สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ขอสอบแขงขันคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2539
ระดับ ประถมศึกษา
ตอนที 1 จงเลือกคําตอบทึฤกตองเพียงขอเคืยว
1. มีจํานวนคี่ 4 จํานวนเรียงกัน ถาจํานวนแรกกับจานวนสุดทายรวมกันได 52 ผลคูณของสองจํานวนตรง
กลางเปนเทาไร
ก. 675
ข. 552
ค. 475
ง. 300

2. ผลตางระหวาง 11,900 กับ 6,587 แลวคูณดวย 8 จะไดผลลัพธใกสัเคียงกับจํานวนใด
ก. 42,000
ข. 43,000
ค. 44,000
ง. 45,000

3. รั้วดานหนึ่งยาว 528 เมตร ตองการปลูกตนไมใหแตละตนมืระยะหางเทาๆ กันใหได 23 ตน โดยตนไม
ตนแรก และตนสุดทายอยูสุดปลายรั้วพอดี จะตองเวนระยะหางระหวางตนไมแตละตนกี่เมตร
ก. 25
ข. 24
ค. 23
ง. 22

4. มงคลทํานา 10 ไร ไดขาว 915 ถัง และทําอีก 5 ไร ไดขาว 412.5 ถัง เฉลียแลวมงคลทํานาไคขาว
ไรละกี่ถัง
ก. 95
ค. 82.5

ข. 88.5
ง. 61

5. พี่ชายมีเงิน 937.50 บาท พี่สาวมีเงิน 918 บาท พี่ชายและพีสาวนําเงินมาแบงใหนอง 3 คน คนละ
เทาๆ กัน นองจะไดรับเงินคนละกี่บาท
ก. 618.50
ข. 312.50
ค. 306
ง. 206

6. โสภามีเงิน 1,000 บาท ซื้อหานได 4 ตัว แตหาน 1 ตัว มีราคาเทากับเปด 2 ตัว และเปด 3 ตัวมี
ราคาเทากับไก 5 ตัว ไกราคาตัวละเทาไร
ก. 65 บาท
ข. 70 บาท
ค. 75 บาท
ง. 80 บาท

7. กระดาษแผนหนึ่งกวาง 0.95 เมตร ยาว 2.65 เมตร ถาตองการนํามาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก
ๆ ทีมีขนาดเทา ๆ กันและมีพื้นทีมากที่สุค จะไดทั้งหมดกี่รูป
ก. 995
ข. 997
ค. 1,000
ง. 1,007
8. จากจํานวนตอไปนี้ 22.6 0.303 19.9 3.5 0.31 ถานําจํานวนทีมคี านอยที่สุดรวมกับจํานวนที่มีคา
มากที่สุด และหารดวยจํานวนที่มีคาอันดับที่ 3 จะไดผลลัพธเทาใด (ทศนิยม 3 ตําแหนง)
ก. 1.151
ข. 6.544
ค. 7.543
ง. 8.419

9. ในการประกวดผลงานโฆษณาประจําป 2538 มี 4 บริษัท ไดเหรียูทองรวม 24 เหรียู บริษัท K
ไคจํานวนเหรียญทองเทากับบริษัท L บริษัท M ไดจํานวนเหรียญทองเทากับบริษัท N บริษัท K ไดจํานวนเหรียญ
ทองเปน 3 เทาของบริษัท M บริษัท K ไดเหรียญทองเปนจํานวนเทาใด
ก. 6 เหรียญ
ข. 7 เหรียญ
ค. 8 เหรียญ
ง. 9 เหรียญ

10. บริษัทการบินเเหงหนึ่งอนุญาตใหผูโดยสารนํากระเปาติดตัวขึ้นบนเครื่องได ถาผลรวมของความยาว
ความกวาง และสวนสูง ไมเกิน 72 นิ้ว ผูโดยสารรายหนึ่งเลือกซื้อกระเปาซึ่งมีฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และ
สวนสูงเปนสองเทาของความยาวดานหนึ่งของฐาน ฐานของกระเปาควรจะยาวเทาใดจึงจะมีผลรวมของความยาว
ความกวางและสวนสูงเทากับ 72นิ้ว
ก. 18 นิ้ว
ข. 27 นิ้ว
ค. 36 นิ้ว
ง. 45 นิ้ว

