
 

  

 

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง 

ประจ าปีการศึกษา 2555 
 

ช่ือ....................................................................................   รหัสวิชา   07 

เลขท่ีนั่งสอบ.....................................................................  ข้อสอบวิชา  ชีววิทยา 

สนามสอบ.........................................................................  วันท่ี  30 ตุลาคม 2554 

ห้องสอบ...........................................................................  เวลา  15.00 - 17.00 น. 
ค าอธิบาย 
 1.   ข๎อสอบนี้ มี  17   หน๎า (100  ข๎อ) คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

2.   กํอนตอบค าถาม ต๎องเขียนชื่อ เลขท่ีนั่งสอบ สนามสอบและห๎องสอบ ลงในกระดาษแผํนนี้ และใน
กระดาษค าตอบ พร๎อมท้ังระบายรหัสเลขท่ีนั่งสอบ รหัสวิชา และชุดข๎อสอบให๎ตรงกับชุดข๎อสอบท่ีรับ 

3.   ในการตอบ ให๎ใช๎ดินสอด าเบอร์ 2B ระบายวงกลมตัวเลือก  หรือ   ในกระดาษ ค าตอบให๎
เต็มวง (ห๎ามระบายนอกวง) ในแตํละข๎อมีค าตอบท่ีถูกต๎องหรือเหมาะสมท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

 ตัวอย่าง ถ๎าเลือก  เป็นค าตอบท่ีถูกต๎อง ให๎ท าดังนี้ 

 
 ถ๎าต๎องการเปล่ียนตัวเลือกใหมํ ต๎องลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิมให๎สะอาดหมดรอยด า

เสียกํอน แล๎วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหมํ 

4.  ห้าม น าข๎อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห๎องสอบ 

5.  ไมํอนุญาตให๎ผ๎ูเข๎าสอบออกจากห๎องสอบกํอนเวลาสอบผํานไป 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนสิทธิ์ของทางราชการ 

ห้าม เผยแพรํ อ๎างอิง หรือเฉลย กํอนวันท่ี  17  มกราคม  2555 
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ชื่อวิชา  ชีววิทยา  เวลา 15.00 – 17.00 น. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  ถ๎าต๎องการพิสูจน์วํา "น้ าลดมดกินปลา" จะมีล าดับขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์อยํางไร 
(1)  ปัญหา สมมติฐาน ทดลอง  สรุปผล          (2)  สมมติฐาน   ปัญหา   สรุปผล   
(3)  สมมติฐาน  สรุปผล  ปัญหา  ทดลอง     (4)  ปัญหา   ทดลอง  สรุปผล    

2.  การเจริญเติบโต หมายถึง น้ าหนักตัวของไกํคิดเป็นกิโลกรัม โดยช่ังทุก 2 สัปดาห์ ข๎อความข๎างต๎นเป็นทักษะใด           
(1)  การต้ังสมมติฐาน     (2)  การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(3)  การทดลอง     (4)  การตีความหมายของข๎อมูล    

3.  ค ากลําวในข๎อใดเป็นการต้ังสมมติฐาน 
(1)  ไกํกินข๎าวเป็นอาหารจะเจริญเติบโต   (2)  การให๎ปุ๋ยต๎นส๎มทางใบให๎ผลดกกวําทางราก 
(3)  อากาศร๎อนอบอ๎าว คาดวําพรํุงนี้จะมีฝนตก  (4)  ถ๎าปลูกพืชในท่ีมืด พืชจะตาย    

4.  ออร์แกเนลล์ในข๎อใดท่ีไมํมีเยื่อหุ๎มเซลล์  
(1)  ribosome,  nucleolus                  (2)  lysosome,  nucleolus 
(3) peroxisome, nucleolus           (4)  centriole, ribosome     

5.  ข๎อใดไมํใชํคุณสมบัติของเยื่อหุ๎มเซลล์ (cell membrane)  
(1)  มีโมเลกุลของโปรตีนแทรกอยูํ        
(2)  หันปลายข๎างท่ีไมํมีขั้ว  ซ่ึงมีสมบัติชอบน้ าออกด๎านนอก และปลายท่ีมีขั้ว ซ่ึงไมํชอบน้ าเข๎าด๎านใน  
(3)  ประกอบด๎วยฟอสโฟลิพิดจัดเรียงตัวเป็น 2 ช้ัน            
(4)  โครงสร๎าง มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ล๎อมรอบไซโทพลาซึม พบได๎ในเซลล์ทุกชนิด    

6.  ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎องเก่ียวกับไมโทคอนเดรีย 
(1)  กระบวนการหายใจระดับเซลล์เกิดขึ้นท่ีนี่  (2)  มีของเหลวบรรจุภายในเรียกเมทริกซ์  
(3)  พบได๎ในเซลล์สัตว์เทํานั้น                    (4)  มีจ านวนช้ันของเยื่อหุ๎มเทํากับนิวเคลียส    

7.  ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎องเก่ียวกับไรโบโซม  
(1)  เป็นออร์แกเนลล์ท่ีมีขนาดเล็กมีเยื่อหุ๎มเพียงช้ันเดียว    
(2)  ประกอบด๎วยหนํวยยํอย 2 หนํวย    
(3)  เป็นแหลํงสร๎างโปรตีนพบได๎ท่ีผิวนอกของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม    
(4)  ไมํมีข๎อใดถูก      

8.  กรดอะมิโนในข๎อใดท่ีมีความจ าเป็นตํอการเจริญเติบโต แลพัฒนาการในวัยเด็ก 
(1) อาร์จินนีน  ฮีสทิดีน     (2) เมไทโอนีน ลิวซีน 
(3) ไลซีน ทริโตเฟน     (4) ฟีนิลอะลานีน วาลีน 

