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     ระยะท
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     วิ่งดว้ย
     จงหาอ
     1.    3
3.  (O-NE
      ไปเมื
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      1.   1
4.   (O-N
      ท่ีอยูห่
      1.   0
5.  (O-NE
      เป็นต
      1.   ค
      3.   ค
6.  (O-NE
     เคล่ือน
      1.    0
7.  (O-NE

      เวลาที

     วดัได้
     จุดท่ี 1
 

          
            1
      1.    1
8.  (O-NE
      เมตร
      1.   1
 

     ขอ้สอบ O-NE

ET49) รถยนต
ทาง  500  เมต
0  วินาที 
ET49) เดก็คน
ยอตัราเร็ว  5 
อตัราเร็วเฉล่ีย
.0    m/s  
ET49) คลองที
มือง B  มีระยะ
วา่สินคา้นั้นมี
4  km  

NET49) รถยน
ห่างกนั  200  
7.50 น.  
ET49) ถา้ปล่อ
ตามขอ้ใด  ถา้
ความเร็วคงท่ี 
ความเร็วลดลง
ET49) โยนลู
นท่ีไปถึงจุดสู
0.5   วินาที 
ET49) ในการ

ท่ีเคาะจุดทุก 

 ้ 3.80  เซนติเ
10 จะเป็นก่ีเม

             
      2        3   
1.0    m/s 
ET49) A กบั 
ต่อวนิาทีตาม
00  m  
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ข้

ตค์นัหน่ึงวิ่งด้
ตร 

 
นหน่ึงออกกาํ
 เมตรต่อวินา
ยในช่วงเวลา 

 
ท่ีตดัตรงจากเ
ะทาง  79  กิโล
ขนาดการกระ

 
นตค์นัหน่ึงวิ่งด
กิโลเมตร  ถา้

 
อยใหก้อ้นหิน
ไม่คิดแรงตา้น

  
งอยา่งสมํ่าเสม
กบอลข้ึนในแ
สูงสุด 

 
รทดลองปล่อ

ๆ  
50
1    วนิา

เมตร  และระ
มตรต่อวินาที 

            
   4        5     

 
B  วิ่งออกกาํ
มลาํดบั  เม่ือเว
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อสอบ O-NE

ดว้ยอตัราเร็วค

2.   15  วินาที
ลงักายดว้ยกา
าที  อีก  1 นาที
 3  นาทีน้ี 
2.   3.5    m/s
เมือง  A  ไปเม
ลเมตร  ถา้ชา
ะจดัเท่าใด 
2.   65  km
ดว้ยอตัราเร็วเ
าออกเดินทาง
2.   08.05 น.
นตกลงจากยอ
นของอากาศ

มอ 
แนวด่ิงดว้ยคว

2.   1.0  วินาที
ยถุงทรายใหต้

ที  จุดบนแถบ

ะยะระหวา่งจุด
  

             
    6          7   
2.   1.5    m/s
ลงักายจากจุด
วลาผา่นไป  6
2.   120  m

อง การเคล่ือนท่ี   
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คงตวั  20  เมต

ที 
ารวิ่งดว้ยอตัร
ที  แลว้เดินดว้

s 
มือง  B  มีคว
ยคนหน่ึงขนส

เฉล่ีย  80  กิโ
งเวลา 06.00 น

อดตึกสู่พื้น  ก

2.   ความ
4.   ความ

วามเร็วตน้  4

ที 
ตกแบบเสรี  โ

บกระดาษปร

ดท่ี 10 ถึงจุดที

                
         8          

s 
ดๆ หน่ึงดว้ยอั
60  วินาที  A ก

เรียบเรียงโดยครูบ

อง การเคลือ่น

ตรต่อวินาที  น

3.   20  วินาที
าเร็ว  6  เมตร
วยอตัราเร็ว  1

3.   4.0    m/s
ามยาว  65  กิ
สินคา้จากเมือ

3.   72   km
ลเมตรต่อชัง่โ
น.  จะถึงปลาย
3.   08.30 น.
การเคล่ือนท่ีข

มเร็วเพิ่มข้ึนแ
มเร็วเพิ่มข้ึนอ
.9  เมตรต่อวิน

3.   1.5  วินาที
โดยลากแถบก

ากฏดงัรูป  ถ้

ท่ี 11  วดัได ้ 4

            
   9            10
3.   2.0    m/s
อตัราเร็วสมํ่าเ
กบั B  จะอยูห่
3.   240   m

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

นที ่

นานเท่าใดจึงจ

ที 
รต่อวินาที  เป็
1  เมตรต่อวนิ

s 
โลเมตร  ขณ
อง  A  ไปเมือ

โมง  จากเมือง
ยทางเวลาเท่า

องกอ้นหินก่อ

ลว้ลดลง 
ยา่งสมํ่าเสมอ
นาที  นานเท่า

ที 
กระดาษผา่นเ

าระยะระหวา่

4.20  เซนติเม

               
0           11     
s 
สมอ  4  เมตร
ห่างกนัก่ีเมตร 

ง   www.krukird.c

จะเคล่ือนท่ีไ

4.   25  วินาที
ปนเวลา  1  นา
าที  อีกหน่ึงน

4.   4.5    m/s
ะท่ีถนนจากเ
อง  B  โดยรถย

4.   79  km 
ง  A  ไปเมือง
าใด   
4.   08.50 น. 
อนกระทบพื้น

อ 
าใดลูกบอลจึง

4.   2.0  วินาท
เคร่ืองเคาะสญั

าง จุดท่ี 9  ถึง

มตร  ความเร็ว

         
         12 
4.   2.5    m/s
รต่อวินาที แล
 
4.   360  m 

com   หนา้  1 

ด ้  

ที 
าที  
นาที   

s  
มือง A   
ยนต ์ 

ง B   

นจะ 

งจะ 

ที 
ญญาณ  

จุดท่ี 10  

วเฉล่ียท่ี 

s  
ละ 6  



            

9.  (O-NE
     ในแง่
           
10. (O-N
      คาบข
              
              
              
              
11. (O-N
      เคล่ือ
           
12. (O-N
      จะเป็
          
 3
13. (O-N
      เป็น  

      1.    2
14.  (O-N
       ไดร้ะ
       1.    
15. (O-N
 

              
     1.อตัร
    3.ความ
16. (O-N
     จุกยาง
    1. 0.25
    3.  5 ร
 

     ขอ้สอบ O-NE

ET49) รถไต่ถ
ความถ่ีของก
1. 2.5 Hz      

NET49) นอตข
ของการแกวง่
1. T2 เป็นปฏิ
2. T เป็นปฏิภ
3. T2 เป็นปฏิ
4.  เป็นป

NET49) โยนลู
อนท่ีไปถึงจุดส
1. 0.5 s        

NET49) การเค
นอยา่งไร  
1. มีค่าเป็นศูน
3. มีค่าเท่ากบั

NET50) รถยน
8  เมตรต่อวิน

2    m/s2  
NET50) เดก็ค
ะยะทาง  400
0.2    m/s 

NET50) ยงิวตั

                  
ราเร็ว             
มเร็วในแนวดิ

NET50) เหวี่ยง
งเคล่ือนท่ีดว้ย
5 รอบ/วินาที 
อบ/วินาที     
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ถงัเคล่ือนท่ีดว้
ารเคล่ือนท่ี ค
   
ขนาดเลก็ผกูด้
 T ของนอตจ
ิภาคโดยตรงก
ภาคโดยตรงกั
ิภาคโดยตรงก
ปฏิภาคโดยต
ลูกบอลข้ึนไป
สูงสุด (g = 9.

