ขอสอบแขงขันคณิตศาสตร ปการศึกษา 2535
ระดับประถมศึกษา
ตอนที่ 1 จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง เพียงขอเคียวจาก ก.ถึง ง.
1. สมการในขอใคมีคําคอบมากกวา 18
ก. 1656 ÷ ข = 92
ข. ข × 18 = 378
ค. ข + 192 = 200
ง. 218 - ข = 200

2. นุซามีอายุ 24 ป นุซาออนกวานุดี ก ป นุซากับนุดีมีอายุรวมกัน 50 ป นุดีมีอายุกี่ปชอใคเปนสมการแสคง
ปญหาดังกลาว
ก. 24 + (24 - ก) = 50
ข. 50 - ก = 24 + ก
ค. 24 - ก = 50
ง. 24 + (24 + ก) = 50

3. มีเงินเหรียญ 1 บาทอยูในกระเปา 30 เหรียญ และมีเงินเหรียญ 5 บาท อยูบนโตะอีกจํานวนหนึ่ง รวมเงิน
ทั้งสองซนิคได 60 บาท จงหาจํานวนเงินเหรียญทั้งหมด
ก. 46
ข. 36
ค. 26
ง. 6

4. จงหาผลลัพธของการบวก และการลบตอไปนี้เมื่อ ก, ข, ค เปนตัวเลขตางกัน
ก. 27,600
ข. 36,013
ค. 34,013
ง. 24,007

23,5ก9 +
37,ข54
ค1,283
37,กขค -

5. จ กับ ซ เขียนในรูปการคูณของจํานวนเฉพาะไดดังนี้
จ=2x2xคxร
ซ=2xคxรxม
ถา ห.ร.ม. ของ จ กับ ซ เปน 70 และ ค.ร.น. เปน 420 ขอใดผิด
ก. จ = 140
ข. ม = 5
ค. ช = 210
ง. ค x ร = 35

6. จํานวนเฉพาะสองจํานวนที่มีผลตางเปน 2 เรียกวา จํานวนเฉพาะคูแฝค เชน 31 กับ 29 เปนจํานวนเฉพาะคู
แฝด จงคนหาจํานวนเฉพาะคูแฝคที่อยูระหวาง 1 และ 20 ทั้งหมคกี่คู
ก. 1
ข. 3
ค. 2
ง. 2

7. เชือก 3 เสนยาว 18, 45 และ ก เมตร นํามาตัดเปนทอนใหยาวเทากัน และยาวที่สุดโดยไมเหลือเศษ ได
รวมทั้งหมค 28 ทอน จงหาความยาวของเชือกเสนที่สาม
ก. 7 เมตร
ข. 9 เมตร
ค. 21 เมตร
ง. 180 เมตร

8. นาย ก ทํางานติดตอกัน 5 วันแลวหยุค 1 วัน นาย ข ทํางานติคคอกัน 6 วัน แลวหยุค 1 วัน สวนนาย ค
ทํางานติดตอกัน 7 วัน แลวหยุค 1 วัน จํานวนวันนับตั้งแตเริ่มทํางานพรอมกัน จนถึงวันหยุคพรอมกันทั้งสามคนเปน
ครั้งแรกรวมทั้งสิ้นกี่วัน
ก. 336
ข. 210
ค. 168
ง. 42

9. นันทิดาวางกลวยไวเปนกอง กองละ 30 หวี เมื่อนับรวมทั้งหมคมีกลวย 120 หวี แตละกองมีกลวยสุก
กองละ 10 หวี จงหาจํานวนกลวยดิบทั้งหมค
ก. 40 หวี
ข. 50 หวี
ค. 60 หวี
ง. 80 หวี

10. ปุยสูตร 16-20-0 ปริมาณ 1 เมตริกตัน ราคา 4,894 บาท นํามาแบงใสถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม โคยเสียคา
ถุง และคาบรรจถุงละ 5 บาท จงหาราคาตนทุนตอ 1 ถุง (1 เมตริกตัน = 1,000 กิโลกรัม)
ก. 24.47 บาท
ข. 29.47 บาท
ค. 19.47 บาท
ง. 4,894 บาท

11. ราคาขายบานหลังหนึ่งถาซื้อดวยเงินสคเปนเงิน 1,599,000 บาท แตถาซื้อแบบผอนซําระ จะตอง
จายเงินในวันตกลงทําสัญญาซื้อขายเปนเงิน 500,000 บาท ที่เหลือผอนซําระเปนเดือน เดือนละ 32,000 บาท เปน
เวลานาน 50 เดือน ราคาขายแบบผอนชําระมากกวาราคาเงินสคเทาใด
ก. 501,000 บาท
ข. 51,000,000 บาท
ค. 2,100,000 บาท
ง. 3,699 000 บาท