9.  สารชีวโมเลกุลในข๎อใดท่ีเป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืช 
(1) คาร์โบไฮเดรต     (2)  ลิปิด 
(3) โปรตีน      (4)  กรดนิวคลีอิก 

10.  ในกระบวนการสังเคราะห์ด๎วยแสง ปฏิกิริยาแสงและปฏิกิริยาไมํใช๎แสงเกิดขึ้นท่ีบริเวณใด 
(1) outer membrane, cytoplasm                                (2) cell membrane, stroma    
(3)  thylakoid membrane, stroma                           (4) thylakoid membrane, cytoplasm        
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11.  กระบวนการถํายทอดอิเล็กตรอนแบบไมํเป็นวัฏจักร (non-cyclic electron transport) อิเล็กตรอนท่ีหลุดออกจาก          
ระบบแสง I จะถูกแทนท่ีด๎วยอิเล็กตรอนจากสารใด 
(1)  จากการแตกตัวของน้ า     (2) จากระบบแสง II 
(3)  จากระบบแสง I คืนสํูท่ีเดิม     (4) จากรงควัตถุท่ีอยูํข๎างเคียงข๎อความตํอไปนี้  

12.  ในการตรึง CO2 6 โมเลกุลของวัฏจักรคัลวิน จะได๎ผลผลิตเป็นน้ าตาลเฮกโซล (hexose) จ านวนก่ีโมเลกุล 
(1)  1 โมเลกุล                       (2)  2 โมเลกุล                   
(3)  6 โมเลกุล                               (4) 12 โมเลกุล 

13.  ขั้นตอนใดในวัฏจักรคัลวินท่ีมีการใช๎ ATP จากปฏิกิริยาแสง 
(1) carboxylation phase      (2) reduction phase 
(3) carboxylation + regeneration phase   (4) reduction + regeneration phase 

14.  ข๎อใดกลําวได๎ถูกต๎องท่ีสุด 
(1) พืช C4 สามารถตรึงก๏าซคาร์บอนไดอกไซด์ได๎เฉพาะเวลากลางวันเทํานั้น  
(2) พืชในกลํุม CAM สามารถตรึงก๏าซคาร์บอนไดอกไซด์ได๎ท้ังเวลากลางวันและกลางคืน  

  (3) โครงสร๎างของใบพืช C4 มีลักษณะพิเศษคือ มีช้ันแพลิเซดขนาดใหญํท่ีมีเม็ดคลอโรพลาสต์จ านวนมาก 
(4) เฉพาะพืชในกลํุม CAM เทํานั้นท่ีมีโครงสร๎างของใบแบบ Kranz type 

(4) เพราะสามารถสร๎างน้ าตาลได๎ในเวลากลางคืนโดยกิจกรรมของวัฎจักรคาลวิน 
16.  จากการสลายกลูโลส 1 โมเลกุล ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการไกลโคไลซิสคือ 

(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๏าซคาร์บอนไดออกไซด์สํวนใหญํท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจระดับเซลล์ เป็นผลผลิตท่ีเกิดขึ้น  
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.  ในการหายใจระดับเซลล์แบบใช๎ออกซิเจน   ATP สํวนใหญํสังเคราะห์ขึ้นในขั้นตอนใด 

(1)  glycolysis         (2) ขั้นตอนการสร๎าง acetyl CoA 
                (3)  Krebs cycle        (4) electron transport chain 

15.  เพราะเหตุใดพืชท่ีปิดปากใบในเวลากลางวันและเปิดปากใบในเวลากลางคืนเชํน ตะบองเพชร จึงสามารถสร๎างอาหาร   
เองได๎ 
(1)  เพราะก๏าซ CO2 สามารถซึมผํานคิวทิเคิลเข๎าสํูภายในใบได๎ในเวลากลางวัน 
(2)  เพราะสะสมอาหารไว๎มากในล าต๎นและราก                    
(3)  เพราะสามารถตรึง CO2ในเวลากลางคืน โดยกิจกรรมของเอ็นไซม์ PEP carboxylase             
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20.  หลังจากว่ิง 100 เมตร เซลล์กล๎ามเนื้อของนักว่ิง จะเปล่ียนไพรูเวท ไปเป็นสารอะไร และในกระบวนการนี้จะได๎สารชนิด
ใด 
(1)   lactic acid, NAD+     (2) lactic acid, ATP           
(3)  alcohol, NAD+  (4) alcohol, ATP 

21.  การยืดตัวของล าต๎นพืชมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนชนิดใด 

(1) ออกซิน  จิบเบอเรลลิน      (2)  ออกซิน ไซโทไคนิน 
(3) ออกซิน  เอทิลีน     (4) จิบเบอเรลลิน ไซโทไคนิน  

22.  ข๎อใดกลําวไมํถูกต๎องเก่ียวกับหน๎าท่ีของฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน 
(1) ชํวยกระต๎ุนการงอกของเมล็ด    (2) ชํวยในการพักตัวของเมล็ด 
(3) ชํวยในการเปล่ียนดอกเพศผ๎ูให๎เป็นดอกเพศเมีย   (4) ชํวยกระต๎ุนการออกดอกของพืชบางชนิด 

23.  ฮอร์โมนในข๎อใดท่ีเก่ียวข๎องกับการหลุดรํวงของใบ 
(1) ออกซิน  เอทิลีน                    (2)  ไซโทไคนิน  กรดแอบไซซิก 
(3) จิบเบอเรลลิน  กรดแอบไซซิก    (4)  กรดแอบไซซิก  เอทิลีน 

