ขอสอบแขงขันสมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา ประจําป 2545
ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะคําตอบที่กําหนดให
1. จงหาคาของ

2
× 35
5
7 1
+
8 3

(ตอบอยูในรูปจํานวนคละ)

2. 600% ของ 0.075 มากกวาหรือนอยกวา 6% ของ 750 อยูเทาไร

3. ดวงสุดาควรจะหารจํานวนหนึ่งดวยสี่ แตเธอกลับนําสี่ไปลบออก และไดคําตอบเปน 48
จงหาคําตอบที่ถูกตอง

4. สิริพรมีธนบัตร ฉบับละ 500 บาท อยู 75 ใบ มีธนบัตรฉบับละ 20 บาท อยู 18 ใบ และเหรียญ 10 บาท
อยู 21 เหรียญ ตองการแลกเปนธนบัตรฉบับละ 100 บาท สิริพรจะแลกธรบัตรไดกี่ใบ

5. จากขอมูลในตาราง จงหาความสัมพันธระหวางความสูงกับความยาวของมือ
คนที่

ความสูง(ซม.)

ความยาวของมือ(ซม.)

1

185

20

2

147

16

3

163

18

4

156

17

5

172

19

_________ หนา 1 _________

6. เราสามารถสรางจํานวนที่มีสองหลัก จากเลขโดด 2, 4, 6 ไดทั้งหมดกี่จํานวน อะไรบาง

7. นิพนธมีผลไม 3 ชนิด คือ สม 90 ผล มะมวง 60 ผล มังคุด 210 ผล ถาตองการแบงผลไมเปนกองแตละกอง
ใหมีผลไมทั้งสามชนิดจํานวนเทาๆ กัน เขาจะแบงผลไมไดมากที่สุดกี่กอง และแตละกองมีผลไมอยางละกี่ผล

8. จากรูป กําหนดให ABCD
เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 49 ตารางหนวย
พื้นที่สวนที่แรเงาประมาณเทาไร
ใหตอบในรูปทศนิยม (π =

22
)
7

9. นักทองเที่ยว 2 กลุม กลุมที่หนึ่งมี 60 คน กลุมที่สองมี 75 คน ถา
และ

3
ของนักทองเที่ยวกลุมที่หนึ่ง
4

2
ของนักทองเที่ยวกลุมที่สองขึ้นรถบัส เพื่อไปชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นักทองเที่ยวกลุมใด
5

ไปชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามมากกวา และมากกวาอีกกลุมหนึ่งกี่คน

10. ABC เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่วรูปหนึ่งที่มี
Â เปนมุมยอดที่มีขนาด 30 องศา
และ CD แบงครึ่งมุม ACB
จงหาขนาดของมุมกลับ ADC

_________ หนา 2 _________

11. ถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
มีน้ําบรรจุอยู

3
4

กวาง 25 เซนติเมตร

ยาว 40 เซนติเมตร

สูง 34 เซนติเมตร

ของถัง จะตองเติมน้ําอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มถังพอดี

12. ชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 มีนักเรียนหญิง 20 คน นักเรียนชาย 18 คน นักเรียนหญิงมีอายุเฉลี่ย 12 ป
และนักเรียนชายมีอายุเฉลี่ย 13 ป อายุเฉลี่ยของนักเรียนชั้นนี้เปนกี่ป (ตอบเปนทศนิยม 1 ตําแหนง)

13. สมชายชั่งถุงที่บรรจุลกู แกว 10 ลูก หนัก 66 กรัม ถาใชถุงใบเดียวกันบรรจุลูกแกวขนาดเดิม 20 ลูก
ชั่งไดหนัก 80 กรัม ถุงที่ใชบรรจุลูกแกวหนักกี่กรัม

14. แครอท 16 หัว หนักเทากับขาวโพด 4 ฝก ขาวโพด 8 ฝก หนักเทากับกะหล่ําปลี 2 หัว แครอท 48 หัว
หนักเทากับกะหล่ําปลีกี่หัว

15. ประดิษฐทําสนามปลูกตนดอกไมเปนรูปวงกลม รัศมีเทากับ 6 หลา เขาทําทางเดินรอบสนามรูปวงกลม
กวาง 1 หลา พื้นที่ทางเดินรอบสนามนี้ประมาณกี่ตารางหลา ( π ≈ 3.14 )

16. พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่แรเงาคิดเปนรอยละเทาไรของพื้นที่รูปหกเหลี่ยมดานเทา

