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1.    ในเวลากลางวนั  นาฬิกาเรือนน้ีบอกเวลาเท่าไร 

 
 
 

ก. 13   นาฬิกา     25   นาที 

ข. 3     นาฬิกา     25   นาที 

ค. 15   นาฬิกา     25   นาที 
ง. 4     นาฬิกา     25   นาที 

 

2. เวลา  40   นาที  1,200  วนิาที   เท่ากบัก่ีชัว่โมง 

ก. 1   ชัว่โมง 

ข. 2   ชัว่โมง 

ค. 3   ชัว่โมง 

ง. 4   ชัว่โมง 

 

3. บา้นอยูห่่างจากโรงเรียน   900 เมตร  ถา้ตอ้งการแสดงระยะทางน้ีในแผนผงัท่ีก าหนด
มาตราส่วน  1 ซม. : 100 ม.  ในแผนผงัตอ้งก าหนดต าแหน่งของบา้นและโรงเรียน 

ใหห่้างกนัเท่าไร 

ก. 0.9  เซนติเมตร 

ข. 19   เซนติเมตร 

ค. 90   เซนติเมตร 

ง.   9   เซนติเมตร 

 
 
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 
ชุดท่ี  1 
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4. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกต้องเก่ียวกบัเร่ืองความจุ 

ก. ขวดใบหน่ึงมีน ้าอยูค่ร่ึงขวด   น ามาตวงได ้ 1,500  มิลลิลิตร  ขวดใบน้ีมีความจุ  
1,500  มิลลิลิตร 

ข. แกว้ใบหน่ึงตวงน ้าเตม็แกว้ได ้ 300  มิลลิลิตร  แกว้ใบน้ีมีความจุ  300  มิลลิลิตร 

ค. มีน ้ามนั  2  ถงั  ถงัละคร่ึง   น ามาตวงทั้ง   2  ถงั  รวมกนัได ้ 400  ลิตร  แสดงวา่ 

ถงัมีความจุ  ถงัละ  800  ลิตร  
ง. รถบรรทุกน ้ามนัมีความจุ  2,000  ลิตร  สามารถจุน ้ามนัได ้ 20,000  ลิตร 

 

5.       
วงกลม  K   มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
ยาว  8  เซนติเมตร    รูปสามเหล่ียม  ROK 

      จะมีพื้นท่ีเท่าไร 
  
 ก. 4       ตารางเซนติเมตร 
 ข. 24     ตารางเซนติเมตร 

ค. 64     ตารางเซนติเมตร 

ง. 8       ตารางเซนติเมตร 

 

6. รูปสามเหล่ียม  ABC   เม่ือวดัขนาดมุมจะได ้     = o32  และ        ๙=  o54   ดงันั้น  
  มีขนาดเท่าไร 

 ก. o116  

 ข. o94  

 ค. o86  

 ง. o64  

 

7. ธนบตัรใบละหา้ร้อยบาท  2 ใบ และธนบตัรใบละยี่สิบบาท  4  ใบ  น าไปแลกธนบตัร 

ใบละหา้สิบบาท  และเหรียญสิบบาทใหไ้ดช้นิดละเท่าๆ  กนั  จะแลกไดอ้ยา่งละเท่าไร 

 ก. 21   ใบ/เหรียญ 

 ข. 20   ใบ/เหรียญ      
 ค. 18   ใบ/เหรียญ 

 ง. 15   ใบ/เหรียญ 

 

BAC 


ACB 


ABC 




 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

2 

8. อ่านบนัทึกรายรับ- รายจ่ายของสาล่ีพบวา่   สาล่ีรับจา้งลา้งจานไดค้่าจา้ง  140  บาท  รับจา้ง
ขายของไดเ้งิน  56  บาท   ซ้ืออาหารกลางวนั  49  บาท  สาล่ีคงเหลือเงินก่ีบาท 

 ก. 147   บาท 
 ข. 45     บาท     
 ค. 133   บาท 

 ง. 153   บาท 

 

9. จ านวน  65,35613,7    ตวัเลข  6  ท่ีขีดเส้นใตมี้ค่าต่างกนัเท่าไร 

 ก. 59,494 
 ข. 45,994 
 ค. 59,994 
 ง. 54,994 
 

10. 2,50043,687   ตวัเลข  8   มีค่าเป็นก่ีเท่าของตวัเลข  4 
 ก. 79,960,000      เท่า 