24.  การท่ีปลายยอดของต๎นถ่ัวเคล่ือนไหวแบบหมุนแกวํงขณะท่ีเจริญเติบโต เรียกวํา 
(1)  Tropic movement     (2)  nutation movement 
(3)  nastic movement     (4)  ถูกท้ังข๎อ 2 และ 3 

25.  การหุบบานของดอกไม๎เป็นการตอบสนองของพืช มีความสัมพันธ์กับข๎อใด 
(1)  Tropic movement     (2)  nutation movement 
(3)  nastic movement     (4)  ถูกท้ังข๎อ 2 และ 3 

26.  ข๎อใดตํอไปนี้ถูกต๎อง 
(1) วัฏจักรของเซลล์ทุกชนิดในส่ิงมีชีวิตเดียวกันใช๎ระยะเวลาใกล๎เคียงกัน      
(2) อินเตอร์เฟสประกอบด๎วยระยะยํอยตามล าดับดังนี้  G1-G2-S 
(3) การสังเคราะห์ดีเอ็นเอรหัสของเอนไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรสจะเกิดขึ้นในระยะ G2 
(4) ไมํมีข๎อใดถูก 

27.  เซลล์ในภาพข๎างลํางอยูํในระยะใดของการแบํงเซลล์ 
 
 
 
 

(1)  ระยะโพรเฟส       (2)  ระยะเมทาเฟส 
(3)  ระยะเทโลเฟส      (4)  ระยะอะนาเฟส 
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28.  บ๎านของบอยมีส่ีห๎องนอน ห๎องของบอยมีขนาดเล็กท่ีสุดเนื่องจากบอยเป็นน๎องคนเล็กของพี่น๎องสามคน ทํานคิดวําขนาด
ห๎องของบอยเทียบได๎กับเซลล์ใดตํอไปนี้ โดยให๎เซลล์ทุกชนิดดังกลําวเปรียบได๎กับห๎องนอนในบ๎านของบอย  
(1) tracheids      (2) fiber 
(3) collenchyma     (4) cork 

29.   ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) ของชบาเทียบได๎กับโครงสร๎าง (structure) ใดของเฟินข๎าหลวงหลังลาย    

(1) อวัยวะสร๎างเซลล์เพศเมีย (archegonium)   (2) ไซโกต  
(3) แกมีโทไฟต                  (4) อับสปอร์ (sporangium) 

30.  ถ๎าเราน าก่ิงน๎อยหนําพันธ์ุเพชรปากชํองมาทาบก่ิงต๎นน๎อยหนําพันธ์ุธรรมดา หลังจากท่ีทาบก่ิงประมาณ 1 เดือน ก่ิงพันธ์ุ
น๎อยหนําก็ติดกันกับก่ิงท่ีเป็นต๎นแมํ และอีกหนึ่งเดือนตํอมาก่ิงน๎อยหนําท่ีน ามาทาบนั้นแตกตาและยอดออกมาหลายยอด 
นอกจากแตกยอดแล๎ว ยังแถมออกดอกมาด๎วย เลยต๎องเด็ดดอกออกกํอน เพื่อให๎ก่ิงยอดน๎อยหนําได๎เจริญเติบโตเต็มท่ี 

        ทํานคิดวํา ข๎อใดไมํถูกต๎องเก่ียวกับข๎อความดังกลําวข๎างต๎น 
(1) น๎อยหนําพันธ์ุเพชรปากชํองนําจะเป็นพันธ์ุดี 
(2) การกระท าดังกลําวเป็นการใช๎เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมํ 
(3) การทาบก่ิงเป็นการขยายพันธ์ุพืชท่ีชํวยยํนระยะเวลาในการปลูก ให๎ได๎ผลผลิตเร็วขึ้น  
(4) น๎อยหนําพันธ์ุเพชรปากชํองเป็นพันธ์ุลูกผสม 

31.  เซลล์ของพืชท่ีไมํสามารถสร๎างอาหารเองได๎ จะรับอาหารจากเซลล์ท่ีเป็นแหลํงผลิตโดยวิธีใด  
(1) diffusion      (2) osmosis 
(3) transportation     (4) translocation 

32.  ข๎อใดตํอไปนี้ถูกต๎อง   
(1) ฝร่ังไร๎เมล็ดมีโครโมโซมเป็นจ านวน 3n    (2) ละอองเกสรของดอกพุดมีโครโมโซมเป็นจ านวน 3n 
(3) polar body มีโครโมโซมเป็นจ านวน 2n   (4) primordial germ cell มีโครโมโซมเป็นจ านวน 1n 

33.  ท่ีผํานมารัฐบาลสํงเสริมให๎เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นท าให๎เราเห็น
สวนยางพาราเพิ่มขึ้นมากในประเทศไทย นอกจากท่ีเคยพบในภาคใต๎ ทํานคิดวํา หากทํานเป็นเจ๎าของสวนยางพารา ทําน
จะกรีดยางเมื่อต๎นยางอายุเทําใดเพื่อให๎ได๎น้ ายางมากท่ีสุด  
(1) 3  ปี      (2) 5  ปี 
(3) 7  ปี      (4) ถูกทุกข๎อ 

34. น้ ายางท่ีได๎ในข๎อ 33  มาจากเนื้อเยื่อใด  
(1) ไซเลม      (2) แคมเบียม 
(3) โฟลเอ็ม      (4) อิพิเดอร์มิส 

