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การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประจําป 2554 (TME)
ชื่อ – นามสกุล

คําสั่ง ขอสอบมีทั้งหมด 4 หนา จํานวน 30 ขอ
ใหเขียนตัวเลขและระบายคําตอบ ลงในกระดาษคําตอบ
ขอ 1.

2

31
1000

โรงเรียน
ชั้น
ขอ 5. เสนตรง กข และเสนตรง คง ขนานกัน และตัดกับเสนตรง จฉ
จงหาวามุม งซฉ มีขนาดกี่องศา

เขียนเปนทศนิยมไดดังขอใด

① 2.31

② 2.031

③ 0.231

④ 0.2031

⑤ 0.031

ขอ 2. 957 หารดวย 58 จะไดเศษเปนเทาไร
ขอ 6. จากรูปตอไปนี้ มีรูปที่ไมใชรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูป

ขอ 3. 3 –

2
7

เทากับจํานวนในขอใด

①3

5
7

②3

2
7

③2

5
7

④2

2
7

⑤1

5
7

ขอ 4. คาที่ไดจากการคํานวณตอไปนี้เปนเทาไร

สนับสนุนโดย

ขอ 7. ชั่งน้ําหนักสิ่งของที่จะสงไปใหคุณปูไ ด 0.58 กิโลกรัม นําของมา
ใสลงในกลองแลวชั่งน้ําหนักอีกครั้งไดน้ําหนักเปน 0.85 กิโลกรัม
จงหาวากลองหนักกี่กรัม
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ขอ 8. รูปสี่เหลี่ยม กขคง เปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน จงหาวามุม ขกง
มีขนาดกี่องศา

ขอ 12. คําอธิบายในขอใดตอไปนีไ้ มถูกตอง
① รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนทุกรูปเปนรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
② รูปสี่เหลี่ยมผืนผาทุกรูปเปนรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน
③ รูปสี่เหลี่ยมผืนผาทุกรูปเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
④ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกรูปเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
⑤ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทุกรูปเปนรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน

ขอ 9. คาที่ไดจากการคํานวณตอไปนี้เปนเทาไร

ขอ 13. จากรูป เสนตรง กข และเสนตรง คง ขนานกัน จงหาวามุม จฉช
มีขนาดกี่องศา

ขอ 10. สรางจํานวนทีม่ ี 14 หลัก โดยใชบัตรตัวเลขตอไปนี้ใบละไมเกิน
3 ครั้ง

จากจํานวนที่มี 14 หลักที่สรางขึ้น จํานวนทีม่ ีคานอยที่สุดที่มีเลข
หลักลานลานเปน 8 นั้น จงหาวาตัวเลขในหลักรอยลานคือตัวเลขใด
ขอ 14. รูปตอไปนี้คือการวางซอนแถบกระดาษสี 4 ชิ้น ที่ยาวชิน้ ละ
10 เซนติเมตร เมือ
่ ความยาวของสวนที่ซอนกันแตละจุดคือ
1

1
3

เซนติเมตร จงหาวาแถบกระดาษสีที่วางซอนแลวนีย้ าว

กี่เซนติเมตร
ขอ 11. นักเรียนกลาวประชาสัมพันธคุณสมบัติสองขอของผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่หองประชุม ขอแรกใชเวลา 4 นาที 25 วินาที และขอที่
สองใชเวลา 3 นาที 45 วินาที จงหาวาในการกลาวประชาสัมพันธ
คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งสองขอใชเวลาทั้งหมดกี่วนิ าที
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ขอ 15. จากการสอบถามนักเรียน 36 คน ในหองของซูจีเกี่ยวกับการแขงขัน
กีฬาแฮนดบอล ปงปอง และยิงธนู ในการแขงขันโอลิมปกครั้งที่แลว
พบวา มีนกั เรียนที่ชอบดูแฮนดบอลเปน
นักเรียนที่ชอบดูปงปองมี

3
6

1
6

ของนักเรียนทัง้ หมด

ของนักเรียนทัง้ หมด และที่เหลือชอบ

ดูกีฬายิงธนู โดยใหนกั เรียนแตละคนเลือกกีฬาไดเพียง 1 ชนิด
จงหาวานักเรียนที่ชอบดูกฬี ายิงธนูมีทั้งหมดกี่คน

ขอ 16. กําหนดใหจํานวนจํานวนหนึ่งมีคานอยกวา 7.01 และมีตวั เลขใน
หลักหนวยเปน 7 มีตัวเลขในทศนิยมตําแหนงที่สามเปน 4
จงหาวามีจํานวนที่มีคามากกวาจํานวนที่กาํ หนดใหน้ี แตมีคานอย
กวา 7.01 และเปนจํานวนที่มที ศนิยม 3 ตําแหนง ทั้งหมดกี่จํานวน

ขอ 20. ตอไปนี้เปนขอความเกีย่ วกับเสนทแยงมุมของรูปหลายเหลี่ยม
ตางๆ จงเขียนเรียงลําดับหมายเลขของขอที่ถูกตองจากนอยไปหา
มาก (สมมติวามีคําตอบที่ถูกตอง 3 ขอ คือ ①, ②, ③ ใหเขียน
เปน 123)
จากรูปหลายเหลี่ยมเรียกสวนของเสนตรงที่ลากผานจุดยอด
สองจุดที่ไมอยูติดกันวาเสนทแยงมุม
② รูปสามเหลี่ยมมีเสนทแยงมุม 3 เสน
③ รูปหาเหลี่ยมมีเสนทแยงมุมมากกวารูปสี่เหลี่ยมอยู 2 เสน
④ เสนทแยงมุมสองเสนของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนยาวเทากัน
⑤ เสนทแยงมุมสองเสนของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนตั้งฉากกัน
⑥ เสนทแยงมุมสองเสนของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งฉากกัน
①