 
คล่ือนท่ีแบบโ

นย ์       
บอตัราเร็วแนว
นตค์นัหน่ึงเคลื
นาที  ถา้อตัรา

 
คนหน่ึงเดินไป
  เมตร  ใชเ้วล

 
ถุจากหนา้ผาอ

                    
ด่ิง                  
งจุกยางใหเ้คลื
ยความเร็วเท่า
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วยอตัราเร็วสม
ความถ่ีจะเป็นเ
2. 1.5 Hz    

ดว้ยสายเอน็แข
จะข้ึนกบัความ
กบั L       
กบั L       
กบั L2     
รงกบั L  
ในแนวด่ิงดว้
8 m/s2) 
2. 1.0 s     
โพรเจกไทล ์เ

วราบเม่ือเร่ิมเ
ล่ือนท่ีจากหยุ
าเร็วเพิ่มข้ึนอย

2.   4   m/s2

ปทางทิศเหนือ
ลาเดินทางทั้ง
2.   1.0    m/s
ออกไปในแน

                     
                    
ล่ือนท่ีเป็นแน
าใด 
                     
                     

อง การเคล่ือนท่ี   

มํ่าเสมอและวิ
เท่าใด  
 
ขวนไวใ้หส้า
มยาว L อยา่ง

วยความเร็วตน้

เม่ือวตัถุเคล่ือ

เคล่ือนท่ี       
ดน่ิงไปบนเส้
ยา่งสมํ่าเสมอ

อไดร้ะยะทาง
งหมด  500  วิ
s 
นวระดบั ปริม

 
            2. คว
          4.ความ
นววงกลมในร

          2. 4 รอ
          4. 10 ร

เรียบเรียงโดยครูบ

วิ่งครบรอบได

  3. 0.5 Hz   
ยยาว L ซ่ึงสา
ไร 
 
  
 

น 4.9 เมตร/วิน

  3. 1.5 s    
นท่ีข้ึนไปถึงต

 2. มีอตัราเร็ว
4. มีค่าเท่ากบั

สน้ทางตรง  เว
อ  รถยนตค์นันี

3.   12    m/s2

ง  300  เมตร  
นาที  เดก็คน
3.   1.4    m/s
มาณใดของวตั

ามเร็ว 
มเร็วในแนวร
ระนาบระดบัศี

อบ/วินาที 
รอบ/วินาที 

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

ด ้5 รอบในเว

  
ามารถเปล่ียน

นาที นานเท่า

ตาํแหน่งสูงสุ

วแนวราบเป็น
บอตัราเร็วเม่ือ
วลาผา่นไป  4
น้ีมีความเร่งเท
2 
จากนั้นเดินไ
น้ีเดินทางดว้ย
s 
ตถุมีค่าคงท่ี 

ระดบั 
ศีรษะ 20 รอบ

ง   www.krukird.c

วลา 2 วินาที ห

  4. 0.4 Hz  
นใหมี้ค่าต่าง ๆ

าใดลูกบอลจึง

   4. 2.0 s  
สด อตัราเร็วขอ

นศูนย ์      
อเร่ิมเคล่ือนท่ี
4  วินาที  มีคว
ท่าใด 

4.   14    m/s2

ไปทางทิศตะวั
ยอตัราเร็วเฉลี
4.   2.0    m/s

บใชเ้วลา 5 วนิ

com   หนา้  2 

หากคิด 

ๆ ได ้ 

งจะ 

องวตัถุ 

 
วามเร็ว 

2  
วนัออก 
ล่ียเท่าใด 
s 

นาที  



            

17. (O-N
    1. การ
    3. การ
18. (O-N

    
19. (O-N
       เม่ือสิ
       1.    
20. (O-N
       ถามว
      1.    4
21. (O-N
       ต่อวิ
       

          
        
       1.   ค
       3.   ค
22. (O-N
      ไป C

 2
 3
 4
  
 
 
 

     ขอ้สอบ O-NE

NET50) การเค
รเคล่ือนท่ีในแ
รเคล่ือนท่ีแบบ
NET50) การเค

NET51) รถยน
ส้ินวนิาที  5  ร
5    m/s  

NET51) ถา้ปล่
วา่วตัถุกระทบ
4.9    m/s 

NET51) จากรูป
นาที  ขอ้ควา

               

ความเร็วเพิ่มขึ
ความเร่งคงตวั

NET51) การท
C  แลว้ไป B ดั
1. 2 s  
2. 3 s 
3. 4 s 
4. 5 s 
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คล่ือนท่ีใดท่ีแ
แนวตรง         
บโปรเจคไทล์
คล่ือนท่ีเป็นเส้

นต ์ A  เร่ิมเคลื
รถจะมีอตัราเ

 
ล่อยใหว้ตัถุตก
บดินดว้ยควา

 
ปแสดงจุดห่า
มใดถูกตอ้งสํ

              

ข้ึนสมํ่าเสมอ  
วและไม่เป็นศู
ทดลองเร่ืองกา
ดงัรูปใชเ้วลา 
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แรงลพัธ์ท่ีกระ
                    

ล ์                   
สน้ตรง กราฟ

ล่ือนท่ีจากหยุ
ร็วเท่าใด 
2.   10    m/s
กลงในแนวด่ิง
มเร็วเท่ากบัก่ี
2.   9.8    m/s
างสมํ่าเสมอกั
สาํหรับการเคลื

              

ศูนย ์
ารเคล่ือนท่ีแบ
3 วินาทีคาบข

อง การเคล่ือนท่ี   

ะทาํต่อวตัถุมีทิ
            2. กา
            4. กา
ในขอ้ใดแสด

ดน่ิง  โดยอตั

งอยา่งเสรี  หา
ก่ีเมตรต่อวินา
s 
นับนแถบกร
ล่ือนท่ีน้ี 

               

2.   ความ
4.   ระยะ

บบฮาร์มอนิกอ
ของการเคล่ือน

เรียบเรียงโดยครูบ

ทิศตั้งฉากกบั
รเคล่ือนท่ีแบ
รเคล่ือนท่ีแบ
ดงวา่วตัถุกาํลงั

ราเร็วเพิ่มข้ึน

3.   15    m/s
ากวตัถุนั้นตก
ที 
3.   39    m/s
ะดาษท่ีผา่นเค

             

มเร่งเพิ่มข้ึนส
ะทางเพิ่มข้ึนส
อยา่งง่าย  ถา้ใ
นท่ีมีค่าเท่าใด
 

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

ทิศของการเค
บวงกลมดว้ย

บบฮาร์มอนิกอ
งเคล่ือนท่ีดว้ย

  2  เมตรต่อวิ

กกระทบพื้นดิ

คร่ืองเคาะสญั

               

มํ่าเสมอ 
สมํ่าเสมอ 
ใหลู้กตุม้เคล่ือ
ด 

ง   www.krukird.c

คล่ือนท่ีตลอด
ยอตัราเร็วคงที
อยา่งง่าย 
ยความเร็วคงต

 
วินาที  ทุก  1 

4.   20    m/s 
ดินในเวลา  5 

4.   49    m/s 
ญญาณเวลา  5

             

อนท่ีจาก A ไ

com   หนา้  3 

ดเวลา 
ท่ี 

ตวั 

 วินาที  

 วินาที   

0  คร้ัง 

 

ป B  



            

23. (O-N
      แนวดิ
 
 
  
 
 

 
3

  
 
 
 
 

24. (O-N
 
 3
 

25. (O-N
 
 2
 3
 4
26. (O-N
      ตะวนั
 
 3
27. (O-N
      ทุกขอ้
      1.  โย
      2.  ป
      3.  ยงิ
      4.  ผกู
 
 

     ขอ้สอบ O-NE

NET51) กราฟ
ด่ิง 

1.   

3.   

NET51) ขอ้คว
1. ไม่ข้ึนกบัค
3. ไม่ข้ึนกบัแ

NET51) วตุัท่ีเค
1. ความเร็วข
2. ความเร่งขอ
3. ความเร็วข
4. ความเร็วข

NET51) ชายค
นออกอีก 100
1. 1.0 m/s 

3. 2.0 m/s 
NET52) ขอ้ใด
อไม่คิดแรงต้
ยนกอ้นหินข้ึน
ล่อยลูกกอลฟ์
งลูกปืนจากยอ
กถุงทรายเขา้ก
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ฟของความเร็ว

  

  

วามใดถูกตอ้ง
ความยาวเชือก
แรงโนม้ถ่วงข

คล่ืนท่ีแบบโพ
องวตัถุมีค่าเป็
องวตัถุมีค่าเป็
องวตัถุในแน
องวตัถุในแน
นหน่ึงเดินทา
0 เมตร ใชเ้วล

  

  
ดต่อไปน้ีไม่ได
า้นอากาศ 
นไปในแนวด่ิ
ฟจากยอดตึกใ
อดหนา้ผาออ
กบัสปริงในแ
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ว v กบัเวลา t 

งเก่ียวกบัคาบข
ก 
ของโลก 

พรเจกไทลข์ณ
ป็นศูนย ์
ปนศูนย ์
นวด่ิงมีค่าเป็นศ
นวราบมีค่าเป็น
างไปทางทิศเห
า 40 วินาที เข

ดท้าํใหก้ารเค

ด่ิง 
ใหต้กลงมาใน
กไปในแนวร
แนวด่ิงซ่ึงตึงไ

อง การเคล่ือนท่ี   

ขอ้ใดสอดคล้

        2. 

