
1. (2.06 + 5.94) ÷ 4 = 16 

    จ�ำนวนแทน 4 คือ ..................................................................................................................................

                    

2. ถ้ำ a = 3.12 - 2.41

       b = 2.45 + 0.4

       c = 3.05 - 1.23

   แล้ว 0.5
(a b c)+ -   มีค่ำเท่ำกับเท่ำไร 

  ตอบ ............................................................................................................................................................

3. 

     จำกรูป รัศมีเท่ำกับ 7.5 เซนติเมตร ระยะห่ำงระหว่ำง DC และ AB คือ 5 เซนติเมตร 

    ก�ำหนดให้ DC = 3
2  ของ AB จงหำพื้นที่ 4ABCD

  ตอบ ............................................................................................................................................................

ตอนที่ 1 เติมคำ�ตอบให้ถูกต้อง จ�ำนวน 10 ข้อ

 

A    B    

C    D   



4. 

     4ABCD มีพื้นที่ 150 ตำรำงเมตร 4กขคง จะมีควำมยำวรอบรูปเท่ำไร

  ตอบ ............................................................................................................................................................

A    

B    

C    

D   

ก ข

คง

20 เมตร



5. 

     จำกรูป วงกลม ก มีพื้นที่ 154 ตำรำงเมตร จะมีควำมยำวรอบรูปเท่ำไร (π = 7
22 )

  ตอบ ............................................................................................................................................................

6. 

     จำกรูป มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงยำว 14 เซนติเมตร ส่วนท่ีไม่ได้แรเงำมีพื้นที่เท่ำไร (π = 7
22 )

  ตอบ ............................................................................................................................................................

ก    



7. 

     จำกรูป ส่วนที่แรเงำมีพื้นที่เท่ำไร (π = 7
22 )

  ตอบ ............................................................................................................................................................

8. ฟ้ำซ้ือกระเป๋ำเดินทำงมำในรำคำ 3,500 บำท ขำยต่อให้ฝนโดยคิดก�ำไร 15% และฝนน�ำมำขำยต่อให้หมอก    

   ได้ก�ำไร 20% จงหำว่ำหมอกซ้ือกระเป๋ำเดินทำงมำในรำคำเท่ำไร

  ตอบ ............................................................................................................................................................

7 ซม.    7 ซม.    7 ซม.    



9. แพรซ้ือกระโปรงมำในรำคำ 250 บำท ขำยต่อให้พิมพ์ขำดทุน 10% จำกนั้นพิมพ์น�ำไปขำยต่อให้แพรว

   ได้ก�ำไร 20% อยำกทรำบว่ำ พิมพ์ขำยกระโปรงให้แพรวรำคำกี่บำท

  ตอบ ............................................................................................................................................................

10. แท็งก์น�้ำมันใบหนึ่งกว้ำง 2 เมตร ยำว 2.50 เมตร สูง 3 เมตร บรรจุน�้ำมันอยู่ 5
3  ของแท็งก์ ปล่อยน�้ำมันใส่  

     ถังที่มีขนำดเท่ำกันได้ 12 ถัง น�้ำมันหมดแท็งก์พอดี อยำกทรำบว่ำ ในแต่ละถังมีน�้ำมันอยู่กี่ลิตร

  ตอบ ............................................................................................................................................................



1.  645.137 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใด

 ก. หลักส่วนสิบ   ข. หลักส่วนร้อย

  ค. หลักส่วนพัน   ง.  หลักส่วนหมื่น

2. ข้อใดต่อไปนี้เรียงล�ำดับจ�ำนวนแตกต่ำงจำกข้ออื่น

 ก.  10.123  10.213  10.312  10.322   

 ข.  11.045  11.155  11.255  11.265

 ค.  13.432  13.421  13.321  13.311   

 ง.  14.242  14.252  14.342  14.352

 

 

3.  54.786 เป็นค่ำประมำณใกล้เคียงทศนิยมสองต�ำแหน่งของจ�ำนวนใด

 ก.  54.70   ข.  54.78 

 ค.  54.79   ง.  54.80

 

4.  ดรีมหนัก 52 กิโลกรัม เดียร์หนักกว่ำดรีม 3.7 กิโลกรัม ดำวเบำกว่ำเดียร์ 2.55 กิโลกรัม ดำวหนักเท่ำไร 

 ก.  53.15 กิโลกรัม   ข.  54.15 กิโลกรัม

 ค.  55.7   กิโลกรัม   ง.  58.25 กิโลกรัม

    ตอนที่ 2 ให้วงกลม       ล้อมรอบข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว จำ�นวน 30 ข้อ



5.  มุกสูง 158 เซนติเมตร มีนสูง 155 เซนติเมตร โมมีควำมสูงเป็นครึ่งหนึ่งของควำมสูงของมุกและมีนรวมกัน 

