สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ขอสอบแขงขันคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2537
ระดับ ประถมศึกษา
คอนที่ 1 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว
1. เครื่องบินแตละลําออกจากสนามบินทุกๆ 7 นาที ในแตละวันจะมีเครื่องบินเริ่มบินตั้งแตเวลา 7.00 น.
จนถึงเวลา 22.00 น. ถาเครื่องบินทั้งหมดบินตามเวลาดังกลาว จะมึเครืองบิน บินออกจากสนามบินแหงนี้วันละกี่ลํา
ก. 120
ข. 125
ค. 128
ง. 129

2. ถาองคการโทรศัพทคิคคาเชารักษาเครื่องเดือนละ 100 บาท และคาโทรศัพททางไกลนาทีละ 12 บาท
ตลอดเวลา 6 เคือน สุรภีใชโทรศัพททางไกลเปนเวลาทั้งหมค 50 ชั่วโมงสุรภิจะตองจายเงินใหองคการโทรศัพท
ทั้งหมดกึ่บาท
ก. 30,600
ข. 32,100
ค. 36,100
ง. 36,600

3. มีเด็กจํานวนนอยที่สุคกี่คน เมี่อจัดเปน 24 แถว หรือ 32 แถว หรือ 56 แถว ก็จัคไคลงตัวพอดี
ก. 1,008
ข. 768
ค. 672
ง. 504

4. ม็ลูกแกวสีเขียว 72 ลูก ลูกแกวสีแดง 108 ลูก แบงใสถุง ถุงละเทาๆ กัน ใหแตละถุงมีจํานวนลูกแกว
มากที่สุค โดยไมคละสีกัน จะตองใชถุงทั้งหมดกี่ใบ
ก. 5
ข. 9
ค. 36
ง. 72

5. นมกระปองหนึ่งเลื้ยงแมแมวได 2 ตัว หรือเลี้ยงลูกแมวได 3 ตัว ถามีนม 8 กระปอง จะเลี้ยงลูกแมว
ได 12 ตัว เเละเลี้ยงแมแมวไดกี่ตัว
ก. 5
ข. 12
ค. 16
ง. 24

6. ลิฟทจุผูใหญได 20 คน หรือจุเด็กไค 24 คน ถาในลิฟทเที่ยวนี้มีผูใหญ 15 คน จะมีเด็กไดอยางมากกี่
คนจึงจะไมเกินกําลังของลิฟท
ก. 5
ข. 6
ค. 9
ง. 18

7. ไวรัสชนิดหนึ่งขยายพันธุเปน 3 เทาทุกๆ 20 นาที เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง มีไวรัสชนิดนี้อยู
70,000 ตัว อีกนานเทาไร จึงจะมีไวรัส 1,890,000 ตัว
ก. 27 นาทึ
ข. 1 ชั่วโมง
ค. 1 ชั่วโมง 20 นาที
ง. 5 ชั่วโมง

8. แมคาซื้อเงาะชนิดที่ 1 ราคากิโลกรัมละ 12 บาท และเงาะชนิดที่ 2 ราคากิโลกรัมละ 8 บาท แลว
นํามาคละกันไดเงาะ 10 กิโลกรัม และขายไปทั้งหมดราคากิโลกรัมละ 15 บาท ไดกําไร 50 บาท แมคาซื้อเงาะ
ชนิดที่ 1 มากี่กิโลกรัม
ก. 8
ข. 6
ค. 5
ง. 4

9. นุดีมีเงิน อ บาท วลีมีเงินมากกวา 2 เทาของเงินของนุดีอยู 50 บาท ผลรวมของเงินของนุดีกับเงินของ
วลีเปน 4 เทาของเงินของนุดี ขอใดแสดงประโยคสัูลกั ษณของปญหาขอนี้
ก. อ + 2อ - 50 = 4อ
ข. อ + 4อิ - 5อ = 2อ
ค. 4อ - 50 + 2อ = อ
ง. อ + 2อ + 50 = 4อ

10. คาทํารั้วบานราคาเมตรละ 500 บาท และประตูรั้วราคาเมตรละ 1,000 บาท ความยาวของรั้ว
และประตูรวมกันเทากับ 32 เมตร ถาจายคาทํารั้วและประตูรั้วทั้งหมด 18,000 บาท ประตูรั้วยาวกี่เมตร
ก. 4
ข. 6
ค. 8
ง. 10

