การสอบแขงขันเพื่อรับทุนฯ ไปศึกษาวิชา
ณ ตางประเทศ ประจําป 2550
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนตน)

วิชา คณิตศาสตร คะแนนเต็ม 100 คะแนน เวลา 3 ชัว่ โมง

สอบวันเสารที่ 23 ธันวาคม 2549

เวลา 9.00 – 12.00 น.

1. ขอสอบขอนีม
้ ี 3 ขอยอย คะแนนรวม 25 คะแนน แสดงวิธค
ี ํานวณทุกขอ
1.1 จากรูป วงกลมทั้งสองมีขนาดเทากัน โดยมีรัศมีเทากับ 1 หนวย
และมีจุดศูนยกลางอยางอยูบนเสนตรง BD
D
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD เทากับเทาไร
แสดงวิธีทําอยางละเอียดพรอมทั้งวาดรูปประกอบ (10 คะแนน)

A

1.2 จากรูป มุม ABC และมุม BDA ตางก็เปนมุมฉาก
ถา v + w = 35 และ x + y = 37 จงหา y
แสดงวิธีทําอยางละเอียด พรอมทั้งวาดรูปประกอบ (5 คะแนน)
B
w
C

v

y
D

A
x

ทุนเลาเรียนหลวง ระดับมัธยมฯ ตน 2550 หนา 1 _________

C

B

1.3 จากรูป ถาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยูภายในรูปแปดเหลี่ยมดานเทา เทากับ 4 ตารางหนวย
พื้นที่ของรูปแปดเหลี่ยมดานเทาเทากับเทาไร แสดงวิธีทําอยางละเอียดพรอมทั้งวาดรูปประกอบ (5 คะแนน)

2. มี 4 ขอยอย คะแนนรวม 25 คะแนน จงแสดงวิธีทําทุกขอ

2.1 สมนึกขับรถกลับบานตางจังหวัดซึ่งอยูหางจากที่ทํางานเปนระยะทาง 266 กิโลเมตร โดยเดินทางจาก
ที่ทํางานในเวลา 17.00 น. ซึ่งในชวงเวลานั้นทองฟายังสวางอยู ตอมาเวลา 18.30 น. หมดแสงอาทิตยทองฟามีด
สมนึกยังขับรถตอไปโดยลดอัตราเร็วลงนอยกวาอัตราเร็วที่ใชในชวงที่ทองฟายังสวางชั่วโมงละ 14 กิโลเมตร จนกระทั่ง
ถึงบานเวลา 20.30 น.
จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยของรถที่สมนึกขับในชวงที่ทองฟายังสวาง และระยะทางที่สมนึกขับรถในชวงทองฟามืด
(6 คะแนน)

2.2 นายแดงซื้อมะพราวน้ําหอมลูกใหญ และลูกเล็กรวมกัน 800 ลูก เปนเงิน 2000 บาท นํามาขายปลีก
ลูกใหญลูกละ 5 บาท ลูกเล็กลูกละ 4 บาท เมื่อขายหมดจะไดกําไรมากกวา 1500 บาท
จงหาวามีมะพราวน้ําหอมลูกเล็กจํานวนมากที่สุดไดกี่ลูก (5 คะแนน)

ทุนเลาเรียนหลวง ระดับมัธยมฯ ตน 2550 หนา 2 _________

2.3 นักเรียนกลุมหนึ่งเฉลี่ยกันออกคาเชารถที่ใชในการเดินทางทองเที่ยว ปรากฏวา
ถาจํานวนคนนอยลง 15 คน แตละคนจะตองออกเงินเพิ่ม 33 บาท แตถามีจํานวนคนเพิ่มขึน้ 15 คน
แตละคนจะออกเงินนอยลง 15 บาท
จงหาจํานวนคนที่ไปเที่ยวในครั้งนี้ และเงินคาเชารถที่แตละคนจาย (8 คะแนน)

2.4 จงวาดบริเวณที่สอดคลองความสัมพันธทั้งหมดที่กําหนดตอไปนี้
-3 ≤ x ≤ 3
-5 ≤ y ≤ 5
3y – 5x ≤ 15
5x – 3y ≤ 15
บอกลักษณะของบริเวณนี้ พรอมทั้งบอกพิกัดจุดยอด (6 คะแนน)