       4.  

ของลูกตุม้อย่
2. ไม่ข้ึน
4. มีคาบ

ณะท่ีวตุัอยูท่ี่จุ

ศูนย ์
นศูนย ์
หนือ 100 เมต
ขาเดินทางดว้ย
2. 1.4 m/
4. 2.8 m/

ล่ือนท่ีของวตั

นแนวด่ิง 
ระดบั 
ไวก้บัเพดาน ด

เรียบเรียงโดยครูบ

ลอ้งกบัการเคล

ยา่งง่าย 
นกบัมวลของลู
เท่าเดิมถา้ไป

จุดสูงสุด  ขอ้ใ

ตร ใชเ้วลา 60
ยอตัราเร็วเฉลี
/s 

/s 
ตถุเป็นการตก

ดนัถุงทราบข้ึ

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

ล่ือนท่ีของวตั

ลูกตุม้ 
แกวง่บนดวง

ใดต่อไปน้ีถูก

0 วินาที  แลว้เ
ล่ียเท่าใด 

กแบบเสรี กาํห

นแลว้ปล่อย 

ง   www.krukird.c

ตถุท่ีถูกโยนข้ึ

งจนัทร์ 

กตอ้ง 

เดินต่อไปทาง

หนดให ้การเ

com   หนา้  4 

นไปใน 

งทิศ 

คล่ือนท่ี 



            

28. (O-N
      1.  กา
      2.  กา
      3.  กา
      4.  กา
29. (O-N
     ไดใ้น
      1.  0.
      3.  3.

30. (O-N
      มาถึง
      1.  แร
      2.  นํ้
      3.  แร
      4.  ท่ี

31. (O-N
      1.  แข
           แน
      2.  แข
      3.  ผกู
           เล็
      4.  ผกู
           เล็
32. (O-N
      เป็นบ
      อากา

        

 

 

 

     ขอ้สอบ O-NE

NET52) การเค
ารเคล่ือนท่ีแบ
ารตกลงตรง ๆ
ารเคล่ือนท่ีเป็
ารไถลลงเป็น

NET52) รถยน
เวลา  6 นาที 
3  กิโลเมตร 
3  กิโลเมตร 

NET52) ผกูวตั
งตาํแหน่งสูงส
รงดึงเชือก 
าหนกัของวตั
รงดึงเชือกบว
ตาํแหน่งนั้น 

NET52) ขอ้ใด
ขวนลูกตุม้ดว้
นวด่ิง 
ขวนลูกตุม้ดว้
กวตัถุกบัปลา
ลก็นอ้ย แลว้ป
กวตัถุกบัปลา
ลก็นอ้ย แลว้ป
NET52) การเต
บวก กราฟใน
าศ 

ET ฟิสิกส์  ปี พ.ศ

คล่ือนท่ีของข้
บบวงกลมดว้
ๆ ในแนวด่ิงโ
ปนเสน้ตรงใน
นเสน้ตรงบนพื
นตค์นหน่ึงแล่
เป็นไปตามข้

  
  

ตถุดว้ยเชือกแ
สุดของวงกลม

  
ตถุ 
วกกบันํ้าหนกั
แรงสู่ศูนยก์ล

ดต่อไปน้ีไม่ได
วยเชือกในแน

วยเชือกในแน
ายสปริงในแน
ปล่อยมือ 
ายสปริงในแน
ปล่อยมือ 
ตะลูกบอลอก
ขอ้ใดต่อไปนี

ศ. 2549 -2562  เร่ือ

อ้ใดต่อไปน้ีที
ยอตัราเร็วคง
โดยไม่มีแรงต้
แนวระดบัดว้
พื้นเอียงล่ืนท่ีไ
นดว้ยอตัราเร็
ขอ้ใด 

ลว้เหวี่ยงใหเ้
ม ดงัแสดงใน

ของวตัถุ 
ลางเป็นศูนย ์

ดท้าํใหว้ตัถุมี
นวด่ิง ผลกัลูกต

นวด่ิงดึงลูกตุม้
นวระดบั ตรึงอี

นวด่ิง ตรึงอีกด

ไป ทาํใหลู้กบ
น้ีบรรยายควา

อง การเคล่ือนท่ี   

ท่ีความเร่งขอ
ตวั 
ตา้นอากาศ 
วยอตัราเร็วคง
ไม่มีแรงเสียด
ร็วคงตวั  20  กิ

2.   2.0  
4.  120   

คล่ือนท่ีเป็นว
นรูป แรงชนิด

 

การเคล่ือนท่ีแ
ตุม้ใหแ้กวง่เป็

มออกมาจนเชื
อีกดา้นของป

ดา้นของปลา

บอลเคล่ือนท่ี
มเร่งในแนวดิ

เรียบเรียงโดยครูบ

งวตัถุเป็นศูน

งตวั 
ดทาน 
กิโลเมตร/ชัว่

กิโลเมตร 
กิโลเมตร   

วงกลมในแนว
ใดในขอ้ต่อไ

แบบฮาร์มอนิ
ป็นวงกลม โด

ชอกทาํมุมกบัแ
ปลายสปริงไว้

ยสปริงไว ้ดึง

แบบโพรเจก
ด่ิงของลูกบอล

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

ย ์

โมง ระยะทา

วระนาบด่ิง ข
ปน้ีท่ีทาํนา้ท่ีเ

นิกอยา่งง่าย 
ดยเสน้เชือกทาํ

แนวด่ิงเลก็นอ้
 ้ดึงวตัถุใหส้ป

วตัถุใหส้ปริง

ไทล ์ดงัรูป แ
ลไดถู้กตอ้ง ถ้

ง   www.krukird.c

งท่ีรถยนตค์นั

ขณะท่ีวตัถุเคลื
เป็นแรงสู่ศูน

ามุมคงตวักบั

อยแลว้ปล่อยม
ปริงยดืออก 

งยดืออก 

และกาํหนดให
ถา้ไม่คิดแรงต้

com   หนา้  5 

นน้ีแล่น 

ล่ือนท่ี 
ยก์ลาง 

 

มือ 

หทิ้ศข้ึน 
ตา้น 



            

33. (O-N
      เป็นเส
      1.  3.
      3.  6.
34. (O-N
      วตัถุ 
     1.  -8 
     2.  -4 
     3.   0 
     4.  +8
35. (O-N
      วตัถุอ
     1.  0.4
     3.  1.2
36. (O-N
     1.  เดิน
     2.  เดิน
     3.  เดิน
     4.  ทั้ง
37. (O-N
     1. วตัถ
     3. วตัถ
38. (O-N
      การแ
      1.  0.
      2.  0.
      3.  2.
      4.  4.
39. (O-N
      ดว้ยอั
      1.  จุก
      2.  จุก
      3.  แร
      4.  แร

     ขอ้สอบ O-NE

NET52) เดก็คน
สน้ตรงไปทา
5  เมตรต่อวิน
0  เมตรต่อวิน

NET53) วตัถุเค
ในช่วงเวลา t
  เมตร  
  เมตร 
   เมตร  
8   เมตร 
NET53) ตอนเ ิ
อยูห่่างจากจุด
4   เมตรต่อวนิ
2   เมตรต่อวนิ

NET53) ขอ้ใด
นไปทางขวาด
นไปทางซา้ยด
นไปทางขวา 
งสามขอ้ มีขน

NET53) ขอ้ใด
ถุเคล่ือนท่ีไป
ถุเคล่ือนท่ีไป

NET53) ลูกตุม้
แกวง่ของลูกตุ้
24  เฮิรตซ์  
48  เฮิรตซ์ 
1   เฮิรตซ์  
2   เฮิรตซ์ 

NET53) ผกูเชือ
อตัราเร็วคงตวั
กยางมีความเร็
กยางมีความเร
รงท่ีกระทาํต่อ
รงท่ีกระทาํต่อ

ET ฟิสิกส์  ปี พ.ศ

นหน่ึงวิ่งเป็น
างซา้ยอีก 2 เม
นาที   
นาที   
คล่ือนท่ีเป็นเส
t = 0 วนิาที จน

ร่ิมตน้วตัถุอยู
ดอา้งอิงไปทาง
นาที   
นาที   
ดต่อไปน้ีเป็นก
ดว้ยอตัราเร็วค
ดว้ยอตัราเร็ว
10 เมตร แลว้

