การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
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07

ชีววิทยา
วันที่ 30 ตุลาคม 2554
เวลา 15.00 - 17.00 น.

คาอธิบาย
1. ข๎อสอบนี้ มี 17 หน๎า (100 ข๎อ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. กํอนตอบคาถาม ต๎องเขียนชื่อ เลขที่นั่งสอบ สนามสอบและห๎องสอบ ลงในกระดาษแผํนนี้ และใน
กระดาษคาตอบ พร๎อมทั้งระบายรหัสเลขที่นั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข๎อสอบให๎ตรงกับชุดข๎อสอบที่รั บ
3. ในการตอบ ให๎ใช๎ดินสอดาเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ  ในกระดาษ คาตอบให๎
เต็มวง (ห๎ามระบายนอกวง) ในแตํละข๎อมีคาตอบที่ถูก ต๎องหรื อเหมาะสมที่สุ ดเพียงคาตอบเดียว
ตัวอย่าง ถ๎าเลือก

เป็นคาตอบที่ถูกต๎อง ให๎ทาดังนี้

ถ๎าต๎องการเปลี่ยนตัวเลือกใหมํ ต๎องลบรอยระบายในวงกลมตั วเลือ กเดิ มให๎สะอาดหมดรอยดา
เสียกํอน แล๎วจึงระบายวงกลมตั วเลือ กใหมํ
4. ห้าม นาข๎อสอบและกระดาษคาตอบออกจากห๎องสอบ
5. ไมํอนุญาตให๎ผู๎เข๎าสอบออกจากห๎องสอบกํอนเวลาสอบผํานไป 1 ชั่วโมง 30 นาที
เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ

ห้าม เผยแพรํ อ๎างอิง หรือเฉลย กํอนวันที่ 17 มกราคม 2555
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ชีววิทยา
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ถ๎าต๎องการพิสูจน์วํา "น้าลดมดกินปลา" จะมีลาดับขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์อยํางไร
(1) ปัญหา สมมติฐาน ทดลอง สรุปผล
(2) สมมติฐาน ปัญหา สรุปผล
(3) สมมติฐาน สรุปผล ปัญหา ทดลอง
(4) ปัญหา ทดลอง สรุปผล
2. การเจริญเติบโต หมายถึง น้าหนักตัวของไกํคิดเป็นกิโลกรัม โดยชั่งทุก 2 สัปดาห์ ข๎อความข๎างต๎นเป็นทักษะใด
(1) การตั้งสมมติฐาน
(2) การกาหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
(3) การทดลอง
(4) การตีความหมายของข๎อมูล
3. คากลําวในข๎อใดเป็นการตั้งสมมติฐาน
(1) ไกํกินข๎าวเป็นอาหารจะเจริญเติบโต
(2) การให๎ปุ๋ยต๎นส๎มทางใบให๎ผลดกกวําทางราก
(3) อากาศร๎อนอบอ๎าว คาดวําพรุํงนี้จะมีฝนตก
(4) ถ๎าปลูกพืชในที่มืด พืชจะตาย
4. ออร์แกเนลล์ในข๎อใดที่ไมํมีเ ยื่อหุ๎มเซลล์
(1) ribosome, nucleolus
(2) lysosome, nucleolus
(3) peroxisome, nucleolus
(4) centriole, ribosome
5. ข๎อใดไมํใชํคุณสมบัติของเยื่อหุ๎มเซลล์ (cell membrane)
(1) มีโมเลกุลของโปรตีนแทรกอยูํ
(2) หันปลายข๎างที่ไมํมีขั้ว ซึ่งมีสมบัติชอบน้าออกด๎านนอก และปลายที่มีขั้ว ซึ่งไมํชอบน้าเข๎าด๎านใน
(3) ประกอบด๎วยฟอสโฟลิพิดจัดเรียงตัวเป็น 2 ชั้น
(4) โครงสร๎าง มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ล๎อมรอบไซโทพลาซึม พบได๎ในเซลล์ทุกชนิด
6. ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎องเกี่ยวกับไมโทคอนเดรีย
(1) กระบวนการหายใจระดับเซลล์เ กิดขึ้นที่นี่
(2) มีของเหลวบรรจุภายในเรียกเมทริกซ์
(3) พบได๎ในเซลล์สัตว์เ ทํานั้น
(4) มีจานวนชั้นของเยื่อหุ๎มเทํากับนิวเคลียส
7. ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎องเกี่ยวกับไรโบโซม
(1) เป็นออร์แกเนลล์ที่มีขนาดเล็กมีเ ยื่อหุ๎มเพียงชั้นเดียว
(2) ประกอบด๎วยหนํวยยํอย 2 หนํวย
(3) เป็นแหลํงสร๎างโปรตีนพบได๎ที่ผิวนอกของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม
(4) ไมํมีข๎อใดถูก
8. กรดอะมิโนในข๎อใดที่มีความจาเป็นตํอการเจริญเติบโต แลพัฒนาการในวัยเด็ก
(1) อาร์จินนีน ฮีสทิดีน
(2) เมไทโอนีน ลิวซีน
(3) ไลซีน ทริโตเฟน
(4) ฟีนิลอะลานีน วาลีน
9. สารชีวโมเลกุลในข๎อใดที่เ ป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืช
(1) คาร์โบไฮเดรต
(2) ลิปิด
(3) โปรตีน
(4) กรดนิวคลีอิก
10. ในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง ปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยาไมํใช๎แสงเกิดขึ้นที่บริเ วณใด
(1) outer membrane, cytoplasm
(2) cell membrane, stroma
(3) thylakoid membrane, stroma
(4) thylakoid membrane, cytoplasm
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วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554