11. ปลูกคะนา

1
3

ของเนื้อที่ทั้งหมด ปลูกตนหอม

1
4

ของเนื้อที่ทั้งหมด และปลูกผักกวางตุง

ของเนื้อที่ทั้งหมด และยังมีเนื้อที่เหลืออีก 78ตารางวา เนื้อที่ทั้งหมดเปนกี่ตารางวา
ก. 300
ข. 320
ค. 340
ง. 360

1
5

12. ฉันซื้อบานหลังหนึ่งราคา 1,800,000 บาท จายเงินงวดแรกไป 30% ของราคาบาน ตอมาชําระเงิน
ไปอีก 3 งวด งวดละ 150,000 บาท ยังเหลีอเงินที่ฉันตองชําระอีกกึ่บาท
ก. 810,000
ข. 990,000
ค. 1,260,000
ง. 1,350,000

13. เชียงใหมหางจากกรุงเทพ 720 กิโลเมตร พอขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหมดวยความเร็ว 60
กิโลเมตรตอชั่วโมง ขากลับขับรถโดยใชเสนทางเดิมดวยความเร็ว 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยเฉลี่ยแลวพอขับรถดวย
ความเร็วกี่กิโลเมตรตอชั่วโมง
ก. 72
ข. 74
ค. 75
ง. 80

14. ฉันฝากเงินไวกับสหกรณแหงหนึ่งเปนเงิน 500,000 บาท ไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ11.75 บาท
ถาฝากไวเปนเวลา 1 ป ฉันจะไดรับดอกเบึ้ยเฉลี่ยประมาณเดือนละกี่บาท
ก. 4,800
ข. 4,895.83
ค. 5,875.50
ง. 8,875.83

15. ซื้อเนื้อวัวราคากิโลกรัมละ 85 บาท ถาจะขายใหไดกําไร 20% จะตองติดราคาขายเนื้อวัวในราคา
กิโลกรัมละเทาไร
ก. 90
ข. 95
ค. 102
ง. 105
16. ฉันซื้อโตะและเกาอี้มาในราคา 3,444 บาท ตอมาขายไปขาคทุน 12% สวนเครื่องคอมพิวเตอร ซื้อ
มาในราคา 34,450 บาท ขายไปไดกําไร 5% ฉันจะขายโตะเกาอี้และเครื่องคอมพิวเตอรไดเงินทั้งหมคกีบาท
ก. 3,032.72
ข. 3,572.50
ค. 33,141.82
ง. 39,203.22

17. ฉันซื้อของจากศูนยการคาแหงหนึ่ง ดังนี้
เครื่องรับโทรทัศนราคา
23,687 บาท
ลดราคาเหลือ 19,900 บาท
วิทยุเทปราคา
1,987 บาท ลดราคาเหลือ
1,564 บาท
ถาเครื่องซักผาติดราคาไว 4,890 บาท ควรจะลตราคาใหเหลือเปน
เงินเทาใดจึงจะเปนราคาที่ลดใหทั้งหมต 5,000 บาท
ก. 4,026 บาท
ข. 4,100 บาท
ค. 4,210 บาท
ง. 3,810 บาท

18. ฉันซื้อจักรเย็บผาราคา 19,500 บาท หลังจากใชไปได 1 ป ไดขายใหเพื่อนไปในราคาผอนสงเดือน
ละ 850บาท เปนเวลา 2 ป ฉันขายจักรเย็บผาไดกําไรกี่บาท
ก. 380
ข. 900
ค. 1,900
ง. 2,500

19. บริษัททัวรขายตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ - ฮองกง ในราคาคนละ 13,650 บาท ถาซื้อตั๋ว
เครื่องบิน 8 คน จะไดลคราคา โดยจายเงินไปรวมเปน 72,000 บาท อยากทราบวาแตละคนจายคาตั๋วเครื่องบิน
นอยลงไปจากราคาเดิมประมาณกี่เปอรเซ็นต
ก. 34.07
ข. 34.65
ค. 50
ง. 51.67

ก.
ข.
ค.
ง.