_________ หนา 3 _________

17. ถังเก็บน้ําทรงกระบอกสูง 3 เมตร ถาเปดน้ําใชไปแลวเหลือน้ําในถังวัดสวนสูงได 2.4 เมตร ปริมาตรของน้ํา
ซึ่งมีอยูเต็มถังจะลดลงรอยละเทาไร

18. จงหาความยาวของเสนรอบรูปตอไปนี้

19. กขคง เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 25 ตารางเมตร ถา จ เปนจุดกึ่งกลางของ ขค พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสบนดาน จค เปนกี่ตารางเมตร

20. พื้นหองรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด กวาง 10 เมตร ยาว 12 เมตร ถาตองการปูกระเบื้องใหเต็มพื้นหอง จะตอง
ซื้อกระเบื้องเปนเงินทั้งหมดกี่บาท ถากระเบื้องราคากลองละ 120 บาท ปูพื้นได 1.5 ตารางเมตร

_________ หนา 4 _________

21. เดือนตุลาคม 2545 เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ไดรับแจงวามีเด็กเกิดใหมทั้งหมด 65,775 คน
โดยเกิดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

1
1
ของเด็กเกิดใหม เกิดที่โรงพยาบาลตํารวจ ของเด็กที่เกิดใหม
3
5

เด็กที่เกิดในที่อื่นๆ มีจํานวนกี่คน

22. สองรูปใดที่มีจํานวนแกนสมมาตรเทากัน

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

23. กลองใบหนึ่งกวาง 24 นิ้ว ยาว 36 นิ้ว มีความจุ 12,960 ลูกบาศกนิ้ว หากมาลีตองการใชกระดาษสีมาปดรอบ
ขางกลอง และฝากลอง ยกเวนกนกลอง มาลีจะตองใชกระดาษสีอยางนอยที่สุดกี่ตารางฟุต

24. จากแผนภูมิรูปวงกลม แสดงการเลี้ยงสัตวของเกษตรกร ถาเขาเลี้ยงเปด จํานวน 1,000 ตัว เขาเลี้ยงหมูและ
ไกมากกวาเลี้ยงวัวกี่ตัว

_________ หนา 5 _________

25. แกวมีเงิน 890 บาท กอยมีเงินเปน 3 เทาของแกว หนอยมีเงินเปนครึ่งหนึ่งของกอย จงหาวาแกว กอย และ
หนอยมีเงินรวมกันเปนกี่บาท

26. เมื่อลากเสนทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กขคง จะไดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป

27. ฉันฝากเงินไวกับธนาคารจํานวนหนึ่ง ธนาคารจายดอกเบี้ยใหในอัตรารอยละ 3.50 บาทตอป ถาฉันฝากเงิน
ไวเปน เวลา 1 ป ไดดอกเบี้ยเปนเงิน 8,400 บาท ฉันฝากเงินไวกับธนาคารเปนจํานวนเงินกี่บาท

28. เมื่อเติมกระปองดานซายมืออีก 1 ใบ จะตองเติมกอนน้ําหนักดานขวาอีกเทาไร เครื่องชั่งจึงจะยังคงสมดุล

29. ชมรมคณิตศาสตร มีสมาชิก 100 คน เปนชาย 40 คน หญิง 60 คน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 30
คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 70 คน ชมรมนี้มีสมาชิกเปนนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยางนอยกี่คน

_________ หนา 6 _________

30. แผนภูมิแสดงมูลคาการขายสินคาของบริษัท ตั้งแต พ.ศ. 2538 – 2545
จากแผนภูมิป พ.ศ. ใดมีรอยละของยอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับปกอนหนานั้น และเพิ่มขึ้นกี่เปอรเซ็นต
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ป พ.ศ.

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีทําในกระดาษคําตอบที่กําหนดให
1. น้ําทิพยซื้อเงาะ 2 แขง แตละแขงหนัก 25 กิโลกรัม น้ําทิพยขายเงาะไปวันแรกไดเงิน 635 บาท วันที่สองขาย
เงาะที่เหลือไดเงินอีก 678 บาท หากน้ําทิพยไดกําไรจากการขายเงาะ 550 บาท น้ําทิพยซื้อเงาะมากิโลกรัมละกี่บาท

2. รานคาแหงหนึ่งปดราคาขายโทรทัศนไวเครื่องละ 48,000 บาท ถาขายในราคานี้รานคาจะไดกําไร 20% แตถาผู
ซื้อ ซื้อดวยเงินสดรานคาจะลดราคาให 5% จากราคาที่ปดไว ถาผูซื้อซื้อดวยเงินสด รานคาจะไดกําไรกี่บาท

_________ หนา 7 _________