ชื่อวิชา ชีววิทยา
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. กระบวนการถํายทอดอิเ ล็กตรอนแบบไมํเ ป็นวัฏจักร (non-cyclic electron transport) อิเ ล็กตรอนที่หลุดออกจาก
ระบบแสง I จะถูกแทนที่ด๎วยอิเ ล็กตรอนจากสารใด
(1) จากการแตกตัวของน้า
(2) จากระบบแสง II
(3) จากระบบแสง I คืนสูํที่เ ดิม
(4) จากรงควัตถุที่อยูํข๎างเคียงข๎อความตํอไปนี้
12. ในการตรึง CO2 6 โมเลกุลของวัฏจักรคัลวิน จะได๎ผลผลิตเป็นน้าตาลเฮกโซล (hexose) จานวนกี่โมเลกุล
(1) 1 โมเลกุล
(2) 2 โมเลกุล
(3) 6 โมเลกุล
(4) 12 โมเลกุล
13. ขั้นตอนใดในวัฏจักรคัลวินที่มีการใช๎ ATP จากปฏิกิริยาแสง
(1) carboxylation phase
(2) reduction phase
(3) carboxylation + regeneration phase
(4) reduction + regeneration phase
14. ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎องที่สุด
(1) พืช C4 สามารถตรึงก๏าซคาร์บอนไดอกไซด์ได๎เ ฉพาะเวลากลางวันเทํานั้น
(2) พืชในกลุํม CAM สามารถตรึงก๏าซคาร์บอนไดอกไซด์ได๎ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
(3) โครงสร๎างของใบพืช C4 มีลักษณะพิเ ศษคือ มีชั้นแพลิเ ซดขนาดใหญํที่มีเ ม็ดคลอโรพลาสต์จานวนมาก
(4) เฉพาะพืชในกลุํม CAM เทํานั้นที่มีโครงสร๎างของใบแบบ Kranz type
15. เพราะเหตุใดพืชที่ปิดปากใบในเวลากลางวันและเปิดปากใบในเวลากลางคืนเชํน ตะบองเพชร จึ ง สามารถสร๎ า งอาหาร
เองได๎
(1) เพราะก๏าซ CO2 สามารถซึมผํานคิวทิเ คิลเข๎าสูํภายในใบได๎ในเวลากลางวัน
(2) เพราะสะสมอาหารไว๎มากในลาต๎นและราก
(3) เพราะสามารถตรึง CO2ในเวลากลางคืน โดยกิจกรรมของเอ็นไซม์ PEP carboxylase
(4) เพราะสามารถสร๎างน้าตาลได๎ในเวลากลางคืนโดยกิจกรรมของวัฎจักรคาลวิน
16. จากการสลายกลูโลส 1 โมเลกุล ผลผลิตที่เ กิดขึ้นในกระบวนการไกลโคไลซิสคือ
(1) 2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH
(2) 2 pyruvate + 1 ATP + 1 NADH
(3) 2 pyruvate + 4 ATP + 4 NADH
(4) 2 pyruvate + 3 ATP + 6 NADH
17. ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์สํวนใหญํที่เ กิดขึ้นจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์ เป็นผลผลิตที่เ กิดขึ้น
ในขั้นตอนใด
(1) glycolysis
(2) Krebs cycle
(3) pyruvate oxidation
(4) electron transport chain
18. ในวัฏจักรเครบส์ อะเซทติลโคเอจะรวมตัวกับ
(1) citric acid
(2) oxaloacetic acid
(3) Succinic acid
(4) malic acid
19. ในการหายใจระดับเซลล์แบบใช๎ออกซิเ จน ATP สํวนใหญํสังเคราะห์ขึ้นในขั้นตอนใด
(1) glycolysis
(3) Krebs cycle

(2) ขั้นตอนการสร๎าง acetyl CoA
(4) electron transport chain
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ชื่อวิชา ชีววิทยา
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. หลังจากวิ่ง 100 เมตร เซลล์กล๎ามเนื้อของนักวิ่ง จะเปลี่ยนไพรูเ วท ไปเป็นสารอะไร และในกระบวนการนี้จะได๎สารชนิด
ใด
(1) lactic acid, NAD+
(2) lactic acid, ATP
(3) alcohol, NAD+
(4) alcohol, ATP
21. การยืดตัวของลาต๎นพืชมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนชนิดใด

22.

23.

24.

25.

26.

27.

(1) ออกซิน จิบเบอเรลลิน
(2) ออกซิน ไซโทไคนิน
(3) ออกซิน เอทิลีน
(4) จิบเบอเรลลิน ไซโทไคนิน
ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎องเกี่ยวกับหน๎าที่ของฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน
(1) ชํวยกระตุ๎นการงอกของเมล็ด
(2) ชํวยในการพักตัวของเมล็ด
(3) ชํวยในการเปลี่ยนดอกเพศผู๎ให๎เ ป็นดอกเพศเมีย
(4) ชํวยกระตุ๎นการออกดอกของพืชบางชนิด
ฮอร์โมนในข๎อใดที่เ กี่ยวข๎องกับการหลุดรํวงของใบ
(1) ออกซิน เอทิลีน
(2) ไซโทไคนิน กรดแอบไซซิก
(3) จิบเบอเรลลิน กรดแอบไซซิก
(4) กรดแอบไซซิก เอทิลีน
การที่ปลายยอดของต๎นถั่วเคลื่อนไหวแบบหมุนแกวํงขณะที่เ จริญเติบโต เรียกวํา
(1) Tropic movement
(2) nutation movement
(3) nastic movement
(4) ถูกทั้งข๎อ 2 และ 3
การหุบบานของดอกไม๎เ ป็นการตอบสนองของพืช มีความสัมพันธ์กับข๎อใด
(1) Tropic movement
(2) nutation movement
(3) nastic movement
(4) ถูกทั้งข๎อ 2 และ 3
ข๎อใดตํอไปนี้ถูกต๎อง
(1) วัฏจักรของเซลล์ทุกชนิดในสิ่งมีชีวิตเดียวกันใช๎ระยะเวลาใกล๎เ คียงกัน
(2) อินเตอร์เ ฟสประกอบด๎วยระยะยํอยตามลาดับดังนี้ G1-G2-S
(3) การสังเคราะห์ดีเ อ็นเอรหัสของเอนไซม์ดีเ อ็นเอโพลีเ มอเรสจะเกิดขึ้นในระยะ G2
(4) ไมํมีข๎อใดถูก
เซลล์ในภาพข๎างลํางอยูํในระยะใดของการแบํงเซลล์

