สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
ขอสอบแขงขันคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2546
ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะคําตอบลงในกระดาษที่กําหนดให (ขอละ 3 คะแนน)
1. บอน้ํากวาง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.2 เมตร มีน้ําอยู

1
4

ของบอ ถาตองการใหบอนี้มีปริมาณน้ําเปน

2
3

ของปริมาณน้ําที่เต็มบอ จะตองสูบน้ําลงในบอลึกกี่ลูกบาศกเซนติเมตร

2. ผาผืนหนึ่งยาว 55.5 เมตร ตัดขายไป 34.75 เมตร ที่เหลือตัดเปนผาปูที่นอน 10 ผืน แตละผืนยาวเทาๆ กัน ยัง
เหลือผาอีก 75 เซนติเมตร ผาปูที่นอนแตละผืนยาวกี่เมตร

3. ถนนสายหนึ่งยาว 270 กิโลเมตร วันแรกราดยางถนนได

2
5

ของระยะทางทั้งหมด วันที่สองถมดินไดอีก

1
3

ของระยะทางที่เหลือ เหลือระยะทางที่ยังไมไดลาดยางและถมดินอีกเทาไร

4. รานมินิมารทแหงหนึ่งสั่งไขไกมาขาย 50 ถาด ถาดละ 60 ฟอง ตอมานําไขไกทั้งหมดมาบรรจุกลองกลองละ
ครึ่งโหล ตั้งแตวันจันทรถึงวันพุธ ทางรานขายไขไกได 205 กลอง เหลือไขไกที่ยังไมไดขายอีกกี่กลอง

5. 523 มีผลบวกของเลขโดดเปน 5 + 2 + 3 เทากับ 10
จงหาผลบวกของเลขโดดของผลคูณ 99,999,999 × 99,999,999

_________ หนา 1 _________

6. เครื่องซักผาราคาเครื่องละ10,490 บาท ถาซื้อเครื่องซักผา 2 เครื่อง ราคาจะมากกวาราคาตูเย็นขนาด 12.4 คิว
อยู 4,290 บาท อยากทราบวาราคาตูเย็นขนาด 12.4 คิวเปนเทาไร

7. ในการสอบ 4 ครั้ง ซึ่งมีคะแนนเต็มเทากับ นารีสอบสามครั้งแรกได 50%, 70% และ 90% เมื่อเฉลี่ยผลการ
สอบทั้งสี่ครั้งแลวได 75% นารีสอบครั้งที่ 4 ได 72 คะแนน จงหาคะแนนเต็มของการสอบแตละครั้ง

8. รานคาแหงหนึ่งปดราคาสินคาไวโดยคิดกําไร 25% ถาตองการลดราคาจากปายที่ปดไวโดยไมใหขาดทุน รานคา
ตองลดราคาไมเกินรอยละเทาใด

9. จงหาวา 2% ของ 5% ของ 1,000,000 คิดเปนกี่เปอรเซ็นตของ 200

10.
จงหาวา

แตละกอนหนักเทากัน |แตละกอนหนักเทากัน
หนักกวา | คิดเปนรอยละเทาใดของ

_________ หนา 2 _________

11. นายขาวมีลูกชายแฝดสองคน ขณะนี้ผลรวมของอายุของทั้งสามคนเทากับ 60 ป ถานายขาวมีอายุมากกวาลูก
ชายแตละคน 24 ป นายขาวมีอายุเปนกี่เทาของอายุลูกชายแตละคน

12. รานขายสัตวเลี้ยงมีจํานวนสุนัขมากกวาจํานวนแมว 10 ตัว ราคาขายของสุนัขแตละตัว เปนสองเทาของราคา
ของแมวแตละตัว วันนี้ทางรานขายสุนัขไป 2 ตัว และซื้อแมวมา 2 ตัว ราคาตัวละ 500 บาท ทั้งนี้ราคาขายของสุนัข และ
ราคาขายของแมวตองเปน 3 เทาของราคาซื้อ ถาทางรานเหลือจํานวนสุนัขเปน 2 เทาของจํานวนแมว และมีคนมาซื้อสุนัข
และแมวหมดราน แลวรานจะไดกําไรทั้งหมดกี่บาท

