  ปลิงนำ้าจืด  แบคทีเรีย

  3) เห็ด  ยูกลีนา  ไฮดรา 4) พลาสโมเดียม  ยีสต์  พารามีเซียม 

3.  พิจารณาตารางข้อมูล ค่า DO และค่า BOD ในแหล่งนำ้า 2 แหล่ง ต่อไปนี้

แหล่งนำ้� DO	(มิลลิกรัมต่อลิตร) BOD	(มิลลิกรัมต่อลิตร)

P 5 6

Q 2 105

 A : แหล่งนำ้า P และแหล่งนำ้า Q เป็นแหล่งนำ้าดี แต่แหล่งนำ้า Q มีคุณภาพนำ้าดีกว่า

 B : มีปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่งนำ้า P น้อยกว่าในแหล่งนำ้า Q

 C : แหล่งนำ้าที่เหมาะสมกับการดำารงชีวิตของสัตว์นำ้า คือแหล่งนำ้า P

 D : ปริมาณแก๊สออกซิเจนในแหล่งนำ้า Q มีมากกว่าในแหล่งนำ้า P 

 ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) A และ B 2) B และ C 

  3) C และ D 4) A, B และ D 
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4.  พิจารณาห่วงโซ่อาหารต่อไปนี้

 ผักกาด  ➞  หนอน  ➞  นก  ➞  งู

 “ถ้าพลังงานศักย์สะสมในรูปเนื้อเยื่อของผู้บริโภคแต่ละระดับชั้นจะน้อยกว่าพลังงานศักย์  

     ที่สะสมในเนื้อเยื่อผู้บริโภคลำาดับขั้นตำ่ากว่าที่ถัดกันลงมาประมาณ 10 เท่า”

 ข้อความใดถูกต้องเมื่อผักกาดมีพลังงานศักย์สะสมอยู่ 90 กิโลแคลอรี่ 

  1) งูจะได้รับพลังงาน 0.009 กิโลแคลอรี่

  2) นกจะได้รับพลังงานมากกว่างู 0.81 กิโลแคลอรี่

  3) งูได้รับพลังงานน้อยกว่าหนอน 89.1 กิโลแคลอรี่   

  4) หนอน นก และงู ได้รับพลังงานมากกว่า 0.9 กิโลแคลอรี่

5.  บุคคลในตัวเลือกใดสามารถถ่ายเลือดให้แก่กันได้ 

  1) แอนติบอดีที่ผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงของนทีผู้ให้ ไม่ตรงกับแอนติเจนในนำ้าเหลืองของปรีดาผู้รับ

  2) แอนติเจนในนำ้าเลือดของนิรันดร์ผู้ให้ ไม่ตรงกับแอนติบอดีที่ผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงของนารีผู้รับ

  3) แอนติเจนในนำ้าเลือดของนพพรผู้ให้ ตรงกับแอนติบอดีที่ผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงของเมธีผู้รับ

  4) แอนติเจนที่ผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงของมานะผู้ให้ ไม่ตรงกับแอนติบอดีในนำ้าเลือดของมนัสผู้รับ

6.  เซลล์พืชชนิดหนึ่งมีความเข้มข้นของไซโทพลาสซึมเท่ากับ 0.95% ถ้านำาเซลล์พืชนี้ไปแช่ในสารละลาย A

    ปรากฏว่าเซลล์เต่ง แต่ถ้านำาไปแช่ในสารละลาย B ปรากฏว่าเซลล์เหี่ยว ข้อความใดถูกต้อง

  1) สารละลาย A มีความเข้มข้นน้อยกว่าสารละลาย B 

  2) เกิดกระบวนการดิฟฟิวชั่นกับเซลล์พืช เมื่อแช่ในสารละลาย B

  3) สารละลาย A มีความเข้มข้น 1.5% ส่วนสารละลาย B มีความเข้มข้น 0.5%

  4) สารละลาย B มีความเข้มข้นน้อยกว่าความเข้มข้นของไซโทพลาสซึมในเซลล์พืช

7.  อวัยวะใดมีส่วนช่วยในการย่อยไขมัน

  1) กระเพาะอาหาร  ลำาไส้เล็ก 2) ปาก  ลำาไส้เล็ก  

  3) กระเพาะอาหาร  ตับอ่อน   4) ตับ  ตับอ่อน
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8.  การกระทำาใดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันก่อเอง

 A :  การปลูกฝี B :  การฉีดวัคซีนโปลิโอ

 C :  การฉีดแอนติท็อกซินต่อโรคคอตีบ D :  การฉีดเซรุ่มพิษสุนัขบ้า

  1) A และ B 2) B และ C

  3) C และ D 4) A และ D

9.  ลักษณะถั่วต้นเตี้ยเป็นลักษณะด้อย ถูกควบคุมด้วยยีนหนึ่งคู่ เมื่อนำาถั่วที่มีลักษณะต้นสูงมาผสมกับถั่วต้นเตี้ย 

 โอกาสใดต่อไปนี้ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น

 A : ได้ต้นถั่วพันธุ์แท้ 50% B : ได้ต้นถั่วที่มีลักษณะต้นสูง 100%

 C : ได้ต้นถั่วที่เป็นพันทาง 100% D : ได้ถั่วต้นสูงพันธุ์แท้และถั่วต้นเตี้ยอย่างละ 50%

 E : ได้ต้นถั่วที่มีลักษณะต้นเตี้ย 25%

  1) D และ E 2) A, D และ E 

  3) B, C และ D 4) B, C, D และ E

10. ความเป็นกรด-เบส มีผลต่อการทำางานของเอนไซม์ในการย่อยอาหาร ทางเดินอาหารส่วนใดต่อไปนี้

     มีค่า pH ตำ่าสุด

  1) ปาก 2) หลอดอาหาร

  3) กระเพาะอาหาร 4) ลำาไส้เล็ก

11. พิจารณาการจัดกลุ่มพืชตามส่วนที่ใช้บริโภคต่อไปนี้

A B C D

ขมิ้นข�ว ผักก�ดหอม แครอท แตงกว�

มันฝรั่ง กะหลำ่�ปลี มันแกว ถั่วลันเต�

 พืชในตัวเลือกใด คือพืชที่สามารถจัดลงในกลุ่มพืช A, B, C และ D ตามลำาดับได้ถูกต้อง

  1) ข่า  คะน้า  กระเทียม  ฟักทอง 2) หน่อไม้  หอมหัวใหญ่  มันเทศ  พริก

  3) แห้ว  ผักชี  มันฝรั่ง  มะระ 4) เผือก  ผักบุ้ง  ขิง  แตงโม
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12. จากกราฟแสดงผลของความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง

