สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําวันการศึกษา 2538
ขอสอบแขงขันคณตศาสตร
ระดับ ประถมศึกษา
ตอนทึ่ 1 จงเลือกคําตอบทึที่ถูกตองเพียงขอเดียว
1. ตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกรของสัปดาหหนี่ง ฉันใชเงินในแตละวันเทากัน รวมเปนเงินทั้งสิ้น1,560 บาท
ฉันใชเงินไปตั้งแตวันจันทรถึงวันพุธคิคเปนเศษสวนเทาไรของเงินทั้งหมด
ก.
ค.

8
13
25
26

ข.
ง.

3
5
6
13

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนแหงหนึ่ง เปนนักเรียนชาย

8
15

ของนักเรียนทั้งหมดถาผลตาง

ระหวางจํานวนนักเรียนชาย เเละนักเรียนหญิงเปน 45 คน จงหาจํานวนนักเรียนทั้งหมด
ก. 425 คน
ข. 550 คน
ค. 675 คน
ง. 750 คน

3. น้ําตาลทรายกิโลกรัมละ 13.50 บาท เมื่อตักน้ําตาลใสถุงชั่งได 8.5 กิโลกรัม ตองการน้ําตาลเพียง 5
กิโลกรัม ดังนั้นน้ําตาลสวนที่เกินคิดเปนเงินเทาไร
ก. 33.75 บาท
ข. 47.25 บาท
ค. 54 บาท
ง. 67.50 บาท

4. เศษสวนในขอใดมีคามากกวา
ก.
ค.

4
49
4
7

6
7

อยู

2
21

ข.
ง.

2
7
20
21

5. ทุเรียน 3 กิไลกรัม ราคาเทากับเงาะ 2 กิโลกรัม รวมกับมังคุด 1 กิโลกรัม ถาทุเรียนราคากิโลกรัมละ
24 บาท และราคามังคุดตอกิโลกรัมเปน 2 เทาของราคาเงาะตอกิโลกรัม เงาะราคากิโลกรัมละเทาไร
ก. 18 บาท
ข. 24 บาท
ค. 36 บาท
ง. 72 บาท

6. ในการทํางานกลุม มีสมาชิกของกลุมทั้งหมด 4 คน ถาทุกคนมีสิทธิไดรับเลือกเปนหัวหนาหรือเปนรอง
หัวหนา จะมีการจับคูหัวหนาและรองหัวหนาไดทั้งหมดกี่คู
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 12

7. มีจํานวนหนึ่งซึ่งเปนจํานวนคูมีคาระหวาง 50 กับ 250 และมี 60 เปนจํานวนที่มีคามากที่สุดที่ไปหาร
จํานวนนั้นไดลงตัว (ยกเวนตัวเอง) ผลบวกของจํานวนทุกจํานวนที่หารจํานวนนั้นไดลงตัว (ยกเวนตัวเอง) คือ 240
จํานวนนั้นคืออะไร
ก. 60
ข. 120
ค. 180
ง. 240

8. แมซื้อมะมวงเขียวเสวยมา 72 ผล มะมวงอกรอง 84 ผล นํามาแบงใสตะกราเพื่อแจกเปน
ของขวัญปใหม โดยใหแตละตะกรามีมะมวงชนิดเดียวกันเทานั้นและมีจํานวนมะมวงเทากันและใหไดมากที่สุด แมจะ
ไดตะกราของมะะมวงอกรองมากกวาตะกราของมะมวงเขียวเสวยกี่ตะกรา
ก. 1
ข. 6
ค. 7
ง. 12

9. ในการผสมสารเคมีชนิดหนึ่งมีสวนผสมของสารเคมี 3 ชนิด มีสารเคมีชนิดแรก 17 สวน สารเคมีชนิด
ที่สอง 3 สวน และสารเคมีชนิดทีสาม 4 สวน รวมแถวหนัก 72 กิโลกรัม มีสารเคมีชนิดแรกมากกวาชนิดที่สามกี่
กิโลกรัม
ก. 12
ข. 14
ค. 39
ง. 51

10. สัปดาหหนึ่งฉันเติมน้ํามันรถ 63.35 ลิตร ถาฉันใชน้ํามันในการเดินทางวันละ 7.5 ลิตร รถของฉันจะ
เหลือน้ํามันกี่ลิตร
ก. 10.85
ข. 11.8
ค. 12.85
ง. 14.85

