ตอนที่หนึ่ง ขอ 1 – 12 ตอบถูกไดคะแนนขอละ 4 คะแนน
ไมตอบไดคะแนนขอละ 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน
1.

ก. 30.24
ง. 10.24

2.

ค่าของ (2.5  5.9)  (2.0  1.6) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ข. 13.44
จ. 40.28

ค่าของ

(2  5)  (5  9)
(2  0)  (1  6)

ค.

16.80

ค.

53
6

เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก.

17
2

ข.

ง.

9

จ.

26
3
55
6

ผลลัพธ์ของ (2000  3 )  (500  3)  (50  3)  (9  3) เป็ นจริ งตามข้อใด
ก. เป็ นจํานวนเฉพาะ
ข. เป็ นจํานวนเต็ม ที่ถูกหารด้วย 3 ลงตัว
ค. เป็ นจํานวนเต็ม ที่ถูกหารด้วย 7 ลงตัว
ง. เป็ นจํานวนเต็ม ที่ถูกหารด้วย 13 ลงตัว
จ. มีค่าเป็ นเศษส่ วนที่ไม่เป็ นจํานวนเต็ม
3.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 1 _________

ให้ x แทนความยาวเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง ซึ่ งมีรัศมียาว 10 เซนติเมตร
และ y แทนความยาวเส้นรอบวงของวงกลมอีกวงหนึ่ง ซึ่งมีรัศมียาว 5 เซนติเมตร
จงหาว่า ค่าของ x มากกว่าค่าของ y อยูก่ ี่เซนติเมตร
กําหนด  = 3.14
ก. 10
ข. 15.7
ค. 20
ง. 31.4
จ. 40
4.

กล่องทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ดังรู ป มีเส้นขอบที่ขนานกันอยูท่ ้ งั หมดกี่คู่
เช่น AB ขนานกับ GH นับเป็ น 1 คู่
และ AB ขนานกับ EF นับเป็ นอีก 1 คู่
ข. 12
ค. 18
จ. 36
5.

ก. 6
ง. 24

จากรู ป เป็ นตารางที่ประกอบด้วยสี่ เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ซึ่งมีความยาวด้านละ 1 เซนติเมตร
จํานวน 9 รู ป
จงหาว่า พื้นที่ของบริ เวณที่ถูกแรเงาเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
ก. 2.75
ข. 3
ค. 3.25
ง. 4.5
จ. 6
6.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 2 _________

กําหนดให้ x เป็ นจํานวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุด ที่หาร 25 และ 60 ได้ลงตัว
และ y เป็ นจํานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุด ที่ถูกหารด้วย 25 และ 60 ได้ลงตัว
x  y เท่ากับเท่าใด
ข. 35
ค. 300
จ. 1000

7.

ก. 30
ง. 305

กําหนดให้ n เป็ นจํานวนเต็มบวก ที่มีค่าอยูร่ ะหว่าง 1 กับ 10
ถ้าผลคูณของจํานวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง n มีค่าเท่ากับผลคูณของจํานวนเต็มตั้งแต่ n ถึง 10
แล้ว ค่าของ n เป็ นจริ งตามข้อใด
ก. เป็ นจํานวนเฉพาะคู่
ข. เป็ นจํานวนคู่ที่ถูกหารด้วย 5 ได้ลงตัว
ค. เป็ นจํานวนคี่ที่ถูกหารด้วย 3 ได้ลงตัว
ง. เป็ นจํานวนคู่ที่ถูกหารด้วย 3 ได้ลงตัว
จ. เป็ นจํานวนเฉพาะคี่
8.

9.

ก. 2
ง. 7

จํานวนเฉพาะที่มีค่าน้อยที่สุดสองจํานวนแรก ซึ่งหาร 250 ลงตัว มีผลบวกเท่ากับเท่าใด
ข. 5
ค. 6
จ. 9

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 3 _________

กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลที่เขียนหมายเลขกํากับไว้ต้ งั แต่ 1 ถึง 30 ลูกละหนึ่งหมายเลข
ถ้าแพรวพรรณสุ่ มหยิบลูกบอลในกล่องใบนี้ข้ ึนมาหนึ่งลูก โดยที่ลูกบอลแต่ละลูกมีโอกาสถูกหยิบ
ได้เท่าๆ กันแล้ว เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
ก. เธอหยิบได้ลูกบอลที่มีหมายเลขเป็ นจํานวน ซึ่งเป็ นพหุคูณของ 10
ข. เธอหยิบได้ลูกบอลที่มีหมายเลขเป็ นจํานวนคี่
ค. เธอหยิบได้ลูกบอลที่มีหมายเลข ซึ่งมีเลขโดด 3 อยูอ่ ย่างน้อยหนึ่งหลัก
ง. เธอหยิบได้ลูกบอลที่มีหมายเลขเป็ นจํานวน ซึ่งเป็ นพหุคูณของ 5
จ. เธอหยิบได้ลูกบอลที่มีหมายเลข ซึ่งมีเลขโดด 2 อยูอ่ ย่างน้อยหนึ่งหลัก
10.

