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การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประจําป 2554 (TME)
ชื่อ – นามสกุล

คําสั่ง ขอสอบมีทั้งหมด 4 หนา จํานวน 30 ขอ
ใหเขียนตัวเลขและระบายคําตอบ ลงในกระดาษคําตอบ

โรงเรียน
ชั้น
ขอ 4. จงหาวาตองปกขาของวงเวียนกี่จุด เพื่อเขียนรูปวงกลมตอไปนี้

ขอ 1. ขอใดตอไปนีใ้ หความหมายเทากับ 1,000

○1 จํานวนที่มากกวา 990 อยู 1
○2 จํานวนที่มากกวา 900 อยู 10
○3 จํานวนรอย 10 จํานวน
○4 จํานวนที่นอยกวา 999 อยู 1
○5 จํานวนรอย 100 จํานวน
ขอ 5. จากประโยคสัญลักษณตอไปนี้ ตัวเลขที่ถกู ตองใน
ตัวเลขใด

ขอ 2. จํานวนที่ถูกตองใน

คือจํานวนใด

ขอ 6. ถา
ขอ 3. จํานวนที่ถูกตองใน

คือจํานวนใด

สนับสนุนโดย

127 ×

จํานวนใน

+1

เทากับผลรวมของจํานวนตอไปนี้

คือจํานวนใด

คือ
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ขอ 7. รูปทางขวามือสรางไดโดยการแบงวงกลมทางซายมือออกเปน
4 สวนเทาๆ กัน ถาดาน กข ยาว 16 เซนติเมตร รัศมีของวงกลม
ยาวกี่เซนติเมตร

ขอ 11. ประโยคสัญลักษณตอไปนี้ ใชรูป และ แทนจํานวนเต็ม
จงหาวาผลรวมของ และ เปนเทาไร

ขอ 12. ถาโจทยตองการใหหารจํานวนหนึ่งดวย 3 แตทําผิดไปเปนนํา 3
ไปคูณจํานวนนั้นแลวไดผลลัพธเปน 81 จงหาวาถาทําตามโจทยสั่ง
ผลลัพธที่ไดจากการหารจํานวนนั้นดวย 3 เทากับเทาไร

ขอ 8. ในชั้น ป.3 ของโรงเรียนแหงหนึ่ง มีนกั เรียนชาย 177 คน และมี
นักเรียนหญิงนอยกวานักเรียนชาย 19 คน จงหาวาในชัน้ ป.3 นี้
มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน

ขอ 13. ตองการสรางจํานวนที่มีสามหลักโดยใชบัตรตัวเลข 4 ใบ
ตอไปนี้ ใบละครั้ง
จงหาผลตางของจํานวนที่สรางไดที่มีคามากที่สุดและนอยที่สุด

ขอ 9. สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดใหญที่สุดที่สรางขึ้นโดยใชเชือกยาว
36 เซนติเมตร มีความยาวดานละกี่เซนติเมตร

ขอ 14. ทงอีเริ่มออกกําลังกายเวลา 9 นาฬิกา 30 นาที และเลิกออก
กําลังกายเวลา 11 นาฬิกา 20 นาที จงหาวาทงอีออกกําลังกาย
นานกี่นาที

ขอ 10. ชียองมีแถบกระดาษสียาว 15 เซนติเมตร ในชั่วโมงศิลปะใชไป
จํานวนหนึ่งแลวเหลือแถบกระดาษสี

8
15

จงหาวาใชแถบกระดาษสีไปกี่เซนติเมตร

ของความยาวทั้งหมด

ขอ 15. จากการหารในแตละขอตอไปนี้ จงหาวามีกี่ขอที่สามารถมี
เศษเปน 4 ได
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ขอ 16. ในถุงแตละถุงมีลูกอม 10 เม็ด ถาตองการแบงลูกอมใหเพือ่ น 16 คน
คนละ 4 เม็ด จะตองมีลูกอมอยางนอยกี่ถุง

ขอ 17. กระปุกออมสินของซูจีมีเงินอยู 8,920 บาท โดยมีจํานวนธนบัตร
และเหรียญแตละชนิดดังตอไปนี้
8,920 บาท

ธนบัตร 1,000 บาท 6 ใบ
ธนบัตร 500 บาท 2 ใบ
ธนบัตร 100 บาท
ใบ
เหรียญ 10 บาท 22 เหรียญ