20. สิ่งที่กําหนดใหในขอใดสรางรูปสามเหลื่ยมไดเพียงรูปเดียวเทานั้น
กําหนดดานยาว 6 หนวย มีมุมขนาด 40o และ 50 o
กําหนดมุมขนาค 50 o , 55o และ 75o
กําหนดดานยาว 5 และ 7 หนวย มีมุมหนึ่งขนาค 40o
กําหนคคานยาว 7, 9 และ 12 หนวย

21. รูปสามเหลื่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีดานตรงขามมุมฉากยาว 5 เมตร ดานประกอบมุมฉากยาว 3 และ
4 เมตร ตามลําดับ รูปสามเหลื่ยมมุมฉากมีพื้นที่กี่ตารางเมตร
ก. 5
ข. 6
ค. 6.5
ง. 7
22. หองประชุมมีความยาว 12 เมตร กวาง 10 เมตร ตองการปูพรมภายในหองโดยเวนใหหางจากฝาทุก
ดาน 0.1 เมตร ตองใชพรมที่มีพื้นที่กี่ตารางเมตร
ก. 110.64
ข. 112.50
ค. 115.64
ง. 120.00

23. หองทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร และสูง 3 เมตร ถาตองการทาสีฝาหองภายใน
ทั้ง 4 ดาน บริเวณที่ตองทาสีมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตร
ก. 40
ข. 41
ค. 42
ง. 43
24. แปลงปลูกดอกไมเปนรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่ 35 ตารางเมตร ฐานของรูปสามเหลี่ยมวัดได 10 เมตร
จงหาสวนสูง
ก. 8 เมตร
ข. 7 เมตร
ค. 5 เมตร
ง. 4 เมตร

25. ไมสักทองรูปสีเหลี่ยมผืนผาแตละแผนยาว 4 เมตร กวาง 0.15 เมตร หนา 0.03 เมตร ราคาไมสัก
ทองลูกบาศกเมตราละ 50,000 บาท ถาตองการซื้อ 50 แผน จะตองจายเงินเทาไร
ก. 42,000 บาท
ข. 43,000 บาท
ค. 44,000 บาท
ง. 45,000 บาท
26. จากรูปมีรังสีออกจากจุด อ 4 รังสี
และ ย, อ, มอยูบนเสนตรงเคียวกัน ขอสรุปใคไมถูกตอง
ก. มีมุมสองมุมที่รวมกันได 180 o จํานวนสองคู
ข. ยอ กับ ยม เปนรังสีเดียวกัน
ค อยูกับ อม เปนรังสิตรงขามกัน
ง. ลอย = มอง

27. ตัวเลขทีปรากฏในแผนผังที่ดินแปลงนี้
มีหนวยเปนเซนติเมตร ที่ดินแปลงนี้มีพื้นทีกี่ตารางวา
ก. 2,300
ข. 575
ค. 230
ง. 23

28. รูปนี้มีสวนของเสนตรงขนานกันกี่คู

29. มดนง เปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมี
มน และ งค เปน เสน ทแยงมุม
ขอสรุปใดถูกตอง
(1) รูปนี้มีมุมสองมุมทึรวมกันได 1800 ทั้งหมด 6 คู
(2) รูปนี้มีทุมสองมุมเทากัน จํานวน 4 คู
ก. ถูกขอ (1) เพียงขอเดึยว ข. ถูกขอ (2) เพียงขอเดียว
ค. ถูกทั้งสองขอ
ง. ไมมีขอใคถูก

30. จากโปทึ่กหนใหในขอ 29 ขอสโปใตฉกตอง
(1) มึรูปสามเหลี่ยมที่มีพื้นที่เทากัน 2 คู
(2) มืรูปสามเหลี่ยมที่คลายกัน 2 คู (รูปสามเหลี่ยมคลายกันก็ตอเมื่อมีมุมเทากันมุมตอมุม
ก. 2กขอ (1) เพียงขอเดียว
ข. ถูกขอ (2) เพียงขอเดียว
ค. ถูกทั้งสองขอ
ง. ไมมีขอใคถูก

31. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหูมีเสนรอบรูปยาวเปน 3 เทาของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก รูปสี่เเหลี่ยมจัตุรัสรูป
ใหูจะมีพื้นที่เปนกี่เที่าของพื้นที่ชองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก
ก. 3
ข. 6
ค. 9
ง. 12

32. รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดเมื่อลากเสนทแยงมุมเสนใดเสนหนึ่งแลวจะไดรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว
ก. รูปสี่เหลี่ยผืนผา
ข. รูปสี่เหลี่ยมขนฆเปยกปูน
ค. รูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
ง. รูปสี่เหลี่บมรุปวาว

33. จากYป 0 กขคง เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสท็่มีดานยาว
ดานละ 14 เซนติเมตร กขจ ขคจ และ กจง เปนรูปครึ่งวงกลม
พื้นที่สวนที่แรเงาประมาณกี่ตารางเซนติเมตร
ก. 28
ข. 36
ค. 42
ง. 56

34. ถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกวาง 6 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร มีน้ําบรรจจุภายในสูง 5 เซนติเมตร
เมื่อนําแทงไมทรงกระบอกใสลงไป ปรากฏวาแทงไมจมใตน้ําเพียงครึ่งเดียวและระดับน้ําสูงขึ้นอีก 2 เซนติเมตร แทง
ไมมีปริมาตรเทาไร
ก. 108 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 162 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 216 ลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 378 ลูกบาศกเซนติเมตร
35. พิจารณารูปตอไปนี้
3 รูปนิ้เปนพวกนูนตูน

3 รูปนิ้ไมใชพวกนูนตูน

ก.