นาดการกระจดั
ดท่ีวตัถุมีความ
ทางขวาแลว้เ
ทางซา้ยแลว้เ
มนาฬิกาแกวง่
ตุม้น้ีเป็นไปตา

อกเขา้กบัจุกย
ว ขอ้ใดถูกตอ้
ร็วคงตวั 
ร่งเป็นศูนย ์
อจุกยางมีทิศเ
อจุกยางมีทิศเ

ศ. 2549 -2562  เร่ือ

เสน้ตรงไปท
มตร ในเวลา 1

สน้ตรง โดยมี
นถึง t = 8 วิน

ยูห่่างจากจุดอ้
งซา้ย 8.0 เมต

การเคล่ือนท่ีที
คงตวั 3 เมตร
คงตวั 4 เมตร
วเดินยอ้นกลบั
ดเท่ากนัหมด
มเร่งไปทางซา้
เคล่ือนท่ีเร็วข้ึ
เคล่ือนท่ีชา้ลง
งแบบฮาร์มอนิ
ามขอ้ใด 

ยาง แลว้เหวีย่
อง 

เขา้สู่ศูนยก์ลา
เดียวกบัความ

อง การเคล่ือนท่ี   

ทางขวา 20 เมต
1 วินาที ขนาด

2.  3.6  เม
4.  7.0  เม

มีตาํแหน่งท่ีเว
นาที 

อา้งอิงไปทางข
ตร จงหาความ
2.  0.4   เ
4.  1.2   เ

ท่ีมีขนาดการก
ต่อวินาที เป็น
รต่อวินาที เป็น
บมาทางซา้ย 2
 
าย 
ข้ึน 2.  วตัถุเค
ง 4.  วตัถุเค
นิกอยา่งง่าย พ

ยงใหจุ้กยางเค

างวงกลม 
มเร็วของจุกยา

เรียบเรียงโดยครูบ

ตร  ในเวลา 4
ดความเร็วเฉลี
มตรต่อวินาที
มตรต่อวินาที
วลาต่างๆ ดงัก

ขวา 4.0 เมตร
มเร็วเฉล่ียของ
เมตรต่อวินาที
เมตรต่อวินาที
กระจดันอ้ยท่ี
นเวลา 4 วินาที
นเวลา 3 วินาที
2 เมตร 

คล่ือนท่ีไปทา
คล่ือนท่ีไปทา
พบวา่ผา่นจุดต

ล่ือนท่ีเป็นวง

าง 

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

4 วินาที จากนั้
ล่ียของเดก็คน
 
 

กราฟ  ขอ้ใดคื

เม่ือเวลาผา่น
งวตัถุน้ี 
ที ทางซา้ย 
ที ทางซา้ย 
สุด 
ที 
ที 

างขวาแลว้เคลื
างซา้ยแลว้หยุ
ต ํ่าสุด ทุกๆ 2

งกลมในแนวร

ง   www.krukird.c

นั้นกห็นักลบัแ
นน้ีเป็นไปตาม

คือการกระจดั

นไป 10 วินาที

ล่ือนท่ีชา้ลง 
ยดุ 
.1 วินาทีความ

ระดบัเหนือศี

com   หนา้  6 

แลว้วิ่ง 
มขอ้ใด 

ของ 

ทีพบวา่ 

มถ่ีของ 

รษะ 



            

40. (O-N
      กระท
      1.  คว
      2.  คว
      3.  คว
      4.  คว
41. (O-N

     1.   9.

     3.  29

42. (O-N
     1.  0  
43. (O-N
      จดัเป็
     แต่มีค
     1.  กาํ
     2.  กาํ
     3.  กาํ
     4.  กาํ
44. (O-N
      กค็รบ

ก
ข
ค
ง

     ขอ้คว
     1.  ค  
     3.  ก  
45. (O-N
     1.  เครื
     3.  ลูก
 
 
 

     ขอ้สอบ O-NE

NET53) ยงิลูก
ทบพื้นกาํลงัจ
วามเร็วในแน
วามเร็วในแน
วามเร็วในแน
วามเร็วในแน

NET54) ปล่อย

8   เมตรต่อวิ

.4  เมตรต่อวิ

NET54) วตัถุห
เมตร   

NET54) รถยน
ปนค่าบวกและ
ความเร่งเป็นค
ลงัแล่นไปขา้
ลงัแล่นไปขา้
ลงัแล่นถอยห
ลงัแล่นถอยห

NET54) หนูตวั
บรอบพอดี (กํ
ก.  อตัราเร็วเฉ
ข.  อตัราเร็วเฉ
ค.  ขณะวิ่งได้
ง.  ขณะวิ่งได้
วามใดถูกตอ้ง
และ  ง  
ค  และ  ง 

NET54) ขอ้ใด
ร่ืองบินขณะบิ
กเทนนิสท่ีถูก

ET ฟิสิกส์  ปี พ.ศ

ปืนออกไปใน
ะกระทบพื้น 

นวระดบัเป็นศู
นวระดบัเท่ากบั
นวระดบัมีขนา
นวระดบัมีขนา
ยวตัถุใหต้กลง

นาที2  

นาที2  

หน่ึงเคล่ือนท่ีเ
2.  42  เม

นตค์นัหน่ึงกาํล
ะการเคล่ือนท่ี
ค่าบวก  สภาพ
างหนา้  แต่กาํ
างหนา้  และกํ
หลงั   แต่กาํลงั
หลงั  และกาํลั
วหน่ึงวิ่งรอบ
กาํหนด π = 2
ฉล่ียของหนูเท
ฉล่ียของหนูเท
ดค้ร่ึงรอบจะไ
ด ้ 1/4  รอบจะ
 

  
  

ดใกลเ้คียงกบัก
บินข้ึนจากสน
ตีออกไปขา้ง

ศ. 2549 -2562  เร่ือ

นแนวระดบั ท
ขอ้ใดถูกตอ้ง

ศูนย ์
บความเร็วตอ
าดมากกวา่ตอ
าดนอ้ยกวา่ตอ
งมาในแนวด่ิง

เป็นวงกลมรัศ
มตร 
ลงัเคล่ือนท่ีบ
ท่ีถอยหลงัมีกา
พการเคล่ือนท่ี
าลงัเหยยีบเบร
กาํลงัเหยยีบคนั
งเหยยีบเบรกเ
ลงัเหยยีบคนัเร
สระนํ้าเป็นวง
22/7) จงพิจาร
ท่ากบั  0  เมต
ท่ากบั  22  เม
ไดก้ารกระจดั
ะไดก้ารกระจั

2.  ข
4.  ถู

การเคล่ือนท่ีแ
นามบิน 2.  เด็
หนา้ 4.  เค

อง การเคล่ือนท่ี   

ทาํใหลู้กปืนเค
งท่ีสุด (ไม่ตอ้

อนตน้ท่ีลูกปืน
อนท่ีถูกยงิออ
อนท่ีถูกยงิออ
ง  เม่ือเวลาผา่

2.  19.6 

4.  39.2 

ศมี  21  เมตร 
3.  84  เม

นถนนตรง  ก
ารกระจดัเป็น
ท่ีจะเป็นอยา่งไ
รกเพื่อใหร้ถช้
นัเร่งเพื่อใหร้
เพื่อใหร้ถชา้ล
ร่งเพื่อใหร้ถถ
งกลมท่ีมีเสน้
รณาขอ้ความต
ตรต่อวินาที  
มตรต่อวินาที
ดเท่ากบั  14  เม
ดัประมาณ  9

ข  ค  และ  ง 
ถูกทุกขอ้ 
แบบโพรเจกไ
ดก็เล่นไมล่ื้น
คร่ืองบินขณะ

เรียบเรียงโดยครูบ

คล่ือนท่ีแบบโ
งคิดแรงตา้นอ

นถูกยงิออกมา
กมา 
อกมาแต่ไม่เป็น
านไป  4  วนิา

 เมตรต่อวินา

 เมตรต่อวินา

 ครบหน่ึงรอ
มตร  
กาํหนดใหก้าร
นค่าลบ  ถา้รถ
ไร 
ชา้ลง   
ถเดินหนา้เร็ว
ลง   
ถอยหลงัเร็วข้ึน
นผา่นศูนยก์ลา
ต่อไปน้ี 

มตร  
9.9  เมตร 

ไทลม์ากท่ีสุด

ะร่อนลง 

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

โพรเจกไทล ์ต
อากาศ) 