 ข. 2,000           เท่า 

 ค. 320           เท่า 

 ง. 2           เท่า 

 

11. ผลต่างของ  123,456  กบั  987,654  มีค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็พนัมากกวา่  250,000  
อยูเ่ท่าใด 

 ก. 614,000 

 ข. 861,000 

 ค. 864,000 

 ง. 1,361,000 

 

12. ถา้ตอ้งการปักเสาร้ัวดา้นหน่ึงยาว  168  เมตร   โดยให้เสาแต่ละตน้มีระยะห่างเท่าๆ  กนั   
ใหไ้ด ้ 15  ตน้ โดยเสาตน้แรกและตน้สุดทา้ยอยูสุ่ดปลายร้ัวพอดี  จะตอ้งเวน้ระยะห่าง
ระหวา่งเสาแต่ละตน้ก่ีเมตร 

 ก. 11.2  เมตร 

 ข. 10.5 เมตร 

 ค. 15 เมตร 

 ง. 12 เมตร 
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13. ค่า  ข  ในสมการ  
2
ข + 8 = 18 มีค่าเท่าไร 

 ก. 10 
 ข. 20 

 ค. 28 
 ง. 36 
 
14. ขอ้ใดเป็นสมการท่ีเป็นจริง 

 ก. (30 10)   10 =  
10

1030  

 ข. 20.03 + 0.1 = 21.3 

 ค. 80   2 =  6   5 
 ง. 12 – 6 – 4  = 12 – (6 – 4) 
 
15. นมสดกล่องใหญ่มีปริมาณ  ก มิลลิลิตร   เทใส่แกว้น ้า 5 ใบ   ใบละ 200 มิลลิลิตร   ไดพ้อดี  

นมสดกล่องใหญ่มีปริมาณก่ีมิลลิลิตร 
 ก. 40 มิลลิลิตร  
 ข. 195 มิลลิลิตร  
 ค. 205 มิลลิลิตร  
 ง. 1,000 มิลลิลิตร   
 
16. ขอ้ใดเป็นการแยกตวัประกอบของ  1,170 
 ก. 13532   
 ข. 135332   
 ค. 6592   

 ง. 13593   
 

17. ตวัคูณร่วมนอ้ยของ  360  และ  756   คือจ านวนใด   
 ก. 360 

 ข. 3,780 

 ค. 7,560 

 ง. 11,160 
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18. แม่คา้มีดอกจ าปี  75  ดอก  ดอกรัก  175  ดอก  ดอกมะลิ  225   ดอก  ตอ้งการจดัใส่ถุงให้ได้
ถุงละเท่าๆ กัน  และให้ได้มากท่ีสุด  โดยตอ้งเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกนั  แม่ค้าจะจดัได้
ทั้งหมดก่ีถุง 

 ก. 19 ถุง 

 ข. 25 ถุง 

 ค. 44 ถุง 

 ง. 1,575 ถุง 

 

19. จากภาพ   


พยว     มีขนาดมุมก่ีองศา 
 
 
 
 
  

 
 
 

ก. 120    องศา 

 ข. 130    องศา 

 ค. 140    องศา 

 ง. 150    องศา 

 

20. รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีมีเส้นทแยงมุมสองเส้นตดักนัจะมีมุมฉากท่ีเส้นทแยงมุมตดักนัทั้งหมดก่ีมุม 
 ก. 4    มุม 
 ข. 6    มุม 
 ค. 8    มุม 
 ง. 10  มุม 
 
21. รูปสามเหล่ียมมุมฉากรูปหน่ึง   มีมุมหน่ึงมีขนาด  25  องศา   มุมท่ีเหลือจะมีขนาดก่ีองศา 
 ก. 45    องศา     และ   100 องศา 
 ข. 65    องศา     และ     90 องศา 
 ค. 75    องศา     และ     65 องศา 
 ง. 90    องศา     และ     25 องศา 
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22. ถา้  QR  // ST   และ UV   เป็นเส้นตดัเส้นขนาน    ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง 
 ก. มีมุมแยง้ท่ีมีขนาดเท่ากนั   2  คู่ 
 ข. เกิดเส้นขนานเพิ่มข้ึนอีก   1   คู่ 
 ค. มุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดัจะมีขนาดเท่ากนั 

 ง. ผลบวกของขนาดของมุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดั  2 คู่เท่ากบั  180 องศา  
 
23. จากภาพ RS  // TU //MK        มีขนาดก่ีองศา 
 
 
 
 
 
  