11. กชกรมีเหรียญ 1 บาท เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท รวมเปนเงินไค 100 บาท เมื่อกชกร
นับจํานวนเหรียญพบวาจํานวนเหรียญ 1 บาท เทากับจํานวนเหรียญ 10 บาท และจํานวนเหรียญ 5 บาท นอยกวา
จํานวนเหรียญ 10 บาท รวมกับจํานวนเหรียญ10 บาทอยู 1 เหรียญ มีจํานวนเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ
ก. 27
ข. 23
ค. 19
ง. 15

12. มีเชือกยาว 200 เมตร ตัดเชือกใหยาว 2 ขนาด คือขนาดสั้นยาว 5 เมตร กับขนาดยาวยาว 10
เมตร ถาใหจํานวนเชือกขนาดยาว 10 เมตร เปนครึ่งหนึ่งของจํานวนเชือกขนาดยาว 5 เมตร จํานวนเชือกทีตัค
ทั้งหมดมีกี่ทอน
ก. 40
ข. 30
ค. 24
ง. 20

13. ไมอันหนึ่งปกลึกลงในดิน 80 เซนติเมตร ไมสวนที่แชในน้ํายาว
ยาว 1.45 เทาของความยาวของไมที่ปกลงในดิน ไมอันนี้ยาวกี่เซนติเมตร
ก. 140
ข. 196
ค. 252
ง. 274.4

14. สุรภีจายเงินคาตัตหญา
1

1
2

2

1
2

2
7

ชั่วโมง เปนเงิน 150 บาท ถาการตัคหูาบานของมงคลใชเวลาเปน

เทาของการตัดหญาบานสุรภี มงคลตองจายเงินคาตัคหูากี่บาท

ก. 225
ค. 450

ของไมทั้งอัน และไมทิ่โผลพนน้ํา

ข. 337.50
ง. 562.50

15. ชายคนหนึ่งทํางาน
ก. 6
ค. 12

2
3

ของงานเสร็จในเวลา

1
3

วัน ดังนั้นชายคนนี้ทํางานชิ้นนี้เสร็จในเวลากี่ชั่วโมง
ข. 8
ง. 16

16. สวนขนัดหนึ่งปลูกทุเรียน มังคุด เเละเงาะ ถาปลูกมังคุดมากกวาปลูกทุเรียนรอยละ 30.91 ของ
ทั้งหมด ปลูกเงาะนอยกวาปลูกทุเรียนรอยละ 0.75 ของทั้งหมค และปลูกเงาะรอยละ 22.53 ของทั้งหมด สวนแหง
นี้ปลูกมังคุดประมาณกี่เทาของการปลูกทุเรียน
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

17. องคการทองเที่ยวแหงประเทศไทยแจงวา ครึ่งปแรกของป พ.ศ.2537 มีชาวตางชาติมาเที่ยว 3 ลาน
คน เพิ่มจากระยะเวลาเดียวกันของปกอน 7% เปนชาวมาเลเซียมากทีสุด 14% จงหาวา พ.ศ.2536 มี
ชาวตางชาติมาเที่ยวประมาณกึ่ลานคน
ก. 2.9
ข. 2.8
ค. 2.5
ง. 2.2

18. ในป พ.ศ.2534 มีรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานครวันละ 410 คัน ในป พ.ศ.2535 วันละ 687
คัน และในป พ.ศ.2536 วันละ 7,416 คัน ป พ.ศ.2536 มีรถจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2534 ประมาณกี่
เปอรเซ็นต
ก. 1,709
ข. 171
ค. 17
ง. 6

19. รานคากําหนดราคาขายสินคาชนิดหนึ่งมี 4 แบบ ทานคิดวาจะเลือกซื้อแบบใดจึงจะถูกที่สุด
ก. ขาย 3,500 บาท โดยไมลดราคา
ข. ปดราคา 4,000 บาท ลค 15%
ค. ปคราคา 4,225 บาท ลด 20%
ง. ปดราคา 4,600 บาท ลค 25%

แผนภูมแิ ทงตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ 20 และขอ 21
ปริมาณสมเขียวหวานทีข่ ายไดใน 5 วัน