(1) ระยะโพรเฟส
(3) ระยะเทโลเฟส

(2) ระยะเมทาเฟส
(4) ระยะอะนาเฟส



รหัสวิชา 07

5
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ชื่อวิชา ชีววิทยา
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. บ๎านของบอยมีสี่ห๎องนอน ห๎องของบอยมีขนาดเล็กที่สุดเนื่องจากบอยเป็นน๎องคนเล็กของพี่น๎องสามคน ทํานคิดวําขนาด
ห๎องของบอยเทียบได๎กับเซลล์ใดตํอไปนี้ โดยให๎เ ซลล์ทุกชนิดดังกลําวเปรียบได๎กับห๎องนอนในบ๎านของบอย
(1) tracheids
(2) fiber
(3) collenchyma
(4) cork
29. ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) ของชบาเทียบได๎กับโครงสร๎าง (structure) ใดของเฟินข๎าหลวงหลังลาย
(1) อวัยวะสร๎างเซลล์เ พศเมีย (archegonium)
(2) ไซโกต
(3) แกมีโทไฟต
(4) อับสปอร์ (sporangium)
30. ถ๎าเรานากิ่งน๎อยหนําพันธุ์เ พชรปากชํองมาทาบกิ่งต๎นน๎อยหนําพันธุ์ธรรมดา หลังจากที่ทาบกิ่งประมาณ 1 เดือน กิ่งพันธุ์
น๎อยหนําก็ติดกันกับกิ่งที่เ ป็นต๎นแมํ และอีกหนึ่งเดือนตํอมากิ่งน๎อยหนําที่นามาทาบนั้นแตกตาและยอดออกมาหลายยอด
นอกจากแตกยอดแล๎ว ยังแถมออกดอกมาด๎วย เลยต๎องเด็ดดอกออกกํอน เพื่อให๎กิ่งยอดน๎อยหนําได๎เ จริญเติบโตเต็มที่
ทํานคิดวํา ข๎อใดไมํถูกต๎องเกี่ยวกับข๎อความดังกลําวข๎างต๎น
(1) น๎อยหนําพันธุ์เ พชรปากชํองนําจะเป็นพันธุ์ดี
(2) การกระทาดังกลําวเป็นการใช๎เ ทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมํ
(3) การทาบกิ่งเป็นการขยายพันธุ์พืชที่ชํวยยํนระยะเวลาในการปลูก ให๎ได๎ผลผลิตเร็วขึ้น
(4) น๎อยหนําพันธุ์เ พชรปากชํองเป็นพันธุ์ลูกผสม
31. เซลล์ของพืชที่ไมํสามารถสร๎างอาหารเองได๎ จะรับอาหารจากเซลล์ที่เ ป็นแหลํงผลิตโดยวิธีใด
(1) diffusion
(2) osmosis
(3) transportation
(4) translocation
32. ข๎อใดตํอไปนี้ถูกต๎อง
(1) ฝรั่งไร๎เ มล็ดมีโครโมโซมเป็นจานวน 3n
(2) ละอองเกสรของดอกพุดมีโครโมโซมเป็นจานวน 3n
(3) polar body มีโครโมโซมเป็นจานวน 2n
(4) primordial germ cell มีโครโมโซมเป็นจานวน 1n
33. ที่ผํานมารัฐบาลสํงเสริมให๎เ กษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นทาให๎เ ราเห็น
สวนยางพาราเพิ่มขึ้นมากในประเทศไทย นอกจากที่เ คยพบในภาคใต๎ ทํานคิดวํา หากทํานเป็นเจ๎าของสวนยางพารา ทําน
จะกรีดยางเมื่อต๎นยางอายุเ ทําใดเพื่อให๎ได๎น้ายางมากที่ สุด
(1) 3 ปี
(2) 5 ปี
(3) 7 ปี
(4) ถูกทุกข๎อ
34. น้ายางที่ได๎ในข๎อ 33 มาจากเนื้อเยื่อใด
(1) ไซเลม
(2) แคมเบียม
(3) โฟลเอ็ม
(4) อิพิเ ดอร์มิส
35. ในการศึกษาการแบํงเซลล์จาเป็นต๎องเลือกเนื้อเยื่อที่เ หมาะสม ทํานคิดวํานักเรียนนําจะมีโอกาสพบเซลล์ที่กาลังแบํงเซลล์
ได๎มากที่สุดจากตัวอยํางใดตํอไปนี้
(1) ขนรากของข๎าวในนา
(2) คอร์เ ท็กซ์ของต๎นข๎าว
(3) เมล็ดข๎าวที่เ พาะไว๎ในกระบะกํอนนาไปดานา
(4) รวงข๎าวพันธุ์หอมดอกมะลิ 105 ที่เ ก็บเกี่ยวในวันพํอ
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เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36. ทานตะวันมีจานวนโครโมโซม 2n = 34 เมื่อ Microspore mother cell ของทานตะวันแบํงนิวเคลียส ในระยะโพรเฟส 1
(prophase I) จะมีจานวนโครโมโซม เทํากับ
(1) 17 ไบวาเลนต์ (bivalent)
(2) 34 ไบวาเลนต์
(3) 51 ไบวาเลนต์
(4) 68 ไบวาเลนต์
37. ข๎อใดตํอไปนี้ไมํถูกต๎อง
(1) การสืบพันธุ์ของกล๎วยไม๎มีทั้งแบบอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศ
(2) ชนิดและปริมาณของแมลงที่ชํวยในการผสมเกสรมีผลตํอความหลากหลายของกล๎วยไม๎ที่พบในธรรมชาติ
(3) เมล็ดกล๎วยไม๎สามารถงอกได๎ดีเ ชํนเดียวกับเมล็ดพืชอื่น
(4) สีของกลีบดอกกล๎วยไม๎สกุลฟาแลนอปซิสมีแอนโทไซยานินอยูํใน sap vacuole ชํวยในการดึงดูดความสนใจของ
แมลง
38. Megaspore ภายใน ovule และ microspore ภายใน anther ของดอกข๎าวโพดพัฒนาไปเป็นโครงสร๎างใดตามลาดับ
(1) polar nuclei และ pollen
(2) egg และ sperm
(3) embryo และ endosperm
(4) embryo sac และ pollen
39. ยีน G6PD เป็นยีนที่มีนักวิทยาศาสตร์รายงานผลงานวิจัยไว๎มากมาย ตัวอยํางเชํน Persico และคณะ ได๎ตีพิมพ์ผลงานการ
คัดแยกยีน G6PD ของมนุษย์ในวารสาร Nucleic Acids Research เมื่อปี คศ. 1986 เป็นต๎น
ทํานคิดวําข๎อความที่เ กี่ยวข๎องกับยีน G6PD ใดตํอไปนี้ไม่ถ ูกต้อ ง
(1) โรคพรํองเอนไซม์ G6PD เป็นโรคทางพันธุกรรม
(2) เอ็นไซม์ G6PD ดังกลําวถอดรหัสมาจากนิวคลี โอไทด์จานวน 1,548 คูํเ บส
(3) G6PD เป็นเอนไซม์สาคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมในวิถี Pentose Phosphate Pathway (PPP) ของน้าตาล
กลูโคสที่จะเปลี่ยน NAD ไปเป็น NADH
(4) ยีนที่เ ป็นรหัสของเอนไซม์ G-6-PD อยูํที่แขนข๎างยาวของ X chromosome (band X q 28) ใกล๎ชิดกับยีนของ
Factor VIII (เกี่ยวกับภาวะตาบอดสี)
40. การศึกษาด๎านพันธุศาสตร์มักใช๎สิ่งมีชีวิตต๎นแบบที่มีคุณสมบั ติพิเ ศษเชํนการเลือกใช๎ ถั่วของเมนเดล สาหรับจุลินทรีย์ที่ถูก
เลือกเป็นสิ่งมีชีวิตต๎นแบบนั้นมีอยูํหลายสปีชีส์ด๎วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือ จุลินทรีย์ที่เ ป็นสาเหตุของโรคระบาดอยํางรุนแรง
ในภาคเหนือของประเทศเยอรมันในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2011 นั่นเอง ทํานทราบหรือไมํวําจุลินทรีย์นั้นคือ
(1) Salmonella spp.
(2) Vibrio cholerae
(3) Borrelia burgdorferi
(4) Escherichia coli
41. เอ็นไซม์ในข๎อใดตํอไปนี้สามารถตัดดีเ อ็นเอที่มีลาดับนิวคลีโอไทด์ตํอไปนี้ได๎
5’ atg gca gag cag gtggccct gagccggacc cacgtgtgcg ggatcctgcg 3’
(1) EcoRI (5’-G/AATTC-3’)
(2) BamHI (5’-G/GATCC-3’)
(3) SacI (5’-GAGCT/C-3’)
(4) HindIII (5’-A/AGCTT-3’)
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เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42. ข๎อใดที่ไมํจาเป็นต๎องใช๎ในกระบวนตัดตํอสารพันธุกรรมที่มีรหัสดังในข๎อ 41 เพื่อสร๎างสิ่งมีชีวิต
แปลงพันธุ์
(1) Reverse Transcriptase
(2) DNA template
(3) DNA ligase
(4) restriction endonuclease
43. เมื่อให๎ปทุมมาดอกสีมํวงต๎นสูงและเป็นเฮทเธอโรไซกัสทาการผสมตัวเอง แล๎วนาเมล็ดไปเพาะเกิดต๎นใหมํจานวน 100
ต๎น จะมีดอกสีมํวงต๎นสูงประมาณกี่ต๎น
(1) 75 ต๎น
2) 56 ต๎น
(3) 28 ต๎น
(4) 15 ต๎น
44. นายกนกและนางสาวขวัญใจตํางก็ปกติ แตํพํอของทั้งคูํเ ป็นโรคโลหิตไหลไมํหยุด ถ๎ากนกและขวัญใจแตํงงานกัน บุตรจะ
มีจีโนไทป์กี่แบบ
(1) 8 แบบ
(2) 3 แบบ
(3) 4 แบบ
(4) 6 แบบ
45. ข๎อใดตํอไปนี้ไมํเ กี่ยวข๎องกับการใช๎ประโยชน์จากโครงการจีโนม
(1) โครโมโซม X มีขนาดใหญํกวําโครโมโซม Y
(2) การศึกษาจีโนมทาให๎ทราบถึงยีนที่อยูํบนโครโมโซมทั้งหมด
(3) การใช๎ยีนบาบัดชํวยให๎ผู๎ป่วยโรคมะเร็งสามารถหายได๎
(4) การกลายของยีน Sex-determining region Yบนโครโมโซม Y มีผลตํอความผิดปกติของเพศชาย
46. โครงสร๎างของนิวคลีโอไทด์ในภาพ คือ นิวคลีโอไทด์ใด