13. ในการคัดเลือกกีฬาวายน้ําของโรงเรียนแหงหนึ่งมีดังนี้
รอบแรก
นักกีฬาวายน้ําถูกคัดออกครึ่งหนึ่งของจํานวนนักกีฬาวายน้ําทั้งหมด
รอบที่สอง
นักกีฬาวายน้ําถูกคัดออกครึ่งหนึ่งจากที่เหลือจากรอบแรก
รอบที่สาม
นักกีฬาวายน้ําถูกคัดออกครึ่งหนึ่งจากที่เหลือจากรอบที่สอง
รอบที่สี่
นักกีฬาวายน้ําถูกคัดออกครึ่งหนึ่งจากที่เหลือจากรอบที่สาม
รอบที่หา
นักกีฬาวายน้ําถูกคัดออกครึ่งหนึ่งจากที่เหลือจากรอบที่สี่
ปรากฏวามีนักกีฬาวายน้ําเขารอบที่หกเพียง 2 คน นักกีฬาที่เขาคัดเลือกแขงขันวายน้ําของโรงเรียนแหงนี้มีกี่คน

14. เจาหนาที่สงเอกสารนําเอกสารไปสงที่ทําการไปรษณียแลวกลับมารายงานแกหัวหนางานวาเงินคาสงเอกสาร
ที่ใหไป 1,500 บาท นั้นยังขาดอีก 25 บาท โดยมีรายการสงเอกสารดังตอไปนี้
จํานวนสิ่งตีพิมพธรรมดาเปน 10 เทาของจํานวนเอกสารที่สงดวนพิเศษ
จดหมายธรรมดาเปน 10 เทาของจํานวนเอกสารที่สงดอนพิเศษ
ถาราคาคาสงเอกสารสงดวนพิเศษชิ้นละ 85 บาท ราคาคาสงตีพิมพธรรมดา ชิ้นละ 16 บาท ราคาคาสงจดหมาย
ธรรมดา ฉบับละ 30 บาท จงหาวาจํานวนเอกสารสงดวนพิเศษ จํานวนสิ่งตีพิมพธรรมดาและจดหมายธรรมดาที่นําไปสง
รวมกันทั้งหมดกี่ชิ้น

_________ หนา 3 _________

15. ใหสุดาเดินทางกลับบานไปโรงเรียนตามถนนที่แสดงในแผนผัง
จงหาระยะทางที่สั้นที่สุดที่สุดาเดินทางเปนกี่กิโลเมตร

16. กลองดินสอที่มีรูปรางเปนทรงกระบอกมีความจุ a ลูกบาศกหนวย และมีความสูง b หนวย จงหาพื้นที่ฝา
ของกลองดินสอนี้

17. จากรูปจงหาพื้นที่สวนที่แรเงาโดยประมาณกี่ตารางเมตร กําหนดให π ≈ 3.14 (ตอบเปนทศนิยม 2
ตําแหนง)

_________ หนา 4 _________

18.  ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก จุด E อยูบน DC ที่ตอออกไป ทําให CE = DC และ
BF =

1
BC จงหาวา ∆ BEF มีพื้นที่คิดเปนรอยละเทาใดของพื้นที่  ABCD (ตอบเปนทศนิยม 2 ตําแหนง)
3

19. รูปสามเหลี่ยม
หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

ABC

มีพื้นที่ 60 ตารางหนวย

BD

ยาวเปน

1
4

ของ

AB

และ

BC

ยาวเปน

1
3

ของ

AC

จง

DEC

20. ถาตัวเลขแสดงจํานวนของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่ง เปน 3 เทาของตัวเลขที่แสดงจํานวนของความ
ยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นแลว ดานของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นแลว ดานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะยาวดานละกี่หนวย

_________ หนา 5 _________

21. แผนภูมรูปภาพแสดงจํานวนผลิตผลขาวโพดที่ไรสีทองสงไปจําหนายยังประเทศตางๆ
ในปพ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543

กําหนดให แทนจํานวนผลิตผลขาวโพด 10 ลานตัน
จากแผนภูมิ จงตอบคําถามตอไปนี้
ถาขาวโพดที่สงออกขายไปในราคากิโลกรัมละ 10 บาท จะไดเงินจากการสงขาวโพดไป จําหนายยังประเทศตางๆ
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 ถึง 2543 รวมเปนเงินประมาณกี่ลานบาท

