ขอสอบแขงขันสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา ประจําป 2544
ตอนที่ 1 จงเลือกคําตอบที่ถูกตอง
1. ริบบิ้นมวนหนึ่งยาว 28.75 เมตร ขายไปครั้งแรก 10.5 เมตร ในราคาเมตรละ 9 บาท ครั้งที่สองขายไป 11.75
เมตร ในราคาเมตรละ 8.50 บาท สวนที่เหลือขายเหมาไปในราคาเมตรละ 7.25 บาท ขายริบบิ้นทั้งหมดไดเงินเทาไร
ก. 240.50 บาท
ข. 241 บาท
ค. 241.50 บาท
ง. 242 บาท

2. ปรอทหนักเปน 13.6 เทาของน้ําหนักของน้ํา ทองคําหนักเปน 19 3 เทาของน้ําหนักของน้ํา ทองคําหนัก
5

ประมาณกี่เทาของปรอท
ก. 1.21
ค. 1.41

ข. 1.34
ง. 1.44

3. ในถุงในหนึ่งมีดอกไม 3 ชนิด คือ กุหลาบ
ดอกไมทุกดอกเปนดอกกุหลาบ
ดอกไมทุกดอกเปนดอกมะลิ
ดอกไมทุกดอกเปนดอกจําป
มีดอกไมทั้งหมดกี่ดอก
ก. 2
ค. 4

มะลิ จําป เราทราบขอมูลดังนี้
แตมี 2 ดอกที่ไมใช
แตมี 2 ดอกที่ไมใช
แตมี 2 ดอกที่ไมใช
ข. 3
ง. 6

4. ผลตางระหวาง 0.0862 กับ 0.8006 มากกวาหรือนอยกวาผลบวกของ 0.0608 กับ 0.268 อยูเทาไร
ก. มากกวาอยู 0.3945
ข. มากกวา 0.3856
ค. นอยกวาอยู 0.3756
ง. นอยกวาอยู 0.3288

_________ หนา 1 _________

5. เมื่อ | แทนจํานวนที่เทากัน และ
|ª
= 49
||ª
= 62
จงหาวา | มีคาเทาไร
ก. 11
ค. 25

และ

แทนจํานวนที่เทากัน

ข. 21
ง. 28

6. เมื่อกําหนดให A, D และ B แทนเลขโดด
A 4 6
D

AB A4

ก. 13
ค. 9

จากผลคูณ A B A 4 จงหาคาของ A + B + D
ข. 10
ง. 3

7. ป พ.ศ. 2544 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 60 ลานคน และมีหนี้สินประมาณ 2.8 ลานบาท คนไทย
เปนหนี้เฉลี่ยคนละประมาณกี่บาท
ก. 5 ลาน
ข. 5 แสน
ค. 5 หมื่น
ง. 5 พัน

8. จํานวนตั้งแต 500 ถึง 1000 มีจํานวนที่หารดวย 3 ลงตัว กี่จํานวน
ก. 167
ข. 200
ง. 333
ค. 300

_________ หนา 2 _________

9. ผลรวมของขนาดของมุมภายในของรูปหกเหลี่ยมเทากับกี่องศา
ก. 540
ข. 660
ค. 720
ง. 780

10.

1
คิดเปนกี่เปอรเซ็นต
200

ก. 0.05
ค. 5

ข. 0.5
ง. 50

11. เศษสวนในขอใดเรียงลําดับจากมากที่สุดไปนอยที่สุด
10 2 3 1 1
, , , ,
12 5 8 4 2
1 2 3 1 10
ค. , , , ,
4 5 8 2 12

ก.

1 2 1 3 10
, , , ,
2 5 4 8 12
10 1 2 3 1
ง. , , , ,
12 2 5 8 4

ข.

12. BD และ CE เปนเสนแบงครึ่งมุม ABC และมุม ACB ของ ∆ ABC ตามลําดับ คาของ x เปนกี่
องศา
ก. 111
ข. 131
ค. 138
ง. 148

_________ หนา 3 _________

13. จากรูป ABC เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว มุมยอด A มีขนาด 58 องศา ถามุม E มีขนาด 32 องศา จงหา
ขนาดของมุม CDE
ก. 61 องศา
ข. 87 องศา
ค. 90 องศา
ง. 93 องศา

14. เมื่อพิจารณาจากความยาวของเสนทแยงมุมทั้งสองเสนของรูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมในขอใดตอไปนี้แตกตาง
จากขออื่น
ก. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ข. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ค. รูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ง. รูปสี่เหลี่ยมวาว

15. ลูกบาศกลูกที่สองมีความยาวดานเปน 2 เทาของความยาวของดานของลูกบาศกลูกที่หนึ่ง ปริมาตรของ
ลูกบาศกลูกที่หนึ่งคิดเปนรอยละเทาไรของลูกบาศกลูกที่สอง
ก. 12.5
ข. 16.0
ค. 20.5
ง. 25.5

16. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มี M และ P เปนจุดกึ่งกลางของ AB และ CD ถา BC = 35 หนวย
และ MP = 40 หนวย แลว AD ยาวกี่หนวย
ก. 44
ข. 45
ค. 46
ง. 47

_________ หนา 4 _________

17. กลองรูปทรงกระบอกมีความจุ 200 ลูกบาศกหนวย พื้นที่ฝาเทากับ 10 ตารางหนวย
ความสูงของกลองมีคาเทาไร
ก. 10 หนวย
ข. 15 หนวย
ค. 18 หนวย
ง. 20 หนวย

18. พื้นที่ผิวขางของทรงกระบอก ซึ่งมีความสูง 4 นิ้ว จะมีคาเทาไร ถาเสนรอบวงวัดได 16 นิ้ว
ก. 64 ตารางนิ้ว
ข. 68 ตารางนิ้ว
ค. 70 ตารางนิ้ว
ง. 72 ตารางนิ้ว

19. รูปวงกลม ค มีรัศมีเทากับ 3 เทาของรัศมีของรูปวงกลม ก และรูปวงกลม ข มีรัศมีเปน 2 เทาของรัศมีของรูป
วงกลม ก ขอใดตอไปนี้เปนขอที่ถูกตอง
ก. พื้นที่รูปวงกลม ข เปนสองเทาของพื้นที่รูปวงกลม ก
ข. พื้นที่รูปวงกลม ค เปนหกเทาของพื้นที่รูปวงกลม ก
ค. พื้นที่รูปวงกลม ค เทากับผลบวกของพื้นที่รูปวงกลม ข
กับสามเทาของพื้นที่รูปวงกลม ก
ง. พื้นที่รูปวงกลม ข เทากับครึ่งหนึ่งของผลตางระหวาง
พื้นที่รูปวงกลม ค กับพื้นที่รูปวงกลม ก

20. รูปสามเหลี่ยม กขค เปนสามเหลี่ยมดานเทายาวดานละ 1 หนวย สรางรูปสามเหลี่ยม จฉช ลอมรอบรูป
สามเหลี่ยม กขค ดังรูป จะมีความยาวดานละ 2 หนวย สรางรูปสามเหลี่ยมดานเทาลอมรอบตอไปอีก 3 รูป ผลบวกของ
ความยาวของดานของรูปสามเหลี่ยมดานเทา 5 รูป เทากับกี่หนวย
ก. 45
ข. 48
ค. 93
ง. 189

_________ หนา 5 _________

ตอนที่ 2 เติมคําตอบลงในกระดาษคําตอบ
1. ปลาดุก นกยูง และหนูตะเภา มีทั้งหมด 10 ตัว นับขารวมกันได 20 ขา มีปลาดุก นกยูง และหนูตะเภา
อยางละกี่ตัว

2. จํานวนอะไรเอย เมื่อบวกกับ 7 แลวคูณดวย 6 จากนั้นลบดวย 18 แลวหารดวย 2 ไดผลลัพธ 33
จํานวนนั้นคือจํานวนใด

3. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีผูมาออกเสียงเลือกตั้ง 60% ของผูมีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด ถา
ของผูที่มาออกเสียงเลือกพรรครักษไทย และ

1
2

1
3

ของผูที่มาออกเสียงเลือกพรรคไทยทํา และผูที่มาออกเสียงที่เหลือทั้งหมด

56,200 คน เลือกพรรคอนุรักษไทย อยากทราบวามีผูมาใชสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งพรรคใดมากที่สุด และจํานวนกี่คน

4. จํานวนที่มากที่สุดซึ่งหาร 278 และ 465 แลวเหลือเศษ 2 และ 5 ตามลําดับ จงหาจํานวนนั้น

5. กําหนดเลขโดด 2, 4, 5, 7, 8 สรางจํานวนที่สามหลักคูณกับจํานวนที่มีสองหลัก โดยเลขโดดแตละตัวใชได
เพียงครั้งเดียว ดังนี้
±
จงหาวาผลคูณที่มากที่สุดมีคาเทาไร

6. มีตุมน้ําหนักขนาด 1, 3, 9 และ 27 กรัม สําหรับตาชั่งสองจาน ตองการชั่งน้ําหนักสิ่งของซึ่งมีน้ําหนักตอไปนี้
จะวางตุมอยางไร จงเติมน้ําหนักตุมลงในจานแตละจาน
จานซาย
น้ําหนักสิ่งของ