12. ฉันมึเงิน 400 บาท นําไปฝากธนาคาร

1
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ของเงินที่มี ตอมาฉันใชเงินไป

ฝากธนาคาร จงหาจํานวนเงินที่เหลือจากการใชแและฝากธนาคาร
ก. 50 บาท
ข. 100 บาท
ค. 250 บาท
ง. 285 บาท

1
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ของเงินที่เหลือจากที่นําไป

13. ชั่วโมงแรกรถยนตแลนไดระยะทาง 78.64 กิโลเมตร ขั่วโมงที่สองแลนไดระยะทางมากกวาชั่วโมงแรก
1
8

ของระยะทางที่แลนไดในชั่วโมงแรก อยากทราบวาในเวลาสองชั่วโมงรถยนตแลนไดทางกึ่กิโลเมตร

ก. 6.83
ค. 88.47

ข. 68.81
ง. 167.11

14. แมคาซื้อผลไมราคา 2,750 บาท เปนคาแตงโม

1
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ของคาผลไมทั้งหมด เปนคาซมพู

1
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ของเงินที่

เหลือจากการซื้อแตงโม นอกนั้นเปนเงินคามังคุด อยากทราบวาซื้อมังคุดเปนเงินกี่บาท
ก. 2,500
ข. 1,875
ค. 875
ง. 625

15. ลวคเสนแรกยาว 2 เมตร ตัดใหเหลือ
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ของความยาวเดิม แลวนําสวนที่เหลือนี้มาเปรียบเทียบกับลวค

เสนทึ่สอง ซึ่งมีความยาว 0.89 เทาของ 5 เชนติเมตร ลวดสองเสนยาวตางกันกี่เชนติเมตร
ก. 155.55
ข. 44.45
ค. 36.45
ง. 35.55

16. ประกอบหนักเปน 0.8 เทาของพนิจ และประกอบหนักเปน 2.6 เทาของซาญ ถาซาญหนัก 29.6
กิโลกรัม พินิจจะมีน้ําหนักกี่กิโลกรัม
ก. 92.5
ข. 74
ค. 59.2
ง. 29.6

17. เหล็กแผนหนึ่งยาว 47.40 เมตร อีกแผนหนึ่งยาว 39.50 เมตร ถานํามาตัดเปนทอนยาวเทาๆ กัน โดยไม
เหลือเศษและใหยาวที่สุดที่จะเปนไปได จะตัดใดกี่ทอน
ก. 6
ข. 5
ค. 8
ง. 11

18. ขวคใบหนึ่งมียา 150 มิลลิลิตร ถารับประทานครั้งละ 1 ชอนชา วันละ 3 ครั้ง จะหมคในกึ่วัน
(1 ชอนชา ประมาณ 5 มิลลิลิตร)
ก. 6
ข. 7
ค. 8
ง. 10

19. ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีนักเรียน 300 คน สอบผานจุดประสงครอยละ 95 ของนักเรียนชั้นนี้ เมื่อนํานัก
รียน ที่สอบไมผานมาสอนซอมเสริมแลวสอบใหฆปรากฏวาสอบผานอีก 10 คน นักเรียนที่สอบไมผานหลังซอมเสริม
มีจํานวนกี่คน
ก. 5
ข. 15
ค. 20
ง. 25

20. ในการวัดผลการเรียนกลุมการงาน และพื้นฐานอาชีพ มึคะแนนเต็ม 120 คะแนน สุชาคาสอบไดรอย
ละ 80 ของคะเเนนเต็ม ขาคอีกกี่คะแนนสุชาคาจึงจะไดคะแนนเต็ม
ก. 4
ข. 20
ค. 24
ง. 40

21. อาหารสัตวชนิคหนึ่งหนัก 30 กิโลกรัม ประกอบควยเนื้อละเอียด 12 กิโลกรัม กระดูกปน 6 กิโลกรัม ที่
เหลือ เปนกากมัน กากมันคิคเปนรอยละเทาใดของอาหารสัตวทั้งหมด
ก. 10%
ข. 20%
ค. 40%
ง. 45%

22. ฟารมเปคแหงหนึ่งมีเปด 400 ตัว เปนตัวผูรอยสะ 72 ของเปดทั้งหมค เปนเปดตัวเมียนอยกวาเปดตัวผู
ก. 288
ข. 176
ค. 112
ง. 44

23.

