ตอนที่หนึ่ง ขอ 1 – 12 ตอบถูกไดคะแนนขอละ 4 คะแนน
ไมตอบไดคะแนนขอละ 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน
ค่าของ 3,333,333 − (33,333 + 33,333) มีค่าเท่ากับเท่าใด
ก. 2,266,667
ข. 3,133,337
ค. 3,233,337
ง. 3,266,667
จ. 3,300,000
1.

โรงงานผลิตเครื่ องเขียนแห่ งหนึ่ง ผลิตดินสอได้ท้ งั หมด 33,390 แท่ง โดยจะบรรจุลงใน
กล่องเพื่อส่ งไปขายที่ร้านค้าต่างๆ ร้านละหนึ่งกล่องโดยบรรจุกล่องละ 45 แท่งเท่ากันทุกกล่อง
ถามว่าโรงงานจะสามารถส่ งได้มากที่สุดกี่ร้าน
ก . 738 ร้าน
ข. 740 ร้าน
ค . 742 ร้าน
ง. 744 ร้าน
จ. 746 ร้าน
2.

1

3.

ถ้า สามารถเติมเครื่ องหมาย

+

และ × ได้เพียงครั้งเดียวในช่องว่าง
5__4__6

ค่าผลลัพธ์ที่เป็ นไปได้คือเท่าใด
ก. 26
ข. 27
ง. 48
จ. 54

ค. 38

จัตุรัสกลขนาด 3 × 3 ถ้าเติมตัวเลขให้สมบูรณ์แล้ว
(แต่ละแถว )ในแนวนอน (และ แต่ละหลัก )ในแนวตั้ง
จะมีเลข 1, 2 และ 3 ปรากฎอยูค่ รบ
จงหาค่าของ A + B
ข. 3
ค. 4
จ. 6
4.

ก. 2
ง. 5

2

1
2 A
B

จงพิจารณากระบวนการต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือก 3 จํานวนที่แตกต่างกันจากชุดตัวเลข 3, 5, 7, 11, 13 และ17
ขั้นตอนที่ 2 เลือกจํานวน 2 จํานวนจาก 3 จํานวนที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 แล้วหาผลบวกของ
สองจํานวนดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 3 นําผลบวกที่ได้คูณด้วยจํานวนที่เหลือ เป็ นคําตอบสุ ดท้าย
คําตอบสุ ดท้ายที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวจะมีค่าน้อยที่สุดที่เป็ นไปได้เท่ากับเท่าใด
ก. 15
ข. 30
ค. 36
ง. 50
จ. 56
5.

ลูกสุ นขั ตัวหนึ่งหนัก 11 กิโลกรัม 400 กรัม ลูกแมวตัวหนึ่งหนัก 5 กิโลกรัม 650 กรัม
อยากทราบว่า ลูกแมวหนักน้อยกว่าลูกสุ นขั กี่กรัม
ก. 5,500 กรัม
ข. 5,750 กรัม
ค. 5,950 กรัม
ง. 6,250 กรัม
จ. 6,450 กรัม
6.

3

แม่อายุ 34 ปี 8 เดือน พ่ออายุมากกว่าแม่ 4 ปี 6 เดือน คุณปู่ อายุมากกว่าแม่ 6 ปี 10 เดือน
อยากทราบว่าคุณปู่ จะมีอายุเท่าไร
ก. 39 ปี 2 เดือน
ข. 39 ปี 6 เดือน
ค. 39 ปี 8 เดือน
ง. 41 ปี 6 เดือน
จ. 46 ปี
7.

8.

จากรู ปที่กาํ หนดให้ เป็ นรู ปกี่เหลี่ยม

ก. 23 เหลี่ยม
ง. 26 เหลี่ยม

ข. 24 เหลี่ยม
จ. 27 เหลี่ยม

4

ค. 25 เหลี่ยม

มาร์คมีเงินทั้งหมด 3,720 บาท ประกอบด้วย
ธนบัตรใบละ 1,000 บาท จํานวน 1 ใบ
ธนบัตรใบละ 500 บาท จํานวน 3 ใบ
ธนบัตรใบละ 100 บาท จํานวน 7 ใบ
ธนบัตรใบละ 20 บาท จํานวน 16 ใบ
ที่เหลือเป็ นธนบัตรใบละ 50 บาท อยากทราบว่ามาร์คมีธนบัตรใบละ 50 บาทกี่ใบ
ก. 4 ใบ
ข. 5 ใบ
ค. 6 ใบ
ง. 7 ใบ
จ. 8 ใบ
9.