(1) Deoxycytidine triphosphate (dCTP)
(2) Thymidine triphosphate (dTTP)
(3) Deoxyadenosine triphosphate (dATP)
(4) Deoxyguanosine triphosphate (dGTP)
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ชื่อวิชา ชีววิทยา
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47. ผสมข๎ามข๎าวโพดสองพันธุ์ แมํพันธุ์มีฝักใหญํและเมล็ดสีเ หลืองอํอน กับพํอพันธุ์ ฝักเล็กเมล็ดสีมํวง เมื่อนาเมล็ดรุํนลูก
ไปเพาะ ปรากฏวําได๎ข๎าวโพดลักษณะตํางๆดังนี้
ฝักใหญํ เมล็ดสีเ หลืองอํอน 120 ต๎น ฝักใหญํ เมล็ดสีมํวง 124 ต๎น
ฝักเล็ก เมล็ดสีเ หลืองอํอน 40 ต๎น ฝักเล็ก เมล็ดสีมํวง 38 ต๎น
โดยฝักใหญํเ ป็นยีนเดํน F ฝักเล็กเป็นยีนด๎อย f
เมล็ดสีเ หลืองอํอนยีนเดํน Y เมล็ดสีมํวงเป็นยีนด๎อย y
จีโนไทป์ของรุํนพํอแมํคือ
(1) FfYY X Ffyy
(2) FFYy X Ffyy
(3) FYyy X FFyy
(4) FfYy X Ffyy
48. จาก ข๎อ 47 ข๎อใดคือฟีโนไทป์ในรุํนลูกที่มีจีโนไทป์แบบเดียวเทํานั้น
(1) ฝักเล็กเมล็ดสีเ หลืองอํอน
(2) ฝักใหญํเ มล็ดสีเ หลืองอํอนกับฝักเล็กเมล็ดสีมํวง
(3) ฝักเล็กเมล็ดสีมํวง
(4) ฝักเล็กเมล็ดสีเ หลืองอํอนกับฝักเล็กเมล็ดสีมํวง
49. สารใดตํอไปนี้กาหนดโครงสร๎างของ transfer RNA
(1) messenger RNA
(2) ribosome
(3) ribosomal RNA
(4) DNA
50. ข๎อใดตํอไปนี้ไมํถูกต๎อง
(1) ทอกซิน (toxin) ของ Bacillus thuringiensis จะมีผลตํอสิ่งมีชีวิตเป้าหมายเทํานั้น โดยไมํมีผลตํอสิ่งมีชีวิตอื่น
(2) บริษัท Plant Genetic Systems ของประเทศเบลเยี่ยมเป็นผู๎สร๎างยาสูบดัดแปลงพันธุกรรมโดยนายีน cry มาจาก
Bacillus thuringiensis
(3) การนา Bacillus thuringiensis serovar israelensis มาใช๎เ พื่อควบคุมแลกกาจัดยุง เป็นวิธีการที่เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม
(4) ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม หรือฝ้ายบีทีนั้น มีชื่อยํอมาจาก Bacillus thuringiensis
51. สาเหตุของโรคสะเก็ดเงินเกิดจาก
(1) เซลล์มีลาโนไซต์ (melanocyt) ในผิวหนังชั้นหนังกาพร๎าไมํสร๎างรงควัตถุมีลานิน
(2) เซลล์มีลาโนไซต์ (melanocyt) ในผิวหนังชั้นหนังแท๎ไมํสร๎างรงควัตถุมีลานิน
(3) เซลล์ในผิวหนังชั้นหนังกาพร้าแบ่งเซลล์เ ร็วกว่าปกติ
(4) เซลล์ในผิวหนังชั้นหนังแท้แบ่งเซลล์เ ร็วกว่าปกติ
52. ข๎อใดกลําวถึงการหดตัวของกล๎ามเนื้อไมํถูกต๎อง
(1) Actin เคลื่อน (slide) เข๎าหา myosin
(2) myosin เคลื่อน (slide) เข๎าหา actin
(3) แถบทึบเทําเดิม
(4) แถบจางแคบลง
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เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53. โบท๏อก (botox) คือ........
ก. สารพิษ (toxin) จาก Clostridium botulinum
ข. สารพิษจาก Escherichia coli
ค. ออกฤทธิ์ให๎กล๎ามเนื้อโครงรํางหดตัวแบบกระตุก
ง. ออกฤทธิ์ให๎กล๎ามเนื้อโครงรํางเป็นอัมพาต
(1) ก ค
(2) ก ง
(3) ข ค
(4) ข ง
54. ข๎อใดเป็นกระดูกแกน (axial skeleton)
(1) กระดูกซี่โครง กระดูกสะบัก
(2) กะโหลกศีรษะ กระดูกเชิงกราน
(3) กระดูกอก กระดูกสันหลัง
(4) กระดูกสะบัก กระดูกเชิงกราน
55. สัตว์ชนิดหนึ่งมีฟันบด (premolar)และฟันกราม (molar) เดํน สัตว์นี้นําจะมีทางเดินอาหารเป็นดังข๎อใด
ก. ลาไส๎ใหญํยาว ข. ลาไส๎ใหญํสั้น ค.ไส๎ติ่ง(appendix) ยาว ง. ไส๎ติ่ง (appendix) สั้น
(1) ก ค
(2) ก ง
(3) ข ค
(4) ข ง
56. ข๎อใดเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให๎แมลงสาบไมํตายทันทีหลังถูกตัดศีรษะ โดยแมลงสาบยังคงมีชีวิตได๎ราว 1-2 วันและจะตาย
เนื่องจากไมํได๎กินอาหาร
(1) แมลงสาบเป็นสัตว์ที่ตายยาก
(2) แมลงสาบหายใจด๎วยระบบทํอลม
(3) แมลงสาบมีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิด
(4) แมลงสาบมีเ มแทบอลิซึมต่า
57. ข๎อใดลาดับขั้นตอนของกระบวนการหายใจเข๎าของสัตว์เ ลี้ยงลุกด๎วยนมเชํน คนได๎ถูกต๎อง
ก. ทรวงอก(ชํองอก)ขยาย ข. กล๎ามเนื้อกระบังลมและกล๎ามเนื้อยึดซี่โครงหดตัว
ค. ปอดขยาย
ง. ความดันในเยื่อหุ๎มปอดลดลง
จ. ความดันในถุงลมปอดลดลง
(1) ก ข ค ง จ
(2) ข ก ง ค จ
(3) ค จ ง ข ก
(4) ค ก ข ง จ
58. ข๎อใดลาดับความดันในเส๎นเลือดจากมากไปน๎อยได๎ถูกต๎อง
(1) Artery > vein > vena cava > capillaries
(2) Vena cava > vein > capillaries > artery
(3) Vena cava > artery > capillaries > vein
(4) Artery > capillaries > vein > vena cava
59. จานวนประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นโรคธาลัสซีเ มียชนิด เบต้า (Beta-Thalasemia) สูงมาก
จัดเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งและสามารถถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม สาเหตุของโรคนี้มีความผิดปกติของฮีโมโกลบินดัง
ข้อใด
(1) ไมํมีสายโกลบินชนิดเบต๎า
(2) ไมํมีสายโกลบินชนิดอัลฟา
(3) ชนิด/จานวนของกรดอมิโนในสายโกลบินชนิดเบต๎าผิดปกติ
(4) ชนิด/จานวนของกรดอมิโนในสายโกลบินชนิดอัลฟาผิดปกติ
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เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60. ข๎อใดเป็นการตํอต๎านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมแบบไมํจาเพาะ
ก. การอักเสบ ข. สารเมือกในชํองปากและชํองทวารดั กจับเชื้อโรค ค. การมีไข๎
(1) ก
(2) ข
(3) ข ค
(4) ก ข ค
61. ปลาฉลามเป็นสัตว์น้าเค็ม ข๎อใดกลําวถึงกลไกการควบคุมเกลือแรํในของเหลวของปลาฉลามได๎ ถูกต๎ อง
ก. มี rectal gland ทาหน๎าที่ขับเกลือ
ข. มี nasal gland ทาหน๎าที่ขับเกลือ
ค. โครงสร๎างของเนฟรอนมีสํวน loop of Henle ยาว
ง. โครงสร๎างของเนฟรอนมีสํวน loop of Henle สั้น
(1) ก ค
(2) ก ง
(3) ข ค
(4) ข ง
62. จากไดอะแกรมภูมิคุ๎มกันนี้ เซรุํมรักษาพิษงูเ ป็นภูมิคุ๎มกันชนิดใด