35.  ในการศึกษาการแบํงเซลล์จ าเป็นต๎องเลือกเนื้อเยื่อท่ีเหมาะสม ทํานคิดวํานักเรียนนําจะมีโอกาสพบเซลล์ท่ีก าลังแบํงเซลล์
ได๎มากท่ีสุดจากตัวอยํางใดตํอไปนี้ 
(1) ขนรากของข๎าวในนา    (2) คอร์เท็กซ์ของต๎นข๎าว 
(3) เมล็ดข๎าวท่ีเพาะไว๎ในกระบะกํอนน าไปด านา  (4) รวงข๎าวพันธ์ุหอมดอกมะลิ 105 ท่ีเก็บเก่ียวในวันพํอ 
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36.  ทานตะวันมีจ านวนโครโมโซม 2n = 34 เมื่อ Microspore mother cell ของทานตะวันแบํงนิวเคลียส ในระยะโพรเฟส 1 
(prophase I) จะมีจ านวนโครโมโซม เทํากับ 
(1) 17 ไบวาเลนต์ (bivalent)    (2) 34 ไบวาเลนต์ 
 (3) 51 ไบวาเลนต์     (4) 68 ไบวาเลนต์ 

37.  ข๎อใดตํอไปนี้ไมํถูกต๎อง 
(1)   การสืบพันธ์ุของกล๎วยไม๎มีท้ังแบบอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศ 
(2)  ชนิดและปริมาณของแมลงท่ีชํวยในการผสมเกสรมีผลตํอความหลากหลายของกล๎วยไม๎ท่ีพบในธรรมชาติ 
(3)   เมล็ดกล๎วยไม๎สามารถงอกได๎ดีเชํนเดียวกับเมล็ดพืชอ่ืน 
(4)   สีของกลีบดอกกล๎วยไม๎สกุลฟาแลนอปซิสมีแอนโทไซยานินอยูํใน sap vacuole ชํวยในการดึงดูดความสนใจของ

แมลง   
38.  Megaspore ภายใน ovule และ microspore ภายใน anther ของดอกข๎าวโพดพัฒนาไปเป็นโครงสร๎างใดตามล าดับ   

(1) polar nuclei และ pollen    (2) egg และ sperm  
(3) embryo และ endosperm    (4) embryo sac และ pollen 

39.  ยีน G6PD เป็นยีนท่ีมีนักวิทยาศาสตร์รายงานผลงานวิจัยไว๎มากมาย ตัวอยํางเชํน Persico และคณะ ได๎ตีพิมพ์ผลงานการ
คัดแยกยีน G6PD ของมนุษย์ในวารสาร Nucleic Acids Research เมื่อปี คศ. 1986 เป็นต๎น 

        ทํานคิดวําข๎อความท่ีเก่ียวข๎องกับยีน G6PD ใดตํอไปนี้ไม่ถ ูกต้อง 
(1) โรคพรํองเอนไซม์ G6PD เป็นโรคทางพันธุกรรม 
(2) เอ็นไซม์ G6PD ดังกลําวถอดรหัสมาจากนิวคลีโอไทด์จ านวน 1,548 คํูเบส  
(3) G6PD เป็นเอนไซม์ส าคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึมในวิถี Pentose Phosphate Pathway (PPP) ของน้ าตาล    
     กลูโคสท่ีจะเปล่ียน NAD ไปเป็น NADH 
(4) ยีนท่ีเป็นรหัสของเอนไซม์ G-6-PD อยูํท่ีแขนข๎างยาวของ X chromosome (band X q 28) ใกล๎ชิดกับยีนของ 
      Factor VIII (เก่ียวกับภาวะตาบอดสี) 

40.  การศึกษาด๎านพันธุศาสตร์มักใช๎ส่ิงมีชีวิตต๎นแบบท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเชํนการเลือกใช๎ถ่ัวของเมนเดล ส าหรับจุลินทรีย์ท่ีถูก
เลือกเป็นส่ิงมีชีวิตต๎นแบบนั้นมีอยูํหลายสปีชีส์ด๎วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือ จุลินทรีย์ท่ีเป็นสาเหตุของโรคระบาดอยํางรุนแรง
ในภาคเหนือของประเทศเยอรมันในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.  2011 นั่นเอง ทํานทราบหรือไมํวําจุลินทรีย์นั้นคือ 
(1) Salmonella spp.     (2) Vibrio cholerae 
(3) Borrelia burgdorferi     (4) Escherichia coli 

41.  เอ็นไซม์ในข๎อใดตํอไปนี้สามารถตัดดีเอ็นเอท่ีมีล าดับนิวคลีโอไทด์ตํอไปนี้ได๎   
                       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’) 

 
 
 

http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/Salmonella
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42.  ข๎อใดท่ีไมํจ าเป็นต๎องใช๎ในกระบวนตัดตํอสารพันธุกรรมท่ีมีรหัสดังในข๎อ 41  เพื่อสร๎างส่ิงมีชีวิต 
แปลงพันธ์ุ  
(1) Reverse Transcriptase                (2) DNA template      
(3) DNA ligase                (4) restriction endonuclease 

43.  เมื่อให๎ปทุมมาดอกสีมํวงต๎นสูงและเป็นเฮทเธอโรไซกัสท าการผสมตัวเอง แล๎วน าเมล็ดไปเพาะเกิดต๎นใหมํจ านวน 100   
ต๎น จะมีดอกสีมํวงต๎นสูงประมาณก่ีต๎น  
(1) 75 ต๎น      2) 56 ต๎น 

   (3) 28 ต๎น      (4) 15 ต๎น 
44.  นายกนกและนางสาวขวัญใจตํางก็ปกติ แตํพํอของท้ังคํูเป็นโรคโลหิตไหลไมํหยุด ถ๎ากนกและขวัญใจแตํงงานกัน บุตรจะ

