สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ขอสอบแขงขันคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2540
ระดับประถมศึกษา
ตอนที่1 จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว
1. จํานวนเต็มพันที่ใกสัเคียงกับ
ก. 15,000
ค. 16,100

643 × 100 ÷ 4 มากที่สุดคือจํานวนใด

ข. 16,000
ง. 17,000

2. ผาไหมราคาเมตรละ 229 บาท ถาการะเกดตองการซื้อผาไหม 50 เมตร จะตองนําเงินไปประมาฌกี่บาท
จึงจะพอซื้อผาไหม
ก. 14,000
ข. 14,500
ค. 14,900
ง. 15,000

3. ที่ดินแปลงหนึ่งมีพื้นที่ 480 ตารางเมตร คิดเปนพื้นที่กี่ตารางวา
ก. 30
ข. 100
ค. 120
ง. 140

4. ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจํานวนสองจํานวนคือ 6 และ 720 ตามลําดับ ถาจํานวนจํานวนหนึ่งคือ 48 อีก
จํานวนหนึ่งคืออะไร
ก. 48
ข. 60
ค. 90
ง. 120

5. หางสรรพสิคาแหงหนึ่ง ฝายขายผลไมตองการจัดมังอด 35 ผล แอปเปล 42 ผล และสม 56 ผล ใสถาด
โดยใหแตละถาคมีผลไมแตละชนิดมากที่สุค และเปนผลไมชนิคเดียวกัน จํานวนเทาๆ กัน และไมเหลือเศษ จะจัด
ผลไมไดทั้งหมดกี่ถาด
ก. 19
ข. 18
ค. 17
ง. 16

6. รานขายอุปกรณไฟฟาแหงหนึ่ง ติคราคาสินคาตางๆ ไวดังนี้
วิทยุ
2,390
บาท
กลองถายรูป
1,490
บาท
หมออเนกประสงค
1,350
บาท
กระติกน้ําไฟฟา
889
บาท
กะทะไฟฟา
799
บาท
กลองสองทางไกล
750
บาท
ถามานีมีเงิน 5,000 บาท และตองการซื้อสินคาใหไดมากชนิด และเหลือเงินทอนนอยที่สุดมานีจะเลือกซื้อ
สินคาใดไดบาง
ก. หมออเนกประสงค กระติกน้ําไฟฟา กลองถายรูป กลองสองทางไกล กะทะไฟฟา
ข. วิทยุ หมออเนกประสงค กะทะไฟฟา กระติกน้ําไฟฟา
ค. กสัองถายรูป หมออเนกประสงค กะทะไฟฟา กระติกน้ําไฟฟา
ง. วิทยุ กะทะไฟฟา กระติกน้ําไฟฟา กลองสองทางไกล

7. พิทยาใชเวลาเดินทางจากบานไปตลาดเพื่อซื้อสิ่งของที่ตองการ โดยใชเวลาเดินทางไปกลับทั้งหมด 1
ชั่วโมง 15 นาที และซื้อสิ่งของทั้งหมดเปนเวลาครึ่งชั่วโมง ถาพิทยาเตินทางกลับมาถึงบานเวลา 8:00 น. อยากทราบ
วาพิทยาเริ่มเดินทางออกจากบานเวลาเทาไร
ก. 6 : 15 น.
ข. 7 : 15 น.
ค. 7 : 45 น.
ง. 8 : 45 น.

8. แมคาขายผลไมมีซมพูกระจาดหนึ่ง เมื่อหยิบชมพูใสถุงถุงละ 10 ผล หรือถุงละ 12 ผล หรือถุงละ 9 ผล
จะเหลือชมพูอยูเทากันคือ 5 ผลพอดี ในกระจาดใบนี้มีชมพูอยางนอยที่สุดกี่ผล
ก. 120
ข. 160
ค. 180
ง. 185

9. ถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีฐานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จุน้ําได 4 สัานลูกบาศกเซนติเมตร ครั้งแรกมีน้ํา
อยูครึ่งหนึ่ง ตอมาเติมน้ําลงไปใหสูงอีก 50 เซนติเมตร น้ําจึงเต็มถังพอดึu ถังน้ําใบนี้มีความยาวของฐานแตละดาน
เปนเทาไร
ก. 50 เซนติเมตร
ข. 100 เซนติเมตร
ค. 200 เซนติเมตร
ง. 300 เซนติเมตร

10. ถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กวาง 30 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตรง 20 เซนตเมตร มีน้ําบรรจอยูเต็มถัง
เมื่อหยอนลูกตุมเหล็กลงไป มีน้ําลนออกจากถังและเหลือน้ําอยูในถังสูง 15 เซนติเมตร ลูกตุมเหล็กมีปริมาตรเทาไร
ก. 24,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
ข. 12,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
ค. 6,000 ลูกบาศกเซนติเมตร
ง. 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร

11. เสนรอบรูปของภาพนี้เปนเทาไร
รูปสี่เหลียมจัตุรัสแตละรูปยาวดานละ
4 เซนติเมตร
ก. 24 เซนติเมตร
ข. 28 เซนติเมตร
ค. 48 เซนติเมตร ง. 56 เซนติเมตร

12. ความยาวรอบรูปในขอใดยาวที่สุด
ก. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 36 ตารางหนวย
ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีพื้นที่ 40 ตารางหนวย และมีดานยาว 8 หนวย
ค. รูปสี่เหลี่ยมรูปวาวที่มีความยาวของดานเทากับ 5 และ 7 หนวย
ง. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนที่มีเสนทแยงมุมยาว 8 และ 6 หนวย และสวนสูงเทากับ 4.8 หนวย

13. รัศมีของวงกลมสองวงยาว 3.5 เซนติเมตร และ 2.2 เซนติเมตร ตามลําดับ ถาระยะหางระหวางจุดศูน
กลางของวงกลมทั้งสองยาว 1.3 เซนติเมตร แลววงกลมทั้งสองมีความสัมพันธกัน อยางไร
ก. ไมตัดกัน
ข. สัมผัสภายนอก
ค. สัมผัสภายใน
ง. อยูหางกัน 1.3 เซนติเมตร

14. เดชเงินอยู 80 บาท จะซื้อปากกาดามละ 6.25 บาท ไดกี่โหล และเหลือเงินกี่บาท
ก. 1 โหล, 5 บาท
ข. 10 โหล, 5 บาท
ค. 12 โหล, 5 บาท
ง. 12 โหล, 8 บาท

15. ที่ดินแปลงหนึ่ง แบงปลูกตนชวนชม
เทากับ
เทาไร
ก. 20
ค. 120

1
4

และ

1
3

2
5

ของเนื้อที่ทั้งหมค นอกนั้นปลูกตนเฟองฟา และตนกุหลาบ

ของเนื้อที่ทั้งหมดตามลําดับ และยังมีเนื้อที่เหลืออยูอีก 2 ไร อยากทราบวาที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่
ข. 30
ง. 240

16. คุณพอมีอายุ 46 ป และมีอายุมากกวาคุณแม 4 ป ถาฉันมีอายุเปน
แมรวมกัน ฉันจะมีอายุกิ่ป
ก. 6
ค. 11

1
8

ของอายุคุณพอและคุณ

ข. 8
ง. 12

17. ศรีมีสรอยคอทองค้ําสนหนึ่งหนัก 4.25 บาท ถาจะเปลี่ยนเปนแหวนทองคํา 3 วง หนักวงละ 0.50 บาท
และแหวนทองคํา 4 วง หนักวงละ 0.75 บาท ศรีจะตองเพิ่มเงินหรือไดเงินคืนจากเจาของรานกี่บาท ถาทองคําหนัก
บาทละ 4,680 บาท
ก. รับเงินคืน 585 บาท
ข. เพิ่มเงินอีก 1,170 บาท
ค. รับเงินคืน 1,287 บาท
ง. เพิ่มเงินอีก 2,340 บาท

18. ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดทางภาคใต 560 กิโลเมตร ฉันขับรถใชเวลา 8 1 ชั่วโมง ถาขับรถ
2

ดวยอัตราเร็วชั่วโมงละ 80.2 กิโลเมตร จะใชอัตราเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณชั่วโมงละกี่กิโลเมตร (ตองการ
ทศนิยม 2 ตําแหนง)
ก. 3.94
ข. 10.80
ค. 14.32
ง. 80.20

19. คุณศรีศักติ์ขายบานไดเงิน 900,000 บาท ถาเขาขายบานหลังนี้โดยลดราคาให 1 ของราคาบานที่เขาซื้อ
มา เขาซื้อบานหลังนี้มาราคาเทาไร
ก. 1,400,000 บาท
ข. 1,500,000 บาท
ค. 1,550,000 บาท
ง. 1,600,000 บาท