5

โรงเรี ยนแห่ งหนึ่งคุณครู ประจําชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ของนักเรี ยนห้อง 3/1 แบ่งกลุ่ม
นักเรี ยนในห้องออกเป็ นสามกลุ่มเพื่อทํารายงาน นักเรี ยนแต่ละคนเกรงว่าจะไม่มีหนังสื อเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในการทํารายงาน ในช่วงเวลาพักของวันนั้นจึงรี บไปที่หอ้ งสมุดเพื่อยืมหนังสื อ แต่ตามกฎของ
โรงเรี ยนนักเรี ยนหนึ่งคนสามารถยืมหนังสื อจากห้องสมุดได้อย่างมากที่สุดคนละ 3 เล่มเท่านั้น และ
ในแต่ละวันจะยืมหนังสื อได้เพียงครั้งเดียว
ในวันนั้นมีตารางแสดงข้อมูลการยืมหนังสื อของนักเรี ยนห้อง 3/1 เป็ นดังนี้
10.

จํานวน
หนังสื อ

กลุ่มที่หนึ่ง
ชาย
หญิง

กลุ่มที่สอง
ชาย
หญิง

กลุ่มที่สาม
ชาย
หญิง

0

4

2

2

1

0

3

1

5

9

8

10

12

9

2

10

8

8

6

4

5

3

1

0

2

2

2

1

เมื่อพิจารณาตารางการยืมหนังสื อของนักเรี ยนห้อง 3/ 1 แล้ว
จงหาว่ามีนกั เรี ยนทั้งหมดกี่คนที่ยมื หนังสื อจากห้องสมุดนี้อย่างน้อย 1 เล่ม
ก . 100
ข. 102
ค.
ง. 106
จ. 108

6

104

11.

ตัวเลข

15

และ

ตัวเลข

72

สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของ A × B
โดยที่ A และ B แทนจํานวนเต็มบวกหนึ่งหลักที่แตกต่างกัน
สามารถเขียนให้อยูใ่ นรู ปของ C × D
โดยที่ C และ D แทนจํานวนเต็มบวกหนึ่งหลักที่แตกต่างกัน

จงหาผลรวมของ A, B, C และ D
ก. 25
ข. 26
ง. 35
จ. 38

12.

ก. 49
ง. 55

ค. 34

จํานวนนับตั้งแต่ 1 − 300 มีเลขโดด 0 ทั้งหมดกี่ตวั
ข. 51
จ. 57

7

ค. 53

13.

ลูกบาศก์ในข้อใด เกิดจากการประกอบกันของรู ปที่กาํ หนดให้

ก.

ข.

ค.

ง.

จ.

8

สี่ พี่นอ้ งในครอบครัวตระกูล น ยืนเรี ยงกันเป็ นดังนี้
นท ยืนอยูท่ างขวามือของ นน เป็ นระยะ 10 เมตร
นัน ยืนอยูท่ างซ้ายมือของ นท เป็ นระยะ 4 เมตร
และ นง ยืนอยูท่ างขวามือของ นัน เป็ นระยะ 9 เมตร
อยากทราบว่า ถ้า นน และ นง อยูใ่ กล้กนั มากที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ จะอยูห่ ่างกันกี่เมตร
ก. 5 เมตร
ข. 6 เมตร
ค. 9 เมตร
ง. 14 เมตร
จ. 15 เมตร
14.

