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การประเมินความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร ประจําป 2554 (TME)
ชื่อ – นามสกุล

โรงเรียน
ชั้น
ขอ 5. ตองมี 0.2 กี่จํานวนมารวมกันแลวจึงจะได 2 4

คําสั่ง ขอสอบมีทั้งหมด 4 หนา จํานวน 30 ขอ
ใหเขียนตัวเลขและระบายคําตอบ ลงในกระดาษคําตอบ

5

ขอ 1. การหารในขอใดมีคาเทากับ 4 ÷ 3
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① 30 ÷ 18
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④ 1 .4 ÷ 0 .2

⑤ 0.2 ÷
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ขอ 2. จงหาผลลัพธจากการหารตอไปนี้

ขอ 3. รถไฟเหาะขบวนหนึ่งไมอนุญาตใหคนที่สงู นอยกวาหรือเทากับ
145 เซนติเมตร และคนที่สูงเกิน 195 เซนติเมตร ขึ้นโดยสาร
ขอใดแสดงขอบเขตสวนสูงของคนที่สามารถขึ้นโดยสารรถไฟเหาะ
ขบวนนี้ได
① คนที่มีความสูงมากกวา 145 ซม. แตไมเกิน 195 ซม.
② คนที่มีความสูงตั้งแต 145 ซม. ถึง 195 ซม.
③ คนที่มีความสูงนอยกวา 145 ซม. หรือมีความสูงเกิน 195 ซม.
④ คนที่มีความสูงไมเกิน 195 ซม.
⑤ คนที่มีความสูงระหวาง 145 ซม. กับ 195 ซม.

ขอ 4. พีระมิดที่มีเสนขอบทั้งหมด 16 เสน จะมีจาํ นวนหนาขางและฐาน
รวมกันทั้งหมดเทาไร

สนับสนุนโดย

ขอ 6. ถาตัดเชือกที่ยาว 73.5 เซนติเมตร ออกเปนทอน ๆ โดยใหแตละ
ทอนยาว 5.25 เซนติเมตร จะสามารถตัดออกไดเปนกี่ทอน

ขอ 7. สรางรูปทรงรูปหนึ่งโดยการวางกลองลูกบาศกซอนกัน เมื่อมอง
รูปทรงที่ไดจาก ดานบน ดานหนา และดานขางขวามือ จะเห็นเปน
ภาพดังตอไปนี้ จงหาวามีกลองลูกบาศกทั้งหมดกีก่ ลอง

ขอ 8. นํากลองลูกบาศกที่มีเสนขอบยาว 1 เซนติเมตร มาวางเรียงกัน
บนพื้นตามตารางขางลาง ถาวางกลองซอนกันจนสูง 5 ชั้น เปน
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้จะเปน
กี่ลูกบาศกเซนติเมตร
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ขอ 9. มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่ยาว 30 เซนติเมตร กวาง 20 เซนติเมตร ถาเพิ่ม
ความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผานี้ขึ้น 10 % และลดความกวางลง 10 %
แลวรูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปใหมจะมีพนื้ ที่เปนกี่ตารางเซนติเมตร

ขอ 14. จากอัตราสวนระหวางจํานวนสามจํานวน ก, ข และ ค พบวา ข
มีคาเปน 1 1 เทาของ ก และ ค มีคาเปน 2 เทาของ ข จงหาวา ก
2

มีคาเปนกี่เทาของ ค
① 3

②

1
2

③

1
3

④ 2

⑤ 6

ขอ 10. มีรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูงเปน 1.5 เทาของความยาวฐาน
ถาสามเหลี่ยมรูปนี้สูง 12 เซนติเมตร สามเหลี่ยมรูปนี้จะมีพื้นที่กี่
ตารางเซนติเมตร
ขอ 15. จากจํานวนที่มากกวา 0.44 แตนอยกวา 0.81 จงหาวาจํานวนที่
สามารถเขียนเปนเศษสวนอยางต่ําที่มีตัวสวนเปน 25 ไดมีทั้งหมด
กี่จํานวน
ขอ 11. มีลวดยาว 25 เมตร ตัดมาสรางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่ยาว 0.7 เมตร
และกวาง 0.6 เมตร จงหาวาจะสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบบ
เดียวกันนี้ไดมากที่สุดกี่รูป