  ต่อไปนี้

 A : อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงแปรผันตามความเข้มของแสง

 B : อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

  มีค่ามากกว่าร้อยละ 0.2

 C : อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะคงที่ ถ้าความเข้มข้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า

  ร้อยละ 0.15 เมื่อความเข้มของแสงปานกลาง

 ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) A และ B ถูก แต่ C ผิด 2) B และ C ผิด แต่ A ถูก

  3) A และ C ถูก แต่ B ผิด 4) A, B และ C ถูก 

13.  ม้ามีจำานวนโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์ 32 แท่ง ลามีโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย 62 แท่ง 

 ล่อมีจำานวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายกี่แท่ง และลามีโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์กี่แท่งตามลำาดับ

  1) 62, 31 2) 63, 31 

  3) 64, 32 4) 47, 23
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14.  นันทวัน ทดลองเลี้ยงลูกไก่ 2 กลุ่ม เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของไก่ทั้ง 2 กลุ่ม 

      โดยทำาการทดลองดังนี้ กลุ่มแรกเลี้ยงด้วยอาหารสำาเร็จรูป ส่วนกลุ่มสองเลี้ยงด้วยรำาข้าว 

 ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) ตัวแปรต้น : ปริมาณอาหาร 

  2) ตัวแปรตาม : อายุของลูกไก่

  3) ตัวแปรควบคุม : พันธุ์ไก่

  4) ข้อสรุป : ไก่ที่เลี้ยงด้วยอาหารสำาเร็จรูปเจริญเติบโตเร็วกว่าไก่ที่เลี้ยงด้วยรำาข้าว

15. การจัดกลุ่มประเภทของผล กลุ่มใดจัดไม่ถูกต้อง

  1) กล้วยหอม  องุ่น  แอปเปิ้ล 2) การเวก  นมแมว  สตรอเบอรี

  3) กระดังงา  สาเก  ยอ 4) หม่อน  มะเดื่อ  ขนุน

16. ในการจัดประเภทของกระดูก กระดูกชนิดใดแตกต่างจากพวก

  1) กระดูกซี่โครง 2) กระดูกสะบัก

  3) กระดูกไหปลาร้า 4) กระดูกเชิงกราน

17. ในการผสมเทียมปลาดุก เหตุใดจึงต้องนำาไข่ที่ผสมแล้วไปไว้ในบ่อพักที่มีนำ้าไหลผ่านตลอดเวลา

 A : รอให้ไข่ฟักเป็นตัวอ่อน B : เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ

 C : ช่วยให้ไข่ลอย D : ป้องกันการทับถมของไข่

 E : เร่งเวลาให้ไข่ฟักเร็วขึ้น

 ตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) A, B และ C 2) B, C และ E

  3) A, C และ D 4) A, D และ E

18. สมองส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดของคน

  1) Medulla oblongata  2) Thalamus 

  3) Cerebellum 4) Cerebrum

 



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
ก�รแข่งขันท�งวิช�ก�ร ระดับน�น�ช�ติ  ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) 

แบบทดสอบวิทย�ศ�สตร์  ระดับประถมศึกษ�

100หน้า

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

แบบทดสอบวิทยาศ
าสตร์ 

รอบสอง พ
.ศ

. 2560

19. พิจารณากราฟแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในป่าแห่งหนึ่ง สิ่งมีชีวิตคู่ใดมีความสัมพันธ์กัน

  1) หมูป่ากินหน่อไม้ 2) ไฮยีน่ากินหมูป่า 

  3) สิงโตกินหมูป่า 4) ไฮยีน่ากินสิงโต

20. พิจารณาภาพดอกไม้ต่อไปนี้ 

 ดอกไม้กลุ่มใดมีส่วนประกอบหลักของดอกเหมือนกับดอกไม้ A, B และ C ตามลำาดับ

  1) ราชพฤกษ์  ทรงบาดาล  ขนุน 2) กุหลาบ  การเวก  แตงไทย

  3) ข้าวโพด  ตาลโตนด  บวบ 4) จำาปี  พู่ระหง  มะยม
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20. พิจารณาภาพดอกไมตอไปนี้  

 

 

 

 

 ดอกไมกลุมใดมีสวนประกอบหลักของดอกเหมือนกับดอกไม A, B และ C ตามลําดับ 

 1) ราชพฤกษ  ทรงบาดาล  ขนุน  2) กุหลาบ  การเวก  แตงไทย 

 3) ขาวโพด  ตาลโตนด  บวบ   4) จําป  พูระหง  มะยม 
 

21. จากแผนภาพไดโคโตมัสคีย ในการจําแนกพืชตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A และ B ควรเปนพืชในตัวเลือกใดตามลําดับ 

 1) หวายทะนอย  สน 2) ยานลิเภา  ขนุน 3) เฟรน  แปะกวย  4) มอส  มะมวง 
 

22. กราฟแสดงความสัมพันธของความหนาแนน กับปริมาตรของสารชนิดเดียวกัน แตมีขนาดตางกัน  

     กราฟในตัวเลือกใดถูกตอง 

  1)   2)  

 

 

 

 

  3)       4)  

พืช 

ไมมีเนื้อเยื่อลําเลียง 
 

ไมมีเมล็ด  

A 
เมล็ดเปลือย  

B 
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21. จากแผนภาพไดโคโตมัสคีย์ ในการจำาแนกพืชต่อไปนี้

 A และ B ควรเป็นพืชในตัวเลือกใดตามลำาดับ

  1) หวายทะนอย  สน 2) ย่านลิเภา  ขนุน 

  3) เฟิร์น  แป๊ะก๊วย 4) มอส  มะม่วง

22. กราฟแสดงความสัมพันธ์ของความหนาแน่น กับปริมาตรของสารชนิดเดียวกัน แต่มีขนาดต่างกัน 