กําหนดให้ นัท บุค๊ และแก้ว แต่ละคนทําการดําเนินการกับเลข 10 ดังนี้
นัท นํา 1 หักออกจากตัวเลข 10 ที่เขามีหลังจากนั้นคูณสองเข้าไปและบวกด้วย 2
จึงจะเป็ นคําตอบสุ ดท้ายของนัท
บุค๊ นําตัวเลข 10 ที่เขามี คูณด้วยสอง หลังจากนั้นหักออก 1 และบวกด้วย 2 จึงเป็ น
คําตอบสุ ดท้ายของบุค๊ เช่นกัน ส่ วน
แก้ว นํา 1 หักออกจากตัวเลข 10 หลังจากนั้นบวกด้วย 2 และคูณผลลัพธ์น้ นั ด้วย 2
อีกครั้งหนึ่ง ได้เป็ นคําตอบสุ ดท้ายของแก้วเช่นกัน
อยากทราบว่า ใครจะได้คาํ ตอบสุ ดท้ายที่มีค่ามากที่สุด
ก. นัท
ข. บุค๊
ค. แก้ว
ง. นัทและบุค๊
จ. บุค๊ และแก้ว
15.

9

ในการสอบ TMC ครั้งที่ 3 รถตูค้ นั หนึ่งถูกใช้เป็ นยานพาหนะพานักเรี ยนทั้ง 4 คน
ได้แก่ น้องเบลล์ น้องเฟรน และน้องต้น มาสอบที่ศูนย์สอบ
โดยรถตูค้ นั นี้ใช้น้ าํ มัน 500 มิลลิลิตร ในการเดินทาง 6 กิโลเมตร 500 เมตร
ถ้าระยะห่ างระหว่างศูนย์สอบกับจุดที่ออกรถเท่ากับ 39 กิโลเมตร
จงหาว่ารถตูค้ นั นี้จะใช้น้ าํ มันอย่างน้อยกี่ลิตร ในการเดินทางมาส่ งเด็กๆที่ศูนย์สอบ
(กําหนดให้ 1,000 มิลลิลิตร = 1 ลิตร)
ก. 1 ลิตร 500 มิลลิลิตร
ข. 3,000 มิลลิลิตร
ค. 5 ลิตร 500 มิลลิลิตร
ง. 7,000 มิลลิลิตร
จ. 9 ลิตร 500 มิลลิลิตร
16.

กําหนดให้ ∠EAB = 60o, ∠AEB = 40o และ ∠BCD = 30o
แล้ว ∠BDC มีขนาดกี่องศา
E
o
o
o
ก .110
ข .90
ค. 80
40 D
ง .70o
จ .50o
17.

60
A

10

30
B

C

เชือก 3 เส้น มีความยาว 14, 25 และ 31 มิลลิเมตร ตามลําดับ นําเชือก 3 เส้นนี้ มาผูก
ต่อกันให้เป็ นเชือกเส้นเดียวกันโดยรอยต่อแต่ละจุด จะเสี ยเชือกยาว 3 มิลลิเมตร
แล้ว เชือกที่ต่อเป็ นเส้นเดียวกันยาวเท่ากับเท่าใด
ก. 5 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร
ข. 5 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
ค. 6 เซนติเมตร
ง. 6 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร
จ. 6 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
18.

จากรู ป A, B และ C เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ถ้ารู ป A มีความยาวรอบรู ป 12 หน่วย
รู ป B มีความยาวรอบรู ป 24 หน่วย อยากทราบว่า รู ป C มีความยาวรอบรู ปเท่าไร
ก. 9
ข. 18
ค. 36
ง. 72
จ. 81
19.

C

11

A
B

จากรู ป เป็ นแผนภูมิแท่ง ที่แสดงถึง
การใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวหนึ่ง ถ้ารายจ่ายทั้งหมด
ในแผนภูมิน้ ีเป็ น รายได้ต่อ 1 เดือนของครอบครัวนี้
อยากทราบว่ารายได้ของครอบครัวนี้ในครึ่ งปี
จะรวมเป็ นเงินเท่าไร
ก. 13,500 บาท
ข. 14,000 บาท
ค. 14,500 บาท
ง. 15,000 บาท
จ. 15,500 บาท
20.

บาท

ในปั จจุบนั กนกมีอายุนอ้ ยกว่าแม่ 28 ปี ซึ่งอีก 17 ปี แม่ของเธอจะมีอายุ 53 ปี
อยากทราบว่า ปั จจุบนั กนกมีอายุเท่าไร
ก. 7 ปี
ข. 8 ปี
ค. 9 ปี
ง. 10 ปี
จ. 11 ปี
21.