ก. 45    องศา 

 ข. 55    องศา 

 ค. 65    องศา 

 ง. 75    องศา 

 

จากแผนผงัขา้งล่างน้ี  ให้ตอบค าถามขอ้  24 - 26  
 

แผนผงัเส้นทางการเดินทางไกลของลูกเสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         มาตราส่วน 1 ซม. : 300 เมตร 

 

 

RTM 
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24. จากจุดเร่ิมตน้ถึงค่ายพกัแรม   ลูกเสือจะตอ้งเดินทางทั้งหมดเป็นระยะทางก่ีกิโลเมตร 

 ก. 4.2     กิโลเมตร 

 ข. 7.5     กิโลเมตร 
 ค. 14     กิโลเมตร 
 ง. 42     กิโลเมตร 

25. ถา้ในการเดินทางจากจุดเร่ิมตน้ไปค่ายพกัแรม   ลูกเสือตอ้งพบด่านทั้งหมด  7  ด่าน   
โดยทุกด่านมีระยะห่างเท่าๆ กนั   ลูกเสือจะพบกบัด่านท่ี 3   เม่ือเดินทางไปในทิศทางใด 

ก. ทิศตะวนัออก 

ข. ทิศตะวนัตก 
ค. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ง. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

 

26. ถา้ตอ้งการเขียนแผนผงัแสดงการเดินทางของอมรรัตน์     โดยออกจากบา้นไปทาง 

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  2.5 กิโลเมตร  เล้ียวไปทางทิศเหนือ  1  กิโลเมตร  จากนั้นเล้ียวไป
ทางทิศตะวนัตก   1.5   กิโลเมตร     เล้ียวไปทางทิศเหนือ  0.5   กิโลเมตร    แลว้เล้ียวไป
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  2   กิโลเมตร  โดยเขียนลงในกระดาษรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสยาว
ดา้นละ  15  เซนติเมตร  ควรใชม้าตราส่วนใด  เพราะอะไร 

 ก. 1   ซม. :   100    เมตร เพราะแผนผงัท่ีไดมี้รายละเอียดชดัเจน อ่านเขา้ใจง่าย 
 ข. 1   ซม. :   500    เมตร เพราะแผนผงัท่ีไดมี้ขนาดเล็กกวา่กระดาษเล็กนอ้ย 

 ค. 1   ซม. :   1   กิโลเมตร เพราะแผนผงัท่ีไดมี้ขนาดเหมาะสมกบักระดาษ 

 ง. 1   ซม. :   2   กิโลเมตร เพราะแผนผงัท่ีไดมี้ขนาดเล็กกะทดัรัด 

 

27. เศษส่วนต่อไปน้ีเรียงกนัอยา่งมีระบบ แทนจ านวนใด   

 ,  
25
4  ,  

16
2           

64
10  ,  

49
8  ,  

 

 ก. 
39
6

 

 ข. 
36
6

 

 ค. 
34
6

 

 ง. 
30
6
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28. คุณแม่มีผา้ยาว   
5
26   เมตร ใชต้ดัเส้ือตวัละ  

5
31  เมตร  คุณแม่จะตดัเส้ือไดก่ี้ตวั 

 ก. 3    ตวั 

 ข. 4    ตวั 

 ค. 5    ตวั 

 ง. 6    ตวั  

 

29. ผลลพัธ์ของ  

6
1

3
2

3
2

5
4



  - 
    มีค่าเท่ากบัเท่าไร 

 ก. 
45
6

 

 ข. 
36
7

 

 ค. 
28
5

 

 ง. 
25
4

 

 

30. 






 
6
53345 มีผลลพัธ์ต่างกบั 
















5
44

8
13   5

5

2  อยูเ่ท่าใด 

 ก. 9 

 ข. 8 

 ค. 7 

 ง. 6 

 

31. ขอ้ใดเรียงล าดบัทศนิยมจากนอ้ยไปมากไดถู้กตอ้ง 
 ก. 33.315      35.513       53.531 53.153 

 ข. 24.204      24.420       42.240 42.402 

 ค. 61.681      61.186       16.816 16.618 

 ง. 73.917      73.971       37.179 37.791 
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32. ป๋องวิ่งไดร้ะยะทาง  21.25  กิโลเมตร  แป้งวิ่งไดร้ะยะทางเป็นสองเท่าของป๋อง  ป๋องและ
แป้งวิง่ไดร้ะยะทางรวมกนัเท่าไร  เขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์ไดอ้ยา่งไร  