     กราฟในตัวเลือกใดถูกต้อง

 1)  2) 

 3)  4) 
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หนา   

2 

20. พิจารณาภาพดอกไมตอไปนี้  
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23.  ในการประมาณความกว้างของโต๊ะด้วยสายตาของคน 5 คน บอกค่าได้ดังนี้ 60 เซนติเมตร, 70 เซนติเมตร,

      65 เซนติเมตร, 60 เซนติเมตร และ 65 เซนติเมตร ความกว้างของโต๊ะมีค่าประมาณเท่าใด

  1) 60 เซนติเมตร 2) 64 เซนติเมตร

  3) 65 เซนติเมตร 4) 70 เซนติเมตร

24.  เมื่อกวนนำ้าในอ่างพบว่าอุณหภูมิของนำ้าสูงขึ้น พลังงานความร้อนของนำ้าในอ่างที่เพิ่มขึ้น

 เปลี่ยนรูปมาจากพลังงานใด

  1) พลังงานศักย์ 2) พลังงานเคมี 

  3) พลังงานความร้อน 4) พลังงานกล

25. จากวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้  สับสวิตช์ใดที่ทำาให้หลอดไฟไม่สว่าง

                  

  1) A, C และD 2) A, B และ C

  3) B, C และ D 4) A, B และ D

26.  ใบไม้ใบหนึ่งหนัก 0.02 นิวตัน หล่นจากต้นสูง 8 เมตร และมีลมพัดในแนวราบด้วยแรง 0.3 นิวตัน 

      ทำาให้ใบไม้ตกถึงพื้นห่างจากจุดตกเมื่อไม่มีลมพัด 1 เมตร จงหางานเนื่องจากลม

  1) 0.02 จูล 2) 0.16 จูล 

  3) 0.3 จูล 4) 2.4 จูล

A	:	สับสวิตช์	a				

B	:	สับสวิตช์	b

C	:	สับสวิตช์	c

D	:	สับสวิตช์	a	และสับสวิตช์	c
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27.  จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาของนำ้า  ณ เวลา 2.5 นาที นำ้าจะมีสถานะใด

  1) ของแข็ง 2) ของเหลว 

  3) แก๊ส 4) ทั้งของแข็ง และของเหลว

28. ถัง 2 ใบ มีรูปร่าง ขนาด และนำ้าหนักเท่ากัน ใบที่ 1 บรรจุทรายมวล 2 กิโลกรัม แต่ใบที่ 2 เป็นถังเปล่า

      ถังทั้ง 2 ใบ ผูกติดเชือกแขวนกับเพดาน ดังภาพ เมื่อออกแรงผลักถังด้วยแรงเท่ากันทีละใบ ปรากฏว่า 

      ถังใบที่ 1 จะเริ่มเคลื่อนที่ยากกว่าใบที่ 2 ตัวเลือกใดถูกต้องเกี่ยวกับการทดลองนี้

  1) ถังใบที่ 1 ทำาให้หยุดได้ง่ายกว่าถังใบที่ 2 

  2) ถังใบที่ 2 ทำาให้หยุดได้ง่ายกว่าถังใบที่ 1

  3) ถ้าออกแรงผลักเท่ากัน ถังทั้ง 2 ใบจะแกว่งสูงเท่ากัน

  4) ถ้าออกแรงผลักเท่ากัน ถังทั้ง 2 ใบจะแกว่งด้วยความเร็วเท่ากัน
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29.  จากภาพการดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา ปรากฏจุดบนแถบกระดาษแสดงปริมาณ

      การเคลื่อนที่ของวัตถุที่แตกต่างกัน ดังนี้

 เมื่อกำาหนดให้  A : ความเร็วไม่คงที่    B : ความเร็วคงที่    C : มีความเร่ง    D : ความเร็วเฉลี่ย

 ตัวเลือกใดแสดงลักษณะการเคลื่อนที่ครบถูกต้องตามลำาดับ

  1) A และ B 2) B และ C 

  3) B, C และ A 4) A, B และ D

30. การทดลองโดยบรรจุนำ้าลงในถัง ผลปรากฏดังภาพ  

 ถ้า a, b และ c เป็นรูที่เจาะในระดับเดียวกัน และ S เป็นระยะทางที่นำ้าพุ่งตกถึงพื้นห่างจากก้นถัง

 ข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

  1) นำ้าพุ่งตกลงบนพื้นระยะห่างจากก้นถังไม่เท่ากัน 

  2) ความดันของนำ้าที่จุด a, b และ c เท่ากัน

  3) นำ้าพุ่งตกถึงพื้นด้วยความเร่งเท่ากัน 

  4) นำ้าพุ่งออกมาด้วยความเร็วเท่ากัน

31.  ข้อสรุปเกี่ยวกับความดันของนำ้าในตัวเลือกใดผิด

  1) ที่ระดับความสูงของนำ้าจากก้นภาชนะเท่ากันจะมีความดันนำ้าเท่ากัน

  2) ที่ระดับความลึกของนำ้าเท่ากันจะมีความดันนำ้าเท่ากัน

  3) ความดันของนำ้าขึ้นอยู่กับระดับความลึกจากผิวนำ้า

  4) ความดันของนำ้ากระทำาทุกทิศทาง
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32.  วัตถุเนื้อแข็ง กลม x และ y มีมวลเท่ากัน ได้รับความร้อนจากนำ้า ดังภาพ โดยอุณหภูมิเริ่มต้นของวัตถุ

      ทั้ง 2 เท่ากัน ผลที่ได้ x จะร้อนช้ากว่า y ผลการสังเกตที่ได้แสดงสมบัติอะไรของ x และ y ที่แตกต่างกัน

  1) ความหนาแน่น 2) ความถ่วงจำาเพาะ

  3) ความจุความร้อน 4) ความร้อนแฝง

33. ตัวเลือกใดไม่ใช่สมบัติของภาพที่เกิดจากการมองวัตถุผ่านกระจกเงา

  1) ถ้าเราสวมเสื้อที่มีกระเป๋าอยู่ทางซ้ายมือ ในภาพจะเห็นกระเป๋าอยู่ทางขวามือของเรา