20. ถาวันจันทรขายสม กิโลกรัมละ 18 บาท แตวันศุกรขายสม กิโลกรัมละ 16 บาท วันใคขายสมได
เงินมากกวา และมากกวากันเทาไร
ก. วันศุกรขายสมไดมากกวาวันจันทร 12 บาท
ข. วันศุกรขายสมไดมากกวาวันจันทร 10 บาท
ค. วันจันทรขายสมไดมากกวาวันศุกร 12 บาท
ง. วันจันทรขวยสมไดมากกวาวันศุกร 10 บาท

21. วันที่ขายสมไดมากทิ่สุด ขายไดคิดเปนปริมาณรอยละเทาไรของปริมาณสมที่ขายไคทั้งหมดใน 5 วัน
ก. 20
ข. 22
ค. 24
ง. 25

22. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเสนทแยงมุมยาวเทากับสวนสูงของรูปสามเหลี่ยมทิ่มีฐานยาว 6
เซนติเมตรและมีพื้นที่ 12 ตารางเซนติเมตร
ก. 6 ตารางเซนติเมตร
ข. 8 ตารางเซนติเมตร
ค. 12 ตารางเซนติเมตร
ง. 16 ตารางเซนติเมตร

23. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งมีดานคูขนานคูหนึ่งยาว 6 เซนติเมตร 8 เซนติเมตร และสวนสูง 5
เซนติเมตร
ก. 30 ตารางเซนติเมตร
ข. 33 ตารางเซนติเมตร
ค. 34 ตารางเซนติเมตร
ง. 35 ตารางเซนติเมตร

24. ถา
จงหามุม ขงช
ก. 80 o
ข. 70 o
ค. 60 o
ง. 50 o

และ ฉช ขนานกัน ดังรูป

25.

26. รูปวงกลม A มีเสนรอบวงยาว 16π หนวย
รูปวงกลม B สัมผัสรูปวงกลม A และผานจุคศูนยกลาง
ของรูปวงกลม A ดังรูป รูปวงกลมทั้งสองมีพื้นที่ตางกัน
กี่ตารางหนวย
ก. 16π
ข. 32π
ค. 48π
ง. 64π

จากรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD
ซึ่งมี AB // DC และ AC = BC
จงหาขนาดของมุม ACB
ข. 95o
ก. 90 o
ง. 110 o
ค. 100 o

27. เมื่อพิจารณามุมที่เกิดจากการตัดกันของเสนทแยงมุม รูปสี่เหลี่ยมชนิคใดมีสมบัติแตกตางไปจากกลุม
ที่กําหนค
ก. รูปสี่เหลียมจัตุรัส
ค. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน

ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ง. รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว

28. ตองการสรางกลองทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 100 ตารางหนวย
สําหรับเก็บแทงไมทรงลูกบาศกซึ่งมีความยาวดานละ 3 หนวย จํานวน 30 ลูก จะตองสรางกลองใหมีความสูงอยาง
นอยที่สุดกี่หนวยจึงจะเก็บแทงไมไดหมด
ก. 9
ข. 10
ค. 12
ง. 15

29. รูปวงกลมมีรัศมี 14 เซนติเมตร
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความยาวดานละ 12 เซนติเมตร
รูปสี่เหลี่ยมหนาจั่วทุกรูปเทากันทุกประการ
พื้นที่สวนที่แรเงามีกี่ตารางเซนติเมตร
ก. 192
ข. 228
ค. 240
ง. 336

30. นําลวคมาขดเปนรูปวงกลมรัศมี 5 เซนติเมตร และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีดานกวาง 3 เซนติเมตร
ดานยาว 4 เซนติเมตร อยางละหนึ่งรูป จะตองใชลวตยาวกี่เซนติเมตร เมื่อกําหนคไห π ≅ 3.14
ก. 43.4
ข. 4
ค. 45.4
ง. 55.4

31. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวรอบรูปวัดได 20 เมตร ถาสรางรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีความกวาง 3
เมตร บนทุกดานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปทั้งหมดมีความยาวรอบรูปกี่เมตร
ก. 50
ข. 64
ค. 100
ง. 120

32. รูปเรขาคณิตในขอใดมีจํานวนแกนสมมาตรตางกันนอยที่สุด
ก. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ข. รูปสามเหลี่ยมดานเทากับรูปสี่เหลี่ยมรูปวาว
ค. รูปสามเหลี่ยมหนาจั่วกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ง. รูปวงกลมกับรูปวงรี

33. ลูกปดขาวคําถูกรอยไวอยางเปนระบบ
ลูกปดทีถูกปดไวนี้ควรเปนแบบใด
ก.
ข.
ค.
ง.

