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การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประจําป 2554 (TME)
ชื่อ – นามสกุล

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

โรงเรียน
ชั้น
ขอ 5. รูปสี่เหลี่ยมสองรูปนี้เทากันทุกประการ ขนาดของมุม ข เปน
กี่องศา

คือจํานวนใด

ขอ 2. ตอไปนี้เปนการแสดงการลบจํานวนคละ จํานวนที่ถูกตอง
ที่ตําแหนง คือจํานวนใด

ขอ 6. จากประโยคสัญลักษณตอไปนี้

ขอ 7. เมื่อเติมจํานวนที่ถูกตองใน
มากที่สุดคือจํานวนใด
ขอ 3. จงหาวาขีดที่แสดงตําแหนงคาของ

3
4

เปนกีเ่ ทาของ

แลว จงหาวาจํานวนที่มีคา

ของ 12 จะอยูตรงกับ

หมายเลขใด

ขอ 4. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตอไปนี้เปนกี่ตารางเซนติเมตร

สนับสนุนโดย

ขอ 8. ตอไปนี้คือรูปคลี่ของลูกเตาที่มีผลรวมของแตมบนหนาสองหนา
ที่ตรงขามกันเปน 7 จงหาวาผลรวมของจํานวนแตมบนหนา
และ เปนกี่แตม
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ขอ 9. ตองการสรางรูปหาเหลี่ยม 15 รูป โดยการวางตอไมขีดไฟดังตอไปนี้
จงหาวาจําเปนตองใชไมขีดไฟทั้งหมดกี่กาน

ขอ 10. มีบัตรตัวเลข 4 ใบ คือ
แจกบัตรตัวเลขให
นักเรียน 4 คน คือ กาน ขาบ คํารน งามจิต คนละใบ ปรากฏวา
งามจิตและขาบไมมีบัตรตัวเลข

ขอ 14. ตองการสรางรูปรูปหนึ่งโดยใชรูปที่เทากันทุกประการกับรูป
ที่กําหนดใหขางลางนี้ 4 รูป ใหมีดานรวมกัน รูปใหมทสี่ รางไดนี้
จะมีความยาวรอบรูปที่สั้นที่สุดกี่เซนติเมตร

ขอ 15. จากประโยคสัญลักษณตอไปนี้ จํานวนทีถ่ ูกตองใน
จํานวนใด

คือ

คํารนมีบัตรตัวเลข
และบัตรตัวเลขของงามจิตไมใช
จงหาวาขาบมีบัตรตัวเลขใด

ขอ 11. รูปขางลางนี้เปนกระดาษที่เขียนตัวหารของจํานวนจํานวนหนึ่งไว
โดยเรียงจากนอยไปมากและมีบางสวนที่ถูกฉีกขาด

จํานวนที่เปนตัวตั้งที่อาจเปนไปไดตวั ที่มคี านอยที่สุดคือจํานวนใด

ขอ 16. จงหาวามีจํานวนนับทั้งหมดกี่จํานวนทีห่ าร 72 และ 96 ไดลงตัว
ทั้งสองจํานวน

ขอ 17. กขค เปนสามเหลี่ยมหนาจั่วที่มีหนึ่งมุมเปนมุมฉาก นํารูปที่
เทากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม กขค นีม้ าวางเรียงซอนตอกัน
ไปดังรูป จงหาวาพื้นที่ของสวนที่แรเงาเปนกี่ตารางเซนติเมตร

ขอ 12. ชั่งน้ําหนักแกวที่มีเครื่องดื่มอยูเต็มแกวไดน้ําหนักเปน 300 กรัม
ดื่มเครื่องดื่มจากแกวใบนี้ไป 1 แลวนําไปชั่งไดน้ําหนักเปน 220 กรัม
3

จงหาวาแกวเปลาหนักกีก่ รัม
ขอ 18. ผลการเขารวมแขงขันกีฬาโอลิมปกของประเทศหนึ่ง จํานวน
ขอ 13. มีขนมเหนียว 162 ชิ้น และขนมน้ําผึ้ง 216 ชิ้น ตองการแบงให
นักเรียนแตละคนไดขนมทั้ง 2 ชนิด และขนมแตละชนิดใหไดคนละ
เทา ๆ กันโดยไมมีขนมเหลืออยู
จงหาวาจะสามารถแบงขนม 2 ชนิดที่มี ใหนักเรียนไดมากที่สุดกี่คน

เหรียญเงินทีไ่ ดคิดเปน
2
3

3
5

เทาของจํานวนเหรียญทองที่ได และ

ของเหรียญเงินไดมาจากการแขงขันกีฬากรีฑา

เมื่อเหรียญเงินที่ไดจากการแขงขันกรีฑาคือ 10 เหรียญ จงหาวา
ประเทศนี้ไดเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาโอลิมปกกี่เหรียญ
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ขอ 19. มีสิ่งของอยูสามชิ้นคือ
และ
น้ําหนักของ นอยกวา 2.5 เทาของน้ําหนักของ อยู 4 กิโลกรัม
น้ําหนักของ มากกวา 4.3 เทาของน้ําหนักของ อยู 2.6 กิโลกรัม
ถาน้ําหนักของ คือ 38 กิโลกรัม จงหาวาน้ําหนักของ จะเปน
กี่กิโลกรัม

ขอ 23. รูปตอไปนี้แสดงเสนทางเดินในอพาตเมนทแหงหนึ่ง จงหาวา
มีวิธีการเดินทางจาก ถึง ทั้งหมดกีแ่ บบ โดยในแตละแบบ
จะไมผานจุดใดจุดหนึ่งมากกวาหนึ่งครั้ง