 ก. (21.25   +  21.25) + 2  =   

 ข. (21.25     21.25) + 2  =   

 ค. 2    (21.25 + 21.25)   =   

 ง. 21.25 + (2   21.25)    =   

 

33. จ านวนต่อไปน้ีเป็นแบบรูปของทศนิยม  ตวัเลขใน           แทนจ านวนใด 

 4.004     4.014             4.034         4.044         4.054   
 ก. 4.074 

 ข. 4.064 

 ค. 4.024  

ง. 4.084 

 

34. 47.23 – (16.87 + 4.2) มีค่าเท่าไร 

 ก. 26.16 

 ข. 29.94 

 ค. 30.78 

 ง. 34.56 

 

35. จดัผลไมใ้ส่ตะกร้าสองขนาด   ขนาดท่ีหน่ึงจุได ้ 12.25  กิโลกรัม   ขนาดท่ีสองจุได ้  
9.75  กิโลกรัม  ถา้จดัผลไมใ้ส่ตะกร้าขนาดท่ีหน่ึงได ้ 9  ตะกร้า  ขนาดท่ีสองได ้ 11 ตะกร้า  
แสดงวา่ผลไมท้ั้งหมดมีก่ีกิโลกรัม 

 ก. 110.25    กิโลกรัม 
ข. 217.5      กิโลกรัม 

ค. 324.75    กิโลกรัม 

ง. 430         กิโลกรัม 

 

 36. 0.005    4.95   มีค่าเท่ากบัขอ้ใด 

 ก. 0.005    49.5   

 ข. 5    49.5   

 ค. 50    495   

ง. 5    4,950   
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37. ทศพลมีน ้าหนกั  97.29  กิโลกรัม  ส่วนนารีมีน ้าหนกั  42.3  กิโลกรัม  ดงันั้นทศพลจะมี
น ้าหนกัเป็นก่ีเท่าของน ้าหนกัของนารี 

 ก. 2.3    เท่า 

 ข. 2.5    เท่า 

 ค. 2.4    เท่า 

 ง. 2.7    เท่า 

 

38. จากภาพ  พื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียม  อสมท  เท่ากบัก่ีตารางเซนติเมตร 

 
 

       ก. 25    ตารางเซนติเมตร 

       ข. 29    ตารางเซนติเมตร 
       ค. 31    ตารางเซนติเมตร 
       ง. 32    ตารางเซนติเมตร 

 
 

39. รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีความกวา้ง  2  เซนติเมตร  ความยาว  3  เซนติเมตร  สองรูป  และ  

รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  มีความกวา้ง  3  เซนติเมตร   ความยาว  4  เซนติเมตร  สองรูป  ถา้น า 

รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ทั้ง  4  รูปวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส   จะไดค้วามยาวรอบรูปเท่าใด 

 ก. 12      เซนติเมตร  
 ข. 24      เซนติเมตร  
 ค. 36      เซนติเมตร  
 ง. 288    เซนติเมตร  
 

40. วงกลม  2  วง  มีจุดศูนยก์ลางร่วมกนั  มีรัศมี  1.4  เซนติเมตร  และ   2.8  เซนติเมตร  

ตามล าดบั  จะมีพื้นท่ีวงแหวนเท่าไร 






 
7
22π  

 ก. 18.38    ตารางเซนติเมตร  
 ข. 19.45    ตารางเซนติเมตร  
 ค. 17.28    ตารางเซนติเมตร  
 ง. 18.48    ตารางเซนติเมตร  
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41. สนามรูปวงกลมแห่งหน่ึง  มีพื้นท่ี  1,386  ตารางเมตร  ถา้สุชาดาวิง่รอบสนามรูปวงกลมน้ี  

12  รอบ  จะวิง่ไดร้ะยะทางทั้งหมดก่ีเมตร 






 
7
22π  

 ก. 1,584     เมตร  

 ข. 1,486     เมตร 

 ค. 1,685     เมตร 

 ง. 1,758     เมตร 

 
 

42.  ความสัมพนัธ์ในการซ้ือขายขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ก. ก าไร    = ราคาทุน – ราคาขาย 

 ข. ขาดทุน     = ราคาทุน – ก าไร 
ค. ราคาทุน     = ราคาขาย +  ขาดทุน 

ง. ราคาขาย     = ราคาทุน  +  ขาดทุน 

 