ทุนเลาเรียนหลวง ระดับมัธยมฯ ตน 2550 หนา 3 _________

3. ขอสอบนีม
้ ี 3 ขอยอย คะแนนรวม 25 คะแนน จงแสดงวิธท
ี ําทุกขอ

3.1 ยุพา และสาครไปเที่ยวสวนสนุกดวยกัน ที่สวนสนุกมีการระดมทุนหารายไดชวยการกุศล ดวยการเชิญชวน
ใหผูเขาไปเที่ยวสวนสนุกรวมเลนเกมชิงรางวัล ซึ่งกติกาในการเกมมีดังนี้
(1) ใหผูเลนหลับตาหยิบลูกแกวหนึ่งลูกจากกลองที่มีลูกแกวขนาด
เทากัน และมีสีตางๆ เปนจํานวนดังนี้
สีเขียว (•) 3 ลูก สีขาว (ο) 2 ลูก และสีแดง (⊗) 1 ลูก
(2) ใหผูเลนหมุนแปนกลมที่แบงเปนสามสวนเทาๆ กัน
และมีตัวเลข 0, 1, 2 เขียนกํากับไวในแตละสวน ดังรูป
โดยหมุนแปนเพียงหนึ่งครั้ง
2
(3) ถาผูเลนผูใดหยิบไดลูกแกวสีเขียว และหมุนแปนกลมแลว
1
เข็มบนแปนชี้ที่จํานวนคู ผูเลนนั้นจะไดรางวัลเปนพัดลม แตถาผลเปน
0
อยางอื่นแลว ผูเลนนั้นจะไดรางวัลเปนทอฟฟหาเม็ด
ยุพาเห็นกติกาแลว จึงชักชวนใหสาครเลนเกม โดยบอกวาสาครมีโอกาสมากกวา 50 เปอรเซ็นตที่จะไดพัดลม
เปนรางวัล เพราะลูกแกวสีเขียวมีจํานวนครึ่งหนึ่งของลูกแกวทั้งหมด แลวตัวเลขบนแปนกลมก็เปนจํานวนคูตั้งสองตัว
จากตัวเลขทั้งหมดสามตัว
สาครมีโอกาสมากกวา 50 เปอรเซ็นตที่จะไดพัดลมเปนรางวัลจริงหรือไม จงใชความรูทางคณิตศาสตรในการ
อธิบายเหตุผลใหชัดเจน (10 คะแนน)

3.2 ขอมูลชุดหนึ่งมีอยูทั้งหมด 5 จํานวน ถาคาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลชุดนี้เทากับ 82 และมัธยฐานของ
ขอมูลชุดนี้เทากับ 72 เมื่อทราบวาขอมูลสองจํานวนในชุดนี้ คือ 71 และ 100
จงหาขอมูลอีกสองจํานวนในขอมูลชุดนี้ (8 คะแนน)
3.3
´¹µÃÕ
40 ¤¹

ÈiÅ»a
25 ¤¹
ÀÒÉÒoa§¡ÄÉ
35 ¤¹

Çi·ÂÒÈÒÊµÃì
65 ¤¹

¤³iµÈÒÊµÃì
35 ¤¹

แผนภูมิรูปวงกลมดานซายมือ แสดงจํานวนนักเรียนที่สมัคร
เปนสมาชิกของชมรมตางๆ ของโรงเรียนแหงหนึ่ง
จากจํานวนนักเรียนเหลานี้ ถาสุมเลือกนักเรียน 3 คน เพื่อ
เปนตัวแทนของโรงเรียนไปเขาคายลูกเสือรวมกับโรงเรียนอื่น
จงหาความนาจะเปนที่จะไดสมาชิกของชมรมดนตรีอยางนอย
หนึ่งคนเปนตัวแทนโรงเรียน (7 คะแนน)

ทุนเลาเรียนหลวง ระดับมัธยมฯ ตน 2550 หนา 4 _________

4. ขอสอบนีม
้ ี 5 ขอยอย คะแนนเต็ม 25 คะแนน

4.1 ผลบวกของ 1/2, 1/6 และ 1/17 ของจํานวนประชากรของอําเภอ ก เทากับจํานวนประชากรของอําเภอ ข
และผลบวกของ 1/3, 1/5 และ 4/51 ของจํานวนประชากรของอําเภอ ก เทากับจํานวนประชากรของอําเภอ ค
ถาแตละอําเภอมีประชากรมากกวา 1,000 คน แตไมถึง 3,000 คน จงหาจํานวนประชากรของแตละอําเภอ
(5 คะแนน)

4.2 จํานวนใดมากกวา

2 30

หรือ

3 20

แสดงเหตุผลประกอบคําตอบดวย (5 คะแนน)

4.3 จงแสดงวิธีหาจํานวนเต็มบวกสองจํานวนที่ผลคูณของจํานวนทั้งสองคือ 100,000 โดยที่แตละจํานวน
ไมมี 0 ปรากฎอยูในหลักใด หลักหนึ่งเลยแมแตตัวเดียว (5 คะแนน)

4.4 จํานวนเฉพาะระหวาง 200 กับ 270 มีกจี่ ํานวน จํานวนใดบาง
(แสดงวิธีที่ใชตรวจสอบดวยวาจํานวนนั้นๆ เปนจํานวนเฉพาะ) (5 คะแนน)

ทุนเลาเรียนหลวง ระดับมัธยมฯ ตน 2550 หนา 5 _________

4.5 จงเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่มี 3 หลักจํานวนหนึ่ง แลวเขียนตัวเลขเดิมซ้ําอีกครั้ง จะไดตัวเลขแสดง
จํานวนที่มี 6 หลัก จงอธิบายวา ทําไมจํานวนที่มี 6 หลักที่เขียนโดยวิธีดังกลาวจึงมี 7, 11 และ 13 เปนตัวประกอบ
เสมอ (5 คะแนน)
วันทีส่ บ
ิ เจ็ด เดือนสิบเอ็ด พอศอสองหาหาหนึง่

ทุนเลาเรียนหลวง ระดับมัธยมฯ ตน 2550 หนา 6 _________