ขอ 21. จากรูปเรขาคณิตตอไปนี้ จงหาผลตางของขนาดของมุม
และมุม
ขอ 17. จํานวนที่ถูกตองใน

เปนเทาไร

ขอ 18. ใหใชบัตรตัวเลขตอไปนี้มาวางเพื่อสรางจํานวนสองจํานวนเปน
จํานวนที่มีสามหลัก และจํานวนที่มีสองหลัก โดยที่เมื่อหารจํานวน
ที่มีสามหลักดวยจํานวนที่มสี องหลักแลวไดผลหารและเศษที่เปน
จํานวนเต็ม จงหาวาผลหารทีน่ อยที่สุดที่ไดเปนเทาไร

ขอ 19. เศษสวนแทสองจํานวนที่มตี ัวสวนเปน 15 เมื่อนํามารวมกันจะได
1

4
15

ถาตัวเศษของทั้งสองจํานวนตางกันอยู 3 จงหาวาเศษสวนแท

ตัวที่มีคามากกวามีตัวเศษเปนเทาใด

ขอ 22. ผลรวมของจํานวนนับ 4 จํานวนทีเ่ รียงตอกันตั้งแต 10 ถึง 13
จะเทากับ 46 โดยมาจาก 10 + 11 + 12 + 13 = 46 ถาผลรวมของ
จํานวนนับ 4 จํานวนที่เรียงตอกัน เทากับ 2,506 จงหาจํานวนที่มี
คานอยที่สุดในสี่จํานวนนั้น

ขอ 23. มีเศษเกินที่เขียนในรูปเศษสวนสองชุด
ชุดที่หนึ่งเปนเศษเกินที่มีคานอยกวา 5 และมีตัวสวนเปน 5
และชุดที่สองเปนเศษเกินที่มคี านอยกวา 10 และมีตัวสวนเปน 10
ถามีเศษเกินในชุดที่หนึ่งอยู  จํานวน และมีเศษเกินใน
ชุดที่สองอยู  จํานวน ผลตางของ  และ  เทากับเทาใด
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ขอ 24. ในเกาหลีใตมหี นวยการชั่งน้าํ หนักพืน้ เมือง ดังนี้
หนึ่งกึน เทากับ 600 กรัม
หนึ่งควัน เทากับ 3 กิโลกรัม 750 กรัม
ถาใสเนื้อวัวหากึนครึ่ง และเนื้อหมูหกกึนลงในกลองเปลาที่หนัก
550 กรัม และใสองุนสองควันลงในกลองเปลาที่หนัก 700 กรัม
จงหาวาผลตางน้ําหนักกลองที่บรรจุเนื้อสัตวและกลองที่บรรจุผลไม
เปนกี่กรัม

ขอ 28. จากจํานวนเต็มที่มีคามากกวา 123,748 แตนอยกวา 124,117
จงหาวาจํานวนที่มีตัวเลขในหลักสิบและตัวเลขในหลักรอย
เปนตัวเลขเดียวกันมีทั้งหมดกี่จํานวน

ขอ 25. สรางรูปสามเหลี่ยมดานเทาใหมีขนาดใหญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆโดยใช
รูปสามเหลี่ยมดานเทาขนาดเล็กที่วาดรูปดาว 3 ดวง ไวขางในตาม
ความสัมพันธดังรูปตอไปนี้ รูปสามเหลี่ยมดานเทาที่มีรูปดาวอยู
ขางใน 243 ดวง คือรูปที่ไดจากการสรางครั้งที่เทาไร

ขอ 29. ผลรวมความยาวของทอนไมสามทอน , และ คือ
15 เมตร เมื่อเปรียบเทียบสวนสูงของยองเคียวกับความยาวของ
ทอนไมแตละทอนจะไดดังนี้


สวนสูงของยองเคียวเปน

1
4

ของความยาวของทอนไม



สวนสูงของยองเคียวเปน

1
3

ของความยาวของทอนไม



สวนสูงของยองเคียวเปน

1
5

ของความยาวของทอนไม

จงหาวายองเคียวสูงกี่เซนติเมตร
ขอ 26. ตองการปกธงในสวนสาธารณะโดยปกรอบสระรูปวงกลมที่มี
ความยาวโดยรอบ 480 เมตร โดยเวนชองวาง 15 เมตร และปกธง
รอบสวนดอกไมรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่กวาง 50 เมตร ยาว 80 เมตร
โดยเวนชองวาง 10 เมตร รวมทั้งปกธงที่สองขางของถนนที่ยาว
60 เมตร จากปากทางเขาสวนสาธารณะจนถึงรานอาหาร โดยเริ่ม
จากหัวถนนจนถึงทายถนนและเวนชองวาง 6 เมตร เมื่อปกธงครบ
ทั้งสามแหงนีจ้ ําเปนตองใชธงทั้งหมดกี่อนั

ขอ 27. เขียนจํานวนทีเ่ สนหมายเลข 1 ถึง 5 ตามความสัมพันธอยางหนึ่ง
ดังรูป จะเห็นวา 14 คือจํานวนที่ 3 ของเสนหมายเลข 5 เมือ่ 222
เปนจํานวนที่ ของเสนหมายเลข จงหาคาของ +

ขอ 30. กําหนดจุด 17 จุด บนกระดาษตารางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จงหาวา
สามารถเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสโดยการเชือ่ มจุดเหลานีไ้ ดทั้งหมด
กี่รูป