11. คนสวน 5 คนรับคาจางจัดสวนตารางเมตรละ 250.75 บาท ในเนื้อที่19 ตารางเมตร จะไตรับเงิน
คาจางเทาๆ กันคนละเทาไร
ก. 810.71 บาท
ข. 952.85 บาท
ค. 1,191.63 บาท
ง. 4,764.25 บาท

12. หองเรียนหองหนึ่งมีนักเรียนชาย 20 คน มึนักเรียนหญิง
นักเรียนทั้งหมด
ก. 30
ค. 50

3
5

ของนักเรียนทั้งหมต จงหาจํานวน

ข. 40
ง. 60

13. จากรายงานทางวิชาการพบวาอายุเฉลี่ยของคนเทากับ 70 ป เมื่อแบงเวลาที่ใชสําหรับกิจกรรมตางๆ
ปรากฏดังนี้ ทํางาน19 ป เที่ยว 9 ป กินและดื่ม เทากับ เดินทาง ซึ่งตางก็เทากับ 6 ป แตงกาย 2 ป ทํากิจกรรม
ทางศาสนา 1 ป เจ็บปวยเปน 2 เทาของการแตงกายที่เหลือคือเวลาที่ใชกับการนอน คนที่มีอายุ 70 ป ใชเวลานอนกี่ป
ก. 21
ข. 23
ค. 27
ง. 29

14. ในการประกวดราคาสรางทางหลวง 3 ตอน
ตอนที่1 ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ราคาที่มึผูเสนอต่ําสุด 2,470 ลานบาท
ตอนที่ 2 ระยะทาง 5 กิโลเมตร
มีผูเสนอราคาต่ําสุค 1,982 สัานบาท
ตอนที่ 3 ระยะทาง 7 กิโลเมตร
มีผูเสนอราคาต่ําสุดเทากับ 2 ใน 3 ของราคาต่ําสุดของ
ตอนที่1 และตอนที่2 รวมกัน ราคาต่ําสุดสําหรับสรางทางหลวงตอนที่3 เปนเทาใด
ก. 1,484 ลานบาท
ข. 2,968 ลานบาท
ค. 4,452 ลานบาท
ง. 5,936 ลานบาท

15. ผูโดยสารรถแท็กซี่มิเตอรรายหนึ่งถึงจุดหมายปลายทางโดยใชเวลา10 นาที เขาตองจายคาโดยสาร
88 บาท ถาอัตราคาโดยสารต่ําสุด 35 บาท ไปไกล 2 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตรตอไปกิโลเมตรละ 5 บาท
10 กิโลเมตรตอไปกิโลเมตรละ 4.50 บาท และตอๆ ไปกิโลเมตรละ 4 บาท นอกจากนี้ตองเสียเงินเพิ่มอืกนาทีละ
1 บาท ผูโดยสารรายนี้เดินทางไกลกี่กิโลเมตร
ก. 21
ข. 14
ค. 11
ง. 4

16. การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานควีนสคัพ ครั้งที่ 24 มี15 แมตซ จัดการแขงขัน 8 วัน ทีม
ชนะเลิศไดรับเงิน 300,000 บาท ทีมรองชนะเลิศไดรับเงิน 100,000 บาท นักเตะยอดเยื่ยมไดรับเงิน 50,000 บาท
นักเตะยิงประตูเร็วที่สุดไดรับเงิน 10,000 บาท นักเตะยอดเยื่ยมประจําแมตซไดรับเงิน 10,000 บาท เพื่อใหมี
รายไดเพียงพอกับคาใชจายเปนเงินรางวัล โดยเฉลี่ยแสัวควรจะจัดการใหมีรายไดวันละเทาใด
ก. 76,250 บาท
ข. 58,750 บาท
ค. 50,000 บาท
ง. 40,667 บาท

17. บริษัทแหงหนึ่งจายคาภาษีเปนเงิน 23,464 บาท คิดเปนรอยละ 56 ของรายไดทั้งหมด ถาจายคา
ภาษืการคาไปรอยละ 8 ของรายไดทั้งหมด และจายคาภาษีเงินไดนิติบุคคลไปเปนเงิน 3 เทาของภาษีการคา อยาก
ทราบวาบริษัทตองจายคาภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเงินกึ่บาท
ก. 1,117.33
ข. 3,352
ค. 10,056
ง. 11,173

18. สุดามีเงิน 40% ของนารี ถานารีมึเงิน 765 บาท สุดาและนารีมีเงินรวมกันกี่บาท
ก. 153
ข. 306
ค. 918
ง. 1,071
19. ฉันติดราคาขายพัดลมไวโดยคิดกําไร 30% ฉันจะตองติดปายลดราคากี่เปอรเซ็นตจากราคาขายที่ติดไว
จึงจะไดเงินเทาทุน
ก.