า 

นศูนย ์
ที  วตัถุมีควา

าที2 

าที2 

บ  การกระจดั
4.  132  เ

รเคล่ือนท่ีไปข
ยนตค์นัน้ีมีคว

วข้ึน 

น 
าง  14  เมตร  

ง   www.krukird.c

ตอนท่ีลูกปืน

ามเร่งเท่าใด 

ดัมีค่าเท่าใด 
เมตร 
ขา้งหนา้มีการ
วามเร็วเป็นค่

  

 

ใชเ้วลา  2  น

com   หนา้  7 

กาํลงัจะ 

รกระ 
าลบ  

าที 



            

46. (O-N
     ลูกตุม้
     1. ควา
     3. ควา
47. O-Ne

2
3
4

48. O-Ne
ก
ข
ค
ข

3
49.  O-N
       ในเว
 
 
 
 
 
 

จ

4
50. O-Ne
 
 

 
       แรงล

 3

     ขอ้สอบ O-NE

NET54) ลูกตุม้
มนาฬิกามีสภา
ามเร็วสูงสุด  
ามเร็วสูงสุด  
et 56 ขอ้ใดเป็
1. ลูกบอลมีม
2. อุณหภูมิขอ
3. สนามท่ีใช้
4. รถไฟแล่น
et 56 พิจารณ
ก. รถวิ่งลงจา
ข. รถยนตล์ด
ค. รถโดยสาร
ขอ้ความใดไม
1. ขอ้ ก เท่านั้
3. ขอ้ ก และข

Net 56 เดก็นกั
วลา 4 นาที 

จากภาพจงคาํ
1. 3.00 m/s  
4. 0.75 m/s  
et 56  

ลพัธ์ท่ีกระทาํ
1.  3      
3.  21   

ET ฟิสิกส์  ปี พ.ศ

มนาฬิกากาํลงั
าพการเคล่ือน
ความเร่งสูงสุ
ความเร่งตํ่าสุ
ป็นปริมาณเวก
มวล 500 กรัม
องอากาศวนันี
ชแ้ข่งขนัเปตอ
ไปทางทิศตะ
าขอ้ความต่อ
ากเนินเขาดว้ย
ดความเร็วเพื่อ
รจอดน่ิงเพื่อร
ม่เกดิความเร่ง
นั้น   
ขอ้ ค  
เรียนคนหน่ึง

านวณหา ก. อั
 
 

าต่อวตัถุมีค่าก่ี
  
  

ศ. 2549 -2562  เร่ือ

งแกวง่กลบัไป
นท่ีเป็นอยา่งไ
สุด 2.  ค
สุด 4.  ค
กเตอร์ 

น้ีเท่ากบั 27 อ
งกวา้ง 3 เมต
ะวนัออกดว้ยค
ไปน้ีแลว้ตอบ
ยความเร็วคงที
ใหค้นขา้มถน
รอรับผูโ้ดยสา
ง 

2. ขอ้
4. ขอ้

งเดินจากตาํแห

อตัราเร็วเฉล่ีย
2.1.50 m/s 
5.0.50 m/s 

ก่ีนิวตนัและวตั
2.  3
4.  2

อง การเคล่ือนท่ี   

ปกลบัมาฮาร์ม
ร 
ความเร็วตํ่าสุด
ความเร็วตํ่าสุด

งศาเซลเซียส
รยาว 8 เมตร
ความเร็ว 70 กิ
บคาํถาม 
ท่ี 
นน 
าร 

อ้ ข เท่านั้น 
อ้ ข และ ขอ้ 
หน่ง A ไปยงั

ย  ข. ความเร็ว

ตัถุเคล่ือนท่ีไ
  
21  

เรียบเรียงโดยครูบ

มอนิกอยา่งง่า

ด  ความเร่งสูง
ด  ความเร่ตํ่าส

ส 

กิโลเมตรต่อชั่

ค 
ตาํแหน่ง B แ

วเฉล่ีย 
3.1.00 m/s
6. 0.25 m/s 

ปในทิศทางใ

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

ย  ท่ีตาํแหน่ง

งสุด 
สุด 

ชัว่โมง 

และตาํแหน่ง C

 

ด 

ง   www.krukird.c

งตํ่าสุดของกา

C ดงัภาพ 

com   หนา้  8 

ารแกวง่ 



            

51. O-Ne

3
52.  ถา้ป

2
3
4
5

53. ขอ้ใด

2
3
4
5

54. ขณะ
      แนวดิ
      วตัถุจ

3
5

55.   คาบ

3

5

56. สปริง
      สปริง
      แอมพ

3
5

 
 
 

     ขอ้สอบ O-NE

et 56 ขอ้ใดเป็
1. ลวดลายขอ
3. การทาํงาน
ล่อยใหว้ตัถุต
1.  ความเร่งข
2.  หลงัจากป
3.  ความเร็วข
4.  ระยะทางที
5.  วตัถุมีควา
ดมีขนาดของก
1.  วา่ยนํ้าไปแ
2.  เดินรอบส
3.  วิ่งรอบสน
4.  เดินไปทา
5.  โยนวตัถุข้ึ
ยนือยูบ่นพื้น
ด่ิงมีค่าเท่ากนั
จะไปตกไกลจ
1.  4u  
3.  2u cos 45๐

5.  8u cos 45๐

บการเคล่ือนท่ี
1.   24  ชัว่โม
3.   24  เฮิรตซ

5.     เฮิร

งยาว 10 เซนติ
งยาวข้ึนอีก 1
พลิจูดการสัน่
1.  1   เซนติเม
3.  3   เซนติเม
5. 13  เซนติเม

ET ฟิสิกส์  ปี พ.ศ

ป็นการลดแรง
องยางรถยนต์
นของเบรกจกัร
ตกอยา่งเสรี โด
ของวตัถุจะเพิ่ม
ปล่อยวตัถุแลว้
ของวตัถุเพิ่มข้ึ
ท่ีวตัถุเคล่ือนท
มเร่งเป็นศูนย
การกระจดัมา
และกลบัในส
สระนํ้ารูปวงก
นามรูปวงกลม
งทิศเหนือ 12
ข้ึนในแนวด่ิง 
ราบนกัเรียนข
น สมมุติเท่ากบั
จากตาํแหน่งที

  
๐   

๐ 

ท่ีของโลกรอบ
มง   
ซ์   

รตซ์ 

ติเมตร  ถูกแข
 เซนติเมตร  ห

นจะมีค่าเท่าใด
มตร   
มตร   
มตร 

ศ. 2549 -2562  เร่ือ

งเสียทาน 
 ์ 2. นํ้
รยาน 4. กา
ดยไม่คิดแรงต
มข้ึนดว้ยอตัร
ว แรงท่ีกระทาํ
ข้ึนแต่ไปคงตวั
ท่ีไดใ้นแต่ละ
ย ์
ากท่ีสุด(O-Ne
สระวา่ยนํ้ากว้
ลมรัศมี 7 เมต
มรัศมี 14 เมตร
2 เมตร แลว้เล้ี
ข้ึนไปไดสู้งส
ขวา้งวตัถุข้ึนฟ้
บ u เมตรต่อวิ
ท่ีขวา้งเป็นระ

บดวงอาทิตยมี์

ขวนไวใ้นแนว
หลงัจากนั้นดึ
ด(O-Net 57)

อง การเคล่ือนท่ี   

้ ามนัหล่อล่ืนใ
ารออกแบบพื้
ตา้นอากาศ ข้
ราคงตวั 
าต่อวตัถุมีค่าเ
วท่ีค่าๆหน่ึง
ะช่วงวินาที เพิ

et 57) 
า้ง 50 เมตร 
ตร 1 รอบ 
ร คร่ึงรอบ 
ล้ียวไปทางทิศ
สุด 30 เมตรแ
ฟ้าดว้ยมุม 45
วินาที หลงัจาก
ะยะทางก่ีเมตร
2.  8u 
4.  4u co

