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อินไซด์โอเน็ต  มธัยมศึกษาปีที่ 3                                 วิชา วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร ม.3                  ครูติ่ง   กรกฤช  ศรีวิชัย   KRU CLUB 

วิทยาศาสตร ชุดท่ี  1 

1.โครงสรางใดท่ีพบในเซลลพืชเทานั้น 

1. นิวเคลียส   

2. ไซโตพลาสซึม   

3. เยื่อหุมเซลล   

4. ผนังเซลล  

 

2. ในการลําเลียงน้ําของพืช ขอใดเรียงลําดบัไดถูกตอง 

 1. น้ํา  ขนราก  โฟลเอ็ม  ใบ  ปากใบ 

 2. น้ํา  ขนราก  ไซเล็ม  เสนใบ  ปากใบ 

 3. น้ํา  เสนใบ  ไซเล็ม  ปากใบ  ใบ 

 4. น้ํา  เสนใบ  โฟลเอ็ม  เสนใบ  ใบ 

 

3.  วัคซีนท่ีใชฉีดในเด็ก เปนสารใด 

1.  แอนติบอด ี     

2.  แอนติเจน 

3.  เอนไซม     

4.  แอนติไบโอติก 
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4. แผนภาพ สายใยอาหารของส่ิงมีชีวิต 4 ชนิด 

 
ถาปลามีจํานวนลดลงมาก เหตุการณในขอใดมีโอกาสเกิดข้ึนนอยท่ีสุด 

 1. จํานวนเหยีย่วลดลง     

2. เหยีย่วกินกุงมากข้ึน 

 3. กุงมีจํานวนเพ่ิมข้ึน     

4. สาหรายมีจาํนวนลดลง 

 

 5. ความสัมพันธขอใดเปนแบบอิงอาศัยกนั 

 1. เสือกับกวาง 

 2. เหากับคน 

 3. ควายกับนกเอ้ียง 

 4. ฉลามกับเหาฉลาม 

 

6.ส่ิงท่ีชีวิตใดมีกลไกรักษาอุณหภูมิรางกายใหคงท่ีไมเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ 

1. กิ้งกา    

2. ปลา    

3. กบ    

4. หน ู
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7. มาและมาลายมีจํานวนโครโมโซมเปน 64 แทง และ 44 แทงตามลําดบั ลูกผสมขามสายพันธุระหวางมา

กับมาลาย จะมีจํานวนโครโมโซมของเซลลรางกายเปนกีแ่ทง 

 1. 44 แทง    2. 54 แทง 

 3. 64 แทง     4. 108 แทง 

8.  สามีภรรยาคูหนึ่งเปนพาหะของผิวเผือกเหมือนกัน โอกาสท่ีลูกคนแรกจะเปนผิวเผือกมีเทาใด 

  1.           25%       

 2. 50 % 

 3. 75 % 

 4. 100 % 

 
9.  ส่ิงมีชีวิตในขอใดจดัเปนจีเอ็มโอ ( GMO ) 

เซลลแบคทีเรียท่ีมียีนอินซูลินของคน 1.  

2.  ตนเปลานอยท่ีไดจากกการเพาะเล้ียงเนือ้เยื่อ 

3.  ขาวเหนยีวกลายพันธุท่ีเกดิจากการฉายรังสีแกมมา 

4.  ปลาทับทิม 

 

 
10.  เม่ือนําลวดแมกนีเซียมใสสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ขอใดทําใหอัตราการเกิดปฎิกิริยานอยท่ีสุด 

1.  เขยาหลอดทดลอง  

2.  หั่นลวดแมกนีเซียมเปนช้ินเล็กๆ  

3.   ใหความรอน     

              4.   เติมน้ําลงไปอีกเทาตัว 
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11. จากขอมูลในตาราง 

 

สารละลาย  
ชนิดของสารอาหาร สารละลายไอโอดีน 

เบเนดิกต 

สารละลาย NaOH 

ผสมกับ C u S O4  

A 

B 

C 

D 

สีน้ําเงิน 

สีน้ําตาลอมเหลือง 

สีน้ําเงิน 

สีน้ําตาลอมเหลือง 

ตะกอนสีแดงอิฐ 

สีฟา 

สีฟา 

ตะกอนสีแดงอิฐ 

สีฟา 

สีมวง 

สีฟา 

สีฟา 

 