มีจีโนไทป์ก่ีแบบ 
(1) 8 แบบ      (2) 3 แบบ 
 (3) 4 แบบ          (4) 6 แบบ 

45.  ข๎อใดตํอไปนี้ไมํเก่ียวข๎องกับการใช๎ประโยชน์จากโครงการจีโนม  
(1) โครโมโซม X มีขนาดใหญํกวําโครโมโซม Y  
(2) การศึกษาจีโนมท าให๎ทราบถึงยีนท่ีอยูํบนโครโมโซมท้ังหมด 

         (3) การใช๎ยีนบ าบัดชํวยให๎ผ๎ูป่วยโรคมะเร็งสามารถหายได๎  
(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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47.  ผสมข๎ามข๎าวโพดสองพันธ์ุ แมํพันธ์ุมีฝักใหญํและเมล็ดสีเหลืองอํอน กับพํอพันธ์ุ ฝักเล็กเมล็ดสีมํวง    เมื่อน าเมล็ดรํุนลูก
ไปเพาะ ปรากฏวําได๎ข๎าวโพดลักษณะตํางๆดังนี้  

                                   ฝักใหญํ เมล็ดสีเหลืองอํอน 120 ต๎น ฝักใหญํ เมล็ดสีมํวง 124 ต๎น 
                                   ฝักเล็ก เมล็ดสีเหลืองอํอน  40 ต๎น ฝักเล็ก เมล็ดสีมํวง 38 ต๎น 
                                  โดยฝักใหญํเป็นยีนเดํน  F ฝักเล็กเป็นยีนด๎อย f 
                                 เมล็ดสีเหลืองอํอนยีนเดํน Y เมล็ดสีมํวงเป็นยีนด๎อย y 
        จีโนไทป์ของรํุนพํอแมํคือ   

(1) FfYY X Ffyy     (2) FFYy X Ffyy 
        (3) FYyy X FFyy                   (4) FfYy X Ffyy  

48.  จาก ข๎อ 47 ข๎อใดคือฟีโนไทป์ในรํุนลูกท่ีมีจีโนไทป์แบบเดียวเทํานั้น  
(1) ฝักเล็กเมล็ดสีเหลืองอํอน    (2) ฝักใหญํเมล็ดสีเหลืองอํอนกับฝักเล็กเมล็ดสีมํวง 

         (3) ฝักเล็กเมล็ดสีมํวง     (4) ฝักเล็กเมล็ดสีเหลืองอํอนกับฝักเล็กเมล็ดสีมํวง 
49.  สารใดตํอไปนี้ก าหนดโครงสร๎างของ  transfer RNA  

(1) messenger RNA      (2) ribosome 
  (3) ribosomal RNA     (4) DNA 

50.  ข๎อใดตํอไปนี้ไมํถูกต๎อง 
(1)   ทอกซิน (toxin) ของ Bacillus thuringiensis จะมีผลตํอส่ิงมีชีวิตเป้าหมายเทํานั้น โดยไมํมีผลตํอส่ิงมีชีวิตอ่ืน 
(2)  บริษัท Plant Genetic Systems ของประเทศเบลเยี่ยมเป็นผ๎ูสร๎างยาสูบดัดแปลงพันธุกรรมโดยน ายีน cry มาจาก 

Bacillus thuringiensis  
(3)  การน า Bacillus thuringiensis serovar israelensis   มาใช๎เพื่อควบคุมแลกก าจัดยุง เป็นวิธีการท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล๎อม 
(4)  ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม หรือฝ้ายบีทีนั้น มีช่ือยํอมาจาก Bacillus thuringiensis 

51.  สาเหตุของโรคสะเก็ดเงินเกิดจาก 
(1)  เซลล์มีลาโนไซต์ (melanocyt) ในผิวหนังช้ันหนังก าพร๎าไมํสร๎างรงควัตถุมีลานิน                                                                       
(2)  เซลล์มีลาโนไซต์ (melanocyt) ในผิวหนังช้ันหนังแท๎ไมํสร๎างรงควัตถุมีลานิน                                                                       
(3)  เซลล์ในผิวหนังช้ันหนังก าพร้าแบ่งเซลล์เร็วกว่าปกติ 
(4)  เซลล์ในผิวหนังช้ันหนังแท้แบ่งเซลล์เร็วกว่าปกติ 

52.  ข๎อใดกลําวถึงการหดตัวของกล๎ามเนื้อไมํถูกต๎อง 
(1) Actin เคล่ือน (slide) เข๎าหา myosin   (2) myosin เคล่ือน (slide) เข๎าหา actin 
(3) แถบทึบเทําเดิม     (4) แถบจางแคบลง 

 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_Genetic_Systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis_israelensis
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53.  โบท๏อก (botox) คือ........ 
ก. สารพิษ (toxin) จาก Clostridium botulinum   ข. สารพิษจาก Escherichia coli 
ค. ออกฤทธ์ิให๎กล๎ามเนื้อโครงรํางหดตัวแบบกระตุก ง. ออกฤทธ์ิให๎กล๎ามเนื้อโครงรํางเป็นอัมพาต 

(1) ก  ค      (2) ก  ง 
(3) ข  ค      (4) ข  ง 

54.  ข๎อใดเป็นกระดูกแกน (axial skeleton) 
(1)  กระดูกซ่ีโครง  กระดูกสะบัก    (2)  กะโหลกศีรษะ  กระดูกเชิงกราน 
(3)  กระดูกอก  กระดูกสันหลัง    (4)  กระดูกสะบัก  กระดูกเชิงกราน 

55. สัตว์ชนิดหนึ่งมีฟันบด (premolar)และฟันกราม (molar) เดํน สัตว์นี้นําจะมีทางเดินอาหารเป็นดังข๎อใด 
 ก. ล าไส๎ใหญํยาว   ข. ล าไส๎ใหญํส้ัน     ค.ไส๎ต่ิง(appendix) ยาว   ง. ไส๎ต่ิง (appendix) ส้ัน 