มีค่าประมาณเ
2.   365 ว
4.   365 

วด่ิง นาํมวลก้
ดึงมวลกอ้นดงั

2.  2   เซ
4.  4   เซ

เรียบเรียงโดยครูบ

ในเคร่ืองจกัร
พื้นรองเทา้กีฬ
อ้ใดกล่าวถูกต

เป็นศูนย ์

พิ่มข้ึนตามเวล

ศตะวนัออก 1
และตกลงมาค้
5 องศากบัพื้น
กขวา้งแลว้  2
ร (O-Net 57)

os 45๐ 

เท่าใด (O-Ne
วนั 
เฮิรตซ์ 

กอ้นหน่ึงมาถ่
งกล่าวลงมาอี

ซนติเมตร 
ซนติเมตร 

บุญเกิด  ยศรุ่งเรือง

 
ฬาท่ีมีปุ่ม 
ตอ้ง (O-Net 5

าท่ีผา่นไป 

6 เมตร 
า้งยอดไมสู้งจ
ทาํใหอ้ตัราเร็
2  วินาทีวตัถุข้ึ
 

t 57) 

วงไวท่ี้ปลายด
อก 2 เซนติเมต

ง   www.krukird.c

57) 

จากพื้น 15 เม
ร็วตน้ในแนว
ข้ึนไปตาํแหน่

ดา้นล่างทาํให้
ตร แลว้ปล่อย

com   หนา้  9 

มตร 
วราบและ 
น่งสูงสุด  

ห ้
ยมือ  



              

57. O-Ne
      ในเว
 
 3
 5
58.  O-N
   
  2
 3
   4
   5
59. O-Ne
    โคง้น้ีใ
  
   2
   3
  4
   5
60. O-Ne
     เป็นระ
     อาทิต
     สญัญ
   
  3
   5
61. ในขณ
      (O-N

3
5

 
 
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

et 58 รถยนต์
ลา 10 วินาทีท
1. 0.5 เมตรต่
3. 2.0 เมตรต่
5. -7.2 เมตรต

Net 58 ลกัษณ
1.  การเตน้ขอ
2.  การแกวง่ล
3.  การแกวง่ม
4.  การสัน่ขอ
5.  การไหลข
et 58 ณ ทางโ
ในลกัษณะใด
1.  การขบัรถ
2.  การขบัรถ
3.  การขบัรถ
4.  การขบัรถ
5.  การขบัรถ
et 58 ยานวอย
ะยะทางรวมท
ตย ์เท่ากบั  150
าณคล่ืนแม่เห
1.   1  hr  
3.   18  hr 
5.  63  hr 
ณะท่ีแผน่ซีดีก

Net 59) 
1.  0.25  เท่า 
3.  1       เท่า 
5.  4       เท่า 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

ก์าํลงัแล่นดว้
ทาํใหเ้กิดควา
อวินาที2  
อวินาที2  
ต่อวินาที2 
ะใดท่ีใกลเ้คีย
องหวัใจ 
ลูกตุม้นาฬิกา
มวลติดสปริง
องโมเลกลุอาก
ของกระแสไฟ
โคง้แห่งหน่ึง 
ดท่ีเกิดแรงสู่ศู
ดว้ยอตัราเร็ว
ดว้ยอตัราเร็ว
เร็วเกินกาํหน
เร็วเกินกาํหน
เร็วเกินกาํหน
ยเอเจอร์ 1 ถูก
ทั้งส้ินประมา
0  ลา้นกิโลเม
หลก็ไฟฟ้าท่ีส่

  
  

กาํลงัหมุน ตาํ
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ยความเร็ว 72
มเร่งเท่าใด 

ยงการเคล่ือนที

 
 
กาศ เน่ืองจาก
ฟฟ้าชนิดกระแ
มีป้ายจราจรติ

ศนยก์ลางมากท
  60  km/hr  ใ
  60  km/hr  ใ
นดจนเกือบหล
นดจนเกือบหล
นดจนหลุดโค้
กส่งออกไปสาํ
ณ  19000  ลา้
มตร)  ซ่ึงออก
สงจากยานวอย

าแหน่งท่ีรัศมี 

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

2 กิโลเมตรต่อ

2. – 0.5 เ
4.– 2.0 เม

ท่ีแบบฮาร์มอ

กเสียงตวัโนต้
แสสลบั 
ติดไวว้า่ หา้ม
ท่ีสุด 
ในวนัท่ีถนนเ
ในวนัท่ีถนนแ
ลุดโคง้ ในวนั
ลุดโคง้ ในวนั
ง้ 
ารวจอวกาศเม
านกิโลเมตร  
นอกระบบสุริ
ยเอเจอร์ 1 ใช้
2.  6  hr
4.  54  hr

 2.0 cm จะมีอ

2.  0.50 
4.  2      

รียบเรียงโดยครูบุญ

อชัว่โมงการเห

เมตรต่อวินาที
มตรต่อวินาที

อนิกอยา่งง่ายน

ดนตรีท่ีมีควา

ขบัเกินอตัราเ

เปียก 
แหง้ 
นท่ีถนนเปียก
นท่ีถนนแหง้

ม่ือไป พ.ศ. 2
จากดวงอาทิต
ริยะไปแลว้ ท่ี
ชเ้วลาเดินทางม

  
r   

อตัราเร็วเป็นกี

เท่า 
เท่า 

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

หยยีบเบรกท่ีท

ที2 
2 

นอ้ยท่ีสุด  

ามถ่ีเดียว 

เร็ว  60  km/h

520  จวบจนป
ตย ์(ระยะระห
ท่ีระยะ  19000
มายงัโลกใกล้

ก่ีเท่าของตาํแ

  www.krukird.co

ทาํใหร้ถหยดุ

hr  การขบัรถผ

ปัจจุบนัไดเ้ดิ
หวา่งโลกและ
0  ลา้นกิโลเม
ลเ้คียงค่าใดมา

แหน่งท่ีรัศมี 4

om   หนา้  10 

ได ้

ผา่นทาง 

นทาง   
ะดวง 
ตร   
ากท่ีสุด 

.0 cm  



              

62. ใชมื้อ
       จุดท่ี
        (O-N

3
5

63.  ดีดก้
       จากข
       ก่ีเท่า

3
5

64. ทิศขอ
      ของวั

2
3
4
5

65. ในขณ
       อยา่ง

3
5

66. พิจาร

2
3
4
5
 
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

อดึงแถบกระด
ที 10 นกัเรียนจ
Net 59) 
1.  จุดท่ี  5  แ
3.  จุดท่ี  5, 6,
5.  จุดท่ี  4, 5,
กอ้นยางลบออ
ขาโตะ๊ 2  เมต
าของของเดิม
1.  0.5  เท่า 
3. 2  เท่า 
5.  4    เท่า 
องแรงท่ีทาํให
วตัถุท่ีกาํลงัเค
1.  แรงมีทิศสู
2.  แรงมีทิศสู
3.  แรงมีทิศห
4.  แรงมีทิศห
5.  แรงมีทิศห
ณะท่ีมวลติดป
งไร (O-Net 5

1.  แอมพลิจูด
3.  แอมพลิจูด
5.  แอมพลิจูด
รณารถ  A  แล
1.   รถ  B  ถึง
2.   รถ  A  แล
3.   รถทั้งสอง
4.   รถ  A  ถึง
5.   รถ  B  ถึง

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

ดาษผา่นเคร่ือ
จะตอ้งทราบข

ละ 10  
, 10 และ 11  
, 6, 9, 10 และ
อกไปในแนวร
ตรถา้ตอ้งการใ
 (O-Net 59) 

  
  

หเ้กิดการเคล่ือ
ล่ือนท่ีในลกัษ
สู่ศูนยก์ลาง   ค
สู่ศูนยก์ลาง   ค
หนีศูนยก์ลาง 
หนีศูนยก์ลาง 
หนีศูนยก์ลาง 
ปลายสปริงกาํ
9) 
ดคงท่ี    ความ
ดลดลง   ความ
ดและความถ่ีไ
ละรถ  B  กาํลั
ง  C  ก่อนรถ 
ละ B  ถึง  C  
งไม่ชนกนัท่ีสี
ง  C  ในเวลา 
ง  C  ในเวลา 
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องเคาะสญัญา
ขอ้มูลตาํแหน่

ะ 11 
ราบจากขอบโ
ใหไ้ปตกไกล

อนท่ีแบบวงก
ษณะดงักล่าว
ความเร็วมีทิศ
ความเร็วมีทิศ
  ความเร็วมีทิ
  ความเร็วมีทิ
  ความเร็วมีทิ
าลงัสัน่และระ

มถ่ีลดลง 
มถ่ีลดลง 
ไม่เปล่ียนแปล
ลงัเคล่ือนท่ีเขา้
 A 
พร้อมกนั 
ส่ีแยก  C   
 10  วินาที 
 7.5  วินาที 

