สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ขอสอบแขงขันคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2536
ระดับประถมศึกษา
ตอนที1่ จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพึยงขอเดียว
1. ผลบวกของจํานวนเฉพาะตั้งแต 1 ถึง 30 เปนเทาไร
ก. 129
ข. 130
ค. 337
ง. 465

2. สวนหยอมบริเวณมุมตึกเปนรูปสามเหลี่ยมมีความยาวของดานดังนี้คือ 9 เมตร 90 เซนติเมตร 5 เมตร
40 เซนติเมตร และ 6 เมตร 75 เซนติเมตร ตองใชไมวัดยาวที่สุดเทาไรจึงจะวัดความยาวดานทุกดานไคเปนจํานวน
นับพอดี
ก. 5 เซนติเมตร
ข. 22 เซนติเมตร
ค. 45 เซนติเมตร
ง. 90 เซนติเมตร

3. คาโดยสารรถรับจางมี 2 แบบ ดังนี้
แบบทีห่ นึง่
คาโดยสาร 2 กิโลเมตรแรกราคา 35 บาท 10 กิโลเมตรถัคไปราคากิโลเมตรละ 5 บาท
ระยะทางตอไป ราคากิโลเมตรละ 4 บาท
แบบทีส่ อง
คาโดยสารกิโลเมตรแรก 20 บาท กิโลเมตรตอๆ ไปราคากิโลเมตรละ 6 บาท
จงเปรียบเทียบคาโดยสารทั้ง 2 แบบ เมื่อโดยสารเปนระยะทาง 27 กิโลเมตร
ก. แบบที่หนึ่งแพงกวาแบบทีสอง 4 บาท
ข. แบบที่สองแพงกวาแบบทีหนึ่ง 31 บาท
ค. แบบที่หนึ่งเทากับแบบทีสอง
ง. โจทยใหขอมูลไมเพียงพอในการหาคําตอบ

4. ในการแบงเงินทุนจํานวน 5,000 บาท ใหนักเรียน 2 คน โดยมีเงื่อนไขคังนี้คือเมื่อคนแรกได 1 บาท
คนที่สองจะได 1.50 บาทเสมอ นักเรียนคนที่สองไดรับเงินทุนเทาไร
ก. 2,500 บาท
ข. 3,000 บาท
ค. 3,500 บาท
ง. 4,000 บาท

5. ในการลงทุนซื้อหนังสือมาขาย ราคาทุนของหนังสือมีตั้งแตเลมละ 20 บาท ถึง 50 บาท ราคาขายมี
ตั้งแตราคาเลมละ 25 บาท ถึง 58 บาท เมื่อขายหนังสือได 8 เลม อาจจะไคกําไรสูงสุคเทาไร
ก. 40 บาท
ข. 64 บาท
ค. 264 บาท
ง. 304 บาท

6. ราตรีซื้อแสตมปดวงละ 2 บาท 120 ควง และแสตมปดวงละ 3 บาท อีกจํานวนหนึ่งรวมแลวจายเงิน
ไปไมเกิน 500 บาท ราตรีซื้อแสตมปดวงละ 3 บาท ไดอยางมากทีสุดกี่ดวง
ก. 86
ข. 87
ค. 166
ง. 197

7. จากจํานวน 55.55 คาของ 5 ทางซายมือสุดเปนกื่เทาของคาของ 5 ทางขวามือสุด
ก. 50 เทา
ข. 100 เทา
ค. 1,000 เทา
ง. 5,000 เทา

8. ฉันมีเงิน 61 บาท แบงใหตุม ขาว และแดง ตุมไดมากกวาขาว 12 บาท ขาวไดมากกวาแดง 8 บาท
แดงไครับเงินกี่บาท
ก. 41
ข. 27
ค. 21
ง. 11

A

ก.
ค.

9. ครึ่งหนึ่งของผลตางของจํานวนจํานวนหนึ่งกับ 50 เปน 65 ขอใดแสดงสมการของขอนี้ เมื่อกําหนดให
เปนจํานวนจํานวนหนึ่ง
1
( A − 65) = 50
2
1
A − 50 = 65
2

ข.
ง.