23

ค. 30

1
3

ข. 25
ง.

33

1
13

20. ศิริพรซื้อผลไมเปนเงิน 4,274 บาท ขายขาดทุน 94 บาท ตอมานําเงินที่ขายไดไปซื้อสมได 190
กิโลกรัม ถาจะขายสมใหไดกําไร 1,900 บาท จะตองขายสมในราคากิโลกรัมละกี่บาท
ก. 10
ข. 22
ค. 32
ง. 54

21. มุมที่เกิดจากการตัดกันของเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมในขอใดแตกตางจากขออื่นๆ
ก. รูปสี่เหลื่ยมจัตุรัส
ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ค. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ง. รูปสี่เหลี่ยมรูปวาว

22. ถาสรางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหมใหมีความยาวเพิ่มขึ้นจากรูปเดิมดานละ 20% รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป
ใหมนี้มีพื้นที่มากกวารูปเดิมกี่เปอรเซ็นต
ก. 20
ข. 36
ค. 40
ง. 44

23. กข ขนานกับ คจ มุม กขง มีขนาด 64 องศา
ถา ขงจ เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว มี ขง = ขจ,
มุม งขจ มีขนาดกี่องศา
ก. 52
ข. 32
ค. 26
ง. 12

24. ถังน้ํารูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกวาง 20 หนวย ยาว 25 หนวย ระดับน้ําในถังสูง 15 หนวย เมื่อใสทอน
ไมรูปทรงกระบอกลงไปในถัง ทอนไมจมอยูในน้ําครึ่งทอนพอดี ทําใหระดับน้ําสูงเปน18 หนวย ทอนไมมีปริมาตรกี่
ลูกบาศกหนวย
ก. 750
ข. 1,500
ค. 3,000
ง. 6,000

25. แผนภูมิรูปวงกลมแสดงจํานวนเงินที่ไดจากการขายผลไมชนิดตางๆ

ถาแมคาขายผลไมทั้งหมดเปนเงิน 3,500 บาท แมวาขายเงาะและมังคุดรวมกันเปนเงินเทาไร
ก. 700 บาท
ข. 770 บาท
ค. 1,050 บาท
ง. 1,470 บาท

26. คงจ เปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา
งจ ขนานกับ ขก และ มุม งฉข = 55o
ขอใดจกตอง
ก. กค ขนานกับ ฉง
ข. มุม ขงฉ = 60 o
ง. มุม กขค = 60 o
ค. มุม คกข = 55o

27. ก. เดินทางจากบานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงบาน ข. แลวมุงหนาไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต
ถึงบาน ค. จากนั้นเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตถึงบาน ง. ดวยระยะทางเทากันทั้ง 3 ครั้ง บาน ก. อยูทางทิศใด
ของบาน ง.
ก. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ข. ทิศตะวันออกเฉึยงใต
ค. ทิศใต
ง. ทิศเหนือ

28. จากรูป งกค เปนเปสามเหลียมหนาจัวมึ กงค = 130 o
งก ขนานกับ คข และ มุม คกข = 100 o
จงหา มุม กขค
ก. 30 o
ข. 45o
ง. 60 o
ค. 55o

29. จากรูป ข เปนจุดศูนยกลางของรูปวงกลม
งจ ขนานกับ กค และ มุม งจก = 35o
จงหา มุม จขค
ก. 35o
ข. 70 o
ง. 110 o
ค. 75o

30. กฉ, ขช, คซ, งฌ, จญ ตัดกันและทําไมกันดังรูป
รูปนี้มีมุมฉากทั้งหมดกี่มุม
ก. 4
ข. 6
ค. 8
ง. 12

ก.
ข.
ค.
ง.