    อยำกทรำบว่ำ โมสูงเท่ำไร

 ก. 153.5  เซนติเมตร   ข. 154.5  เซนติเมตร

  ค. 155.5  เซนติเมตร   ง.  156.5  เซนติเมตร

6. น�้ำผลไม้รำคำขวดละ 37.25 บำท ต้องกำรซื้อจ�ำนวนหนึ่งโหลครึ่งจะต้องจ่ำยเงินกี่บำท

 ก.  447      บำท   ข.  670.5   บำท

 ค.  670.75  บำท   ง.  770.25  บำท

 

 

7.  เชือกเส้นหนึ่งยำว 1.25 เมตร น�ำมำผูกต่อกันจ�ำนวน 40 เส้น จะได้เชือกยำวทั้งหมดเท่ำไร 

     ซึ่งในทุกครั้งที่ผูกปมจะเสียเชือก 4  เซนติเมตร

 ก.  48.44  เมตร   ข.  48.4    เมตร 

 ค.  49.46  เมตร   ง.  49.44  เมตร

 

8.  นักเรียนกลุ่มหนึ่งช่วยกันถักผ้ำพันคอได้ 20 ผืน โดยน�ำไปขำยรำคำผืนละ 135.5 บำท เมื่อขำยหมดน�ำเงินมำแบ่งกันได้           

     คนละ 677.5 บำท พอดี นักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คน

 ก.  4 คน   ข.  5 คน

 ค.  6 คน   ง.  7 คน



9.  วิ่งออกก�ำลังกำยรอบสนำนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 625 ตำรำงเมตร จ�ำนวน 4 รอบ ได้ระยะทำงเท่ำไร

 ก. 75   เมตร   ข. 100    เมตร

  ค. 400 เมตร   ง.  2,500 เมตร

10. พื้นที่ห้องมีควำมกว้ำง 8.6 เมตร และควำมยำว 12.4 เมตร ต้องกำรปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีควำมยำวด้ำนละ

     0.2  เมตร จะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น

 ก.  1,233 แผ่น   ข. 1,333 แผ่น

 ค.  2,133 แผ่น   ง. 2,266 แผ่น

 

 

11. 

    4ABCD มีพื้นที่เท่ำไร

 ก.  30.5  ตำรำงเซนติเมตร   ข.  31.5  ตำรำงเซนติเมตร  

 ค.  35    ตำรำงเซนติเมตร   ง.  52.5  ตำรำงเซนติเมตร

 

12.  

    ควำมยำวรอบรูปเท่ำกับเท่ำไร

 

 ก.  24 เมตร   ข.  26.5 เมตร

 ค.  28 เมตร   ง.  30.5 เมตร

4 ซม.

A

B

C

D

5 ซม.

7 ซม.

6 ซม.

6.5 ม.

2.5 ม.

1.5 ม.

4 ม.



13.  ถ้ำน�ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ 64 ตำรำงเซนติเมตร จ�ำนวน 6 รูปมำเรียงต่อกันตำมแนวนอน รูปที่ต่อกันแล้วจะมี

      ควำมยำวรอบรูปเท่ำไร

 ก. 112  เซนติเมตร   ข. 124  เซนติเมตร

  ค. 128  เซนติเมตร   ง.  136  เซนติเมตร

14. 

 จำกรูป สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่มีเส้นรอบรูปยำว 32 เซนติเมตร และมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กกว่ำ 2 รูป มีบำงส่วนซ้อนกัน   

    สี่เหลี่ยมจัตุรัส A มีพื้นที่ 36 ตำรำงเซนติเมตร สี่เหลี่ยมจัตุรัส B มีพื้นที่ 16 ตำรำงเซนติเมตร อยำกทรำบว่ำพื้นที่ส่วนที่   

    แรเงำเท่ำกับเท่ำไร

 ก.  33  ตำรำงเซนติเมตร   ข.  40  ตำรำงเซนติเมตร 

 ค.  44   ตำรำงเซนติเมตร   ง.  48  ตำรำงเซนติเมตร

 

 

15.     

    จำกรูป มีควำมยำวรอบรูปเท่ำไร (π = 7
22 )

 ก.  2.9  เมตร   ข.  3.6  เมตร 

 ค.  4.4  เมตร   ง.  5.6  เมตร

 

A

B

0.7 ม.



16.  

   จำกรูป พื้นที่ส่วนที่แรเงำเท่ำกับเท่ำไร (π = 7
22 )

 

 ก. 42   ตำรำงเซนติเมตร   ข.  98   ตำรำงเซนติเมตร 

  ค. 154  ตำรำงเซนติเมตร   ง.  196  ตำรำงเซนติเมตร 

17. 

   จำกรูป วงกลมที่แนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะมีควำมยำวรอบรูปเท่ำไร (π = 7
22 )

 ก.  4.4  เมตร   ข.  8.8  เมตร

 ค.  44.0 เมตร   ง.  88.0 เมตร

 

 

18. 

   จำกรูป ส่วนที่ไม่ได้แรเงำมีพื้นที่เท่ำไร (π = 7
22 )

 ก.  1.54  ตำรำงเซนติเมตร   ข.  3.08  ตำรำงเซนติเมตร  

 ค.  4.76  ตำรำงเซนติเมตร   ง.  5.56  ตำรำงเซนติเมตร

 

7  ซม.