ให้ x เป็ นค่าเฉลี่ยของจํานวนเฉพาะบวก 10 จํานวนแรก
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับค่าของ x ข้อใดถูกต้อง
ก. 5  x  10
ข. 10  x  12
ง. 15  x  17
จ. 17  x  20
11.

ค.

12  x  15

กล่องใบหนึ่งประกอบด้วยลูกบอลจํานวน 90 ลูก ซึ่งเป็ นลูกบอลสี แดง 50 ลูก นอกนั้นเป็ น
ลูกบอลสี เขียว
จงหาว่า ในกล่องใบนี้มีจาํ นวนของลูกบอลสี แดงมากกว่าจํานวนของลูกบอลสี เขียวคิดเป็ น
ร้อยละเท่าใดของจํานวนลูกบอลสี เขียว
ก. 25
ข. 40
ค. 50
ง. 75
จ. 100
12.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 4 _________

ตอนที่สอง ขอ 13 – 24 ตอบถูกไดคะแนนขอละ 6 คะแนน
ไมตอบไดคะแนนขอละ 1.5 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน
กําหนด A 
พิจารณาข้อความต่อไปนี้
13.

999  1001  1 , B  998  1002  4

และ C

 997  1003  9

(1) A  B
(2) B  C
(3) C  A

ข้อสรุ ปในข้อใดถูกต้อง
ก. ข้อความ (1) เท่านั้นถูกต้อง
ค. ข้อความ (3) เท่านั้นถูกต้อง
จ. มีขอ้ ความที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งข้อความ

14.

ก.
ง.

ข. ข้อความ (2) เท่านั้นถูกต้อง
ง. ผิดทั้งสามข้อความ

จํานวนในข้อใดต่อไปนี้ มีค่ามากที่สุด

1 3

2 4
3

1  2  
4


ข.
จ.

2

1    4
3

2

1    4
3


ค.

1

  3  4
2


_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 5 _________

15.

ตะกร้าใบหนึ่งมีสม้ อยู่ 810 ผล

คุณแม่แบ่งส้ม 1 ของจํานวนส้มทั้งหมดในตะกร้าให้กบั ลูกชาย
3

จากนั้นแบ่งส้ม

1
ของจํานวนส้มทั้งหมดที่เหลืออยูใ่ นตะกร้าให้กบั ลูกสาว
6

จงหาว่า จะมีสม้ เหลืออยูใ่ นตะกร้ากี่ผล
ก. 90
ข. 180
ง. 360
จ. 450

กําหนดให้ ABC เป็ นรู ปสามเหลี่ยมที่มี BCA = 70
ให้ D เป็ นจุดบนด้าน AC ที่ทาํ ให้ BD = DC
ขนาดของมุม ADB เท่ากับกี่องศา
ก. 100
ข. 120
ง. 140
จ. 150

ค.

270

ค.

135

16.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 6 _________

17.

ก. 1
ง. 4

ค่าใดต่อไปนี้ไม่สามารถเป็ นจํานวนของจุดตัดที่เกิดขึ้นจากการตัดกันของเส้นตรง 4 เส้น
ข. 2
ค. 3
จ. 5

กําหนดให้ ABCD เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ที่มีดา้ น AD ขนานกับ BC ดังรู ป
ต่อด้าน AD ออกไปทาง D ถึงจุด E ที่ทาํ ให้ CDE เป็ นรู ปสามเหลี่ยมด้านเท่า

18.

A

D

E

B

C

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
(1) EDC  ECD  ADC
(2) DAB  ADC  180 o
(3) AEC  120 o  180 o
(4) BAE  ABC  AEC  ECD  360 o

ข้อสรุ ปในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ข้อ (1) และ ข้อ (3) เท่านั้นที่ถูก
ค. ข้อ (1), ข้อ (2) และ ข้อ (4) เท่านั้นที่ถูก
จ. ข้อ (1) ถึง ข้อ (4) ผิดทุกข้อ

ข. ข้อ (2) และ ข้อ (4) เท่านั้นที่ถูก
ง. ตั้งแต่ขอ้ (1) ถึงข้อ (4) ถูกต้องทุกข้อ

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 7 _________

19.