  2) ถ้ายืนห่างกระจก 10 เซนติเมตร จะเห็นภาพเกิดหลังกระจก ห่าง 10 เซนติเมตร 

  3) ถ้าเราสูง 150 เซนติเมตร จะเห็นภาพสูง 150 เซนติเมตรด้วย

  4) ถ้าเอาศีรษะลง เท้าชี้ขึ้น ภาพก็จะมีลักษณะเดียวกัน

34. พิจารณาภาพรังสีต่อไปนี้

 ถ้า A เป็นรังสีตกกระทบ และ B เป็นรังสีสะท้อน โดย A ตกกระทบพื้นทึบ ไม่เรียบ ดังภาพ

     จงหาว่ามุม Ө มีค่าเท่าไร

  1) 35 องศา 2) 55 องศา 

  3) 70 องศา 4) บอกไม่ได้เพราะพื้นไม่เรียบ
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35. จากภาพ มุมตกกระทบบนกระจกราบเท่ากับ 40 องศา ถ้าบิดกระจกไปจากระนาบเดิม 10 องศา

     โดยให้รังสีตกกระทบอยู่ในตำาแหน่งเดิม จงหาขนาดของมุมตกกระทบครั้งหลัง

  1) 30 องศา 2) 40 องศา 

  3) 50 องศา 4) 60 องศา

36. ผูกเชือกกับกล่องมวล 50 กิโลกรัม ดึงเชือกให้ตึงด้วยแรง 500 นิวตัน กล่องจะเคลื่อนที่ในลักษณะใดไม่ได้

     ( 1 กิโลกรัม = 10 นิวตัน )     

  1) กล่องอยู่นิ่งโดยที่เชือกไม่ขาด 

  2) กล่องเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วคงที่โดยเชือกไม่ขาด

  3) กล่องเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วคงที่โดยเชือกไม่ขาด

  4) กล่องเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งและเชือกจะขาด

37. พิจารณาภาพการเดินทางของคลื่นเสียงผ่านตัวกลาง 3 ชนิด คือ อากาศ นำ้า และเหล็ก ต่อไปนี้ 

 จงเรียงลำาดับตัวกลางจาก 1 ➞ 2 ➞ 3 ➞ 4  ให้ถูกต้อง

  1) อากาศ ➞ นำ้า ➞ เหล็ก ➞ อากาศ 

  2) เหล็ก ➞ นำ้า ➞ เหล็ก ➞ อากาศ

  3) นำ้า ➞ อากาศ ➞ เหล็ก ➞ อากาศ 

  4) นำ้า ➞ เหล็ก ➞ อากาศ ➞ นำ้า
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38. พิจารณาภาพต่อไปนี้

   

 กล่องมวล 6 กิโลกรัม วางบนพื้นลื่น จงหาแรงลัพธ์ที่ทำาให้กล่องเคลื่อนที่ไปบนพื้น

  1) 60 นิวตัน ไปทางขวา 2) 50 นิวตัน ไปทางซ้าย

  3) 20 นิวตัน ไปทางซ้าย 4) 10 นิวตัน ไปทางขวา

39. วงจรไฟฟ้ามีความต้านทาน 3 ตัว ต่อกับเซลล์ไฟฟ้า 1 เซลล์ ดังภาพ

                               

 วงจรไฟฟ้าใดมีกระแสไฟฟ้าผ่าน R
2
 และ R

3
 เท่ากัน

  1) A และ B 2) C และ D  

  3) B, C และ D 4) A, B, C และ D

  

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา                                                   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล 

11 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
การแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ประจําป พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ)  

แบบทดสอบวิทยาศาสตร  ระดับประถมศึกษา 

หนา   

2 

38. พิจารณาภาพตอไปนี้ 

    

 

 

 

 

 

 

 กลองมวล 6 กิโลกรัม วางบนพื้นลื่น จงหาแรงลัพธที่ทําใหกลองเคลื่อนที่ไปบนพื้น 

 1) 60 นิวตัน ไปทางขวา   2) 50 นิวตัน ไปทางซาย 

 3) 20 นิวตัน ไปทางซาย   4) 10 นิวตัน ไปทางขวา 

 

39. วงจรไฟฟามีความตานทาน 3 ตัว ตอกับเซลลไฟฟา 1 เซลล ดังภาพ 

 

                                
                 A                              B 

 

                                    
        C                                 D    

 วงจรไฟฟาใดมีกระแสไฟฟาผาน R2 และ R3 เทากัน 

 1) A และ B         2) C และ D    3) B, C และ D  4) A, B, C และ D 

 

40.  ตัวเลือกใดตอไปนีไ้มสามารถเปลี่ยนแปลงโดยแรงที่กระทําตอวัตถ ุ

 1) มวลของวัตถ ุ  2) ปริมาตรของวัตถ ุ 3) รูปรางของวัตถุ 4) ความเร็วของวัตถุ 
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40.  ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโดยแรงที่กระทำาต่อวัตถุ

  1) มวลของวัตถุ 2) ปริมาตรของวัตถุ 

  3) รูปร่างของวัตถุ 4) ความเร็วของวัตถุ

41. เมื่อแสงสีขาวเดินทางผ่านปริซึม เพราะเหตุใดแสงสีต่างๆ จึงหักเหเป็นมุมไม่เท่ากัน 

 A : แสงแต่ละสีมีความยาวคลื่นไม่เท่ากัน

 B : แสงแต่ละสีมีความถี่คลื่นไม่เท่ากัน

 C : แสงแต่ละสีมีความเร็วในตัวกลางชนิดเดียวกันเท่ากัน

 D : ความเข้มของแสงแต่ละสีเท่ากัน

	 ตัวเลือกใดถูกต้องที่สุด

  1) A และ B 2) C และ D      

  3) A, B และ C 4) B, C และ D 

42. ตัวเลือกใดแสดงเส้นแรงแม่เหล็กได้ถูกต้อง  

 1)   2)    

 3)  4)      
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43. พิจารณาแผนภาพการเปลี่ยนสถานะของสาร ต่อไปนี้

 การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใด เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบดูดความร้อน

  1) B, D และ F 2) A, D และ E

  3) B, C และ E 4) A, C และ F

44. เมื่อสมชายนำาสาร X ใส่ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก มีฟองแก๊สเกิดขึ้น สารใดไม่ใช่สาร X