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

ณ ถา้ตอ้งการ
น่งอยา่งนอ้ยท่ี

2.  จุดท่ี 
4.  จุดท่ี 

โตะ๊ กอ้นยาง
ลจากขาโตะ๊ 4

2.  1     เท
4.  2    เท

กลมดว้ยอตัรา
สมัพนัธ์กนัอ
ศตั้งฉากกบัแร
ศขนานกบัรัศมี
ทิศตั้งฉากกบัแ
ทิศเดียวกบัแร
ทิศตรงขา้มกบั
ะบบมีพลงังา

ลง แต่มีปริมา
า้สู่ส่ีแยก  C  

 

รียบเรียงโดยครูบุญ

รคาํนวณหาค
สุดท่ีจุดใดบา้

4, 5, 9 และ 
4, 6, 9 และ 1

ลบเคล่ือนท่ีแ
4 เมตร จะตอ้ง

ท่า 
ท่า 

าเร็วคงตวัและ
อยา่งไร (O-Ne

รง 
มีวงกลม 
แรง 
รง 
บแรง 
นรวมลดลง เ

2.  แอมพลิจูด
4.  แอมพลิจูด
าณอ่ืนท่ีเปล่ียน
ดว้ยความเร็ว

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

วามเร่งเฉล่ียร
างจึงจะเพียงพ

10 
11 

แบบโพรเจกไ
งดีดใหอ้ตัราเร็

ะทิศของความ
et 59) 

ราจะสงัเกตเห

ดคงท่ี    ความ
ดลดลง    ควา
นแปลง 
คงท่ีตลอดขอ้

  www.krukird.co

ระหวา่งจุดท่ี 
พอต่อการคาํน

ไทล ์และไปต
ร็วในแนวราบ

มเร็วขณะหน่ึ

ห็นการเปล่ียน

มถ่ีเพิ่มข้ึน 
ามถ่ีคงท่ี 

อใดถูกตอ้ง (O

om   หนา้  11 

5 และ  
นวณ    

ตกไกล 
บเป็น 

ง 

นแปลง 

O-Net 60) 



              

67. ชายค
      กอ้นห
  

2

3

4

5

 
68. นกัเรี
      ระดบั

      เมตร
      ถา้แร

2
3
4
5
 

69.  พิจา

2
3
4
5
 

70.  พิจา

       ไป  B

2
3
4
5

   ขอ้สอบ O-NET

คนหน่ึงอยูใ่น
หน่ึงใหต้กลงสู
1.   A 

2.   B 

3.   C 

4.   D 

5.   E 

รยนคนหน่ึงเต
บเบ้ืองล่าง  ห่

ต่อ(วนิาที)2  
รงตา้นทานขอ
1.   9.8  
2.   10.0 
3.   13.3 
4.   16.6 
5.   32.7 

รณารูป (ก) ถ้

1.   ลดมวล  
2.   ลดความย
3.   เพิ่มความ
4.   เพิ่มมวล  
5.   ลดแอมพ

รณารูป (ข) ส

B  เป็นก่ีเท่าข

1.      
2.   √  
3.   1 
4.   √2 
5.   2 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

หอ้งปิดบนเรื
สู่พื้นเรือ (ภาพ

ตะลูกบอลจาก
างจากตึก  80

อตัราเร็วตํ่าสุ
องอากาศนอ้ย

  

ถา้ตอ้งการใหล้

   
ยาว   
มยาว   

 ลดความย
ลิจูดของการ

สายลูกตุม้แกว

ของเวลา  B  ไ
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อซ่ึงกาํลงัเคลื
ท่ี 1) ชายบนเรื

กยอดตึกสูง  6
0  เมตร  ดงัรูป

สดของลูกบอล
ยมากจนไม่ตอ้

 

ลูกตุม้มีคาบข

ยาว   
แกวง่ 

วง่ไปไดค้ร่ึงท

ไป  C  (O-Ne

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

ล่ือนดว้ยความ
รือจะเห็นกอ้น

60  เมตร หลงั
ป  ถา้ความเร่ง

ลในหน่วยเมต
องพิจารณา  (O

ของการแกวง่

ทางกช็นหมุด

et 60) 

รียบเรียงโดยครูบุญ

มเร็วคงท่ี   
นหินตกลงสู่พื้น

งจากนั้น  6  วิ
งเน่ืองจากแรง

ตรต่อวนิาทีข
O-Net 60) 

ยาวข้ึน จะตอ้

 

แลว้แกวง่ต่อ 

  

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

เทียบกบัพื้นดิ
นในแนวใด (ภ

วินาที ลูกบอล
งโนม้ถ่วงของ

ณะลอยอยูใ่น

องทาํอยา่งไร  

 เวลาท่ีใชแ้ก

  www.krukird.co

ดิน เขาปล่อยก
ภาพท่ี 2)   (O-

ลตกลงมายงัส
งโลก (g)  เท่า

นอากาศเป็นดั

 (O-Net 60) 

กวง่จากตาํแหน

om   หนา้  12 

กอ้นหิน 
Net 60) 

สนาม  
ากบั  9.8    

งัขอ้ใด   

น่ง  A  



              

71. วตัถุห
      ความ
 
 
 
 
 
      ขนาด

      

  2

      

  4

 5

72. ปล่อย
      จากนั้
      สูงสุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      อตัรา

  2
      
  4
 5
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

หน่ึงกาํลงัเคล่ื
มเร็วเท่ากบั  1

ดของความเร่ง

1.   0.70    เม

2.  0.80   เมต

3.  0.85   เมต

4.  0.90   เมต

5.  1.70   เมต

ยลูกกลมยางจ
นั้นลูกกลมกร
ด  ซ่ึงอยูต่ ํ่ากว

าเร็วขณะกระ
1.  0.4   เท่า 
2.  0.5   เท่า 
3.  0.8   เท่า 
4.  0.9   เท่า 
5.  1.3   เท่า 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

ล่ือนท่ีเป็นแนว
0  เมตรต่อวิน

งเฉล่ียในช่วง

ตรต่อวินาที2  

ตรต่อวินาที2 

ตรต่อวินาที2  

ตรต่อวินาที2 

ตรต่อวินาที2  

จากหยดุน่ิงให
ะดอนากพ้ืนก
วา่จุดปล่อย  ดั

ดอนข้ึนจากพื
  

  

2549 -2562  เร่ือง

วตรงบนพ้ืนร
นาที  และ  24

งเวลา  t = 10 วิ

หต้กในแนวด่ิ
กลบัข้ึนไปตา
ดงัภาพ 

พื้น   (v2)  เป็น
 

 

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

ราบ  ท่ีเวลา  t
4  เมตรต่อวนิ

วินาที  และ t 

 

 

ด่ิง  ลูกกลมใช้
ามแนวด่ิงอีกค

นก่ีเท่าของอตั

รียบเรียงโดยครูบุญ

t = 10 วินาที  
นาที  ตามลาํดบั

= 30 วินาที  

ชเ้วลาเคล่ือนที
คร้ัง  โดยใชเ้ว

ตราเร็วขณะกร

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

และ t = 30 วิ
บ  ดงัภาพ 

มีค่าเท่าใด (O

ท่ี  0.5  วินาที 
วลาอีก  0.4  วิ

ระทบพื้น (v1

  www.krukird.co

วินาที  วตัถุมี 

O-Net 61) 

 จึงกระทบพื้
วินาที  จึงถึงจุ

)  (O-Net 61) 

om   หนา้  13 

้น 
จุด 



              

73.  การเ
       นอ้ย
       กบัอั

              

       พิจา
 
 
 
 
 
 
 
       พิจา

ก
ข

ค
          ขอ้

2
3
4
5
 

74.  ศึกษ
       ผา่น
       ความ

2
3
4
5
 
 

 

   ขอ้สอบ O-NET

เล้ียวโคง้บนถ
ยกวา่แรงเสียด
อตัราเร็วยกกาํ

                     

รณาการเล้ียว

รณาขอ้ความ
ก.  ความเร็วข
ข.  แรงเสียดท

ค.  หากเล้ียวโ
อความใดกล่า
1.  ก  เท่านั้น 
2.  ข  เท่านั้น 
3.  ค  เท่านั้น 
4.  ก  และ  ข
5.  ข  และ  ค

ษาการเคล่ือนที
จุด  B  ไปถึง
มถ่ีของการแก
1.  4.0   เฮิรต
2.  1.0   เฮิรต
3.  0.50  เฮิรต
4.  0.33  เฮิรต
5.  0.25  เฮิรต

