7thTMC- Preliminary National Examinations (Pre-NE)

ขอสอบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
คําชี้แจง
เปนการสอบเพื่อประเมินศักยภาพ
ทางดานคณิตศาสตรของนักเรียน ใหกับโรงเรียนทั่วประเทศ

7th TMC - Preliminary National Examinations (Pre-NE)

วันจัดสอบ :







กําหนดวัน - เวลา จัดสอบพรอมกันทั้งประเทศ
วันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 - 12 .00 น.
เวลาที่ใชในการทําขอสอบทั้งหมด 90 นาที
ใชดินสอดํา 2B ขึ้นไป ในการระบาย และเขียนคําตอบ
ใหนักเรียนกรอกขอมูล ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน พรอมทั้งระบายขอมูลตางๆ
ใหถูกตองในกระดาษคําตอบ
ไมอนุญาตใหใชเครื่องคํานวณทุกประเภท อาทิ โทรศัพทมือถือ หรือเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสใดๆ หากฝาฝนจะถูกตัดสิทธิใ์ นการตรวจขอสอบ
รูปในขอสอบอาจไมใชรูปที่ถูกตองตามขนาดที่แทจริง
หลังสอบเสร็จ อนุญาตใหนกั เรียนนําขอสอบกลับบานได

ตอนที่หนึ่ง ขอ 1 – 12 ตอบถูกไดคะแนนขอละ 4 คะแนน
ไมตอบไดคะแนนขอละ 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน
1. เมื่อคํานวณคาของผลบวก 654  789 อยางถูกตอง

จงหาวาผลบวกที่ไดมีคาเทากับผลบวกที่ถูกตองในขอใดตอไปนี้
ก. 860  483
ข. 582  851
ง. 618  815
จ. 568  875

ค. 747  686

2. จากจํานวนที่อยูในวงกลม

12 48
60
79
24
36
19
53
82
15

จงหาวามีจํานวนคูมากกวาจํานวนคี่อยูกี่จํานวน
ก. 2 จํานวน
ข. 3 จํานวน
ค. 4 จํานวน
ง. 5 จํานวน
จ. 6 จํานวน

3. ถาบนโตะครูมีสมุด และหนังสือรวมกัน 128 เลม เปนสมุด 69 เลม

แลว บนโตะครูมีสมุดมากกวาหนังสือกี่เลม
ก. 10 เลม
ข. 12 เลม
ง. 49 เลม
จ. 59 เลม

ค. 20 เลม

4. กําหนด ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
E และ F เปนจุดบน AB และ CD ตามลําดับ
ซึ่งทําให AEFD เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

C

E 4
ค. 28

B

5

ถา FE  5 และ EB  4
แลว ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมมุมฉาก ABCD เทากับเทาใด
ก. 24
ข. 26
ง. 30
จ. 32

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หน้ า

F

D

A

1

____________

5. ความยาวในขอใด เมื่อนํามารวมกันแลว ยาวเทากับ 1 เมตร 45 เซนติเมตร
ก. 90 เซนติเมตร กับ 45 เซนติเมตร
ข. 86 เซนติเมตร กับ 59 เซนติเมตร
ค. 78 เซนติเมตร กับ 77 เซนติเมตร
ง. 63 เซนติเมตร กับ 72 เซนติเมตร
จ. 53 เซนติเมตร กับ 82 เซนติเมตร

6. ขอใดกลาวถึงลักษณะของรูปที่กําหนดให ไดถูกตอง

ก. มีดานทุกดานยาวเทากัน
ค. เมือ่ พับรูปแลวจะทับกันพอดี
จ. เปนรูปหกเหลี่ยม

ข. เปนรูปวงรี
ง. ดาน 7 ดาน

7. ถาวันที่ 5 เดือนสิงหาคม ตรงกับวันอาทิตย

แลว ภายในปเดียวกันนี้ วันอาทิตยแรกของเดือนกันยายนจะตรงกับวันที่เทาไหร
ก. วันที่ 1
ข. วันที่ 2
ง. วันที่ 4
จ. วันที่ 6

ค. วันที่ 3

8. เด็กชายธีรพูดวา “อีก 45 นาที ฉันจะเลิกเรียนแลว”
ถาเด็กชายธีรเลิกเรียนเวลา 15 นาฬิกา 30 นาที

ถามวาขณะที่เด็กชายธีรพูดเปนเวลาใด
ก. 15 นาฬิกา 5 นาที
ข. 14 นาฬิกา 45 นาที
ง. 14 นาฬิกา 30 นาที
จ. 14 นาฬิกา 25 นาที