 

 

 

ถานกัเรียนตองดูแลคนไขทีม่ีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 110mg ตอเลือด 100 cm3 และมีความดันสูง 

นักเรียนไมควร  ใหอาหารชนิดใดกับคนไข 

1.  A  เทานั้น     

2.  C  เทานั้น 

  3.  A และ C     

4.  A และ D 

 

12. การรับประทานผักดิบกบัน้ําพริก เม่ือเทียบกับการรับประทานผักชนิดเดยีวกันท่ีผานการตมเปน

ระยะเวลายาวนาน ผักทั้งสองแบบมีปริมาณวิตามินชนิดใดแตกตางกนัมากท่ีสุด 

 1. วิตามิน เอ 

 2. วิตามิน ซี 

 3. วิตามิน ด ี

 4. วิตามิน อี 
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วิทยาศาสตร  ชุดท่ี 2 

1. ขอใดแสดงวาสารมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

 1. น้ํากําลังเดือดกลายเปนไอ 

 2. ไฟไหมบาน 

 3. แทงแกวงอเม่ือไดรับความรอน 

 4. น้ําอัดลมและน้ําโซดา 

 

2.  ถาตองการลดการทําลายโอโซนในบรรยากาศ เราควรปฏิบัติอยางไร 

1.   ลดการตัดไมทําลายปา 

2.  ลดการใชสาร CFC 

3.  ลดการใชน้าํมัน 

4.  ลดการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 

 

3. ขอใดเปนเทคนิคการแยกสารท่ีมีจุดเดอืดแตกตางกันท่ีถูกตอง 

 1. การกล่ัน      

การกล่ันดวยไอน้ํา 2. 

 3. โครมาโตกราฟ      

4. การกรอง 
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4 .ตาราง ผลการสังเกตเม่ือสารผานกระดาษกรองและแผนเซลโลเฟน 

ชนิดของสาร ผลการสังเกตเม่ือสารผาน 

กระดาษกรอง แผนเซลโลเฟน 

A ไมผาน ไมผาน 

B ผาน ไมผาน 

C ผาน ผาน 

สารในขอใดสามารถเกิดปรากฎการณทินดอลล 

1. สาร A 

2. สาร B 

3. สาร C 

4. สาร B หรือ C 

 

5. พิจารณาขอมูลในตาราง แลวตอบคําถาม 

ชนิดของสารละลาย สวนประกอบของสารละลาย 

น้ํา (cm3) กลูโคส (g) 

ก 70 30 

ข 160 40 

ค 270 30 

ง 450 50 

สารละลายชนิดใดมีความเขมขนเทากัน 
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1. ก กับ ค 

2. ก กับ ง 

3. ข กับ ค 

4. ค กับ ง 

 

6. พิจารณาตาราง แลวตอบคําถาม 

ตาราง ชวง pH ของการปล่ียนสีและสีท่ีเปล่ียนของอินดิเคเตอรบางชนิด 

ชนิดของอินดิเคเตอร ชวง pH ของการเปล่ียนสี สีท่ีเปล่ียน 

เมทิลออเรนจ 3.2 – 4.4 แดง – เหลือง 

โบรโมไทมอลบลู 6.0 – 7.6 เหลือง – น้ําเงนิ 

ฟนอรฟทาลีน 8.3 – 10.0 ไมมีสี – ชมพูเขม 

ถาตองการทดสอบสารชนิดหนึ่งซ่ึงมีคา pH = 5 โดยใชอินดิเคเตอรท้ัง 3 ชนิด จะมีการเปล่ียนสีเปนสี

อะไรบางเรียงตามลําดับ 

1. เหลือง  เหลือง  ไมมีสี  

2. แดง   เหลือง  ไมมีสี 

3. แดง   น้ําเงิน  ชมพูออน 

4. เหลือง  น้ําเงิน  ชมพูออน 
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7.  