(1) ก  ค      (2) ก  ง 
(3) ข  ค      (4) ข  ง 

56. ข๎อใดเป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให๎แมลงสาบไมํตายทันทีหลังถูกตัดศีรษะ โดยแมลงสาบยังคงมีชีวิตได๎ราว  1-2 วันและจะตาย
เนื่องจากไมํได๎กินอาหาร 
(1) แมลงสาบเป็นสัตว์ท่ีตายยาก    (2) แมลงสาบหายใจด๎วยระบบทํอลม 
(3) แมลงสาบมีระบบไหลเวียนเลือดแบบเปิด  (4) แมลงสาบมีเมแทบอลิซึมต่ า 

57.  ข๎อใดล าดับขั้นตอนของกระบวนการหายใจเข๎าของสัตว์เล้ียงลุกด๎วยนมเชํน คนได๎ถูกต๎อง                                                                                 
 ก. ทรวงอก(ชํองอก)ขยาย ข. กล๎ามเนื้อกระบังลมและกล๎ามเนื้อยึดซ่ีโครงหดตัว   

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.  ข๎อใดล าดับความดันในเส๎นเลือดจากมากไปน๎อยได๎ถูกต๎อง                                                           
(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.  จ านวนประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิด เบต้า (Beta-Thalasemia) สูงมาก 
จัดเป็นโรคโลหิตจางชนิดหนึ่งและสามารถถ่ายทอดทางพันธ์ุกรรม สาเหตุของโรคนี้มีความผิดปกติของฮีโมโกลบินดัง
ข้อใด 
(1) ไมํมีสายโกลบินชนิดเบต๎า    
(2) ไมํมีสายโกลบินชนิดอัลฟา    
(3) ชนิด/จ านวนของกรดอมิโนในสายโกลบินชนิดเบต๎าผิดปกติ   
(4) ชนิด/จ านวนของกรดอมิโนในสายโกลบินชนิดอัลฟาผิดปกติ 
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60.  ข๎อใดเป็นการตํอต๎านเช้ือโรคและส่ิงแปลกปลอมแบบไมํจ าเพาะ 
             ก. การอักเสบ    ข. สารเมือกในชํองปากและชํองทวารดักจับเช้ือโรค ค. การมีไข๎   

(1) ก       (2) ข      
(3) ข  ค       (4) ก  ข  ค 

61.  ปลาฉลามเป็นสัตว์น้ าเค็ม ข๎อใดกลําวถึงกลไกการควบคุมเกลือแรํในของเหลวของปลาฉลามได๎ถูกต๎อง 
 ก.  มี rectal gland ท าหน๎าท่ีขับเกลือ   ข.  มี nasal gland ท าหน๎าท่ีขับเกลือ 
 ค. โครงสร๎างของเนฟรอนมีสํวน loop of Henle ยาว ง. โครงสร๎างของเนฟรอนมีสํวน loop of Henle ส้ัน  

(1)  ก  ค      (2)  ก  ง      
(3)  ข  ค      (4)  ข  ง 

 
62.  จากไดอะแกรมภูมิค๎ุมกันนี้ เซรํุมรักษาพิษงูเป็นภูมิค๎ุมกันชนิดใด 

 
 

ข๎อ Natural Artificial Passive Active 
(1) ×  ×  
(2)  × ×  
(3) ×   × 
(4)  ×  × 

 
63.  ข๎อใดเป็นข๎อมูลท่ีถูกต๎องท่ีสุดท่ีได๎จากภาพ 
 
   
 
 
 

(1) เสืออาศัยอยูํบนภูเขา    
(2) งูมีขนาดใหญํพอๆกับเสือ      
(3) อุณหภูมิรํางกายของเสือแปรผกผันตํออุณหภูมิของส่ิงแวดล๎อม      
(4) อุณหภูมิรํางกายของงูแปรผันตรงตํออุณหภูมิของส่ิงแวดล๎อม  
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64.  ข้อใดคือ สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ร๎ูสึกกระหายน้ ามากผิดปกติ หลังรับประทานอาหารรสเค็มจัด 
(1)  มีการหล่ังฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนจากอะดรีนัลคอร์เท็กซ์ออกมามาก   
(2) มีการหล่ังฮอร์โมน antidiureic hormonr (ADH) น๎อยกวําปกติ 
(3) สํวน loop of Henle ของเนฟรอนมีการดูดกลับน้ าเพิ่มขึ้น 
(4) รํางกายมีการขับเกลือสํวนเกินออกทางไต (เนฟรอน) มากกวําปกติ และในการขับเกลือสูญเสียน้ าออกมาด๎วย     

65.  ข๎อใดเรียงล าดับช่ือสัตว์ท่ีมีสมองสํวนกลาง (mid brain) จากขนาดใหญํไปเล็กได๎ถูกต๎อง (ถ๎าก าหนดให๎สัตว์ทุกชนิดมี
ขนาดหรือน้ าหนักเทํากัน) 
(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 มีเส๎นประสาท 10 คํู และมีเลือดดีไปเล้ียงอวัยวะตํางๆของรํางกาย  สัตว์ A อยูํในช้ัน (class) ใด 
(1) A mphibia      (2) Reptilia     
(3) Aves      (4) Pices 

67.  ข๎อใดเปรียบเทียบความแตกตํางของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติได๎ถูกต๎อง 
 