20. มีนักเรียนชายกี่คนในหองเรียนหองหนึ่งซึ่งมีนักเรียนอยู 60 คน ถาจํานวนของนักเรืยนหญิงมากกวา
นักเรียนชาย 6 คน
ก. 25
ข. 26
ค. 27
ง. 28

ก. 40
ค. 43

21. จงหาจํานวนจํานวนหนึ่ง ถาสองเทาของจํานวนนั้นบวกกับ 14 เทากับ 102
ข. 41
ง. 44

22. ฤดีไดรับเงินปนผล 5% ของเงินที่ลงทุนซื้อหุนปูนซีเมนต ถาฤดีไดรับเงินปนผล 1,400 บาท เมื่อปลายป
ฤคีลงทุนซื้อหุนเปนเงินเทาไร
ก. 28,000 บาท
ข. 28,500 บาท
ค. 29,000 บาท
ง. 30,000 บาท

23. แดง ดํา และเก มีเงินสําหรับรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 155 บาท แดงมีเงินนอยกวาดํา 15
บาท และเกมีเงินมากกวาแดง 5 บาท อยากทราบวาเกมีเงินอยูกี่บาท
ก. 25
ข. 40
ค. 45
ง. 50

24. มาลินีลงทุนซื้อสินคาชิ้นหนึ่งเปนเงิน 200 บาท ตอมาปดราคาขายเปน 2 เทาของราคาทุน ในการขายได
จายสวนลดใหรานคาที่นําไปขาย 30% ของราคาทีปดไว และเสียภาษีแบบเหมา 1.5% ของราคาที่ปดไว เมื่อหัก
คาใชจายแลวจะยังคงมีกําไรกี่บาท
ก. 74
ข. 120
ค. 126
ง. 200

25. สินคาตอไปนี้สินคาใดมีรอยละของการเพิ่มราคามากที่สุด
ก. กวยเตี๋ยวเดิมขาย 12บาท ตอมาขาย 15 บาท
ข. ไขเดิมขายฟองละ 2 บาท ตอมาขาย 2.20 บาท
ค. เนื้อหมูเดิมขายกิโลกรัมละ 90บาท ตอมาขายกิโลกรัมละ 100บาท
ง. น้ําปลาเดิมขายขวคละ 15 บาท ตอมาขายขวดละ 18 บาท

26. นักเรียนโรงรียนหนึ่งมี 500 คน ชอบดูทีวี 40% ของทั้งหมค เมื่อสัมภาษณคนที่ดูทืวี พบวาชอบดูละคร
90% จงหาจํานวนคนที่ชอบดูละคร
ก. 450 คน
ข. 360 คน
ค. 200 คน
ง. 180 คน

27. ชมรมหนึ่งมีสมาชิก 54 คน กําหนดหมายเลขสมาชิกเปนหมายเลข 1-54 ชมรมนี้แบงสมาชิกออกเปน 4
กลุม โดยจัดกลุมเรียงตามหมายเลขดังนื้
กุลมที่ 1
กลุมที่ 2
กลุมที่ 3
กลุมที่ 4
หมายเลข
1
2
3
4
หมายเลข
5
6
7
8
หมายเลข
..............
..............
.............
............
ถาสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึงคนที่มีหมายเลข 354 ควรจะจัดคนนี้ไวในกลุมใด
ก. กลุมที่ 1
ข. กลุมที่ 2
ค. กลุมที่ 3
ง. กลุมที่ 4

28. พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม กขค เปนรอยละ
เทาใดของพื้นทึ่ของรูปสามเหลึ่ยม กขง
ก. 10%
ข. 15%
ค. 20%
ง. 25%

29. ขอตกลง

แผนผังนึ้หมายถึงใหนํา 10 + 2 ได 12 นํามาหารดวย 4 ได 3 นํามาคูณกับ 5 ได 15
จงสังเกตแผนผังตอไปนี้ แลวตอบคําถาม

ก. ก + ข = 30
ค. ก

×

ข = 100

ข. ก - ข = 5
ง.

=

1
2

30. นุชไดจัดจํานวนเปน 2 กลุม ดังนี้
4
6 8
7
1
2
3 2
10 12
3
8 20
5 4
ไมใชพวกเอ 5 0.2 3 1.7 2 3
8 6
4
2

พวกเอ

ขอใดตอไปนื้จัดไวเปนพวกเอได
ก. 0.8

ข.

12
2

ง.

ค.