 

แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุมีคากี่นิวตนั และวตัถุเคล่ือนท่ีไปในทิศทางใด 

 1. 3  

2. 3 

3.21 

4. 21 

 

8. ผลักวัตถุดวยแรง 3 นิวตัน ในแนวขนานกับพื้น ทําใหวตัถุเคล่ือนท่ีไปในบนพืน้ราบเปนระยะทาง 12 

เมตร จะเกิดงานเน่ืองจากการผลักวัตถุเทาใด 

1. 4 นิวตัน – เมตร 

2. 9 นิวตัน – เมตร 

3. 15 นิวตัน – เมตร 

4. 36 นิวตัน – เมตร 
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9. พิจารณาภาพการแขวนน้ําหนักบนคานท่ีตําแหนงตางๆแลวตอบคําถาม 

 

จากภาพ ถาคานอยูในภาวะสมดุล จงคํานวณวา 

 ก. โมเมนตตามเข็มนาฬกิามคีากี่นิวตนั – เมตร 

 ข. โมเมนตทวนเข็มนาฬกิามคีากี่นิวตนั – เมตร 

1. 10     

2. 20 

3. 40     

4. 8 + 1.2x 

5. 10 + 1.2x    

6. 60 + 1.2x 
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10. ตาราง กําลังไฟฟาและความตางศักยของเคร่ืองใชไฟฟาชนิดตางๆ 

ชนิดของเคร่ืองใชไฟฟา กําลังไฟฟา (วตัต) ความตางศักย (โวลต) 

หมอหุงขาว 

ตูเย็น 

เตา า รีดไฟฟ

เคร่ืองเปาผม 

700 

300 

1,000 

220 

1,100 

220 

220 

220 

 ข ี้ ขอใดถูกตอง 

1. ใชตูเยน็ 2 ชั่วโมง จะส้ินเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชหมอหุงขาว 1 ชั่งโมง 

. ใชเตา ไฟฟามากกวาใชเคร่ืองเปาผม 2 ชั่วโมง 

 

าว 2 ชั่วโมง 

1.เด็กนกัเรียนคนหน่ึงเดินจากตําแหนง A ไปยังตําแหนง B และตําแหนง C ดังภาพในเวลา 4 นาที 

จากภาพจงคํานวณหา 

  2. 2.00 m/s 

3. 1.00 m/s    4. 0.75 m/s 

อความใดตอไปน

2 รีด 2 ชั่งโมง จะส้ินเปลืองพลังงาน

3. ใชเตารีด 2 ชั่วโมง จะส้ินเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชหมอหุงขาว 3 ชั่วโมง

4. ใชตูเยน็ 1 วัน จะส้ินเปลืองพลังงานไฟฟามากกวาใชเตารีด 2 ชั่วโมง และหมอหุงข

 

1

 

ก. อัตราเร็วเฉล่ีย 

ข. ความเร็วเฉล่ีย 

1. 3.00 m/s  

5. 0.50 m/s    6. 0.25 m/s 
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เปนการเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทลท้ังหม12. การกีฬาในขอใด ด 

1. การโคจรของดวงดาว   โยนลูกบาสเกตบอล 

2. ตีกอลฟ    กระโดดคํ้าถอ 

 ยีบ  ินข้ึน 3. จักรยานทางเร  โยนกอนห

4. มะมวงตก   ขับรถเ  ขาโคง 
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วิทยาศาสตร ชุดท่ี 3 

ข้ันใดเปนช้ันท่ีบางท่ีสุด เม่ือเทียบกบัช้ันอ่ืนๆ 

ัน้นอก 

2. หินชนิดใด ําบรรพมากท่ีสุด 

3.เมือง ก มีความดันบรรยากาศ 450มิลลิเมตร ของปรอท เมือง ข.มีความดันบรรยากาศ 670 มิลลิเมตร ของ

1. โครงสรางของโลก

1. เปลือกโลก 

2. แมนเทิล 

3. แกนโลกช

4. แกนโลกช้ันใน 

มีโอกาสพบซากดึกด

1. หินตะกอน   

2. หินแกรนิต   

3. หินบะซอลต     

4. หินแปร 

 

. 

ปรอท ขอสรุปเกี่ยวกับเมือง ก. และ เมือง ข. ขอใดไมถูกตอง 

1. ลมพัดจากเมือง ก. ไปยัง เมือง ข. 

2. เมือง ก. สูงจากระดับน้าํทะเลมากกว

 
าเมือง ข. 

ือง ข. 