ขอ 20. เรนแบงลูกอมที่มีครึ่งหนึ่งใหเพื่อน ๆ หลังจากนั้นแบงใหนองไป
1
3

ของลูกอมที่เหลือ ตอมาแมใหลูกอมมาอีก 30 เม็ด ถาเรนกินลูกอม

ไปครึ่งหนึ่งของลูกอมที่มีอยู และยังกินเพิม่ อีก 5 เม็ด จะเหลือลูกอม
20 เม็ด จงหาวาเมื่อเริ่มแรกเรนมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ด

และ วิ่งแขงกัน
ขอ 21. คนสี่คนคือ
วิ่งอยูห นา และ วิ่งอยูห ลัง
ถา วิ่งอยูหลัง ลําดับของการวิ่งของคนสี่คนจะเปนไปได
ทั้งหมดกีแ่ บบ (ไมคิดแบบทีว่ ิ่งอยูใ นระดับเดียวกัน)

ขอ 24. จากรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน กขคง ตอไปนี้ ขนาดของมุม กขค
เปนกี่องศา

ขอ 25. ตัดกระดาษแผนใหญแผนหนึ่งออกเปน 8 ชิ้น ไมจําเปนตอง
เทากัน นํากระดาษที่ถูกตัดนีอ้ อกมาชิ้นหนึง่ เพื่อตัดเปน 8 ชิ้น
ที่ไมจําเปนตองเทากันอีกครัง้ แลวใชวิธีการในทํานองเดียวกัน
ตัดกระดาษตอไปเรื่อย ๆ เมื่อตัดกระดาษเสร็จไปรอบสุดทาย
พบวามีกระดาษอยูมากกวา 150 ชิ้น แตไมเกิน 160 ชิ้น จงหาวา
มีจํานวนกระดาษกี่ชิ้น

ขอ 22. แบงลวดทีย่ าว 4 4 เมตร ออกเปนสองสวน นําแตละเสนมาสราง
5

เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดตางกันสองรูป ถาความยาวดานของ
รูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสที่เล็กกวาเปน 1 ของความยาวดานของรูปสี่เหลี่ยม
2

จัตุรัสที่ใหญกวา จงหาวาดานดานหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กยาว
กี่เซนติเมตร

ขอ 26. ใหเติมเครื่องหมาย
ลงใน เครื่องหมาย
ละหนึ่งครั้ง เพื่อทําใหไดผลลัพธที่มีคามากที่สุด คาที่มากที่สุด
ที่ไดเปนเทาไร

TME

ประถมศึกษาปที่ 5

ขอ 27. รูปขางลางตอไปนี้ประกอบดวยจุดและเสนโดยมีความสัมพันธกัน
แบบหนึ่ง จงหาวาในรูปที่ 18 จะมีสวนของเสนตรงที่ยาว 1 เซนติเมตร
กี่เสน

ขอ 30. เขียนจํานวนนับ 3 จํานวน ซึ่งแตละจํานวนมีคานอยกวา 100
ใหกระทํากระบวนการตามเงื่อนไขขางลาง เพื่อสรางจํานวน
3 จํานวน ชุดใหมขึ้น จากนัน้ กระทํากระบวนการตามเงื่อนไขซ้ํา
เพื่อสรางจํานวน 3 จํานวน โดยตัวเลข 3 จํานวนทีไ่ ดใหมนี้ ตองไม
เหมือนกับ 3 จํานวน ในขั้นทีผ่ านมา ใหทําซ้ํากระบวนการเชนนี้
ไปจนครบ 6 ครั้ง แลวพบวาจํานวน 3 จํานวน ทีไ่ ดเปน 4, 11, 15
จงหาผลรวมทีม่ ากที่สุดเทาทีจ่ ะเปนไปไดของ 3 จํานวน
และ ที่เขียนไวตอนแรกสุด
เงื่อนไข
กระบวนการ
จากจํานวนนับ 3 จํานวนทีม่ ี เลือกตัดออกไปหนึ่งจํานวน
แลวหาผลบวกของสองจํานวนที่เหลือ จะไดจํานวนใหม

ขอ 28. มีรถกระเชาที่แลนไปกลับระหวางสถานี และสถานี
โดยรถกระเชาจะออกจากสถานี และสถานี พรอมกัน
ทุก ๆ 5 นาที โดยใชเวลาเดินทางจากตนทางถึงปลายทาง 15 นาที
จงหาวารถกระเชาแตละคันที่ออกจากสถานี ไปสถานี
ในระหวางทางจะตองสวนทางกับรถกระเชาที่ออกเดินทางจาก
สถานี มุงหนาไปยังสถานี อยางมากที่สุดกี่คัน

ขอ 29. กระดาษตารางจัตุรัสประกอบดวยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กที่มี
หนึ่งดานยาว 1 เซนติเมตร 25 รูป ใหสรางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหม
ที่มีจุดยอดมุมอยูบนจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กโดยมีขนาด
ตาง ๆ กัน ใหหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั ที่สรางได โดยเรียงจาก
พื้นที่ที่มีคามากไปหาพืน้ ที่ทมี่ ีคานอย จงหาวาผลรวมของพื้นที่รูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่ 2 รูปที่ 4 และรูปที่ 6 จากที่เรียงไว เปนกี่ตาราง
เซนติเมตร

แทนจํานวนทีต่ ัดออกไป