22. จากรูปจงหาพื้นที่สวนสวนที่แรเงา เมื่อกําหนดใหรูปวงกลมสองรูปวงกลมใหญมีเสนผานศูนยกลางยาว 1.8
เซนติเมตร และ 2.6 เซนติเมตร กําหนดให π ≈ 3.14 (ตอบเปนทศนิยม 2 ตําแหนง)

23. ถังน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่งยาว 50 เซนติเมตร สูง 24 เซนติเมตร บรรจุน้ําอยู
ลูกบาศกซึ่งมีดานยาวดานละ 20 เซนติเมตร หยอนลงในถังน้ํา ปรากฏวาระดับน้ําสูงขึ้นเปน
ของถังใบนี้

_________ หนา 6 _________

2
ของถังถานําแทงเหล็ก
3

5
ของถัง จงหาความกวาง
6

24. กราฟเสนแสดงราคาปดตลาดหุน BC ฤ

จากกราฟเสน ราคาปดตลาดโดยเฉลี่ยของหุน ABC ตั้งแตวันจันทรจนถึงวันศุกร จะประมาณกี่บาท
(เมื่อกําหนดให 1 US$ ประมาณ 44.50 บาท)

25. กําหนดให ∆ กขค เปนรูปสามเหลี่ยม ที่มีมุม ขคก เปนมุมฉาก และความยาวของดานทั้งสามของรูป
สามเหลี่ยม กขค เทากับ 10, 8 และ 6 หนวย
ตามลําดับ จงหาความยาวของเสนตั้งฉาก คง ที่ลากจากจุด ค ไปตั้งฉากกับ กข

_________ หนา 7 _________

ตอนที่ 2 จงแสดงวิธีทําในกระดาษคําตอบที่กําหนดให
1. แผนภูมรุปวงกลมแสดงจํานวนของหนังสือประเภทตางๆ ในหองสมุดของโรงเรียนรักคณิตศาสตรศึกษา

จากแผนภูมิ ถาจํานวนหนังสือในหองสมุดแหงนี้มีทั้งหมด 500 เลม จํานวนหนังสือคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรมี
มากกวาหนังสือประวัติศาสตรและหนังสืออางอิงกี่เลม

2. จากรูป เสนโคงในรูปเปนสวนโคงของรูปวงกลมที่มีเสนผานศูนยกลางยาว 8 เซนติเมตร
จงหาพื้นที่สวนที่แรเงา

3. สํานักงานเศรษฐกิจการคลังไดชี้แจงวาขณะนี้หนี้สินภาครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในป พ.ศ. 2544
หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนมีคาประมาณ 68,279 บาท ในป พ.ศ. 2545 หนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนมีคาประมาณ 83,314 บาท ถา
ในป พ.ศ. 2546 คารอยละของการเพิ่มของหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือนมีคาประมาณ 83,314 บาท ถาในปพ.ศ. 2546 คารอยละ
ของการเพิ่มขึ้นของหนี้สอนเฉลี่ยตอครัวเรือนในป พ.ศ. 2545 ที่เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2544 จงหาหนี้สินเฉลี่ยตอครัวเรือน ใน
ป พ.ศ. 2546 (ตอบเปนจํานวนนับ และในการคํานวณใชทศนิยมสองตําแหนง)

_________ หนา 8 _________

4. ในทุกๆ เดือน ศิระมอบเงิน
คาน้ําประปา รวมคิดเปน

7
12

1
5

ของเดือนที่ไดรับใหคุณแม ถาศิระจายคาที่พัก คาโทรศัพท คาไฟฟา และ

ของเงินเดือน ถาคุณแมไดรับเงินจากศิระเดือนละ 1,680 บาท ศิระจะเหลือเงินเดือนละเทาไร

5. รานคาขายสินคาชนิดหนึ่งตั้งราคาไว 1,000 บาท พุดน้ําบุษยซื้อสินคานี้มาจากรานขายสง และไดสวนลด 30%
ถาพุดน้ําบุษยนํามาขายโดยตองการกําไรไมต่ํากวา 20% พุดน้ําบุษยจะละราคาจากราคาที่ปดไวรอยละเทาไร

_________ หนา 9 _________