31. จากรูปจงหาพื้นที่สวนทึ่แรเงาโดยประมาณ
3.87 ตารางหนวย
7.74 ตารางหนวย
8.58 ตารางหนวย
17.16 ตารางหนวย

32. มีจุด 10 จุอออยูบนสวนของเสนตรงเดียวกันจะนับสวนของเสนตรงไดทั้งหมดกี่เสน
ก. 10
ข. 36
ค. 40
ง. 45

33. พื้นทื่ของรูปสื่เหลี่ยมผืนผาที่มีดานหนึ่งยาว 15 เซนติเมตร และเสนรอบรูปยาว 50 เซนติเมตร จะ
เปนเทาใด
ก. 135 ตารางเซนติเมตร
ข. 150 ตารางเซนติเมตร
ค. 165 ตารางเซนติเมตร
ง. 180 ตารางเซนติเมตร

34. รูปสามเหลื่ยม กขค อยูระหวางเสนขนานดังรูป มุม ฉ มีขนาดเทาใด

ก.
ค.

130 o
140 o

ข.
ง.

135 o
145 o

35. พื้นที่ของรูปวงกลมวงหนึ่งเทากับ 144π ตารางเซนติเมตร เสันรอบวงยาวเทาใด
ก. 20π เซนติเมตร
ข. 22π เซนติเมตร
ค. 24π เซนติเมตร
ง. 26π เซนติเมตร

ตอนที่ 2 จงเขียนเฉพาะคําตอบ
1. จงหาจานวนที่อผระหวาง 1 กับ 50 เมื่อจํานวนตังกลาวมึ 3 และ 5 เปนตัวประกอบ และเมือ่ นําเลข
โดดของจํานวนนั้นมารวมกันจะเปนจํานวนค็่ (เลขโดคหมายถึงตัวเลขในแตละหลัก)

2. จงหาจํานวนซึ่งผลบวกของครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้นกับ 4, 7 และ 3 จะเทากับจํานวนนั้น

3. เมื่อ 10 ปที่แลว ฉันซื้อที่ดินไว 50 ไร ราคาไรละ 12,000 บาท แลวแบงไวเปนที่อยูอาศัย12 ไร
นอกนั้นแบงขายเปนแปลงๆ ในราคาตารางวาละ 20,000 บาท อยากทราบวาฉันจะไดกําไรกี่บาท

4. ขอความภาษาอังกฤษขอความหนึ่งมึ 5 บรรทัค นับคําไค 36 คํา นบอักษรได 148 ตัว เปนจํานวน
สระนอยกวาพยัญชนะอยู 30 ตัว ขอความดังกลาวมืจํานวนพยัญชนะกี่ตัว

5. สุภาพมีริบบิ้นยาว 8.25 เมตร ตอมานํามาตัดเปนเสนสั้นๆ ใหแตละเสนยาวเทากันเมื่อนําริบบิ้นที่ตัด
แลวนั้นมาวางเปนรูปสามเหลึ่ยมดานไทานับไดทั้งหมด11 รูป โดยแตละรูปจะตองไมใชริบบิ้นซ้ํากัน อยากทราบวา
ริบบิ้นแตละเสนยาวกี่เซนติเมตร

6. การทําถนนในหมูบานแหงหนึ่ง วันแรกทําได

1
5

ของถนนที่จะทํา วันที่สองทําได

นอกนั้นยังไมทํา ถาถนนนี้ยาว 105 กิโลเมตร ถนนที่ยังไมทํายาวเทาใด

2
3

ของถนนที่จะทํา

7. จงหาพื้นที่ของรูปสื่เหลึ่ยมจัตุรัส ซึ่งบรรจุภายในรูปวงกลมที่มีรัศมี10 เซนติเมตร

8. บอเก็บน้ํารูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อวัดภายนอกบอกวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.5 เมตร ถา
ขอบบอและกนบอเก็บน้ํามีความหนา 15 เซนติเมตร บอเก็บน้ํานี้มีความจุกีลูกบาศกเมตร

9.

รูปถัดไปเกิดจากการแบงดานของรูปแรกออกเปน 3 สวน เทาๆ กัน แลวลบสวนกลางทิ้งจากนั้นตอเปนมุม
แหลมออกไปใหมีดานยาวเทากับดานที่ลบทิ้ง ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ รูปที่ 4 มีเสนรอบรูปยาวเทาใด

10. จงบอกความกวางและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมา1 รูป โดยใหมีความยาวรอบรูปและพื้นที่
เปนจํานวนนับจํานวนเดียวกัน