รูปที่แสคงดวยเสนทึบสรางจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูป
แตละรูปอยูบนดานของรูปหาเหลี่ยมดานเทา
ถารูปที่แสคงดวยเสนทึบมีความยาวรอบรูป75 เซนติเมตร
ความยาวรอบรูปของรูปหาเหลี่ยมดานเทาที่แสคง
ดวยเสนประยาวกี่เซนติเมตร
ก. 75
ข. 50
ค. 25
ง. 20

24. ถังน้ําทรงกระบอกมีความจุ 3.6 ลิตร และมีน้ําเต็มถัง เทน้ําจากถังน้ําลงในถาคทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มี
ความยาว 30 เซนติเมตร ความกวาง 20 เซนติเมตร และความสูง 9 เซนติเมตร ขอใดเปนสิ่งที่เกิคขึ้น
ก. น้ําลนถาด
ข. น้ําเต็มถาดพอดี
ค. ระดับน้ําในถาดสูงครึ่งหนึ่งของถาด

ง. ระดับน้ําในถาดสูง

2
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ของถาด

25. รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ต ถ ท น มีดานยาว 4 เซนติเมตร ดานกวาง 3 เซนติเมตรเสนทแยงมุมยาว 5
เซนติเมตร เขียนรูปวงกลมใหมีจุด ต ถ ท และ น อยูบนเสนรอบวง รูปวงกลมนี้มีเสนรอบวงยาวประมาณกี่
เซนติเมตร
ก. 12
ข. 14
ค. 15.71
ง. 19.64

26. รูปสามเหลี่ยมดานเทา ก ข ค
และ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ก ง ค อยูบนฐาน
เดียวกัน โดยมี ก ค ง เปนมุมฉาก ดังรูป
มุม ก ง ค มีขนาคเทาใด
ก. 45o
ข. 30 o
ค. 29o
ง. 28o

27. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีพื้นที่ 64 ตารางเซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกรูปหนึ่งมีเสนรอบรูปยาวกวา
รูปแรก 10 เซนติเมตร รูปที่สองมีพื้นที่มากกวารูปแรกกี่ตารางเซนติเมตร
ก. 6.25
ข. 25.00
ค. 46.25
ง. 105.00

28. จากรูป กข ยาว 14 เซนติเมตร
คง ยาวเปนสองเทาของ กข
สวนที่แรเงามีพิ้นที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตร
ก. 77
ข. 70
ค. 47
ง. 35

29.

จากรูป กขคง เปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ตอ
งค ไปถึง จ โดยที่ คจ = งค ลาก จข และ ขง
ขอใคตอไปนี้ไมถูกตอง
ก. มุม คขจ = มุม ขจค
ข. มุม ขคง = มุม คงข
ค. มุม ขจค =

1
×
2

มุม ขคง

ง. มุม ขคจ = มุม คงข + มุม คขง

30. จงเขียนเครื่องหมาย 3ลงในตารางที่แสคงสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม
ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

ชองที่ 1
เสนทแยงมุม
ยาวเทากัน

ชองที่ 2
เสนทแยงมุม
แบงครึ่งซึ่งกันและกัน

ชองที่ 2
เสนทแยงมุม
ตัดกันเปนมุม
ฉาก

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
รุปสี่เหลี่ยมดานขนาน
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว
เมื่อเขียนเครื่องหมาย 3 แลว ชองที่เทาใด มีจํานวนเครื่องหมาย 3 มากที่สุด
ก. ชองที่ 2
ข. ชองที่ 3
ค. ชองที่ 2 และชองที่ 3
ง. ชองที่ 2 และชองที่ 4

31. รูปนี้แสคงวิธีการแบงครึ่ง กข ดวยวง เวียน
ขอความใดเปนเหตุผลที่แสดงวา คง แบงครง กข
ก. เพราะ กคขง เปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ข. เพราะ กคขง เปนรูปสี่เหลี่ยมรูปวาว
ค. เพราะ กคขง เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ง. เพราะ กคขง เปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน

ชองที่ 4
เสนทแยงมุมแตละเสน
แบงรูปสี่เหลี่ยมเปนรูป
เทากันสองรูป

32. กําหนค กขคง เปนรูปสี่เหลี่ยมใคๆ จ ฉ ช ซ เปนจุคกึ่งกลางของดาน กข ขค คง และ งก ตามลําดับ
จฉชซ เปนรูปสี่เหลิ่ยมซนิดใด
ก. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ข. รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
ค. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกรูปปูน
ง. รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว

33. สุภาเดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 50 เมตร แลวหมุนตัวไปทางซายมือ 45o มองเห็นวัดอยูตรงหนา
จึงเดินไปเปนระยะทาง 80 เมตร จากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเปนระยะทาง 50 เมตร
อยากทราบวาขณะนี้สุภายีนอยูทางทิศใดของจุดเริ่มตนและยืนหางจากจุคเริ่มตนเปนระยะทางเทาใด
ก. ทิศเหนือและระยะทาง 50 เมตร
ข. ทิศใตและระยะทาง 50 เมตร
ค. ทิศตะวันออกและระยะทาง 80 เมตร
ง. ทิศตะวันตกและระยะทาง 80 เมตร

34. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรายจายประจําเดือนของนางสาวสุภาพ มารยาทดี ซึ่งไดรับเงิน
เดือนเดือนละ 9,600 บาทขอใดตอไปนี้ ไม ถูกตอง
ก. สุภาพจายคาอาหาร 3,600 บาท
ข. สุภาพฝากเงินออมทรัพยนอยกวาคาเสื้อผา 1,200 บาท
ค. สุภาพจายคาใชจายอื่นๆ นอยกวาคาที่พัก 706.40 บาท
ง. สุภาพจายคาอาหารมากกวาเงินออพรัพย 2,400 บาท

35. จํานวนเพลิงไหมทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาทในป พ.ศ. 2533

ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม จํานวนเพลิงไหมทั่วราชอาณาจักรที่มีสาเหตุมาจากความประมาท
เฉลี่ยแลวเดือนละกี่ครั้ง
ก. 63
ข. 50
ค. 9
ง. 7

ตอนที่ 2 จงเติมคําตอบในกระดาษคําตอบ
1. จงหาจํานวนสี่หลักซึ่งมีคาประมาณเจ็ดพัน แตละหลักเปนเลขคูทั้งหมดและไมซ้ํากัน และคาของตัวเลข
ในหลักสิบเปน 5 เทาของคาของตัวเลขในหลักหนวย

2. พ.ศ.2532 ไทยผลิตขาวได 9.9 ลานเมตริกตัน และดินเดียผลิตขาวไดเปน 6.4 เทาของไทย ตอมา พ.ศ.
2533 ไทยผลิตขาวได 11.3 ลานเมตริกตัน ไทยผลิตไดเปน 0.17 เทาของอินเดีย สองปดังกลาวอินเดียผลิตขาวได
เทาใด (คิดทศนิยม 2 ตําแหนง)

3. ที่ดิน

48
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ไร แบงขายไปครั้งแรก

1
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ของทั้งหมด สวนที่เหลือแบงขายไปอีกในราคาตารางวาละ

30,000 บาท ไดเงิน 36 ลานบาท หลังจากขายครั้งที่สองแลวจะเหลือที่ดินเทาใด

4. ขายรถยนตเกาคันหนึ่งราคา 120,000 บาท ผูขายจายคานายหนา 5% ของราคาขายและนายหนาจะตอง
จายเงินคาบริการ 1% ของคานายหนา นายหนาจะเหลือเงินคานายหนาเทาโด

5. ติดราคาขายเกาอี้ไว 900 บาท โดยคิดกําไร 20% ถาลดราคาใหผูซื้อ 10% ของราคาที่ติดไวจะไดกําไร
เทาใด

6. จงเขียนสมการแสดงขอความตอไปนี้ “ผลตางของสองเทาของจํานวนจํานวนหนึ่ง กับสิบ เปนสามสิบ
สี่”

7. ปริซมึ ฐานสามเหลี่ยมตันแทงหนึ่ง มีหนาตัคเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทาซึ่งมีความยาวดานละ 4
เซนติเมตร สูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร หนาขางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนฝา มีดานยาว 32 เซนติเมตร
จงหาพื้นที่ผิวของปริซึม

8. กขคง เปนรูปสี่เหลี่ยมรูปวาว ตอ คง, กง
และ ขง ไปถึงจุด จ, ซ และ ฉ ตามลําคับ ทําใหเกิค
รูปสี่เหลี่ยมรูปวาวอีกรูปหนึ่งคือ งซฉจ
ถา มุม ขกง = 90 o และ มุม ขคก = 25o
จงหาขนาคของ มุม จงซ

9.

ถาซื้อ

และ

อยางละ 1 กิโลกรัม จะตองจายเงินเทา ใด

10. เทแปงทําขนมปริมาณ 5 ลิตร ใสถาดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกวาง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร แลว
เทแปงใสถาคใหสูงถาคละ 2.5 เซนติเมตร นําไปขายถาดละ 22 บาท ขายหมดไดเงินเทาใด