  1) โซเดียมคลอไรด์ 2) แคลเซียมคาร์บอเนต

  3) แมกนีเซียม 4) อลูมิเนียม

45. วิธีการใดเหมาะสมที่สุดในการแยกนำ้ามันถั่วเหลืองออกจากเมล็ดถั่วเหลือง

  1) การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอนำ้า 2) การสกัดด้วยตัวทำาละลาย

  3) โครมาโทกราฟี 4) บดแล้วคั้นเอานำ้ามันออก
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46. นำาสาร X มาทำาโครมาโทกราฟีกระดาษเปรียบเทียบกับสาร A, B และ C

 ครั้งที่ 1 ใช้สารละลาย NaCl  1% เป็นตัวทำาละลาย

 ครั้งที่ 2 ใช้เอทานอล เป็นตัวทำาละลาย

 โครมาโทกราฟีที่ได้มีลักษณะ ดังนี้

 สาร X ประกอบด้วยสารใด

  1) A 2) C  

  3) A และ C 4) B และ C

47. พิจารณาข้อมูลของนำ้ามันชนิดต่างๆ ต่อไปนี้

ชนิดของนำ้�

มัน

ส่วนผสม	(ร้อยละ)

เบนซิน เอท�นอล ดีเซล นำ้�มันป�ล์ม

A 80 20 - -

B 15 85 - -

C 95 5 - -

D - - 30 70

 ข้อสรุป นำ้ามัน A เป็นนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ E 20 ใช้สำาหรับเครื่องยนต์เบนซิน

   นำ้ามัน B เป็นนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ E 85 การเผาไหม้ดีกว่านำ้ามัน D

   นำ้ามัน C เป็นนำ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 ใช้สำาหรับเครื่องยนต์ดีเซล

   นำ้ามัน D เป็นนำ้ามันไบโอดีเซล ใช้สำาหรับเครื่องยนต์ทุกชนิด

ข้อสรุปใดถูกต้อง

 1) นำ้ามัน A, B, C และ D  2) นำ้ามัน A และ B

 3) นำ้ามัน B และ C 4) นำ้ามัน C และ D
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48. นำาสาร 5 ชนิดๆ ละ 10 กรัม มาละลายนำ้า 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร บันทึกอุณหภูมิก่อนและหลัง

     ละลายสาร ได้ข้อมูลดังตาราง

ส�ร
อุณหภูมิ	(องศ�เซลเซียส)

นำ้� ส�รละล�ย

A 27 45

B 27 18

C 27 27.5

D 27 57

E 27 21

 การละลายของสารใดเป็นประเภทคายความร้อน

  1) B และ E 2) A และ D 

  3) A, C และ D 4) B, C และ E

49. สารละลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้น 5 % โดยมวลต่อปริมาตร จำานวน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

     มีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่กี่กรัม

  1) 5 2) 7.5

  3) 12.5 4) 50 

50. ตารางแสดงสีของอินดิเคเตอร์ A, B และ C ในช่วง pH ต่างๆ

อินดิเคเตอร์ pH	range สีที่เปลี่ยน

A 6.8-8.4 เหลือง-แดง

B 8.3-9.8 นำ้�เงิน-แดง

C 6.0-7.6 เหลือง-นำ้�เงิน

 ถ้าทดสอบสารละลาย X ที่มี pH 6.5 ด้วยอินดิเคเตอร์ A, B และ C จะได้สีอะไรเกิดขึ้นตามลำาดับ

  1) เหลือง  ม่วง  เขียว 2) เหลือง  นำ้าเงิน  เหลือง

  3) ส้ม  ม่วง  นำ้าเงิน 4) เหลือง  นำ้าเงิน  เขียว
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51. ตารางแสดงผลการกรองของเหลว 3 ชนิด ด้วยกระดาษกรอง และกระดาษเซลโลเฟน

ส�ร สีของของเหลว
ผลก�รกรองด้วยกระด�ษ

กระด�ษกรอง กระด�ษเซลโลเฟน

A ดำ�
มีตะกอนสีดำ�บนกระด�ษกรอง 

ได้ของเหลวใสไม่มีสี

มีตะกอนสีดำ�บนกระด�ษ

เซลโลเฟน	ได้ของเหลวใสไม่มีสี

B ข�ว
ไม่มีส�รบนกระด�ษกรอง					 

ได้ของเหลวสีข�ว

มีตะกอนสีข�วบนกระด�ษ

เซลโลเฟน	ได้ของเหลวใสไม่มีสี

C เหลือง
ไม่มีส�รบนกระด�ษกรอง

ได้ของเหลวสีเหลือง

ไม่มีส�รบนกระด�ษเซลโลเฟน

ได้ของเหลวสีเหลือง

 การเรียงลำาดับขนาดอนุภาคของสารในตัวเลือกใดถูกต้อง

  1) A < C < B 2) C < B < A

  3) A < B < C 4) B < C < A

52. พิจารณาสมการต่อไปนี้

 A : โซเดียม  +  นำ้า ➞ โซเดียมไฮดรอกไซด์

 B : กรดไฮโดรคลอริก  +  เหล็ก ➞ แก๊สไฮโดรเจน  +  ไอร์ออนคลอไรด์

 C : แก๊สไฮโดรเจน  +  แก๊สออกซิเจน ➞ นำ้า

 D : โซเดียมคลอไรด์  +  นำ้า ➞ นำ้าเกลือ

 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในตัวเลือกใดเกิดเร็วที่สุด

  1) A 2) B

  3) C 4) D

53.  สภาพละลายได้ในนำ้า 100 กรัม ณ อุณหภูมิ 20°C ของสาร A, B, C และ D เท่ากับ 36.0, 1.3, 75.2

      และ 31.6 กรัม ตามลำาดับ ถ้านำาสาร X 35 กรัม มาละลายนำ้า 100 กรัม อุณหภูมิ 20°C ปรากฏว่า  

      สาร X ละลายหมด สาร X เป็นสารใด

  1) B หรือ D 2) A หรือ D 

  3) A หรือ C 4) B หรือ C
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54. สารผสมชนิดใดต่อไปนี้เกิดคอลลอยด์