1
A − 65 = 50
2
1
( A − 50) = 65
2

10. ในปจจุบันบิดามีอายุมากกวาบุตร 25 ป แตอีก 5 ปขางหนาบิดาจะมีอายุ 45 ป ปจจบันบุตรมีอายุ
เทาไร
ก. 10 ป
ค. 20 ป

ข. 15 ป
ง. 25 ป

11. พอคาซื้อสมมาราคากิโลกรัมละ 26.25 บาท ขายสมไปราคากิโลกรัมละ 32.50 บาท ถาจะขายให
ไดกําไร 150 บาท พอคาตองขายสมไปทั้งหมดกี่กิโลกรัม
ก. 240
ข. 50
ค. 34
ง. 24

12. โสภาใชเงินไป
เงินอยูเทาไร
ก. 200 บาท
ค. 336 บาท

3
8

ของเงินที่มีอยู เงินทีเหลือแบงไปซื้อของ 75 บาท และเก็บไว 50 บาท เดิมโสภามี
ข. 328 บาท
ง. 408 บาท

จงใชตารางตอไปนี้ตอบคําถามขอ 13- 14
ผลของการตรวจสุขภาพของนักเรียน 51 คน
นักเรียน
ชาย หญิง
สุขภาพ
(คน) (คน)
ฟนพุ
15
18
สายตาสั้น
5
4
13. จํานวนนักเรียนชายฟนพุคิดเปนเศษสวนเทาไรของจํานวนนกเรียนฟนผุทั้งหมด
ก.
ค.

3
10
6
11

ข.
ง.

5
11
15
41

14. จํานวนนักเรียนสายตาสั้นคิดเปนเศษสวนเทาไรของจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ก.
ค.

3
17
11
14

ข.
ง.

3
14
11
17

15. คาบริการในการเลนสกีน้ํา 800 บาท ตอชั่วโมง เศษของเวลาที่เกินครึ่งชั่วโมงคิดเปนหนึ่งชั่วโมง และ
เศษของเวลาที่นอยกวาหรือเทากับครึ่งชั่วโมงคิดเปน 450 บาท ถาเลนสกีน้ํา
ก. 5,000 บาท
ค. 4,450 บาท

ข. 4,950 บาท
ง. 4,400 บาท

16. มาลีดื่มน้ําหวานครั้งแรกครึ่งขวค ดื่มครั้งที่สอง
100 มิลลิลิตร มาลีดื่มน้ําหวานครึ่งที่สองเทาไร
ก. 150 มิลลิลติ ร
ค. 600 มิลลิลิตร

17.

3
4

5

1
2

ชั่วโมง จะตองเสียเงินเทาไร

ของที่เหลือ และเหลือน้ําหวานในขวคอีก

ข. 300 มิลลิลิตร
ง. 800 มิลลิลติ ร

ราคาสินคาในตลาดชวงตนปและปลายป
สินคา
ราคาตนป
ราคาปลายป
กก. ละ 75 บาท กก. ละ 81 บาท
เนื้อหมู
กก. ละ 25 บาท กก. ละ 28 บาท
ปลานิล
โหลละ 22 บาท
โหลละ 20 บาท
ไข
กก. ละ 50 บาท กก. ละ 55 บาท
ไก

สินคาชนิดใดมีเปอรเซ็นตการเพิ่มราคาจากตนปมากที่สุด
ก. เนื้อหมู
ข. ปลานิล
ค. ไข
ง. ไก

18. ติดราคาขายสินคาโดยคิดกําไร 250% จะประกาศลดราคากี่เปอรเซ็นตจากราคาที่ติดไวจึงจะเทาทุน
ก. 30
ข. 25
ค. 22
ง. 20

19. มีขาวสาร 256 กระสอบ หนักกระสอบละ 50 กิโลกรัม ตองการขนยายโดยใชเรือลําหนึ่งซึ่งบรรทุก
ของไดหนักไมเกิน 2,400 กิโลกรัม จะตองใชเรือขนยายอยางนอยที่สุคกี่เที่ยว
ก. 4
ข. 5
ค. 6
ง. 7

20. สหกรณแหงหนึ่งจายเงินปนผลใหสมาชิก 12% ของราคาหุนและจายเงินคืนอีก 5% ของยอดซื้อสินคา
ถานิดมีหุน 500 บาท และซื้อสินคาจากสหกรณเปนเงิน 12,000 บาท สิ้นปนิดจะไดเงินจากสหกรณเทาไร
ก. 2,460 บาท
ข. 1,200 บาท
ค. 660 บาท
ง. 60 บาท

21. ติ๋วฝากเงินกับธนาคารไว 40,000 บาท ธนาคารใหคอกเบี้ยรอยละ 10 ตอป และจะตองถูกหักภาษี
รอยละ 15 ของดอกเบี้ยเมื่อครบ 1 ป ติ๋วถอนเงินไดทั้งหมคเทาไร
ก. 44,600 บาท
ข. 44,000 บาท
ค. 43,600 บาท
ง. 43,400 บาท