ขอ 12. มีแถบผาซึ่งเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่กวาง 12.5 เซนติเมตร และมี
พื้นที่
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ขอ 16. ถาวางกลองลูกบาศกซอนกันตามความสัมพันธดังรูปขางลาง
ในรูปที่ 30 จําเปนตองใชกลองลูกบาศกกี่กลอง

ตารางเมตร จงหาวาดานยาวของแถบผานี้ยาวเปนกี่เทาของ

ดานกวาง

ขอ 13. มีฟนเฟอง และฟนเฟอง ที่ขบกันแลวหมุนไปเรื่อย ๆ
จํานวนซี่ฟนของ คือ 60 ซี่ และจํานวนซี่ฟน ของ คือ 75 ซี่
ถาฟนเฟอง หมุนไป 50 รอบ ฟนเฟอง จะหมุนไปกี่รอบ
(ภาพขางลางคือภาพตัวอยางฟนเฟองที่ขบกัน)

ขอ 17. กลองสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึง่ มีดานฐานกวาง 8 เซนติเมตร และ
ยาว 10 เซนติเมตร โดยกลองใบนี้มีพื้นที่ผวิ 520 ตารางเซนติเมตร
จงหาวากลองใบนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศกเซนติเมตร
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ขอ 18. รูปตอไปนี้สรางจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสและวงกลม จงหาวาสวนที่แรเงา
มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร (กําหนดให π = 3.14 )

ขอ 22. ทงอีทํางานชิ้นหนึ่ง โดยใน 6 วันแรก ทํางานได

ขอ 19. รูปทรงสามมิติตอไปนี้สรางจากทรงกระบอก 2 รูป จงหาวารูปทรงนี้
มีปริมาตรกี่ลูกบาศกเซนติเมตร (กําหนดให π = 3.14 )

ขอ 23. มีลูกแกวอยูจํานวนหนึ่ง พี่ชาย นองชาย และฉัน นํามาแบงกัน
พี่ชายไดไป 40 % ของจํานวนลูกแกวทั้งหมด ฉันได 0.8 เทาของ
จํานวนลูกแกวที่พี่ชายได และลูกแกวที่เหลือแบงใหนองชาย
ถานองชายไดลูกแกว 63 ลูก พี่ชายจะไดลกู แกวกี่ลูก

9
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ของงาน

ชิ้นนั้น และงานสวนที่เหลือใชเวลาทํา 7 วัน กับ 3 ชั่วโมง งานจึง
เสร็จ ถาในแตละวันทงอีใชเวลาทํางานชิน้ นี้เทากัน (ยกเวนวัน
สุดทาย) ทงอีทํางานชิ้นนีว้ นั ละกี่ชวั่ โมง (สมมติวาในแตละชั่วโมง
ทํางานไดปริมาณงานเทากัน)

ขอ 24. แบงขาวสาร 62 1 กิโลกรัม ใหชาวบานกลุมหนึ่ง โดยชาวบาน
5

15

คนแรกไดขาวสารคนละ 1.5 กิโลกรัม เนื่องจากเกรงวาขาวสาร

จะไมพอจึงแบงใหคนที่เหลือคนละ 1 9 กิโลกรัม หลังจากแบง
ขอ 20. จงหาวาทรงกระบอกที่มีเสนผานศูนยกลางของฐานยาว 12 เซนติเมตร
และมีพื้นที่ผวิ 565.2 ตารางเซนติเมตร มีความสูงกี่เซนติเมตร
(กําหนดให π = 3.14 )

ขอ 21. มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่มีความยาวรอบรูป 70 เซนติเมตร ถาดานยาว
สั้นกวา 4 เทาของดานกวางอยู 5 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผานี้จะมี
พื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

20

เสร็จแลวเหลือขาวสารอยู

11
20

กิโลกรัม จงหาวามีชาวบานที่ไดรับ

ขาวสารกี่คน

ขอ 25. มีเสา 2 ตน ที่มีความสูงตางกัน 40 เซนติเมตร ปกเสาตนที่
เตี้ยกวาลงไปในดินลึก
สูงกวาลงไปลึก