ส�รผสม A B C

1 นำ้�มันพืช นำ้�ส้มส�ยชู ไข่แดง

2 นำ้�ส้มคั้น นำ้� นำ้�ส้มส�ยชู

3 นำ้� นำ้�มันพืช นำ้�สบู่

4 นำ้�อัดลม เกลือ นำ้�ต�ลทร�ย

  1) 1 และ 2 2) 2 และ 3 

  3) 3 และ 4 4) 1 และ 3

55.  ในการแยกนำ้าด้วยไฟฟ้า พบว่าเกิดแก๊สไฮโดรเจน และแก๊สออกซิเจน รวมกันมีปริมาตร 48 cm3  

      ตัวเลือกใดคือปริมาตรแก๊สไฮโดรเจน และแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้น

  1) แก๊สไฮโดรเจน 16 cm3 และแก๊สออกซิเจน 32 cm3

  2) แก๊สไฮโดรเจน 12 cm3 และแก๊สออกซิเจน 36 cm3

  3) แก๊สไฮโดรเจน 32 cm3 และแก๊สออกซิเจน 16 cm3

  4) แก๊สไฮโดรเจน 36 cm3 และแก๊สออกซิเจน 12 cm3

56. พิจารณาตารางแสดงการแยกสารดังนี้

ชนิดของส�รเนื้อเดียว/ของผสม
วิธีแยกส�ร

A B C D

1.	นำ้�กับนำ้�มันก๊�ด √

2.	ผงแนฟท�ลีนกับผงทร�ย √

3.	นำ้�ทะเล √

4.	นำ้�มันหอมระเหย √

  ตัวเลือกใดคือวิธีการแยกสาร A, B, C และ D ตามลำาดับ

  1) การระเหย การระเหิด การกลั่น กรวยแยก 

  2) กรวยแยก การระเหิด การกลั่น การกลั่นด้วยไอนำ้า

  3) การกลั่น การระเหิด การสกัดด้วยตัวทำาละลาย กรวยแยก 

  4) การกลั่น การระเหิด กรวยแยก การกลั่นด้วยไอนำ้า
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57. ตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

  1) อากาศร้อนลอยตัวขึ้นสู่ข้างบน 2) อากาศเย็นมีความหนาแน่นของอากาศน้อย 

  3) อากาศร้อนความกดอากาศตำ่า 4) ความกดอากาศสูง อุณหภูมิตำ่า 

58. พิจารณาตารางแสดงสมบัติบางประการของแร่ ต่อไปนี้

แร่ สี คว�มแข็ง คว�มว�ว
คว�มหน�แน่น

(กรัม/ลูกบ�ศก์เซนติเมตร)

A ดำ� 6 ว�วแบบเพชร 6.80

B เท�เงิน 2.5 ว�วแบบโลหะ 7.50

C ข�ว 2 คล้�ยแก้ว 2.70

D เท�เหล็ก 6.5 ว�วแบบโลหะ 5.30

E เหลืองเข้ม 3 ว�วแบบโลหะ 15.00

 ตัวเลือกใดสรุปได้ถูกต้อง

  1) แร่ที่มีความแข็งมากที่สุด จะมีความหนาแน่นมากที่สุด

  2) แร่ที่มีความวาวแบบโลหะ จะมีความแข็งน้อยกว่าแร่อื่น

  3) ค่าความแข็งของแร่ E > B > C > A > D

  4) ค่าความหนาแน่นของแร่ C < D < A < B < E

59. พิจารณาสมบัติของอากาศ ต่อไปนี้

 A : ไม่มีเมฆและพายุ แต่มีความชื้น  B : อากาศแตกตัวเป็นอิออน

 C : อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงมากที่สุด D : ทุกๆความสูง 1 km อุณหภูมิของอากาศลดลง 6.5ºC

 E : ทุกๆความสูง 11 m ความดันอากาศลดลง 1 mmHg

 ตัวเลือกใดเป็นสมบัติของอากาศชั้นโทรโพสเฟียร์

  1) A, B และ C 2) B, C และ D 

  3) C, D และ E 4) A, C และ E
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60. พิจารณาข้อมูลที่ตั้งของตำาบลต่างๆ ต่อไปนี้

 ตำาบล A อยู่ละติจูด 10ºN ตำาบล B อยู่ละติจูด 45ºN

 ตำาบล C อยู่ละติจูด 20ºN ตำาบล D อยู่ละติจูด 50ºN

 จากข้อมูลข้างต้น จงเรียงลำาดับตำาบลที่มีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดไปถึงสั้นที่สุดตามลำาดับในวันเห-มายัน

  1) A, C, B, D 2) B, C, D, A 

  3) A, B, C, D 4) D, B, C, A

61.  พิจารณาภาพถ่ายการเคลื่อนที่ของดาว ต่อไปนี้ 

 หมายเลข 1 คือดาวอะไร

  1) Thuban 2) Vega

  3) Ursa Minor 4) Polaris

62.  กำาหนดให้ A, B, C และ D แทนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ถ้าเปรียบเทียบระยะห่างจากดวงอาทิตย์ดังนี้

      A > D, B > D, C > B, A < C, B > A ดังนั้น A, B, C และ D คือดาวเคราะห์ดวงใดตามลำาดับ

  1) พุธ  ศุกร์  โลก  อังคาร 2) โลก  อังคาร  พฤหัสบดี  พุธ

  3) อังคาร  โลก  พุธ  พฤหัสบดี 4) อังคาร  โลก  ศุกร์  พุธ
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63. พิจารณาภาพการขึ้น-ตก ของดาว 3 ดวง ต่อไปนี้

 ผู้สังเกตยืนอยู่ ณ ตำาแหน่งใด 

  1) ละติจูด 0º 2) ละติจูด 15ºS

  3) ละติจูด 15ºN 4) ละติจูด 30ºN

64. พิจารณาภาพดวงจันทร์โคจรผ่านเงาโลก ต่อไปนี้ 

 จะเกิดจันทรุปราคาแบบใด

  1) แบบเงามืด และแบบบางส่วน 2) แบบบางส่วน และแบบเงามัว

  3) แบบบางส่วน และแบบเต็มดวง 4) แบบเต็มดวง และแบบเงามัว
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65.  อะไรคือสาเหตุที่สำาคัญที่สุดในการทำาลายทรัพยากรทางทะเล 