ข๎อ
(1)
(2)
(3)
(4)

Natural
×

Artificial Passive
×
×
×

Active

×

×
×

×

63. ข๎อใดเป็นข๎อมูลที่ถูกต๎องที่สุดที่ได๎จากภาพ

(1) เสืออาศัยอยูํบนภูเ ขา
(2) งูมีขนาดใหญํพอๆกับเสือ
(3) อุณหภูมิรํางกายของเสือแปรผกผันตํออุณหภูมิของสิ่งแวดล๎อม
(4) อุณหภูมิรํางกายของงูแปรผันตรงตํออุณหภูมิของสิ่งแวดล๎อม
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เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64. ข้อใดคือ สาเหตุสาคัญที่ทาให้รู๎สึกกระหายน้ามากผิดปกติ หลังรับประทานอาหารรสเค็มจัด
(1) มีการหลั่งฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนจากอะดรีนัลคอร์เ ท็กซ์ออกมามาก
(2) มีการหลั่งฮอร์โมน antidiureic hormonr (ADH) น๎อยกวําปกติ
(3) สํวน loop of Henle ของเนฟรอนมีการดูดกลับน้าเพิ่มขึ้น
(4) รํางกายมีการขับเกลือสํวนเกินออกทางไต (เนฟรอน) มากกวําปกติ และในการขับเกลือสูญเสียน้าออกมาด๎วย
65. ข๎อใดเรียงลาดับชื่อสัตว์ที่มีสมองสํวนกลาง (mid brain) จากขนาดใหญํไปเล็กได๎ถูกต๎อง (ถ๎ากาหนดให๎สัตว์ทุกชนิดมี
ขนาดหรือน้าหนักเทํากัน)
(1) ปลา จิ้งจก กบ ไกํ สุนัข
(2) กบ ไกํ สุนัข จิ้งจก ปลา
(3) ปลา กบ จิ้งจก ไกํ สุนัข
(4) ไกํ กบ จิ้งจก ปลา สุนัข
66. สัตว์ A มีเ ส๎นประสาท 10 คูํ และมีเ ลือดดีไปเลี้ยงอวัยวะตํางๆของรํางกาย สัตว์ A อยูํในชั้น (class) ใด
(1) A mphibia
(2) Reptilia
(3) Aves
(4) Pices
67. ข๎อใดเปรียบเทียบความแตกตํางของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติได๎ ถูกต๎อง
ข๎อ