จานขวา
ตุมน้ําหนัก

ตุมน้ําหนัก

2 กรัม
4 กรัม
5 กรัม
6 กรัม
7 กรัม
8 กรัม

_________ หนา 6 _________

7. ลิฟตขนของตัวหนึ่งสามารถขนของไดหนัก 52.5 กิโลกรัม เมื่อใสกลอง 2 ใบ ที่มีเครื่องไฟฟาอยูภายในซึ่ง
หนัก 23.66 กิโลกรัม และ 17.48 กิโลกรัม ตามลําดับ หากตองการใสของสองชิ้นที่หนักเทากันของแตละชิ้นหนักเทาไร

8. รูปที่กําหนดใหเปนรูปที่แกะและคลี่ออกจากกลองรูปลูกลูกบาศก

จากรูป จงหาวา ก ข ค แทนดวยอักษรภาษาอังกฤษ ตัวใด

9. จงเขียนรูปที่ไดจากการแกะกลองรูปปริซึมฐานสามเหลี่ยม ดังรูป และคลี่ออก

10. จากรูป จงหาคาของ x, y และ z

_________ หนา 7 _________

11. ลุงมีตองการทาสีผนังหองรับแขก ซึ่งตองใชสีทั้งหมด 9.5 ลิตร เมื่อลุงมีไปถามราคาสีจากรานคาแหงหนึ่ง
เจาของรานบอกราคาสีดังนี้
สีทาผนังหอง
กระปองละ
1 ลิตร
ราคา 237 บาท
กระปองละ 2.5 ลิตร
ราคา 533 บาท
กระปองละ
5 ลิตร
ราคา 901 บาท
ลุงมีควรจะซื้อสีขนาดใดไปทาหองรับแขก จึงจะประหยัดเงินมากที่สุด

12. ไมอัดแผนหนึ่งกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 2.50 เมตร ถาจะนําไปทําเปนฝาหองที่มีความสูง 5 เมตร กวาง 4.80
เซนติเมตร จะตองใชไมอัดกี่แผนจึงจะไมเหลือเศษ

13. หลอดกาแฟ 35 หลอด แตละหลอดยาว 21.2 เซนติเมตร หากนํามาสอดตอกันโดยใหหลอดหนึ่งสอดไปใน
หลอดกาแฟอีกหลอดหนึ่งโดยใหมีสวนที่ซอนกันยาว 3.5 เซนติเมตร จะไดหลอดกาแฟที่ตอเสร็จแลวคิดเปนความยาวกี่
เมตร

14. สวนที่แรเงามีพื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตร (กําหนดให π = 3.14 หนวย)

15. กําหนดใหเวลาที่เมือง ก เร็วกวาเวลาที่เมือง ข อยู 6 ชั่วโมง 30 นาที และเวลาที่เมือง ข ชากวาเวลาที่เมือง ค
อยู 1 ชั่วโมง 30 นาที หากในวันที่ 16 ธันวาคม 2544 เวลาที่เมือง ก เปน 8.00 น. แลว จงหาวาเวลาที่เมือง ข และเวลาที่
เมือง ค จะเปนเวลาเทาไร

_________ หนา 8 _________

ตอนที่ 3 จงแสดงวิธีทํา
1. รายขายเครื่องไฟฟาตองการลดราคาสินคา 30% ของราคาขาย แตใหเด็กติดราคาสินคาไวดังนี้
พัดลมติดราคา
1190 บาท จากราคาเดิม
1800 บาท
โคมไฟฟาตั้งโตะ ติดราคา 449 บาท จากราคาเดิม
650 บาท
ถาขายของตามราคาที่ติดราคาสินคาใหมนี้ มีผูซื้อ พัดลม และโคมไฟฟาตั้งโตะอยางละ1 ชิ้น รานคาจะขายไดเงินแตกตาง
จากราคาที่ประกาศลด 30% กี่บาท

2. คุณพอเดินทางไปคาขายที่ประเทศมาเลเซีย ถางวดที่หนึ่ง คุณพอลงทุนไป 10 ลานบาท และคุณพอขายของได
เงิน 1.5 ลานเหรียญมาเลเซีย และการคาสําหรับงวดที่สองคุณพอลงทุนไป 100 ลานบาท คุณพอขายของไดเงิน 10 ลาน
เหรียญมาเลเซีย คุณพอมีกําไรหรือขาดทุนจากการคาขายทั้งสองงวดกี่บาท หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินเปนดังนี้ 9.30 บาทไทย
เทากับ 1 เหรียญมาเลาเซีย

3. คุณแมจะตัดสินใจซื้อองุนพันธ A จากรานไหนจึงจะไดองุนมากกวา และมากกวาอยูกี่กิโลกรัม
ถา
รานที่หนึ่ง ขายองุนพันธุ A ถุงละ 300 บาท และองุนถุงนี้หนัก 2.2 ปอนด
รานที่หนึ่ง ขายองุนพันธุ A ถุงละ 300 บาท และองุนถุงนี้หนัก 9.2 ขีด
กําหนดให 1 ปอนด เทากับ 0.4536

_________ หนา 9 _________