12

เก็บออม

ค่าเสื้ อผ้า

ค่าอาหาร

ค่าเช่าบ้าน

1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

จงเลือกหกจํานวนที่แตกต่างกันจากตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
มาจัดเรี ยงในช่องสี่ เหลี่ยมที่กาํ หนดช่องละหนึ่งจํานวน โดยที่
ผลรวมในแนวนอนมีค่าเท่ากับ 12,
6
ผลรวมในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 23 และ
ตัวเลขที่เชื่อมในแนวตั้งและแนวนอน คือเลข 6
อยากทราบว่าผลบวกของตัวเลขทั้งหกจํานวนนั้นมีค่าเท่าใด
23
ก. 26
ข. 27
ค. 28
ง. 29
จ. 30
22.

น้องซูยอุ อกเดินทางจากบ้านเวลา 10 นาฬิกา
ใช้เวลา 18 นาที เดินถึงร้านขนมกลางทาง โดยแวะเลือกซื้อลูกอมเป็ นเวลา 7 นาที
หลังจากนั้นเดินต่อไปถึงโรงเรี ยน โดยเดินเข้าโรงเรี ยนเวลา 11 นาฬิกา 15 นาที
อยากทราบว่า น้องซูยใุ ช้เวลากี่นาทีออกเดินทางจากร้านขนมมาถึงโรงเรี ยน
ก. 50 นาที
ข. 53 นาที
ค. 55 นาที
ง. 56 นาที
จ. 57 นาที
23.

13

12

จากรู ปวงกลม
ถ้าลากเส้นตรง 5 เส้น ให้ผา่ นวงกลมวงหนึ่ง
เส้นตรงทั้ง 5 จะแบ่งวงกลมออกเป็ นส่ วนๆได้มากที่สุดกี่ส่วน

24.

ก. 13 ส่ วน
ง. 16 ส่ วน

ข. 14 ส่ วน
จ. 17 ส่ วน

ค. 15 ส่ วน

14

ตอนที่สาม ขอ 25 – 29 ตอบถูกไดคะแนนขอละ 6 คะแนน
ตอบผิด หรือไมตอบ 0 คะแนน
ในกรณี ที่นกั เรี ยนคํานวณได้คาํ ตอบที่ไม่เป็ นจํานวนเต็ม ให้ตอบเป็ นจํานวนเต็ม
ที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด และในกรณี ที่นกั เรี ยนคํานวณได้คาํ ตอบที่มีค่ามากกว่าห้าหลัก
ให้ตอบเฉพาะตัวเลขในห้าหลักสุ ดท้าย
อ้นเลือกจํานวนเต็มบวกที่มีสองหลักจํานวนหนึ่งไปลบออกจาก 200 แล้วคูณผลลัพธ์
ที่ได้ดว้ ย 2 จะได้จาํ นวนสุ ดท้าย
แล้ว จํานวนสุ ดท้ายที่อน้ จะสามารถคํานวณได้มีค่ามากที่สุดได้เท่ากับเท่าใด
25.

15

อาจารย์บอกแก่นกั เรี ยนในห้องว่า
“เลือกตัวเลขมา 1 จํานวน นะคะทุกคน บวกจํานวนที่เลือกมาด้วย 1 แล้วคูณผลลัพธ์ที่ได้
ด้วย 2 จากนั้นนําคําตอบบอกกับเพื่อนข้างๆ หลังจากนั้นให้เพื่อนคนนั้นลบจํานวนนั้นออกด้วย 1
แล้วคูณผลลัพธ์ที่ได้ดว้ ย 2 ก็จะได้เป็ นคําตอบสุ ดท้ายค่ะ”
ถ้าน้องเทมส์ เลือกตัวเลขตัวแรกมาคือ 13 และบอกคําตอบแก่ น้องเก็ต
อยากทราบว่าคําตอบสุ ดท้ายที่นอ้ งเก็ตได้น้ นั มีค่าเท่าใด
26.

16

ในการคิดเงินค่าโทรศัพท์ตามบ้านแต่ละบ้านนั้น องค์การโทรศัพท์คิดค่าโทรศัพท์
ครั้งละ 3 บาท และค่าบริ การเดือนละ 150 บาท และคิดภาษีอีก 7 บาท
ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บ้านหลังหนึ่งต้องเสี ยค่าโทรศัพท์เป็ นเงิน 391 บาท
จงหาว่าเดือนนี้บา้ นหลังดังกล่าวใช้โทรศัพท์ไปกี่ครั้ง
27.