2
12
5
6

31. เวลาเทาใดทีเข็มยาวและเข็มสั้นบนหนาปดนาฬิกาทํามุมกันมีขนาดใกสัเคียง 90 องศา มากที่สุด
ก. 7:20 น.
ข. 8:25 น.
ค. 16:06 น.
ง. 18:46 น.

32. รูปสี่เหลี่ยมดานขนานในขอ ก, ข, ค และ ง ทุกรูปมีฐานยาวเทากัน และมีเสนรอบรูปยาวเทากัน รูปที่
มีมุมขนาดเทาไรมีพื้นที่มากที่สุด
ก. 70 องศา
ข. 80 องศา
ค. 120 องศา
ง. 150 องศา

33.

 จัตุรัสที่ 1 และรูปที่ 2 มีพื้นที่เทากัน
ให ส และ พ เปนพื้นที่ของสวนที่แรเงาในรูปที่ 1 และรูปที่2 ตามลําดับ ขอใดถูกตอง
ข. ส = 3 พ

ก. ส = พ
ค. ส =

4

3π
4

ง. ส = พ π

พ

4

34. ให ร ว ย เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มี มุม รวย = 90 o
ถาลากสวนสูงจากจุด ว ไปพบดานตรงขามที่ ส ขอใดตอไปนี้ถูกตอง
ก. มุม ว ร ส = มุม ร ว ส
ข. มุม ร ว ส = มุม ร ย ว
ค. มุม ส ว ย = มุม ร ว ส
ง. มุม ร ส ว = มุม ว ร ส = มุม ส ว ย

35.

จากรูป AB
องศา
ก. 38o
ค. 64 o

// CE // FG

และ

BC // FD , ABˆ C = 38 o

ข.
ง.

และ

52 o
71o

FE

แบงครึ่ง

DFˆG

แลว

DEˆ F

มีขนาดกี่

ตอนที่ 2
1. ถาเรียงรูปวงกลมดําและรูปวงกลมขาว
สลับกัน ดังรูปจนครบ 30 แถว จะตองใชรูปวงกลม
ดําทั้งหมดกี่รูป

2. นํารูปหกเหลี่ยมดานเทามาเรียงตอกันเปนวงดังรูป

ถาเรียงตอไปอีก 1 รอบจะตองใชรูปหกเหลี่ยมทั้งหมคกี่รูป

3. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน มีเสนทแยงมุมเสนหนึ่งยาวเทากับความยาวของดานดานหนึ่ง เสนทแยงมุมอีก
เสนหนึ่งจะแบงมุมของรูปสี่เหลี่ยมออกเปนมุมที่มีขนาคกี่องศา

4. ขวญซื้อลูกไม 24.2 เมตร แตงริมปลอกหมอน 18 ใบ และหมอนขาง 2 ใบ ถาหมอนแตละใบใชลูกไม
1.28 เมตร หมอนขางแตละใบจะใชลูกไมกี่เมตร

5. บานและที่ดินราคา 1,500,000 บาท ถาราคาที่ดินคิดเปน
เพิ่มเติมอีกเปนเงิน 220,000 บาท บานหลังนี้มีราคากี่บาท

3
5

ของราคาบานและที่ดิน ตอมาตกแตง

6. รูปสามเหลึ่ยมหนาจั่ว

ABC

มีมุม

A

มีขนาด 42 องศา จงหาขนาดของมุมที่เหลือ

7. ใน พ.ศ.2540 โรงเรียนแสงตะวันมี
นักเรียนทั้งหมค 1,250 คน แยกเปนระดับชั้นตางๆ
ดังแผนกูมิรูปวงกลม จงหาวาจํานวนนักเรียนชั้น ป.1
และ ป.6 ตางกันกี่คน

8. จากรูปพื้นที่สวนที่แรเงามีกี่ตารางหนวย

9. สมบัติเดินทางออกจากบานเพื่อไปวัด โดยนั่งรถประจําทางไปทางทิศตะวันออกเปนระยะทาง 10
กิโลเมตร แลวเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะทาง 5 กิโลเมตร และเลึ้ยวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เปนระยะทาง 5 กิโลเมตร แลววิ่งตรงไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทาง 10 กิโลเมตร สมบัตินั่งรถประจําทางเปน
ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตร และวัดอยูทางทิศใดของบาน

10. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีความยาวดานละ 2 เซนติเมตร เมื่อนํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจํานวน 50 รูป มาวาง
เรืยงติอตอกันเปนแถวเดียว ความยาวของเสนรอบรูปของรูปทึ่เกิดขึ้นใหมเปนกี่เซนติเมตร

