
 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

 

ชุดที่  2 
 
 
1.                                                                                                                                                                               

                                                                              
 
                      เร่ิมอ่านหนงัสือ                        เลิกอ่านหนงัสือ 
   ธนาต่ืนมาอ่านหนงัสือตอนเชา้มืด เขาใชเ้วลาอ่านหนงัสือนานเท่าใด 
  ก. 1     ชัว่โมง     20     นาที 
  ข. 1     ชัว่โมง     25     นาที 
  ค. 1     ชัว่โมง     30     นาที 
  ง. 1     ชัว่โมง     50     นาที 
 
2.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของหน่วยเวลา 
  ก. ใน     1     สัปดาห์  จะมีเวลาเท่ากบั     10,800     นาที 
  ข. ใน     1     เดือน   จะมีเวลาเท่ากบั     710     ชัว่โมง 
  ค. ใน     1     ปี      จะมีเวลาเท่ากบั     8,670     ชัว่โมง 
  ง. ในหน่ึงวนัจะมีเวลาเท่ากบั     86,400    วนิาที    
 
3.  การชัง่ทองค าใชห้น่วยน ้าหนกัเป็นอะไร 
  ก. ซี . ซี.   
  ข. เซนติเมตร   
  ค. ขีด   
  ง. กรัม 
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4.  รถบรรทุกสามารถบรรทุกสินค้าได้   2   ตัน  ขณะน้ีรถบรรทุกสินค้า  50  กล่อง หนักกล่องละ  25  
กิโลกรัม  รถบรรทุกคนัน้ีจะบรรทุกไดอี้กก่ีกิโลกรัม 

  ก. 1,250   กิโลกรัม     
  ข. 1,050   กิโลกรัม 
  ค.    850   กิโลกรัม     
  ง.    750   กิโลกรัม 
 
5.  จ านวนเงินในขอ้ใดมีค่ามากท่ีสุด 
  ก. ธนบตัรใบละหน่ึงร้อยบาท  3  ใบ  ธนบตัรใบละยีสิ่บบาท  8  ใบ 
  ข. ธนบตัรใบละหา้สิบบาท  8  ใบ  เหรียญหา้บาท  14  เหรียญ 
  ค. ธนบตัรใบละหน่ึงร้อยบาท  2  ใบ  เหรียญหา้บาท  55  เหรียญ 
  ง. ธนบตัรใบละหา้สิบบาท 7  ใบ  เหรียญสิบบาท  12  เหรียญ 
 
6.  สาวติรีซ้ือตูเ้ยน็ราคา  13,200  บาท  ใหธ้นบตัรใบละ  1,000  บาท  และ  ธนบตัรใบละ  500  บาท      
   อยา่งละ  9  ใบ  สาวติรีจะไดรั้บเงินทอนเท่าไร 
  ก. 200 บาท 
  ข. 300 บาท 
  ค. 400 บาท 
  ง. 500 บาท 
 
7.       รูปสามเหล่ียมน้ีมีพื้นท่ีเท่าไร 
       ก. 6        ตารางเซนติเมตร 
       ข. 7.5     ตารางเซนติเมตร 
       ค. 10.5   ตารางเซนติเมตร 
       ง. 14      ตารางเซนติเมตร    
 
8.  รูปสามเหล่ียมรูปหน่ึงมีความยาวรอบรูปเท่ากบั 120 เซนติเมตร มีความยาวดา้นท่ีหน่ึงยาว 38 เซนติเมตร 

และดา้นท่ีสองยาว 42 เซนติเมตร ดา้นท่ีเหลือจะมีความยาวเท่าใด 
  ก. 4      เซนติเมตร 
  ข. 10    เซนติเมตร 
  ค. 24    เซนติเมตร 
  ง. 40    เซนติเมตร 
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9.  จ านวน  39,763,725  ตวัเลข  6  มีค่าเป็นก่ีเท่าของตวัเลข  2  และ  3  ท่ีขีดเส้นใต ้
  ก. 3,000  เท่า  และ  20  เท่า  ตามล าดบั 
  ข. 20  เท่า  และ  3,000  เท่า  ตามล าดบั 
  ค. 2,000  เท่า  และ  30  เท่า  ตามล าดบั 
  ง. 30  เท่า  และ  2,000  เท่า  ตามล าดบั 
 