  1) การรั่วของปิโตรเลียมลงสู่ทะเล 2) การขยายอุตสาหกรรมสู่ชายฝั่งทะเล

  3) การทิ้งของเสียลงสู่แม่นำ้า 4) การใช้เครื่องมือประมงทำาลายสัตว์หน้าดิน

66. พิจารณาภาพการส่งยานอวกาศ ต่อไปนี้ 

 เพราะเหตุใดในการส่งยานอวกาศไปสำารวจดาวเคราะห์  ยานอวกาศจึงต้องโคจรรอบโลก

      ก่อนที่จะเดินทางไปยังดาวเคราะห์

  1) เพื่อเพิ่มแรงหนีศูนย์กลาง 

  2) เพื่อให้ยานอวกาศสมดุลก่อนเดินทาง

  3) เพื่ออาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกส่งยานอวกาศออกไป 

  4) เพื่อให้นักบินอวกาศปรับสมดุลร่างกายก่อนออกสู่อวกาศ 
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67.  พิจารณาภาพดวงจันทร์โคจรรอบโลก ต่อไปนี้

 มนุษย์อวกาศจะมองเห็นโลกอย่างไร

     

 

  1)   2)           

   3)     4)  

68. พิจารณาการพยากรณ์อากาศประจำาวัน เมื่อ 28 ธันวาคม 2559 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

     “อากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 1-3ºC  อุณหภูมิตำ่าสุด 14-18ºC  อุณหภูมิสูงสุด 26-30ºC  

      ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-25 km/h”    ลักษณะอากาศจะเป็นไปตามตัวเลือกใด

  1) มีลมพายุเกิดขึ้น 2) มีอากาศเย็นถึงอากาศร้อนมาก

  3) ทั่วทุกบริเวณมีอากาศเย็นมาก 4) มีลมปานกลางเกิดขึ้น
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69.  กำาหนดสมบัติของดิน ดังนี้ 

 A : เม็ดดินจับกันน้อย B : มีความเป็นกรดมาก     C : มีรูพรุนน้อย  

 D : เม็ดดินขนาดเล็ก E : เก็บนำ้าได้น้อย

 ดินเหนียวมีสมบัติอย่างไร 

  1) A, B และ C 2) B, C และ D

  3) C, D และ E 4) D, E และ A

70. พิจารณาแผนภาพการเปลี่ยนแปลงของหิน ต่อไปนี้

 จากแผนภาพการเปลี่ยนแปลงของหิน X, Y และ Z คืออะไรตามลำาดับ

  1) หินหนืด  ตะกอน  หินชั้น 2) แมกมา  หินชั้น  ลาวา

  3) หินชั้น  แมกมา  ลาวา 4) หินชั้น  ตะกอน  หินหนืด
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ตอนที่	2		แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษ	จำานวน	30	ข้อ	ข้อละ	1	คะแนน

71. Which of the following processes involve osmosis and diffusion orderly?

 A : Uptake of oxygen in the alveoli.

 B : Absorption of water in the large intestine of human.

 C : Absorption of mineral nutrients by root hairs.

 D : Absorption of water by root hairs.

 E : Circulation of blood in the blood vessels.

  1) A and B 2) B and D 

  3) A and E 4) B and C

72.  Which of the following substance kills bacteria in the human alimentary canal?

  1) Mucus 2) Saliva 

  3) Gastric juice 4) Pancreatic juice

73. Which animal is in the same group as fish?

  1) Whale 2) Seahorse 

  3) Squid 4) Star fish

74.  Which of the following is correct about flower? 

Solitary	flower Inflorescence	flower

1) 					Sunflower 				Tulip

2) 					Jasmine 				Coconut	flower

3) 					Gerbera 				Pumpkin	flower

4) 					Lotus	 				Peacock	flower					

75.  Which disease causes by lacking of Thiamine?

  1) Beriberi 2) Scurvy

  3) Anemia 4) Rickets
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76.  In which group of animals are different life cycle?

  1) Fly  Ant  Wasp 2) Butterfly  Mosquito  Beetle

  3) Bee  Cricket  Dragonfly 4) Termite  Grasshopper  Cockroach

77.  From the table of 4 kinds of animals below:

Animal

Fertilization Breathing Give	Birth

Internal	

fertilization

External	

fertilization
Gill Lung Oviparous Viviparous

A / / /

B / / /

C / / /

D / / /

 Which animals are A  B  C and D orderly?

  1) Frog  Catfish  Hen  Tuna  

  2) Frog  Shrimp  White  Shark  Crocodile

  3) Platypus  Fighting fish  Eel  Elephant 

  4) Turtle  Small green frog  Bird  Snake 
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78.  From the diagram of Carbon cycle below:

 Which A  B  C and D sort out correctly?

  1) Photosynthesis  Respiration  Energy  CO
2

 
 2) Photosynthesis  Respiration  CO

2 
 Glucose

  3) Respiration  Photosynthesis  Glucose  CO
2
 

  4) Respiration  Photosynthesis  O
2 
 H

2
O

79. Which products are the results from bacteria and mold reaction orderly?

  1) Kimchi  Pickled bean curd 2) Yogurt  Vinegar

  3) Salted soy bean  Salami 4) Sour pork  . Sausage 

80.  A book is at rest on the top of the table. Which of the following is correct?

  1) The book is in equilibrium. 

  2) There is no force acting on the table.

  3) There is no force acting on the book. 

  4) The table is no force acting on the book.

81. If an object is moving, then the magnitude of its ………. cannot be zero.

  1) speed 2) velocity

  3) acceleration 4) 1 and 2
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82. Which property of light is incorrect?

  1) When light travels from glass to water, it slows down.

  2) Light can pass through air, glass and certain types of plastic.

  3) If the light ray hits a transparent medium at a right angle, it is not refracted at all.

  4) When light travels from a denser medium to less dense medium,

            it is refracted away from the normal.

83. An electric rice cooker is labeled 220V, 1375W. The cost of electricity per unit

     is given as 2.0 Baht. What is the cost of electricity is used for 4 hours?