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

ถนนราบอยา่ง
ดทานสูงสุดระ
าลงัสอง  (v2) 

                    

วโคง้บนถนน

ต่อไปน้ี 
ของรถ มีทิศท
ทานระหวา่งล

โคง้ดว้ยอตัรา
วถูกตอ้ง  (O-

 
    

ท่ีแบบฮาร์มอ
จุด  C  แลว้จึ
กวง่เป็นเท่าใด
ซ์ 
ซ์ 
ตซ์ 
ตซ์ 
ตซ์ 

2549 -2562  เร่ือง

งปลอดภยัควร
ะหวา่งลอ้กบัพ
 และแปรผกผ

  FC  ∝		   

ราบโคง้ท่ีมีลั

ทางตั้งฉากกบั
ลอ้กบัถนน มี

าเร็วเท่ากนั โค
-Net 61) 

นิกอยา่งง่าย โ
งแกวง่กลบัม
ด  (O-Net 61)

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

รขบัรถดว้ยอั
พื้นถนน ซ่ึงข
ผนักบัรัศมีขอ

กัษณะเป็นส่ว

บทิศทางการเค
ทิศทางตั้งฉา

คง้รัศมี  r1  มีโ

โดยปล่อยลูก
าถึงจุด  B  อีก

รียบเรียงโดยครูบุญ

ตัราเร็วตํ่า เพื่
ขนาดของแรง
องวงกลม  (r)

วนของวงกลม

คล่ือนท่ี    
กกบัทิศทางก

โอกาสเกิดกา

กตุม้จากจุด  A
กคร้ัง  ใชเ้วล

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

อใหแ้รงสู่ศูน
สู่ศูนยก์ลาง (
 หรือเขียนได

มรัศมีเท่ากบั 

การเคล่ือนท่ี 

รหลุดโคง้มา

A  พบวา่ ลูกตุ้
ารวมทั้งส้ิน  

  www.krukird.co

นยก์ลางมีขนา
(FC) แปรผนัต
ดว้า่  

 r1 และ r2 ดงั

ากกวา่โคง้รัศมี

ม้แกวง่จากจุด
3.0  วินาที 

om   หนา้  14 

าด 
ตรง 

งภาพ 

มี  r2 

ด  A   



              

75. วตัถุชิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ในช่
       มีทิศ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

ช้ินหน่ึงเคล่ือน

ชวงเวลา  0  วิน
ศทางตรงกนัข้

 ระยะ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

นท่ีเป็นแนวต

นาที ถึง  5  วิน
ขา้มกบัทิศทาง

ะทาง (m) 
0.4 
0.4 
0.4 
10 
10 

2549 -2562  เร่ือง

ตรงดว้ยอตัรา

นาที วตัถุเคล่ื
งการเคล่ือนท่ี

ช่วงเวลาท่ีค

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

เร็ว ณ เวลาต่

ลือนท่ีดว้ยระย
ท่ี  (O-Net 62)

ความเร่งมีทิศ
0 วินาที 
5 วินาที  
10 วินาที 
5 วินาที  
10 วินาที 

รียบเรียงโดยครูบุญ

าง ๆ เป็นดงัก

ยะทางเท่าใด 

ศทางตรงขา้ม
 ถึง  5 วินาที
ถึง  10 วินาที
 ถึง  15 วินาที
ถึง  10 วินาที
 ถึง  15 วินาที

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

กราฟ 

และช่วงเวลา

กบัการเคล่ือน
 
ที 
ที 
ที 
ที 

  www.krukird.co

ใดท่ีความเร่ง

นท่ี 

om   หนา้  15 
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76. นุกจบั

      เป็นม

      กระท
 
 
 
 
 
 
 

 

       จากส
       จุกยา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

บเชือกแลว้เห

มุมมองดา้นบ

ทบหวัคิตต้ีท่ีอ

สถานการณ์  
างอยูท่ี่ตาํแหน

 เปรียบ
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

หวีย่งจุกยางให

น  หลงัจากนั้
อยูใ่กล ้ๆ 

เปรียบเทียบอ
น่งใด (O-Net 

บเทียบ  v1  กบั

v1  <  v2 

v1  <  v2 

v1  <  v2 

v1  >  v2 

v1  >  v2 

2549 -2562  เร่ือง

หเ้คล่ือนท่ีเป็น

นั้น เม่ือเหวีย่ง

อตัราเร็ว  v1  ก
62) 

บ  v2 ตาํ

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

นวงกลมในระ

ดว้ยอตัราเร็ว

กบั  v2  ไดว้า่

าแหน่งของจุก

รียบเรียงโดยครูบุญ

ะนาบระดบัด้

  v2  แลว้พบว

าอยา่งไร และ

กยางขณะท่ีเชื

A 

B 

C 

A 

B 

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

ว้ยอตัราเร็ว  v

วา่ เชือกขาด จ

ขณะท่ีเชือกข

ชือกขาด 

  www.krukird.co

v1   ดงัภาพท่ี 

จุกยางลอยไป

ขาด 

om   หนา้  16 
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77. ทดส
      ตกสู่พ
      กาํหน
      ใชใ้น
 
 
 
      
 
 
 
 

         จาก
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

อบการเคล่ือน
พื้นแบบเสรี  
นดให ้ ขนาด
นการเคล่ือนท่ี

กขอ้มูล เปรียบ

 เปรี
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

นท่ีของลูกบอ
ส่วนคร้ังท่ี 2 
ของความเร็ว
ท่ีจนกระทัง่ตก

บเทียบขนาด

ยบเทียบ  v1  

v1  <  v2 

v1  <  v2 

v1  =  v2 

v1  >  v2 

v1  >  v2 

2549 -2562  เร่ือง

อลลูกหน่ึงจาก
ขวา้งลูกบอล

วในแนวด่ิงขอ
กถึงพื้น  เป็นด

ของความเร็ว

กบั  v2 

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

กความสูงเร่ิม
ลในแนวระดบั
องลูกบอลขณ
ดงัตาราง 

ว  v1 กบั  v2 แ

เปรียบเทีย

t1
t1
t1
t1
t1

รียบเรียงโดยครูบุญ

ตน้เท่ากนั โด
บ  ดงัภาพ 
ณะกระทบพื้น

และเวลา  t1  กั

ยบ  t1  กบั  t2
 <  t2  

 =  t2 

 =  t2 

 =  t2 

 =  t2 

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

ดยคร้ังท่ี 1 ปล

และเวลาท่ีลูก

กบั  t2  ไดเ้ป็น

  www.krukird.co

ล่อยใหลู้กบอ

กบอล 

นอยา่งไร (O-N

om   หนา้  17 

ล 

Net 62) 



              

78. ปล่อย
       เม่ือส
       แลว้
 
 
 
 
 
 

 
       การแ
 

 
 
 
 
 
 
 

   ขอ้สอบ O-NET

ยวตัถุจากตาํแ
สงัเกตการเคลื
กลบัมาท่ีแนว

แกวง่น้ีมีความ

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

T ฟิสิกส์  ปี พ.ศ. 

แหน่ง  A  ให้
ล่ือนท่ีของวตั
วสมดุล (ตาํแห

มถ่ีเท่าใด และ

ความถ่ี (s-1

0.4 
1.25 
1.25 
2.50 
2.50 

2549 -2562  เร่ือง

เคล่ือนท่ีแบบ
ถุจากแนวสม
หน่ง B) อีกค

ะถา้เพิ่มมวลข

) 

ง การเคล่ือนท่ี   เรี

บฮาร์มอนิกอย
มดุล (ตาํแหน่ง
ร้ัง พบวา่ใชเ้ว

ของวตัถุ ความ

ความถ่ีหลั
ไม่เปลี

ล
ไม่เปลี

ล
ไม่เปลี

รียบเรียงโดยครูบุญ

ยา่งง่าย ดงัภาพ
ง B) ไปตาํแห
วลา  0.4  วินา

มถ่ีจะเปล่ียนแ

งัจากเพ่ิมมวล
ล่ียนแปลง 
ลดลง 
ล่ียนแปลง 
ลดลง 
ล่ียนแปลง 

ญเกิด  ยศรุ่งเรือง  

พ 
หน่งสูงสุด (ตํ
าที 

แปลงหรือไม่ 

ล 

  www.krukird.co

าํแหน่ง C) 

 อยา่งไร (O-N

om   หนา้  18 

Net 62) 