 

 

 

 

 

 

3. อากาศในเมือง ก. มีความหนาแนนนอยกวา เม

 4. อากาศในเมือง ก. มีอุณหภูมิสูงกวาอากาศใน เมือง ข. 
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4. พิจารณาขอความตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 

ก ตนไม

ตร 

 

 

นทางที่เปนประโยชนตอสิ่งใดมาก 

 ก และ ข 

ดบางท่ีมีระยะเวลายาวนานเทากนั 

1. คาบการหมุนรอบตัวเองของโลก 

าทิตย 

ก็ซี 

6.  ดาวเสาร มีองคประกอบหลักเปนอะไร 

1.  หิน     

2.  เหล็ก 

3.  ไฮโดรเจนและฮีเลียม     

4.  แอมโมเนีย 

 

.  

ข. สิ่งปลูกสราง 

ค. การเกษ

ง. ภาวะโลกรอน

จ. หินปูนใตพ้ืนโลก

ฝนกรดมีผลกระทบใ

1.  

2. ก และ ง 

3. ข และ จ 

4. ง และ จ 

 

5. ปรากฏการณในขอใ

 

 2. คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงจนัทร 

 3. คาบการหมุนรอบตัวเองของดวงอ

 4. คาบการโคจรของดวงจนัทรรอบโลก 

 5. คาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย 

 6. คาบการโคจรของดวงอาทิตยรอบกาแล
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วิทยาศาสตร ม.3               ครูติ่ง   กรกฤช  ศรีวิชัย   KRU CLUB     

. นักเรียนสังเกตดาว A ท่ีอยูกึ่งกลางระหวางเสนขอบฟากับจุดเหนือศีรษะทางทิศตะวันตกเฉียงใต ดาว A มี

งศา 

 

8. ดาวเทียมในข ี่สํารวจทรัพยากร 

ิดข้ึนเม่ือใด 
1. โลกเคล่ือนท่ีไปอยูระหวางดวงอาทิตยและดวงจนัทร 
2. ดวงจนัทรเคล่ือนท่ีไปอยูระหวางโลกและดวงอาทิตย 

ูตรงขามกับดวงอาทิตยเม่ือมองจากโลก 

 
 
 

7

มุมเงยและมุมทิศกี่อ

 1. 0 

 2. 45 

 3. 90 

 4. 135 

 5. 180 

 6.225 

อใดมีหนาท

ไทยคม  1. 

 2. ธีออส 

 3. จีพีเอส 

 5. ฮับเบิล 

 
9. ปรากฏการณสุริยุปราคาเก

3. ดวงจนัทรเคล่ือนท่ีไปอย
4. เม่ือเกิดจนัทรุปราคา 
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วิทยาศาสตร ม.3                  ครูติ่ง   กรกฤช  ศรีวิชัย   KRU CLUB 

ี่เช่ือมตอดวยโลหะชน  M หร  N หรือ

 เขียนกราฟความสัมพันธระหวางความตางศักยไฟฟากบักระแสไฟฟาของโลหะชนดิ M N O และ P 

จากกราฟ ถาโลหะแตละชนดิมีความยาวและพื้นท่ีหนาตัดเทากัน โลหะชนิดใดมีความตานทานสูงท่ีสุด 

 1. M     2. N 

 3. O     4. P 

 
10. ภาพ วงจรไฟฟาท ิด ือ  O หรือ P ระหวางจุด X และ Y 
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วิทยาศาสตร ม.3                  ครูติ่ง   กรกฤช  ศรีวิชัย   KRU CLUB 

1. พิจารณาลวดความตานทานดังภาพแลวตอบคําถาม 

ขอใดถูกตอง 

1. A มีความตานทานมากกวา B และกระผานนอยกวา 

2. A มีความตานทานมากกวา B และกระแสผานมากกวา 

วามตานทานนอยกวา B และกระแสผานนอยกวา 

า 

 

ขอความใดถูกตอง 

1. มุม 1 เทากบั มุม 2  

อยกวา   40 

  

าเทากับ  ̊90 

1

 

3. A มีค

4. A มีความตานทานนอยกวา B และกระแสผานมากกว

 

12. พิจารณาการหักเหของแสงผานอากาศและน้ํา แลวตอบคําถาม

 

2.มุม  1มีคาน

3. มุม 2 เทากบัมุม 3 

4. มุม 3 มีคานอยกวามุม 1

5. มุม 3 มีคาเทากับ  ̊50 

6. มุม 1 กับมุม 2 รวมกันมีค
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