17

ป้ ายบอกค่าเช่ารถมอเตอร์ไซต์ของร้าน “มอ−เตอร์−ไบค์” เป็ นดังนี้
วันแรก คิดค่าเช่าราคา 600 บาท
วันต่อๆ ไป คิดค่าเช่าวันละ 350 บาท
(เกิน 6 ชัว่ โมง คิดเป็ น 1 วัน)
คุณนันธวัฒน์เช่าจักรยานตั้งแต่วนั ที่ 3 เวลา 8.30 น .ถึงวันที่ 5 เวลา 16.30 น .
นันธวัฒน์ตอ้ งจ่ายเงินค่าเช่ารถมอเตอร์ไซต์ท้ งั หมดกี่บาท
28.
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บัณฑิตมีปลาทอง ที่สามารถขยายพันธุ์ได้เป็ นสี่ เท่าในแต่ละเดือน ส่ วนกนกมีปลาทอง
ที่สามารถขยายพันธุ์ได้เป็ นสองเท่าในแต่ละเดือน
ถ้าเดือนนี้บณั ฑิตมีปลาทอง 4 ตัว ในเวลาเดียวกับที่กนกมีปลาทอง 128 ตัว
อยากทราบว่า อีกกี่เดือนทั้งสองคนจึงจะมีจาํ นวนปลาทองเท่ากัน
29.
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ขอโบนัส

(นักเรียนเลือกทํา หรือไมทําก็ได)
ตอบถูกจะได 15 คะแนน
ตอบผิด -5 คะแนน
ไมตอบ 0 คะแนน
ในกรณี ที่นกั เรี ยนคํานวณได้คาํ ตอบที่ไม่เป็ นจํานวนเต็ม ให้ตอบเป็ นจํานวนเต็ม
ที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด และในกรณี ที่นกั เรี ยนคํานวณได้คาํ ตอบที่มีค่ามากกว่าห้าหลัก
ให้ตอบเฉพาะตัวเลขในห้าหลักสุ ดท้าย

เกมโชว์ มหาสนุก
ในรายการเกมโชว์รายการหนึ่งจะหาผูเ้ ข้าแข่งขันที่ชนะได้เข้ารอบ Jackpot เพียงคน
เดียวเท่านั้น และ เงินรางวัลของผูช้ นะจะได้จากการนําคะแนนที่เล่นได้จากรอบ Jackpot นี้คูณด้วย
100 ผลลัพธ์ที่ได้คือเงินรางวัลในหน่วยบาท เช่น ผูแ้ ข่งขันทําคะแนนได้ 20 คะแนนจะได้รับเงิน
รางวัล 2000 บาท
พิธีกรได้ประกาศกติกาการเล่นกับผูเ้ ข้าแข่งขันว่า
คะแนนเริ่ มต้นของคุณจะเท่ากับ 1 คะแนน และ ผมจะมีเหรี ยญให้คุณ 14 เหรี ยญเท่านั้น
ให้คุณนําเหรี ยญเหล่านี้มาทําคะแนนเพื่อเพิม่ คะแนนของคุณเอง
โดยคุณสามารถเลือกดําเนินการเพิม่ คะแนนสองแบบ ดังนี้
(1)
ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันนําเหรี ยญจํานวน 2 เหรี ยญที่มีอยูใ่ ห้กบั พิธีกร
จากนั้นพิธีกรจะเพิ่มคะแนนให้ 3 คะแนน
หรื อ (2) ถ้าผูเ้ ข้าแข่งขันนําเหรี ยญจํานวน 5 เหรี ยญที่มีอยูใ่ ห้กบั พิธีกร
จากนั้นพิธีกรจะเพิ่มคะแนนให้เป็ นสองเท่า
ผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถเลือกดําเนินการเพิ่มคะแนนด้วยสองวิธีดงั กล่าวจนกระทัง่ เหรี ยญที่
พิธีกรให้หมดหรื อไม่สามารถดําเนินการแบบใดแบบหนึ่งได้
จงหาว่าผูเ้ ข้าแข่งขันจะสามารถทําเงินรางวัลได้อย่างมากที่สุดเท่ากับกี่บาท
30.
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