34.

จากภาพนี้ขอสรุปใดถูกตอง
ก. A เบาทีสุด
ข. B หนักที่สุค
ค. D หนักที่สุด
ง. ไมสามารถสรุปอะไรได

35. สังเกตระบบการเขียนสัญลักษณแทนจํานวนตอไปนี้
0 แทน 0
10 แทน 4
1 แทน 1
11 แทน 5
L แทน 2
1 L แทน 6
U แทน 3
1U แทน 7
จงหาวา UU แทนจํานวนอะไร
ก. 15
ข. 18
ค. 23
ง. 33

L 0 แทน

8
L 1 แทน 9
L L แทน 10

ตอนที่ 2
1. จํานวนนับที่มีคานอยที่สุดที่มีตัวประกอบทั้งหมค 6 ตัวคืออะไร

2. อายุเฉลี่ยของคน 3 คนเทากับ 44 ป ถาไมมีไครเลยอายุนอยกวา 42 ป คนทีอายุสูงสุดจะมีอายุไมเกิน
กี่ป
3. ฉันซื้อหลอดไฟฟาขนาค 40 วัตต ราคาหลอดละ ส บาท จํานวน 5 หลอด และซื้อหลอดไฟฟาขนาด
20 วัตต ซึ่งราคาต่ํากวาขนาด 40 วัตต หลอดละ 1 บาท จํานวน 4 หลอด และจายเงินคาหลอดไฟฟาทั้งหมด
122 บาท จงเขียนสมการแสดงปญหาดังกลาว

4. หอยทากตัวหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่ครั้งแรกไคระยะทาง
ทีได

1
2

ของระยะทางที่เหลือ ครั้งที่ 3 เคลื่อนที่ได

1
5

1
6

ของระยะทางทั้งหมด ครั้งที่ 2 เคลื่อน

ของระยะทางที่เหลือจากครั้งที่ 2 ครั้งทิ่ 4 เคลื่อนที่ได

ของระยะทางที่เหลือจากครั้งที่ 3 ถาครั้งสุดทายเหลือระยะทางที่ตองเคลื่อนที่อีก 60 เซนติเมตร แลวระยะทางที่
หอยทากเคลื่อนที่ไดทั้งหมดกี่เมตร

3
4

5. คณะกรรมการแกไขปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครแจงวาในชวงเวลา 6.00 - 21.00 น. ที่สี่แยก
หลักสี่ สามารถระบายรถไดเพิ่มขึ้น 25% จากเดิมซึ่งมีรถผานเฉลี่ย 8,000 คันตอชั่วโมง ถารถแตละคันที่ผานสี่
แยกใชเวลาคอยสัญญาณไฟจราจรเพิ่มขึ้นจากเดิมคิคเปนมูลคาน้ํามันที่ใชคันละ 10 บาท จงหาวาสููเสียเงิน
สําหรับการคอยสัญญาณไฟจราจรเฉพาะสวนที่เพิ่มวันละกี่บาท

6. ถาดานสองดานของรูปสามเหลี่ยมยาว 4 และ 5 เซนติเมตร เสนรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมยาว
เทาใดไดบาง

7. จากรูป งจ ขนานกับ ขค ขกค มีขนาดกี่องศา

8. รูปนี้เปนแผนผังบานของพนิดาซึ่งใชมาตราสวน 1 เซนติเมตร ตอ 2 เมตร พื้นที่จริงของบริเวณ
หองรับแขกและหองอาหารเปนกี่ตารางเมตร
พื้นที่จริงของบริเวณหองรับแขกและหองอาหารเปนกี่ตารางเมตร

50%

9. คอกวัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ถาเพิ่มความกวางและความยาวอีกดานละ
พื้นที่คอกวัวจะเพิ่มขึ้นจากเคิมกีเปอรเซ็นต

10. แผนผังแสดงการเดินทางของนิตยาและโอบออมเปนดังรูป
นิตยาและโอบออมเดินไปทางทิศใดบางโปรดบอกทิศตามลําดับ