ข๎อ ระบบประสาทโซมาติก ระบบประสาทอัตโนวัติ 
หนํวยตอบสนอง จ านวน motor neuron  

ในวิถีประสาท 
หนํวยตอบสนอง จ านวน motor neuron  

ในวิถีประสาท 
(1) กล๎ามเนื้อลาย 1 กล๎ามเนื้อเรียบ 2 
(2) กล๎ามเนื้อลาย 2 กล๎ามเนื้อเรียบ 1 
(3) กล๎ามเนื้อเรียบ 1 กล๎ามเนื้อลาย 2 
(4) กล๎ามเนื้อเรียบ 2 กล๎ามเนื้อลาย 1 

 
68.เอกซอนมีเส๎นผําศูนย์กลาง 2 ไมโครเมตร มีความยาว 150 ไมโครเมตร และมีปลอกไมยีลินหุ๎ม ข๎อใดคือ เอกซอนท่ี
สามารถน า (สํง) กระแสประสาทได๎เร็วท่ีสุด 

ข๎อ ปลอกไมยีลินหุ๎มเอกซอนแตํละชํวงยาว (ไมโครเมตร) 
(1) 2 
(2) 3 
(3) 4 
(4) 5 

 
69.  อาการในข๎อใดเกิดจากการท างานของระบบประสาทซิมพาเทติก 
 ก. อาการหิวข๎าว  ข. มํานตาเปิดกว๎าง  ค. หัวใจเต๎นเร็ว 

(1)  ก      (2)  ข      
(3)  ก  ข      (4)  ข  ค 
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70.  ข๎อใดคือ สํวนประกอบของลูกนัยน์ตาช้ันกลาง(choroids) 
 ก. กระจกตา(cornea) ข. แก๎วตา(lens)     ค. มํานตา/ตาด า(iris) ง. ตาขาว 

(1)  ก  ข      (2)  ข  ค      
(3)  ค  ง      (4)  ข  ง 

71.  ข๎อใดกลําวถึงกลไกท างานของกล๎ามเนื้อมํานตาเพื่อปรับขนาดรูมํานตาได๎ถูกต๎อง 
ข๎อ แสงจ๎า แสงน๎อย 

กล๎ามเนื้อรัศมี
(radial muscle) 

กล๎ามเนื้อวงกลม 
(circular muscle) 

กล๎ามเนื้อรัศมี 
(radial muscle) 

กล๎ามเนื้อวงกลม 
(circular muscle) 

(1) คลายตัว คลายตัว หดตัว หดตัว 
(2) หดตัว หดตัว คลายตัว คลายตัว 
(3) คลายตัว หดตัว หดตัว คลายตัว 
(4) หดตัว คลายตัว หดตัว คลายตัว 

 
72.  การเดินทางของคล่ืนเสียงจากอากาศจนกระท่ังเกิดการได๎ยินเสียงของนักเรียน เหตุการณ์ในข๎อใดท่ีท าให๎เกิดการขยาย        
ของคล่ืนเสียงเพิ่มเป็น 22 เทํา 

(1) การส่ันของเยื่อแก๎วหู    (2) การโยกของกระดูก ในหูช้ันกลาง   
(3) การเกิดคล่ืนสูงของๆเหลวในทํอของคอเคลีย   (4) เสียงท่ีมีความถ่ีสูง 

73.  หลังกินอาหารประมาณ 1 ช่ัวโมงจะมีการหล่ังฮอร์โมนใดออกมามาก 
(1)  ธัยรอกซิน     (2)  อินซูลิน     
(3)  กลูโคคอร์ติคอยด์     (4)  มินเนอรัลโรคอร์ติคอยร์ 

74.  Neurohormone คือ ฮอร์โมนท่ีสร๎างจากเซลล์ประสาท ข๎อใดเป็น neurohormone 
 ก. Prolactin ข. Oxytocin ค. TSH  ง. ADH  

(1)  ก  ข      (2) ข  ค      
(3)  ค  ง      (4) ข  ค  ง 

75.  นางสาวราตรีมีรํางกายเต้ียแคระเมื่อเปรียบกับพี่น๎อง และมีระดับสติปัญญาต่ าด๎วย ถ๎าสาเหตุนี้เกิดจากการขาดฮอร์โมน A 
ต้ังแตํแรกเกิด ฮอร์โมน A นี้สร๎างจากตํอมไร๎ทํอใด 
(1) ตํอมใต๎สมองสํวนหน๎า    2)  ตํอมใต๎สมองสํวนหลัง 
(3)  ตํอมหมวกไต     (4)  ตํอมธัยรอยด์ 

76.  ข๎อใด ไมํใชํ  ช่ือของ Domain  
(1)   Bacteria  (2)  Archaea 
(3)   Prokarya   (4)  Eukarya 
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77.  ข๎อใด เป็นล าดับการเกิดเซลล์ยูคาริโอตจากวิวัฒนาการต่ าไปสูง  

(1)   A   C   B   E (2)   B   E   A   C 
(3)   C   A   E   B (4)   D   E   B   A  

78. ส่ิงมีชีวิตข๎อใด มีเซลล์คล๎ายแบบ C มากท่ีสุด  
(1)  ราเมือก (2)  อะมีบา 
(3)  ยูกลีนา (4)  ยีสต์ 

79.  จากค าตอบข๎อ 78  ใช๎อะไรเป็นเกณฑ์ในการบํงบอก  
(1)  นิวเคลียส (2)  ไมโทคอนเดรีย 
(3)  เอนโดพลาสมิกเรติคูลัม (4)   คลอโรพลาสต์   
 

 
 

80.  ส่ิงมีชีวิตใน Kingdom ใด ท่ีมีเซลล์แบบ prokaryotic cell  
(1)   A (2)   B 
(3)   C  (4)   E 

 
 
 
 
 

   จงใช๎ภาพเซลล์ A - E   ตอบค าถามข๎อ 77 - 79 

 

A B C D E 

A-E 
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81.  ข๎อใด เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีพบใน Kingdom C  
 
  

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

 