22. เดี๋ยวนี้ลําดวนลางจานดวยวิธีรองน้ําใสกะละมังครั้งละ 8 ลิตร จํานวนสองครั้ง เมื่อกอนลําควนลาง
จานโดยเปดกอกตลอดเวลานาน 5 นาที จึงลางเสร็จ ถา 1 นาที น้ําไหลออก 9 ลิตร ลําดวนประหยัดน้ําไดกี่ลิตร
ก. 61
ข. 45
ค. 29
ง. 16

23. แตละวันรางกายคนตองสููเสียน้ําประมาณ 2,500 มิลลิลิตร ซึ่งไดน้ําชดเชยจากอาหาร 40% ของ
ปริมาณน้ําที่สูญเสีย และจากปฏิกริยากายในเซลอีก 12% ของปริมาณน้ําที่สูญเสียที่เหลือไดจากการดื่มน้ํา จะตอง
ดื่มน้ําอีกเทาไร น้ําในรางกายจึงพอดีกับทีสููเสียไป
ก. 1.3 ลิตร
ข. 1.2 ลิตร
ค. 1 ลิตร
ง. 0.3 ลิตร

24. ขอใดเปนจริงสําหรับรูปสี่เหลึ่ยมผืนผาทุกรูป แตไมเปนจริงสําหรับรูปสี่เหลี่ยมดานขนานใคๆ
ก. คานตรงขามยาวเทากัน
ข. เสนทเสัยงมุมยาวเทากัน
ค. ดานตรงขามขนานกัน
ง. มุมตรงขามมีขนาคเทากัน

25. สวนประกอบของ ∆ กขค ในขอใด ที่ทําใหเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา
ก. กข = ขค = 8 ซม.
ข. มุม กขค = 60 o = มุม กคข
ง. มุม กขค = 60 o , กข = 8 ซม.
ค. มุม กขค = 90 o , กข = กค

26. กระจกรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแผนหนึ่งมีความยาว 18 เซนติเมตร กวาง 13 เซนติเมตร ถาใสกรอบ
กวาง 1 เซนติเมตร ความยาวรอบกรอบรูปนี้เปนเทาไร
ก. 36 เซนติเมตร
ข. 46 เซนติเมตร
ค. 62 เซนติเมตร
ง. 70 เซนติเมตร

27. รูปสามเหลี่ยมสองรูปในขอใดเปนรูปสามเหลี่ยมคสัาย
ก. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่วมีดานประกอบมุมยอดยาวดานละ 10 เซนติเมตร ฐานยาว 12 เซนติเมตร
รูปสามเหลี่ยมหนาจั่วมีดานประกอบมุมยอคยาวดานละ 7 เซนติเมตร ฐานยาว 12 เซนติเมตร
ข. รูปสามเหลี่ยมทีมีดานทั้งสามยาวดานละ 7 เซนติเมตร
รูปสามเหลียมทีมีดานทั้งสามยาวดานละ 9 เซนติเมตร
ค. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากทีมีดานประกอบมุมฉากยาวดานละ 5 เซนติเมตร
รูปสามเหลี่ยมดานเทาที่มีดานยาวดานละ 5 เซนติเมตร
ง. รูปสามเหลี่ยมทึ่มีมุม 30 o และ 50 o ดานหนึ่งยาว 8 เซนติเมตร
รูปสามเหลี่ยมที่มีมุม 20 o และ 80o ดานหนึ่งยาว 10 เซนติเมตร

28. พื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีคานประกอบมุมฉากยาว 5 เซนติเมตร และ 4 เซนติเมตร แตกตาง
กับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวดานละ 4 เซนติเมตร กี่ตารางเซนติเมตร
ก. 4
ข. 6
ค. 10
ง. 16

29. ถาความยาวแตละดานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มขึ้นจากรูปเคิม 20% พื้นที่ของรูปสี่เหลียมจัตุรัส
รูปใหมเพิ่มขึ้นจากรูปเดิมกึ่เปอรเซ็นต
ก. 20
ข. 22
ค. 40
ง. 44

30. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนมีเสนรอบรูปยาว 40 เซนติเมตร เสนทแยงมุมยาว 16 เซนติเมตร
และ 12 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนมีพื้นที่เทาไร
ก. 80 ตารางเซนติเมตร
ข. 96 ตารางเซนติเมตร
ค. 120 ตารางเซนติเมตร
ง. 192 ตารางเซนติเมตร