ค. 14 นาฬิกา 35 นาที

9. ชูศรีมีเงินอยูในกระเปาสตางค 670 บาท เปนธนบัตรใบละ 500 บาท, 100 บาท, 50 บาท และ
20 บาท อยางละหนึ่งใบ เทานั้น

ถาชูศรีซื้อนมราคากลองละ 13 บาท จํานวนหนึ่งกลองที่รานสะดวกซื้อ โดยเธอหยิบธนบัตรในกระเปาสตางค
หนึ่งใบมาชําระคานมแลว ขอใดตอไปนี้ไมใชเงินทอนที่ชูศรีควรจะไดรับ
ก. 487 บาท
ข. 87 บาท
ค. 37 บาท
ง. 17 บาท
จ. 7 บาท

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หน้ า

2

____________

10. ใหนักเรียนหอง ป. 2/1 เลือกผลไมที่ตนเองชอบมาคนละหนึ่งชนิด จากผลไม 4 ชนิด
ไดแก สม, กลวย, แอปเปล และมะมวง ไดผลตามตารางดังนี้

ผลไม

จํานวนนักเรียน (คน)

สม
แอปเปล



  

มะมวง

?

กลวย



กําหนดให
แทนนักเรียนจํานวน 3 คน
ถานักเรียนหอง ป. 2/1 มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน
แลว มีนักเรียนกี่คนที่เลือกชอบมะมวง
ก. 3 คน
ข. 6 คน
ง. 12 คน
จ. 15 คน

ค. 9 คน

11. จํานวนนักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งแสดงจํานวนนักเรียนในระดับชั้นตาง ๆ ดังนี้

ระดับชัน้

จํานวนนักเรียน (คน)

ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

139
?
135
136
138
140
826

จงหาวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนแหงนี้มีกี่คน
ก. 135 คน
ข. 136 คน
ง. 138 คน
จ. 139 คน

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หน้ า

ค. 137 คน

3

____________

12. โศรยาสุมหยิบลูกอม 1 เม็ดออกจากถุงใบหนึ่ง โดยไมไดเปดถุงออกดู เพื่อเลือกลูกอม
ในถุงนั้นมีลูกอมอยู 5 รส แตละรสมีอยูเปนจํานวนที่ตางกัน ดังนี้ ลูกอมรสสม 5 เม็ด, รสมะนาว 2 เม็ด,
รสองุน 1 เม็ด, รสสตรอเบอรี่ 8 เม็ด และรสลิ้นจี่ 3 เม็ด

โศรยามีโอกาสที่จะหยิบไดลูกอมรสใดมากที่สุด
ข. รสมะนาว
ก. รสสม
ง. รสลิ้นจี่
จ. รสสตรอเบอรี่

ค. รสองุน

ตอนที่สอง ขอ 13 – 24 ตอบถูกไดคะแนนขอละ 6 คะแนน
ไมตอบไดคะแนนขอละ 1.5 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน
13. จากประโยคสัญลักษณตอไปนี้ 35  26 

ควรเติมจํานวนในขอใดลงในชอง
ก. 7
ง. 14

 40

เพื่อใหประโยคสัญลักษณนี้ถูกตอง
ข. 9
จ. 16

ค. 12

14. ถาหารจํานวนนับ 112233445566778899 ดวย 11

แลว ผลหารจะเปนจํานวนเต็มที่มีทั้งหมดกี่หลัก
ก. 9
ข. 10
ง. 17
จ. 18

ค. 12

15. กําหนดให A  129, B  234 และ C  364 ขอใดตอไปนี้ถูกตอง
ก. C  B  A
ข. A  B  C  1
ง. A  B  C  627
จ. A  C  B  200

ค. C  A  B

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หน้ า

4

____________

16. จากรูป มีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปที่บรรจุอยูในวงกลมรูปใหญ
ก. 3 รูป
ข. 4 รูป
ค. 5 รูป
ง. 6 รูป
จ. 7 รูป

17. กําหนดให ขาวสาร 1 ถัง หนัก 15 กิโลกรัม และขาวสาร 1 กระสอบหนัก 100 กิโลกรัม
ขาวสาร 2 กระสอบหนักมากกวาขาวสาร 4 ถัง อยูกี่กิโลกรัม
ก. 120 กิโลกรัม
ข. 130 กิโลกรัม
ค. 140 กิโลกรัม
ง. 220 กิโลกรัม
จ. 240 กิโลกรัม

18. พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหาไดจาก ผลคูณของความยาวดานกวาง และความยาวดานยาว
ถาสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีพื้นที่เทากับ 96 ตารางเซนติเมตร และมีความยาวดานกวางเทากับ 8 เซนติเมตร

แลว สี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้จะมีความยาวรอบรูปเทากับกี่เซนติเมตร
ก. 48
ข. 44
ค. 40
ง. 32
จ. 20

8 เซนติเมตร

19. คุณครูจับเวลาในการสอบวิชาคณิตศาสตรโดยใหเวลาในการทําขอสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ถานักเรียนเริ่มตนสอบเวลา 10.45 น. จะหมดเวลาสอบเวลาใด
ก. 10.45 น.
ข. 11.15 น.
ค. 11.45 น.
ง. 11.55 น.
จ. 12.15 น.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หน้ า

5

____________

20. จํานวนเต็มตั้งแต 10 ถึง 99 จะมีทั้งหมดกี่จํานวน ซึ่งผลคูณของตัวเลขในหลักสิบ และหลักหนวย
มีคาเทากับ 9
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
ง. 6

21. ถาผลบวกของจํานวนเต็มบวกหาจํานวนที่มีคาเรียงติดกันเทากับ 55

แลว จํานวนที่มีคามากที่สุดในหาจํานวนนี้ คือจํานวนใด
ข. 11
ก. 10
ง. 13
จ. 14

ค. 12

จงใช้ ข้อมูลต่ อไปนี้ เพื่อตอบคําถามตั้งแต่ ข้อ 22 ถึงข้ อ 24
การแขงขันฟุตบอลโลก 2018 มีทีมเขารวมแขงขันทั้งหมด 32 ทีม เริ่มตั้งแตรอบแบงกลุม (รอบแรก)
ทั้ง 32 ทีมจะถูกแบงออกเปน 8 กลุม คือกลุม A, B, C, D, E, F, G และ H แตละกลุมมี 4 ทีม โดยจะถูก
จัดใหแขงขันแบบพบกันหมดในรอบแรก แตละคูจะแขงขันกันเพียงหนึ่งครั้ง
สําหรับการแขงขันแตละคู ทีมที่ชนะจะได 3 คะแนน สวนทีมที่แพได 0 คะแนน และผลการแขงขันที่เสมอ
กันจะไดทีมละ 1 คะแนน เมื่อจบรอบแรก ทีมที่มีอันดับดีที่สุดสองทีมแรกในแตละกลุมจะผานเขาสูรอบที่สอง
22. กลุม A ประกอบดวยทีมชาติซาอุดิอาระเบีย, อียิปต, รัสเซีย และอุรุกวัย
ผลการแขงขันทั้งหมดในรอบแรกของกลุม A เปนดังนี้
รัสเซียชนะซาอุดิอาระเบีย 5 ประตูตอ 0
อียิปตแพอุรุกวัย
0 ประตูตอ 1
รัสเซียชนะอียิปต
3 ประตูตอ 1
อุรุกวัยชนะซาอุดิอาระเบีย 1 ประตูตอ 0
ซาอุดิอาระเบียชนะอียิปต 2 ประตูตอ 1
อุรุกวัยชนะรัสเซีย
3 ประตูตอ 0
คะแนนรวมของทั้งสี่ทีมในกลุม A เมื่อจบการแขงขันรอบแรก เทากับกี่คะแนน
ก. 18
ข. 17
ง. 15
จ. 14

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หน้ า

6

ค. 16

____________

23. ในรอบแบงกลุม (รอบแรก) แตละกลุมจะตองมีการแขงขันกันทั้งหมดกี่คู
ก. 6
ข. 8
ง. 12
จ. 16

ค. 10

24. ในการแขงขันฟุตบอลโลก 2018 รอบแบงกลุม (รอบแรก)

คะแนนรวมของทั้งสี่ทีมเมื่อจบการแขงขันรอบแรกจะมีคะแนนสูงสุดที่เปนไปได เทากับกี่คะแนน
ก. 16
ข. 17
ค. 18
ง. 19
จ. 20

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 ให้ตอบ
เฉพาะตัวเลขในห้าหลักสุ ดท้าย
25. จากรูป แปดเหลี่ยมดานเทา ABCDEFGH ถูกประกอบขึ้นจากรูปสามเหลี่ยมดานเทา ABH
A
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส BCGH และรูปหาเหลี่ยมดานเทา CDEFG
ถาความยาวรอบรูปแปดเหลี่ยมดานเทา ABCDEFGH เทากับ 112
H
B
แลว พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส BCGH เทากับเทาใด
(พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาไดจากผลคูณของความยาวดาน)
C