2
3

3
5

ของความสูงของเสา และปกเสาตนที่

ของความสูงของเสา ถาสวนที่พน พื้นดินของ

เสาทั้งสองสูงเทากัน สวนทีพ่ นพื้นดินนีจ้ ะสูงกี่เซนติเมตร
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ขอ 26. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู ABCD มีพื้นที่ 432 ตารางเซนติเมตร ถาจุด P
เปนจุดทีแ่ บงดาน AB ออกเปนสองสวนเทากัน จุด R และ S เปนจุดที่
แบงดาน CD ออกเปนสามสวนเทา ๆ กัน จุด T เปนจุดที่แบงดาน AD
ออกเปนสองสวนเทากัน จุด Q ทําให BC ยาวเปน 4 เทาของ QC และ
BC ยาวเปน 2 เทาของ AD จงหาวาสวนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตาราง
เซนติเมตร

ขอ 27. พิจารณาความสัมพันธของจํานวนทีเ่ รียงกันตอไปนี้ จํานวนที่อยูใ น
ลําดับที่ที่เปนเลขคี่จะเรียงกันตามความสัมพันธแบบหนึ่ง และจํานวนที่
อยูในลําดับทีท่ ี่เปนเลขคูจะเรียงกันตามความสัมพันธอีกแบบหนึ่ง
จงหาผลรวมของจํานวนในลําดับที่ 40 และ 41

ขอ 28. ในกลองมีลูกแกวอยูจํานวนหนึ่ง และยองฮีกับทงอีมีลูกแกวอยูแลว
คนละ 50 ลูก ทั้งสองคนเลนเปายิงฉุบ โดยผูชนะจะสามารถเอาลูกแกว
ออกมาจากกลองได 3 ลูก และผูแพจะตองใสลูกแกวลงในกลอง 1 ลูก
หลังจากเลนเปายิงฉุบไป 111 ครั้ง แลวยองฮีมีลูกแกวมากกวาทงอี
196 ลูก จงหาวายองฮีมีลูกแกวกี่ลูก (ไมมกี รณีที่เสมอกัน)

ขอ 29. มีแทนรับรางวัล
และ ที่มีความสูงตางกัน
แทนรับรางวัล สูงกวาแทนรับรางวัล 10 เซนติเมตร
แทนรับรางวัล สูงกวาแทนรับรางวัล 38 เซนติเมตร
ลูกบอลตกจาก A มาที่ แลวกระดอนขึน้ ไปที่แทนรับรางวัล
และ ตามลําดับ ดังรูปขางลาง เมื่อกระดอนจากแทนรับ
รางวัล จะไดความสูงที่สูงที่สุดที่ต่ํากวาความสูงของ A อยู
88 เซนติเมตร จงหาวาจุด A สูงกวาแทนรับรางวัล กี่
เซนติเมตร (เมื่อลูกบอลตกลงมาจะกระดอนขึ้นไปไดสงู 80 %
ของความสูงที่ตกลงมา)

ขอ 30. นํากลองลูกบาศกที่มีขนาดเทากันมาวางซอนกันบนพื้นเปน
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังรูป โดยวางใหมกี ลองลูกบาศกในแนวตั้ง
แนวนอน และแนวสูงอยางละ 5 กลอง
ถากลองใดมองเห็นดานขางของกลองนั้นตั้งแต 3 ดานขึ้นไป
ใหหยิบออก ซึง่ จะเห็นวาในรอบแรกตองหยิบกลองทีแ่ รเงาไว
4 กลอง เมื่อหยิบออกแลวจะเห็นวามีกลองใหมที่มองเห็นดานขาง
ของกลอง 3 ดานเพิ่มอีก จึงหยิบออกใหมเปนรอบที่สอง ใชวิธีการ
เชนเดียวกันนีห้ ยิบกลองออกจนถึงรอบทีห่ า
หลังจากหยิบกลองออกในรอบที่หาแลวจะเหลือกลองลูกบาศก
ทั้งหมดกีก่ ลอง