พิจารณาแบบรู ปของจุด ดังตารางต่อไปนี้

หลัก 1 หลัก 2 หลัก 3 หลัก 4 หลัก 5 หลัก 6 หลัก 7 หลัก 8 หลัก 9 หลัก 10 หลัก 11 . . .



แล้ว
ก. 61
ง. 85
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เมื่อเขียนตารางต่อไปตามแบบรู ปข้างต้น
จงหาว่าผลรวมของจํานวนจุดทั้งหมดในหลักที่ 1 ถึงหลักที่ 41 มีกี่จุด
ข. 75
จ. 91

ค.

79

กําหนดให้ n และ m เป็ นจํานวนเต็มบวก โดยที่ (n  n)  (m  m) เป็ นจํานวนเต็มคู่
ค่าของ n และ m ไม่มีทางเป็ นไปได้ ตามเงื่อนไขในข้อใดต่อไปนี้
ก. n และ m เป็ นจํานวนคู่ท้ งั สองจํานวน
ข. n และ m เป็ นจํานวนคี่ท้งั สองจํานวน
ค. n  m เป็ นจํานวนคี่
ง. n  m เป็ นจํานวนคู่
จ. ตั้งแต่ขอ้ ก- ง มีความเป็ นไปได้ทุกข้อ
20.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 8 _________

ถ้าจํานวนเต็มบวกสี่ จาํ นวน สอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้
จํานวนที่หนึ่งบวกด้วย 2, จํานวนที่สองลบด้วย 5, จํานวนที่สามคูณด้วย 5
และจํานวนที่สี่หารด้วย 9
ผลลัพธ์ของทั้งสี่ ค่าข้างต้นนี้ มีค่าเท่ากันทั้งหมด
แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ คือค่าที่เป็ นไปได้ของผลบวกของทั้งสี่ จาํ นวนนี้
ก. 2015
ข. 2016
ค. 2017
ง. 2018
จ. 2019
21.

คุณพ่อขับรถส่ งลูกจากบ้านไปโรงเรี ยนทุกวันในช่วงเวลาเร่ งด่วน โดยใช้อตั ราเร็ วเฉลี่ยค่าหนึ่ง
ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาทีถึงโรงเรี ยน ในวันหนึ่งปรากฎว่ารถไม่ติด การจราจรสะดวกกว่าปกติ
คุณพ่อจึงขับรถออกจากบ้านไปส่ งลูกสาวด้วยอัตราเร็ วที่เพิ่มขึ้นจากอัตราเร็ วปกติอยู่ 18 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
พบว่าใช้เวลาในการเดินทาง 12 นาที ถึงโรงเรี ยน
จงหาว่า บ้านอยูห่ ่างจากโรงเรี ยนเป็ นระยะทางกี่กิโลเมตร
ก. 4
ข. 6
ค. 9
ง. 10
จ. 12
22.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 9 _________

มีเหรี ยญกองอยูจ่ าํ นวนหนึ่ง เด็กหญิงมัลลิกาพิจารณาเหรี ยญในกองนี้ พบว่า
มีเหรี ยญ 5 บาทอยูจ่ าํ นวนหนึ่ง และ 50% ของจํานวนเหรี ยญที่เหลือเป็ นเหรี ยญ 1 บาท
นอกนั้นเป็ นเหรี ยญ 2 บาท
มูลค่าของเหรี ยญ 2 บาททั้งหมดในกอง เท่ากับ 50% ของมูลค่าของเหรี ยญ 5 บาททั้งหมดในกอง
ถ้าจํานวนเหรี ยญรวมทั้งหมดในกองนี้เท่ากับ 112 เหรี ยญ
แล้ว จงหาว่า ในกองนี้มีเหรี ยญ 5 บาท อยูท่ ้ งั หมดจํานวนกี่เหรี ยญ
ก. 32
ข. 20
ค. 25
ง. 16
จ. 56
23.