82.  ข๎อใดเป็นพืชไมํมีเนื้อเยือ่ล าเลียง 
 
 (1)   (2)   
 
 
 
   (3)    (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83.  ข๎อใด ท่ีเป็นพวกท่ีมีทวารหนักเกิดกํอนปากท้ังหมด  

(1)   A  C (2)   B  D 
(3)   E  G (4)   F  H 

84.  ข๎อใด ท่ีถูกจัดอยูํในกลํุมเดียวกันโดยใช๎ ลักษณะของตัวอํอนท่ีคล๎ายกัน  
(1)   A  B (2)   C  G 
(3)   D  H (4)   F  H 

จงใช๎ภาพสัตว์ A - H  ตอบค าถามข๎อ 83 - 84 
 

A B C 

F 
G 

H 
E 

D 
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85. สัตว์ชนิดใด ท่ีพบอาศัยในระบบนิเวศหาดหิน  
(1)  ล่ินทะเล (2)  จั๊กจั่นทะเล 
(3)  เหรียญทะเล (4)  แมงดาทะเล 

86.  ต๎นโกงกางอยูํในระบบนิเวศป่าไม๎ชนิดใด  
(1)  ป่าดิบเขา (2)  ป่าพรุ 
(3)  ป่าชายเลน (4)  ป่าเบญจพรรณ 

87.  จากค าตอบข๎อ 86  จัดอยูํในไบโอมแบบใด  
(1)  ไบโอมป่าดิบช้ืน (2)  ไบโอมป่าผลัดใบ 
(3)  ไบโอมป่าสน (4)  ไบโอมสะวันนา 

88.  เพรียงหินและสาหรํายท่ีอาศัยบนหินก๎อนเดียวกัน มีความสัมพันธ์แบบใด  
(1)  Protocooperation (2)  Competition 
(3)  Commensalism (4)  Predation 

89.  จากค าตอบข๎อ 88   มีสัญลักษณ์อยํางไร  
(1)    ,  (2)    , ○ 
(3)    ,  (4)    , ○ 

90.  ต๎นไม๎ A ต๎นหนึ่ง  มีหนอน B 150 ตัวมากินใบ และมีนก C 1 ตัวมาคอยกินหนอน  ลักษณะเชํนนี้เป็นโซํอาหารแบบใด  
(1)  Parasitic food chain (2)  Detritus food chain 
(3)  Grazing food chain (4)  แบบท่ี (2) หรือ (3) 

91. จากค าตอบข๎อ 90  จะมีปิรามิดจ านวนแบบใด  
 
 (1)    (2)   
 
 
 (3)   (4)   
 
92. สารใด ท่ีมีวัฏจักรไมํผํานอากาศ 

(1)  ฟอสฟอรัส (2)  คาร์บอน 
(3)  ไนโตรเจน (4)  ก ามะถัน 

 
 
 
 
 
 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 

A 
B 
C 
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93.                                มีกราฟการรอดชีวิตเป็นแบบใด  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94.  ในอํางเล้ียงปลาท้ังสอง ขาดส่ิงมีชีวิตในกลํุมใด  

(1)  Herbivore (2)  Carnivore 
(3)  Decomposer (4)  Producer 

95.  ปัจจัยท่ีจะมีผลตํอความสัมพันธ์ตํอการอยูํรํวมกันของหอยและสาหรํายคืออะไร  
(1)  อากาศ    (2)  ท่ีอยูํอาศัย  
(3)  อาหาร (4)  แสงสวําง 

96.  การเพิ่มประชากรแบบ exponential growth พบได๎ในประชากรใด 
(1)  กวาง     (2)  ปลา 
(3)  เสือ (4)  มนุษย์   

 
 
 

อัต
รา
กา
รร

อด
 

อายุไข 

อัต
รา
กา
รร

อด
 

อายุไข 

อัต
รา
กา
รร

อด
 

อายุไข 

อัต
รา
กา
รร

อด
 

อายุไข 

จงใช๎ภาพอํางเลี้ยงปลาระบบปิด A และ B ซ่ึงมีความสมดุล ตอบค าถามข๎อ 94 - 95 

A B 
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97.  ในพื้นท่ีนี้ ประชากรมีการกระจายแบบใด   

(1)  Uniform distribution    (2)  Random distribution        
(3)  Clumped distribution    (4)  Radial distribution    

98.  จากการใช๎กรอบนับประชากร พื้นท่ีนี้มีความหนาแนํนประชากรเป็นเทําใด   
(1)    8 หนํวย/ม.2    (2)    9 หนํวย/ม.2  
(3)  10 หนํวย/ม.2 (4)  11 หนํวย/ม.2 

99.  ในการศึกษาขนาดของประชากรนกท่ีอาศัยอยูํในบริเวณทํุงหญ๎าแหํงหนึ่ง  ได๎จับนกมา 20 ตัว  ท าเ คร่ืองหมายแล๎วปลํอย
กลับไป  อีกสัปดาห์ถัดมาได๎จับนกมาใหมํ ได๎จ านวน 30 ตัว ปรากฏวําพบนกท่ีท าเคร่ืองหมายอยูํ  5 ตัว   นักศึกษาคิดวํา
ประชากรนกในทํุงหญ๎าแหํงนี้มีนกประมาณก่ีตัว  
(1)  100 ตัว (2)  120 ตัว 
(3)  150 ตัว (4)  200 ตัว 

100. ข๎อใด ไมํจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ  
(1)  ออกซิเจน     (2)  ฝน 
(3)  หินปูน (4)  อุณหภูมิ    

 

ในการวัดขนาดประชากรในพื้นที่  36  ม. 2 
ด้วยกรอบนับประชากรขนาด 1 ม.2   
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