(1)
(2)
(3)
(4)

ระบบประสาทโซมาติก
หนํวยตอบสนอง
จานวน motor neuron
ในวิถีประสาท
กล๎ามเนื้อลาย
1
กล๎ามเนื้อลาย
2
กล๎ามเนื้อเรียบ
1
กล๎ามเนื้อเรียบ
2

ระบบประสาทอัตโนวัติ
หนํวยตอบสนอง
จานวน motor neuron
ในวิถีประสาท
กล๎ามเนื้อเรียบ
2
กล๎ามเนื้อเรียบ
1
กล๎ามเนื้อลาย
2
กล๎ามเนื้อลาย
1

68.เอกซอนมีเ ส๎นผําศูนย์กลาง 2 ไมโครเมตร มีความยาว 150 ไมโครเมตร และมีปลอกไมยีลินหุ๎ม ข๎อใดคือ เอกซอนที่
สามารถนา (สํง) กระแสประสาทได๎เ ร็วที่สุด
ข๎อ
ปลอกไมยีลินหุ๎มเอกซอนแตํละชํวงยาว (ไมโครเมตร)
(1)
2
(2)
3
(3)
4
(4)
5
69. อาการในข๎อใดเกิดจากการทางานของระบบประสาทซิมพาเทติก
ก. อาการหิวข๎าว
ข. มํานตาเปิดกว๎าง
ค. หัวใจเต๎นเร็ว
(1) ก
(2) ข
(3) ก ข
(4) ข ค
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ชื่อวิชา ชีววิทยา
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------70. ข๎อใดคือ สํวนประกอบของลูกนัยน์ตาชั้นกลาง(choroids)
ก. กระจกตา(cornea)
ข. แก๎วตา(lens)
ค. มํานตา/ตาดา(iris)
ง. ตาขาว
(1) ก ข
(2) ข ค
(3) ค ง
(4) ข ง
71. ข๎อใดกลําวถึงกลไกทางานของกล๎ามเนื้อมํานตาเพื่อปรับขนาดรูมํานตาได๎ถูกต๎ อง
ข๎อ
แสงจ๎า
แสงน๎อย
กล๎ามเนื้อรัศมี กล๎ามเนื้อวงกลม กล๎ามเนื้อรัศมี กล๎ามเนื้อวงกลม
(radial muscle) (circular muscle) (radial muscle) (circular muscle)
(1)
คลายตัว
คลายตัว
หดตัว
หดตัว
(2)
หดตัว
หดตัว
คลายตัว
คลายตัว
(3)
คลายตัว
หดตัว
หดตัว
คลายตัว
(4)
หดตัว
คลายตัว
หดตัว
คลายตัว
72. การเดินทางของคลื่นเสียงจากอากาศจนกระทั่งเกิดการได๎ยินเสียงของนักเรียน เหตุการณ์ในข๎อใดที่ทาให๎เ กิดการขยาย
ของคลื่นเสียงเพิ่มเป็น 22 เทํา
(1) การสั่นของเยื่อแก๎วหู
(2) การโยกของกระดูก ในหูชั้นกลาง
(3) การเกิดคลื่นสูงของๆเหลวในทํอของคอเคลีย
(4) เสียงที่มีความถี่สูง
73. หลังกินอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงจะมีการหลั่งฮอร์โมนใดออกมามาก
(1) ธัยรอกซิน
(2) อินซูลิน
(3) กลูโคคอร์ติคอยด์
(4) มินเนอรัลโรคอร์ติคอยร์
74. Neurohormone คือ ฮอร์โมนที่สร๎างจากเซลล์ประสาท ข๎อใดเป็น neurohormone
ก. Prolactin
ข. Oxytocin
ค. TSH
ง. ADH
(1) ก ข
(2) ข ค
(3) ค ง
(4) ข ค ง
75. นางสาวราตรีมีรํางกายเตี้ยแคระเมื่อเปรียบกับพี่น๎อง และมีระดับสติปัญญาต่าด๎วย ถ๎าสาเหตุนี้เ กิดจากการขาดฮอร์โมน A
ตั้งแตํแรกเกิด ฮอร์โมน A นี้สร๎างจากตํอมไร๎ทํอใด
(1) ตํอมใต๎สมองสํวนหน๎า
2) ตํอมใต๎สมองสํวนหลัง
(3) ตํอมหมวกไต
(4) ตํอมธัยรอยด์
76. ข๎อใด ไมํใชํ ชื่อของ Domain
(1) Bacteria
(2) Archaea
(3) Prokarya
(4) Eukarya
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A

B

C

D

E

จงใช๎ภาพเซลล์ A - E ตอบคาถามข๎อ 77 - 79

77. ข๎อใด เป็นลาดับการเกิดเซลล์ยูคาริโอตจากวิวัฒนาการต่าไปสูง
(1) A C B E
(2)
(3) C A E B
(4)
78. สิ่งมีชีวิตข๎อใด มีเ ซลล์คล๎ายแบบ C มากที่สุด
(1) ราเมือก
(2)
(3) ยูกลีนา
(4)
79. จากคาตอบข๎อ 78 ใช๎อะไรเป็นเกณฑ์ในการบํงบอก
(1) นิวเคลียส
(2)
(3) เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม
(4)