43. ซ้ือนาฬิกามาเรือนละ  800 บาท   ขายต่อใหเ้พื่อนในราคา  960  บาท    ขายนาฬิกาไดก้ าไร
ร้อยละเท่าไร 

 ก. ร้อยละ 25 

 ข. ร้อยละ 35 

 ค. ร้อยละ 30 

 ง. ร้อยละ 20 

 

44. เส้ือตวัหน่ึงติดราคาไว ้  450  บาท  กางเกงติดราคาไว ้ 760  บาท  ผูข้ายลดให ้ 9% ถา้ซ้ือเส้ือ
และกางเกงพร้อมกนัดว้ยเงินสด   ถา้นกัเรียนซ้ือดว้ยเงินสดนกัเรียนจะซ้ือไดใ้นราคาเท่าไร 
(ตอบเป็นจ านวนเตม็) 

 ก. 1,101     บาท  

 ข. 1,108     บาท 

 ค. 1,128     บาท 

 ง. 1,210     บาท 
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45. ถงัน ้ามีปริมาตร  1,920   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  สูง  30  เซนติเมตร  ถา้กน้ถงัเป็นรูปส่ีเหล่ียม-
จตุัรัส ถงัใบน้ีจะมีความยาวดา้นละเท่าไร 

 ก. 6         เซนติเมตร  
 ข. 5         เซนติเมตร  
 ค. 8         เซนติเมตร  
 ง. 7         เซนติเมตร  
 

46. วรัญํู ตอ้งการถมท่ีดินแปลงหน่ึง    ท่ีมีความกวา้ง  52  เมตร    ความยาว  80  เมตร   
50  เซนติเมตร  โดยถมดินใหมี้ความสูง  30  เซนติเมตร  วรัญํูตอ้งใชดิ้นทั้งหมดก่ี
ลูกบาศกเ์มตร 

 ก. 1,255,800      ลูกบาศกเ์มตร 

 ข. 125,580         ลูกบาศกเ์มตร 
 ค. 12,558           ลูกบาศกเ์มตร 
 ง. 1,255.8          ลูกบาศกเ์มตร 

 

47. ถงัเก็บน ้าอดัลมขนาดความกวา้ง  2  เมตร  20  เซนติเมตร  ความยาว  3  เมตร  และความสูง 
80  เซนติเมตร   มีน ้าอดัลมอยูเ่ตม็ถงั  ถา้น ามาบรรจุใส่ขวดขนาด 1.25  ลิตร  จะไดท้ั้งหมด
ก่ีขวด 

 ก. 422 ขวด 

 ข. 1,320 ขวด 

 ค. 4,224 ขวด 

 ง. 5,280 ขวด 
 

48. แหวนซ้ือสลากจ านวน  3  ใบ  จากสลากท่ีขายไปทั้งหมด  250  ใบ  ส่วนกอ้ยซ้ือสลาก
จ านวน  5   ใบ  จากสลากท่ีขายไปทั้งหมด  1,200  ใบ  ท าใหท้ั้งสองคนมีโอกาสถูกรางวลั
ต่างกนั  จากขอ้ความน้ี  ค  าตอบในขอ้ใดเป็นไปไดม้ากท่ีสุด   

 ก. แหวนมีโอกาสถูกรางวลัมากกวา่กอ้ย 

 ข. กอ้ยมีโอกาสถูกรางวลัมากกวา่แหวน 

 ค. ทั้งสองคนมีโอกาสถูกรางวลัเท่ากนั 

 ง. ทั้งสองคนไม่มีโอกาสถูกรางวลั 
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จากแผนภูมิวงกลมขา้งล่างน้ี  ใชต้อบค าถาม ขอ้  49 - 50 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แสดงรายไดจ้ากการขายอาหารประเภทต่างๆ  ของร้านรสโอชาในแต่ละวนั  จ  านวนเงิน  
 6,000 บาท 

 

49. ร้านรสโอชา   มีรายไดจ้ากการขายไก่ทอดกบัขา้วผดัต่างกนัเป็นเงินเท่าไร 

 ก. 600   บาท 

 ข. 400   บาท  

 ค. 500   บาท  

ง. 300   บาท 

  

50. ถา้ร้านรสโอชา  ขายขา้วผดัไดท้ั้งหมด   60   จาน  แสดงวา่ร้านน้ีขายขา้วผดัราคาจานละก่ีบาท 

 ก. 30     บาท 

 ข. 20     บาท 

 ค. 25     บาท 

 ง. 35     บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