ข.

ข.

ค.

ตอนที่ 2 จงเขียนเฉพาะคําตอบ
1. ก และ ข ที่แสดงไวในการหารคือจํานวนอะไร
2. คณะบุคคลกลุมหนึ่งตองการนําสมุต 864 เลม และดินสอ 576 แทง ไปแจกเด็กในสถานสงเคราะห
แหงหนึ่ง โดยเด็กแตละคนไดรับสมุดและดินสอเปนชุค ชุดละเทาๆ กัน และไมมสี มุคและดินสอเหลืออยู อยาก
ทราบวาจะแจกของใหเด็กไคอยางมากที่สุตกี่คน เด็กแตละคนจะไดรับดินสอกี่แทง และไดสมุคกี่เลม (คําตอบเรียง
ตามลําดับ)
3. นิคฝากเงินไวกับธนาคาร 20,000 บาท ไดดอกเบี้ยรอยละ 8 ตอป เมื่อครบ 1 ป นิคถอนเงินทั้งหมค
ออกจากธนาคารเขาตองเสียภาษีรอยละ 15 ของดอกเบี้ยนิคจะไดรับเงินทั้งหมดกี่บาท
4. ชุมนุมคณิตศาสตรนัดประชุมกันทุกๆ 2 สัปคาห ชุมนุมวิทยาศาสตรนัดประชุมกันทุกๆ 3 สัปคาห
และชุมนุมดนตรีนัดประชุมกันทุกๆ 4 สัปดาห ถาเริ่มประชุมพรอมกันครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2539 ครั้งตอไป
ชุมนุมทั้งสามจะประชุมพรอมกับอีกตรงกับวันที่เทาใด เดือนและปอะไร

5. จากการหยั่งเสียงประชาชน 4,500 คน ซึ่งมีอาชีพ
ตางๆ ดังแผนภูมิเกียวกับการแกไขรัฐธรรมนูญ
จงหาวามีประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมกีคน

6. จากรูป สวนที่แรเงามีเสนรอบรูปยาวกี่หนวย

7. แทนรับรางวัลที่วาที่เรือตรีสมรักษ คําสิงห ไดขึ้นไปยืนรับเหรียูทองเหรียญแรกของประเทศไทย ใน
การแขงขันมวยโอลิมปกที่เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะและขนาด ดังกําหนดในรูปอยากทราบ
วาปริมาตรของแทนรับรางวัลทั้งสามรางวัลเปนกี่ลูกบาศกเซนติเมตร

8. ถานํารูปสี่เหลี่ยมผืนผามาพับครึ่งแลวก็พับครึ่งตอไปอีกเรื่อยๆ เมื่อพับถึงครั้งที่ 10 รอยพับจะแบงรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาเปนรูปเล็กๆ ทั้งหมดกี่รุป

9. ตองการเดินทางจาก ก ไป ข โดยมีกติกาวา
เมื่อถึงทางแยกจะตองเดินไปทางทิศตะวันออก หรือ
ตะวันออกเฉียงใตเทานั้น จะมีเสันทางทั้งหมดกี่เสนทาง

10. เรื่องการปรับปรุงระบบการสอบคัคเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุคมศึกษาของรัฐ
ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอวาจะนําผลการเรียนสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของการ
คัดเลือกเขา 25% การสอบวิชาการ 50% และการสอบความถนัด 25% ที่ประชุมอธิบดีของกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นวาควรนําผลการเรียนสะสมมาพิจารณาเปนสวนหนึ่งของการคัดเลือกเขามากกวาที่ทบวงเสนอ 15% และการ
สอบความถนักนอยกวาที่ทบวงเสนอ 5% ที่ประชุมเสนอใหนําผลการสอบวิชาการมาเปนสวนหนึ่งของการสอบคัค
เลือกเขากี่เปอรเซ็นต