B E A C
D E B A
อะมีบา
ยีสต์
ไมโทคอนเดรีย
คลอโรพลาสต์

A-E

80. สิ่งมีชีวิตใน Kingdom ใด ที่มีเ ซลล์แบบ prokaryotic cell
(1) A
(3) C



(2) B
(4) E
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ชื่อวิชา ชีววิทยา
เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81. ข๎อใด เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบใน Kingdom C

(1)

(2)

(3)

(4)

82. ข๎อใดเป็นพืชไมํมีเ นื้อเยือ่ ลาเลียง
(1)

(2)

(3)

(4)

A

C

B

E

F

จงใช๎ภาพสัตว์ A - H ตอบคาถามข๎อ 83 - 84

83. ข๎อใด ที่เ ป็นพวกที่มีทวารหนักเกิดกํอนปากทั้งหมด
(1) A C
(2) B D
(3) E G
(4) F H
84. ข๎อใด ที่ถูกจัดอยูํในกลุํมเดียวกันโดยใช๎ ลักษณะของตัวอํอนที่คล๎ายกัน
(1) A B
(2) C G
(3) D H
(4) F H
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เวลา 15.00 – 17.00 น.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------85. สัตว์ชนิดใด ที่พบอาศัยในระบบนิเ วศหาดหิน
(1) ลิ่นทะเล
(2) จั๊กจั่นทะเล
(3) เหรียญทะเล
(4) แมงดาทะเล
86. ต๎นโกงกางอยูํในระบบนิเ วศป่าไม๎ชนิดใด
(1) ป่าดิบเขา
(2) ป่าพรุ
(3) ป่าชายเลน
(4) ป่าเบญจพรรณ
87. จากคาตอบข๎อ 86 จัดอยูํในไบโอมแบบใด
(1) ไบโอมป่าดิบชื้น
(2) ไบโอมป่าผลัดใบ
(3) ไบโอมป่าสน
(4) ไบโอมสะวันนา
88. เพรียงหินและสาหรํายที่อาศัยบนหินก๎อนเดียวกัน มีความสัมพันธ์แบบใด
(1) Protocooperation
(2) Competition
(3) Commensalism
(4) Predation
89. จากคาตอบข๎อ 88 มีสัญลักษณ์อยํางไร
(1)  , 
(2)  , ○
(3)  , 
(4)  , ○
90. ต๎นไม๎ A ต๎นหนึ่ง มีหนอน B 150 ตัวมากินใบ และมีนก C 1 ตัวมาคอยกินหนอน ลักษณะเชํนนี้เ ป็นโซํอาหารแบบใด
(1) Parasitic food chain
(2) Detritus food chain
(3) Grazing food chain
(4) แบบที่ (2) หรือ (3)
91. จากคาตอบข๎อ 90 จะมีปิรามิดจานวนแบบใด
(1)

C
B
A

(2)

C
B

(3)

C
B

(4)

C
B

A

92. สารใด ที่มีวัฏจักรไมํผํานอากาศ
(1) ฟอสฟอรัส
(3) ไนโตรเจน

(2) คาร์บอน
(4) กามะถัน
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)

(2)

อัตราการรอด

มีกราฟการรอดชีวิตเป็นแบบใด
อัตราการรอด

93.

(4)

อัตราการรอด

(3)

อายุไข

อัตราการรอด

อายุไข

อายุไข

อายุไข

A

B

จงใช๎ภาพอํางเลี้ยงปลาระบบปิด A และ B ซึ่งมีความสมดุล ตอบคาถามข๎อ 94 - 95

94. ในอํางเลี้ยงปลาทั้งสอง ขาดสิ่งมีชีวิตในกลุํมใด
(1) Herbivore
(2) Carnivore
(3) Decomposer
(4) Producer
95. ปัจจัยที่จะมีผลตํอความสัมพันธ์ตํอการอยูํรํวมกันของหอยและสาหรํายคืออะไร
(1) อากาศ
(2) ที่อยูํอาศัย
(3) อาหาร
(4) แสงสวําง
96. การเพิ่มประชากรแบบ exponential growth พบได๎ในประชากรใด
(1) กวาง
(2) ปลา
(3) เสือ
(4) มนุษย์
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ในการวัดขนาดประชากรในพื้ น ที่ 36 ม. 2
ด้วยกรอบนับประชากรขนาด 1 ม. 2
จงตอบคาถามข๎อ 97 - 98

97. ในพื้นที่นี้ ประชากรมีการกระจายแบบใด
(1) Uniform distribution
(2) Random distribution
(3) Clumped distribution
(4) Radial distribution
98. จากการใช๎กรอบนับประชากร พื้นที่นี้มีความหนาแนํนประชากรเป็นเทําใด
(1) 8 หนํวย/ม.2
(2) 9 หนํวย/ม.2
(3) 10 หนํวย/ม.2
(4) 11 หนํวย/ม.2
99. ในการศึกษาขนาดของประชากรนกที่อาศัยอยูํในบริเ วณทุํงหญ๎าแหํงหนึ่ง ได๎จับนกมา 20 ตัว ทาเครื่ องหมายแล๎ วปลํ อย
กลับไป อีกสัปดาห์ถัดมาได๎จับนกมาใหมํ ได๎จานวน 30 ตัว ปรากฏวําพบนกที่ทาเครื่องหมายอยูํ 5 ตั ว นั กศึ กษาคิ ดวํ า
ประชากรนกในทุํงหญ๎าแหํงนี้มีนกประมาณกี่ตัว
(1) 100 ตัว
(2) 120 ตัว
(3) 150 ตัว
(4) 200 ตัว
100. ข๎อใด ไมํจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
(1) ออกซิเ จน
(2) ฝน
(3) หินปูน
(4) อุณหภูมิ