จงหาวามีธนบัตร 100 บาท ทั้งหมดกีใ่ บ

ขอ 18. ตอไปนี้เปนประโยคสัญลักษณแสดงการบวกของจํานวนที่มี
สามหลักสามจํานวน

จงหาวาผลรวมของตัวเลขที่จะเติมลงใน

เปนเทาไร

ขอ 19. รูปสามเหลี่ยมแตละรูปตอไปนี้
มีดานทั้งสามยาวเทากัน เมื่อแบง
รูปสามเหลี่ยม กขค ออกเปนสวนๆ
ที่เทากัน โดยใหแตละสวนเทากับ
รูปสามเหลี่ยม งจฉ
จงหาวารูปสามเหลี่ยม งจฉ เปนหนึ่งในกี่สว นของรูปสามเหลี่ยม กขค

ขอ 20. จํานวนที่ถูกตองใน

คือจํานวนใด

ขอ 21. ตอไปนี้เปนการแสดงการคูณในแนวตั้งระหวางจํานวนทีม่ ี
สองหลักกับจํานวนที่มหี นึ่งหลัก

คือตัวเลขใด

ขอ 22. จากรูปมีวงกลมที่มีขนาดเทากัน
10 วง สรางรูปสามเหลี่ยม กขค
โดยใชจดุ ศูนยกลางของวงกลม
ถาผลรวมของความยาวทั้งสามดาน
ของรูปสามเหลี่ยม กขค เทากับ
72 เซนติเมตร จงหาวารัศมีของวงกลมยาวกี่เซนติเมตร

ขอ 23. จํานวนใน
เปนจํานวนที่มีสามหลักซึ่งมีตัวเลขในหลัก
หนวยและในหลักสิบเปนตัวเลขเดียวกัน จงหาจํานวนใน
ที่ทําใหผลรวมของจํานวนทั้งสามมีคาใกลกับ 999 มากที่สุด

ขอ 24. จาก [รูปที่ 1] จะเห็นวาตัวเลขในชองบนไดจากผลคูณของ
สองจํานวนในชองขางลางที่อยูติดกัน ถาเติมจํานวนสี่จํานวน
1, 2, 3, 4 ลงในชองลางสุดใน [รูปที่ 2] ในแบบตางๆ กัน โดยใช
ความสัมพันธเดียวกับ [รูปที่ 1] จะไดผลลัพธที่ ในแบบตางๆ
กันดวย จงหาวา มีคานอยที่สุดเทาไร
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ขอ 25. จากการเรียงลําดับจํานวนตามความสัมพันธตอไปนี้ จํานวนที่อยู
ในบรรทัดที่ 5 ตัวที่ 4 คือ 27 จงหาวาจํานวนในบรรทัดที่ 11 ตัวที่ 7
คือจํานวนใด

ขอ 28. ตอไปนี้คือการเปรียบเทียบคาของจํานวนที่มีสี่หลัก
6 89 > 63 1
แบบตางๆ ของตัวเลขที่แทน และ
สัญลักษณเปนจริงมีทั้งหมดกี่แบบ

แลวทําใหประโยค

ขอ 29. ตอไปนี้เปนการคํานวณโดยใชสามจํานวนที่แตกตางกัน คือ
, และ จงหาคาของ – +

ขอ 26. ยงฮีมีเงินเกาหลีดังนี้ เหรียญ 100 วอน และ 500 วอน อยางละ
1 เหรียญ และมีธนบัตร 1,000 วอน และ 5,000 วอน อยางละ 1 ใบ
จงหาวามีราคาสิ่งของกี่ราคาที่จะจายไดดวยเงินที่มี โดยไมตองมี
เงินทอน

ขอ 27. ตอไปนี้เปนประโยคสัญลักษณการบวก ทีม่ ีผลรวมเปน 90
โดยที่จํานวนที่นํามาบวกกันนั้นตองเปนจํานวนที่เรียงตอกันไป
จากนอยไปหามาก เชน 3, 4, 5, 6, …
จงหาคาของ + +

÷
÷
+

× = 24
- =2
= 42

ขอ 30. จากการเรียงลําดับจํานวนตามความสัมพันธขางลาง จะเห็นวา
จํานวนในบรรทัดที่ 2 หลักที่ 4 คือ 11 จงหาวาจํานวนในบรรทัด
ที่ 12 หลักที่ 12 คือจํานวนใด