  1) 8.50 Baht 2) 10.00 Baht     

  3) 11.00 Baht 4) 12.50 Baht

84. The figure shows the ammeter reading in circuit, which one is faulty?

  1) A 2) C 

  3) D 4) E
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85. The figure shows the magnetic field pattern, which positions are the neutral 

 points?

    

  1) A and D 2) C and D 

  3) A and B 4) B and C

86. Which one is not the way of making a higher pitched note on a guitar?

  1) Hit the string hardly. 

  2) Use the thinner string.

  3) Put more tension on the string.

  4) Press the string down this makes the string shorter.

87. When you look at the fish as the figure below, which is the right position 

 of fish image?

  1) A 2) B 

  3) C 4) D
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88. Which property of heat is incorrect?

  1) Clay and cloth are thermal insulator.

  2) Air is a good conductor of heat.

  3) Heat transfers in liquid is convection.

  4) Sun radiates heat energy in the same way that it radiates light.

89. Which substance sublimes at room temperature?

  1) calcium oxide 2) copper sulphate   

  3) naphthalene 4) ethanol

90. What factor is not affected to the rate of evaporation?

  1) temperature 2) kind of substance

  3) area of liquid surface 4) volume of container

91. Which fuel produces the maximum heat per gram burnt?

  1) Gasoline 2) Hydrogen

  3) Oxygen 4) Coal

92. Mana sets up the following experiment. 

    After he lets it cool down at room temperature, there are blue solids occur

      in the solution. What is it?

  1) crystallization 2) desalination

  3) evaporation 4) distillation
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93. The table of reaction  A + B ➞ C + D

Reaction

Reactant

(gram)

Product

(gram)
X

(gram)

Time

(minute)
A B C D

1 10 15 18 7 - 20

2 10 15 18 7 1 12

 What is the substance X?
  1) catalyst 2) inhibitor
  3) enzyme 4) conductor

94. From the table of pH range below:

Substance pH	range

tomato	juice 3.8-4.0

coffee 4.8-5.2

milk 6.5-7.0

yolk 7.8-8.2

 Pensri has a stomachache because of a lot of gas in her stomach. Which substance
    could she used to reduce the gas?
  1) tomato juice 2) coffee 
  3) milk 4) yolk 
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95. From the result of the Plate Tectonics below:
 A : Give a lot of pressure force.
 B : Collision between the plates.
 C : Rock on the earth crust is not melted.
 D : Folding of earth crust cause to be the mountains.
 E : Lower of moving of the earth crust.
 Which one is incorrect?  

  1) A and D 2) B and C 

  3) D and E 4) C and E 

96. Which one is the water natural resource?

  1) Ground water 2) Check dam 

  3) Pond 4) Dam 

97. The property of Lower Mantle is a solid and 5.5 g/cm3 density. What part of the layer

     of the earth that the Lower Mantle is?

  1) Inner core 2) Outer core

  3) Mesosphere 4) Lithosphere

98. What is the name of meteor shower, which appear when the Earth moving pass through  

     the Tempel-Tuttle dust?

  1) Quadrantids 2) Perseids

  3) Geminids 4) Leonids

99.  After the Vernal equinox, which Zodiac does the Sun appear at? 

  1) Libra 2) Aries

  3) Scorpius 4) Virgo 
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100. The figure of the horizontal coordinates 

 Which one is orderly the period of the falling of the stars from shorter period of time 

      to longer period of time?

  1) B, D, A and C 2) D, B, C and A

  3) B, D, C and A 4) D, B, A and C

**************************************
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เฉลย
แบบทดสอบวิทยาศาสตร ์
ระดับประถมศึกษา

การแข่งขันทางวิชาการ	ระดับนานาชาติ

ประจำาปี	พ.ศ.	2560

(รอบสอง ระดับประเทศ)
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การแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำาปี พ.ศ. 2560

ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4 ข้อ 1 2 3 4

1 X 26 X 51 X 76 X

2 X 27 X 52 X 77 X

3 X 28 X 53 X 78 X

4 X 29 X 54 X 79 X

5 X 30 X 55 X 80 X

6 X 31 X 56 X 81 X

7 X 32 X 57 X 82 X

8 X 33 X 58 X 83 X

9 X 34 X 59 X 84 X

10 X 35 X 60 X 85 X

11 X 36 X 61 X 86 X

12 X 37 X 62 X 87 X

13 X 38 X 63 X 88 X

14 X 39 X 64 X 89 X

15 X 40 X 65 X 90 X

16 X 41 X 66 X 91 X

17 X 42 X 67 X 92 X

18 X 43 X 68 X 93 X

19 X 44 X 69 X 94 X

20 X 45 X 70 X 95 X

21 X 46 X 71 X 96 X

22 X 47 X 72 X 97 X

23 X 48 X 73 X 98 X

24 X 49 X 74 X 99 X

25 X 50 X 75 X 100 X
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  3. นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้อำานวยการสำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 4. นายปราโมทย์ ขจรภัย ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
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   สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
 7. นายสำาราญ ศรเลี่ยมทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา 
   สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำาแพงเพชร)
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คณะทำางานรวบรวม/เรียบเรียง
 1. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำารง นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  2. นางสาววรนุช รุ่งเรืองเจริญกุล  นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
 3. นางสาวปราณี ลิ้มเจริญ  ข้าราชการบำานาญ กระทรวงศึกษาธิการ

 4. นางสาวพิสมัย บัณฑิตสิงห์ ข้าราชการบำานาญ กระทรวงศึกษาธิการ

ปก/รูปเล่ม

 1. นายประมุข ปุญสิริ ข้าราชการบำานาญ กระทรวงศึกษาธิการ

 2. นายบดินทร์ วรวสุ พนักงานพิมพ์ดีด สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 3. นายภาณุวิชญ์ สุโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
 1. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำารง นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

 2. นางมัลลวีร์ รอชโฟล นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  3. นางสาววรนุช รุ่งเรืองเจริญกุล นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  4. นางสาวมาลี กิตติอุดมเดช นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  5. นางรัชทิตา เชยกลิ่น  นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  6. นางรัดเกล้า นุ้ยแม้น นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  7. นางสาวอลิศรา สายวารี  นักวิชาการศึกษา สำานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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