มีเด็กอยู่ 4 คน เกิดในวันเดียวกันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ถ้าโอกาสที่เด็กแต่ละคนจะเป็ นเพศหญิง หรื อเพศชายมีค่าเท่ากัน
แล้ว เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
ก. เด็กทั้ง 4 คนเป็ นเด็กผูช้ าย
ข. มี 3 คนเป็ นเพศเดียวกัน อีกคนหนึ่งเป็ นเพศตรงข้าม
ค. เด็กทั้ง 4 คนเป็ นผูห้ ญิง
ง. มี 2 คนเป็ นเด็กผูห้ ญิง และอีก 2 คนเป็ นเด็กผูช้ าย
จ. ตั้งแต่ขอ้ ก – ง ทุกเหตุการณ์มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่า ๆ กันทั้งหมด
24.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 10 _________

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
ลําดับของจํานวนเต็มบวกถูกสร้างขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่า ตั้งแต่จาํ นวนในลําดับที่สามเป็ นต้นไป
จะมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของทุกจํานวนที่อยูใ่ นลําดับก่อนหน้า
ถ้าจํานวนในลําดับที่ 2016 มีค่าเท่ากับ 2559
แล้ว อยากทราบว่า ลําดับชุดนี้จะมีได้แตกต่างกันทั้งหมดกี่ชุด
25.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 11 _________

กําหนดให้วงกลมวงหนึ่งมี O เป็ นจุดศูนย์กลางของวงกลม
มี A, B, C, D เป็ นจุดบนเส้นรอบวง โดยที่ BD เป็ นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ดังรู ป
คอร์ด AC ยาว 10 เซนติเมตร OA เป็ นรัศมียาว 7 เซนติเมตร
และ คอร์ด AB = BC และ คอร์ด AD = DC
จงหาว่า พื้นที่ของบริ เวณที่ไม่ถูกแรเงาเท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร
B
26.

กําหนด  

22
7
O
A

C
D

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 12 _________

จงหาว่ามีจาํ นวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 4201 อยูท่ ้ งั หมดกี่จาํ นวน ซึ่งเลขโดดในแต่ละหลัก
มีค่าไม่ซ้ าํ กัน และผลบวกของเลขโดดในแต่ละหลักมีคา่ เท่ากับ 7
27.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 13 _________

กําหนด L1 และ L2 เป็ นเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน
่ นเส้นตรง L1
A, B, C, D และ E เป็ นจุดที่แตกต่างกัน ซึ่ งอยูบ
่ นเส้นตรง L2
F, G และ H เป็ นจุดที่แตกต่างกัน ซึ่ งอยูบ
รู ปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดเป็ นจุดสามจุดจากจุดแปดจุดนี้ มีท้ งั หมดกี่รูป
28.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 14 _________

แม่คา้ ตั้งราคาขายกระเป๋ าใบหนึ่ง โดยการบวกกําไร 37% จากราคาขาย
ถ้ากระเป๋ าใบนี้มีตน้ ทุนเท่ากับ 2016 บาท
แม่คา้ ตั้งราคาขายกระเป๋ าใบนี้ไว้กี่บาท
(ในกรณี ที่คาํ ตอบของนักเรี ยนไม่เป็ นจํานวนเต็ม ให้ตอบเป็ นจํานวนเต็มที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด)
29.

แล้ว

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 15 _________

ขอโบนัส

นักเรียนเลือกทําหรือไมทําก็ได
ถาตอบถูกจะได 15 คะแนน
ตอบผิด -5 คะแนน ไมตอบ 0 คะแนน

ในกรณี ที่นกั เรี ยนคํานวณได้คาํ ตอบที่ไม่เป็ นจํานวนเต็ม ให้ตอบเป็ นจํานวนเต็ม
ที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด และในกรณี ที่นกั เรี ยนคํานวณได้คาํ ตอบที่มีค่ามากกว่าห้าหลัก
ให้ตอบเฉพาะตัวเลขในห้าหลักสุ ดท้าย
จากการทดสอบความรู ้เรื่ องภาษาไทยของนักเรี ยนในโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง ซึ่งมีนกั เรี ยนทั้งหมด
2559 คน โดยให้นก
ั เรี ยนทุกคนสะกดสํานวนต่อไปนี้ “ผีซ้ าํ ดํ้าพลอย”, “ผัดวัน ประกันพรุ่ ง”
และ “กงเกวียน กําเกวียน” ผลการทดสอบปรากฏว่า
มีนกั เรี ยนที่สะกดสํานวน “ผีซ้ าํ ดํ้าพลอย” ไม่ถูกต้อง จํานวน 2016 คน
มีนกั เรี ยนที่สะกดสํานวน “ผัดวัน ประกันพรุ่ ง” ไม่ถูกต้อง จํานวน 1946 คน
มีนกั เรี ยนที่สะกดสํานวน “กงเกวียน กําเกวียน” ไม่ถูกต้อง จํานวน 1927 คน
จงหาว่า มีนกั เรี ยนอย่างน้อยที่สุดกี่คน ซึ่งสะกดคําผิดทั้งสามสํานวน
30.

_________ ข้อสอบระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่หก หน้ า 16 _________