1.4 ม.

1.4 ซม.



19.  ถังใบหนึ่งมีควำมกว้ำงปำกถัง 14 เซนติเมตร และก้นถังมีควำมกว้ำงเป็น 2 เท่ำของปำกถัง อยำกทรำบว่ำก้นถังมีพื้นที่ 

      มำกกว่ำปำกถังเท่ำไร (π = 7
22 )

 ก. 328   ตำรำงเซนติเมตร   ข. 425   ตำรำงเซนติเมตร

  ค. 462   ตำรำงเซนติเมตร   ง.  480   ตำรำงเซนติเมตร

20. น�้ำปลำ 5 ขวด รำคำ 85 บำท ถ้ำซื้อด้วยเงิน 200 บำท แล้วได้รับเงินทอน 13 บำท จงหำว่ำซื้อน�้ำปลำมำกี่ขวด

 ก.  10 ขวด   ข.  11 ขวด 

 ค.  12 ขวด   ง.  13 ขวด

 

 

21.  5
3  ของ 70 เท่ำกับ 5

2  ของจ�ำนวนใด      

 ก.  90   ข.  95 

 ค.  100   ง.  105

 

22. 70% ของ 50 มีค่ำมำกกว่ำร้อยละ 25 ของ 40 เท่ำไร

 ก.  20   ข.  25

 ค.  30   ง.  35



23. สมุดพกมีขนำดกว้ำง 10 เซนติเมตร ยำว 15 เซนติเมตร และสูง 1.5 เซนติเมตร น�ำไปใส่ในลังที่มีขนำดกว้ำง 40  

     เซนติเมตร ยำว 45 เซนติเมตร และสูง 18 เซนติเมตร  จะใส่สมุดพกได้กี่เล่ม

 ก. 144  เล่ม   ข.  240  เล่ม 

  ค. 324  เล่ม   ง.  425  เล่ม 

24. 

    จำกรูป ถ้ำมีน�้ำอยู่  3
2  ของตู้ จะต้องเติมน�้ำอีกกี่ลิตร จึงจะเต็มตู้พอดี  

 ก.  10 ลิตร   ข.  20 ลิตร

 ค.  40 ลิตร   ง.  60 ลิตร

 

 

25. แม่ค้ำติดรำคำขำยตู้เย็นไว้ 4,500 บำท ลดรำคำให้ลูกค้ำ 20% แต่แม่ค้ำยังได้ก�ำไร 700 บำท รำคำทุนของตู้เย็นเท่ำกับ

     เท่ำไร

 ก.  2,500  บำท   ข.  2,700  บำท  

 ค.  2,900  บำท   ง.  3,100  บำท

 

 

50 ซม.
30 ซม.

40 ซม.



26.  กู้เงินธนำคำร 480,000 บำท โดยธนำคำรคิดอัตรำดอกเบี้ย 25% ต่อปี เป็นเวลำ 8 เดือน ต้องจ่ำยดอกเบี้ยเท่ำไร

 ก. 65,000   บำท   ข. 70,000   บำท

  ค. 75,000   บำท   ง.  80,000   บำท

27. ฝำกเงินธนำคำร 146,000 บำท ธนำคำรคิดอัตรำดอกเบี้ย 2% ต่อปี เมื่อครบ 80 วัน ถอนเงินจำกธนำคำร 

     จะได้เงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่ำไร

 ก.  146,540  บำท   ข.  146,640  บำท 

 ค.  146,740  บำท   ง.  146,840  บำท

 

 

28.  ในกำรทอดลูกเต๋ำ 1 ลูก และเหรียญบำท 1 เหรียญ โยนพร้อมกัน 1 ครั้ง ควำมน่ำจะเป็นที่ลูกเต๋ำจะขึ้นแต้มคี่และ  

      เหรียญออกก้อยเป็นเท่ำไร      

 ก.  2
1    ข.  4

1

 

 ค.  8
3    ง.  12

5

 



29. มีบัตร 6 ใบ ซึ่งมีหมำยเลข 0 - 5 ก�ำกับไว้ หยิบบัตรมำวำงเรียงกันเป็นเลขสองหลักที่เป็นจ�ำนวนคู่ 

     จะได้ทั้งหมดกี่เหตุกำรณ์

 ก. 3 เหตุกำรณ์   ข.  5  เหตุกำรณ์ 

  ค. 8 เหตุกำรณ์   ง.  15 เหตุกำรณ์ 

30. จำกแผนภูมิรูปวงกลมแสดงนักกีฬำในชมรมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

  

  ถ้ำมีนักกีฬำเทนนิส 24 คน แล้วจ�ำนวนนักกีฬำทั้งหมดมีกี่คน

 ก.  178 คน   ข.  278 คน

 ค.  198 คน   ง.  298 คน

 

 

 

 

 กรีฑำ

 28%
 เทนนิส

  12%

 บำสเกตบอล

     24%
ฟุตบอล

ว่ำยน�้ำ

10%