G

D

F
E

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หน้ า

7

____________

26. คาของ 20  18  25  61 คือ

27. กําหนดให TMC แทนจํานวนเต็มบวกสามหลัก โดยตัวอักษรที่ตางกันแทนเลขโดดที่ตางกัน และ

ตัวอักษรที่เหมือนกันแทนเลขโดดเดียวกัน
ถา TMC  T  2560 แลว

จงหาคาของ TMC  T

28. ในระหวางเดินทางกลับบานตอนเย็นของเมื่อวานนี้ ปรากฏวามีฝนตกหนัก ทําใหรถติดมาก

กินรีตองใชเวลาเดินทางนาน 3 43 ชั่วโมง จึงจะถึงบาน
จงหาวากินรีใชเวลาเดินทางนานกี่นาที

29. พิจารณาชองตารางเรียงกันเปนแถวยาว 10 ชอง สําหรับเลนเกมวางหิน โดยการเลนจะมีผูเลนสองคน

ผลัดกันวางหินลงในชองตาราง ในแตละครั้งจะตองวางอยางนอยหนึ่งกอน แตไมเกินหากอน และจะตองวางเรียงติดกัน
ในชองวางที่อยูทางซายสุดกอนเสมอ ผูที่วางกอนหินลงในชองสุดทายจะเปนฝายแพ
ตัวอยางการเลนเกมวางหินนี้
สมมติให A และ B เปนผูเลนทั้งสองคน โดยที่ A เปนฝายเริ่มเลนกอน
เริ่ ม
จบ
ครั้งที่ 1: A วางหินไป 2 กอน
A A

ครั้งที่ 2: B วางหินไป 3 กอน

เริ่ ม

จบ

A A B B B

เริ่ ม

ครั้งที่ 3: A วางหินไป 2 กอน
ครั้งที่ 4: B วางหินไป 2 กอน

จบ

A A B B B A A

เริ่ ม

จบ

A A B B B A A B B

ครั้งที่ 5: A จะตองวางหินลงในชองจบทางขวาสุด A จึงเปนฝายแพ
ถาในเกมนี้มีกลยุทธในการเลนเกมที่ดีที่สุดอยู นั่นคือผูที่เปนฝายเริ่มเลนเกมนี้กอนจะเปนฝายชนะเสมอ
พิจารณาการเลนเกมนี้ โดยกําหนดชองตารางสําหรับวางหินเรียงกันเปนจํานวน 20 ชอง
จงหาวา ผูที่เปนฝายเริ่มเลนกอนจะตองวางหินกี่กอน จึงจะเปนกลยุทธการเลนที่ดีที่สุด
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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
30. กนก และธีระเลนเกมทายรหัสที่เปนเลขสี่หลัก แตละหลักมีคาเปนไปไดตั้งแต 0 ถึง 9 ซึ่งไมมี

หลักใดซ้ํากัน และอาจขึ้นตนดวยเลขศูนย โดยที่กนกเปนผูกําหนดตัวเลข สวนธีระเปนผูทายตัวเลข
เมื่อธีระทายรหัสแตละครั้งแลว กนกจะตองบอกวารหัสที่ธีระทาย มีจํานวนเลขโดดที่ทายถูกกี่ตัว
และเลขโดดที่ธีระทายถูกจะตรงกับตําแหนงของรหัสที่กนกกําหนดไวกี่ตัว
เชน สมมติรหัสที่กนกกําหนดไว คือ 2561 และรหัสที่ธีระทาย คือ 2018
แสดงวาธีระทายเลขโดดถูกตอง 2 ตัว (คือ 2 และ 1) และเลขโดดที่ธีระทายถูกจะตรงกับตําแหนงของรหัสที่
กนกกําหนดไว 1 ตัว (คือ 2)
ถาคําตอบของกนกจากการทายตัวเลขของธีระเปนดังตอไปนี้

แลว

ครัง้ ที่

รหัสที่ธรี ะทาย

1
2
3
4
5

1234
5678
9012
0926
1950

คําตอบของกนก
จํานวนเลขโดดที่ทายถูกตอง จํานวนเลขโดดทีต่ รงตําแหนง
1
1
3
2
3

1
1
0
1
3

จงหาวารหัสที่กนกตั้งไวคือรหัสใด
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