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การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประจําป 2554 (TME)
ชื่อ – นามสกุล

โรงเรียน
ชั้น

คําสั่ง ขอสอบมีทั้งหมด 4 หนา จํานวน 30 ขอ
ใหเขียนตัวเลขและระบายคําตอบ ลงในกระดาษคําตอบ

ขอ 4. 1 ป 8 เดือน คิดเปนกีเ่ ดือน

ขอ 1. คาที่ไดจากการคํานวณตอไปนี้เปนเทาไร
ขอ 5. มีจํานวนหนึ่งลบออก 13 แลวไดผลลบเปน 9 จงหาจํานวนนั้น

ขอ 6. ขอใดตอไปนีม้ ีจํานวนกลองสี่เหลี่ยมเทากับในตัวอยาง
ขอ 2. จากรูป ดินสอที่กําหนดใหยาวจาก

ถึง

ถานําดินสอที่มี

ความยาวเปน 3 เทาของดินสอแทงที่กําหนดให มาวางในแบบ
1 ปลายอีก
เดียวกัน โดยใหปลายขางหนึ่งตรงกับหมายเลข ○
ขางหนึ่งของดินสอแทงใหมจะตรงกับหมายเลขใด

ขอ 7. จากขอตอไปนี้ จงหาวามีกขี่ อที่มีผลลัพธมากกวา 50

ขอ 3. ยอนจี อายุ 9 ป ยามีอายุนอยกวา 7 เทาของอายุของยอนจีอยู 2 ป
จงหาวายาอายุกี่ป

สนับสนุนโดย
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ขอ 8. ประโยคสัญลักษณขางลางเปนการหาจํานวนลูกแกวทั้งหมด
จะแทนจํานวนใด

ขอ 12. มีสิ่งของอยูจํานวนหนึ่งซึ่งจํานวนนั้นเปนเลขสามหลัก ถาจัด
สิ่งของทั้งหมดเปนกลุม กลุม ละ 100 ชิ้น จะจัดได 8 กลุม โดยมี
สิ่งของเหลืออีก 9 ชิ้น จงหาวามีของทั้งหมดกี่ชิ้น

ขอ 13. ตอไปนี้คือสวนหนึ่งของตาราง 100 ซึ่งเขียนตัวเลขเรียงลําดับ
จาก 1 ถึง 100 ตัวเลขในชองที่มี คืออะไร

ขอ 9. ที่ลานจอดรถมีรถจอดอยู 45 คัน ผานไป 1 ชั่วโมง เหลือรถจอดอยู
26 คัน ถาใน 1 ชั่วโมงนั้นไมมีรถใหมเขามาจอดเลย จงหาวามีรถ
ออกไปกี่คัน

ขอ 10. ตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบจํานวนที่มีสามหลัก จงหาวามีตัวเลข
ที่สามารถเติมลงใน ทั้งหมดกี่จํานวนที่ทาํ ใหประโยคสัญลักษณ
ตอไปนี้เปนจริง

ขอ 14. รูปในขอใดที่เมื่อพลิกลงดานลางจะสามารถเลื่อนไปซอนทับ
กับรูปเดิมไดพอดีโดยไมมกี ารหมุน ดังตัวอยาง

ขอ 11. ตองการวัดความยาวของดินสอโดยใชไมบรรทัดดังตอไปนี้
จงหาวาดินสอยาวเปนกี่เทาของ 1 เซนติเมตร
ขอ 15. ถาคํานวณโดยใชวิธีการดังตัวอยางขางลาง
แทนจํานวนใด
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ขอ 16. ในหองของซึงชอลมีนักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิงอยู 5 คน
ถามีนักเรียนชาย 23 คน จงหาวาหองของซึงชอลมีนักเรียนทั้งหมด
กี่คน

ขอ 20. ประโยคสัญลักษณตอไปนี้เรียงลําดับกันตามความสัมพันธ
แบบหนึ่ง ในประโยคสัญลักษณทหี่ กแทนจํานวนใด
ประโยคสัญลักษณทหี่ นึ่ง
ประโยคสัญลักษณที่สอง
ประโยคสัญลักษณที่สาม
ประโยคสัญลักษณทหี่ ก

ขอ 17. มีจํานวนที่มีสองหลักสองจํานวน เมื่อนําจํานวนทั้งสองมาบวกกัน
จะไดผลบวกเปนจํานวนที่มสี ามหลัก จงหาตัวเลขในหลักรอยของ
ผลบวก
ขอ 21. ถาคูณจํานวนหนึ่งดวย 3 แลวคูณผลคูณนัน้ ดวย 7 จะได
ผลลัพธเปน 63 จงหา 8 เทาของจํานวนที่เริ่มตน

ขอ 18. ตอไปนี้คือขัน้ ตอนการหาคาของ โดยใชความสัมพันธของ
ประโยคสัญลักษณการบวกและการลบ ก แทนจํานวนใด
ถา 9 +

= 17 จะได

ดังนั้น

=8

=ก–ข
ขอ 22. ถา

เทากับ 312 จงหาวา เทากับเทาไร

ขอ 19. จากรูปตอไปนี้ มีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป
ขอ 23. วันหนึ่งหลังจากมินซอกวิ่งเลนเปนเวลา 2 ชั่วโมง 35 นาที
จึงกมลงมองนาฬิกาเห็นเปนเวลา 7 นาฬิกา 15 นาที ถาเวลา
ที่มินซอกเริ่มวิ่งเลนคือ นาฬิกา นาที จงหาวา
เทากับเทาไร
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ขอ 24. จํานวนที่มีสามหลักที่สามารถเติมลงใน
ที่ทําใหประโยคสัญลักษณตอ ไปนี้เปนจริง

มีทั้งหมดกีจ่ ํานวน

ขอ 25. ถาบวกจํานวนนับทั้งหมดทีส่ อดคลองกับเงื่อนไขทั้งสามขอ
ตอไปนี้ จะไดผลลัพธเปนเทาไร
z
z
z

5 เทาของจํานวนนีน้ อยกวา 40
8 เทาของจํานวนนี้มากกวา 40
จํานวนนี้เปนจํานวนที่มากกวา 3 แตนอยกวา 11

ขอ 28. จากประโยคสัญลักษณตอไปนี้

แทนจํานวนใด

ขอ 29. รูปตอไปนี้คือ ภาพดานบน ดานหนา และดานขางขวามือ
ของรูปซึ่งเกิดจากการวางซอนกันของกลองสี่เหลี่ยม จงหาวา
มีกลองสี่เหลี่ยมทั้งหมดกีก่ ลอง

ขอ 26. ถาตองการทําใหผลคูณของจํานวนทั้งหมดที่อยูใน
และ
ผลคูณของจํานวนทั้งหมดทีอ่ ยูใน
เทากัน จะตองเติม
จํานวนใดลงใน

ขอ 30. จํานวนที่สอดคลองกับเงื่อนไขทั้งสี่ขอตอไปนี้คือจํานวนใด
z
z

z

z

ขอ 27. ในรูปตอไปนีม้ ีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป

เปนจํานวนทีม่ ีสามหลัก
เลขหลักรอยมีคามากกวาเลขหลักหนวยอยู 1
เมื่อเลขหลักหนวยคือ ก เลขหลักสิบคือ ข และ
เลขหลักรอยคือ ค แลว ก × ค = ข
นอยกวา 220