10. ผลต่างของ  230,475  กบั  613,000  มีค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็พนันอ้ยกวา่  450,000  อยูเ่ท่าไร 
  ก. 67,000 
  ข. 67,475 
  ค. 393,000 
  ง. 393,475 
 
11.      100,00061,00081075     เป็นจ านวนเดียวกบัขอ้ใด 
  ก. 680,075 
  ข. 678,005 
  ค. 608,075 
  ง. 675,008 
 
12. พ่อค้าเหมามะม่วงจากสวนแห่งหน่ึงในราคากิโลกรัมละ  15  บาท  โดยมะม่วงหน่ึงต้น  ให้ผลผลิต

ประมาณ    22    กิโลกรัมต่อตน้    ถา้สวนน้ีมีมะม่วงจ านวน    165    ตน้    พ่อคา้จะตอ้งจ่ายเงินเท่าไร  
(ตอบเป็นจ านวนเตม็ร้อย) 

  ก. 54,500      บาท 
  ข. 54,450      บาท 
  ค. 55,500     บาท 
  ง. 55,550      บาท 
 
13. กางเกงราคาตวัละ  640  บาท  ซ่ึงเป็นราคาท่ีมากกว่าสองเท่าของราคาเส้ืออยู่  60  บาท  อยากทราบว่า   

เส้ือราคาตวัละเท่าไร  เขียนเป็นสมการไดอ้ยา่งไร 
  ก. 640 – 60           =    2ก  
  ข. 60ก + 2             =    640 
  ค. 640 – 2(60)      =    ก 
  ง. 2ก + 60             =   640 
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14. ขอ้ใดเป็นสมการท่ีเป็นเทจ็ 
  ก. 32.05    =    30 + 2 + 0.05 
  ข. 17 – 6 – 5    =   17 – (6 + 5) 
  ค. (35   8)   7    =    

8

735    

  ง. 140  7     =    4   5 
 
15. เดือนท่ีแลว้สาริกามีเงินฝากธนาคาร  y  บาท  เดือนน้ีฝากเงินเพิ่ม  3,500  บาท  สาริกามีเงินฝากธนาคาร

ทั้งหมด  15,000  บาท  เดือนท่ีแลว้สาริกามีเงินฝากธนาคารเท่าไร 
  ก. 12,500      บาท 
  ข. 13,250      บาท 
  ค. 12,050      บาท 
  ง. 11,500      บาท 
 
16. ขอ้ใดคือการแยกตวัประกอบของ  5,005 
  ก. 5 7 11 13 
  ข. 3 5 13 17 
  ค. 5 11 13 17 
  ง. 5 10 11 
 
17. ห.ร.ม.  ของ  24  ,  36  ,  60   คือจ านวนใด 
  ก. 6 
  ข. 10 
  ค. 12 
  ง. 15 
 
18. รถโดยสารประจ าทางปรับอากาศจากสถานีขนส่งสายเหนือไปเชียงใหม่  ไปหนองคาย  ไปสระบุรี        

จะออกทุก   40   นาที   25   นาที  และ   15   นาที   ตามล าดับ  ถ้ารถโดยสารประจ าทางปรับอากาศ               
ทั้งสามเส้นทางออกพร้อมกนัคร้ังแรกเม่ือเวลา   09.00  น.  จะออกพร้อมกนัอีกคร้ังเม่ือเวลาเท่าใด 

  ก. 17  :  00  น. 
  ข. 19  :  00  น. 
  ค. 18  :  00  น. 
  ง. 20  :  00  น. 
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19. ผลบวกของมุมฉากสามมุม  ลบดว้ยมุมท่ีมีขนาดคร่ึงหน่ึงของมุมฉาก  มุมท่ีไดเ้ป็นมุมชนิดใด 
  ก. มุมแหลม 
  ข. มุมป้าน 
  ค. มุมตรง 
  ง. มุมกลบั 
 

20. จากภาพ   กขง   มีขนาดก่ีองศา   
 
       ก. 33      องศา 
       ข. 68      องศา 
       ค. 72      องศา 
       ง. 80      องศา 
 
 
21. ถา้จุด  F  เป็นจุดก่ึงกลางของ  DE   ขอ้ใดกล่าวผดิ 
  ก. DF   =    FE  

  ข. 


DFE  =   180  

  ค. 


DEF +  


FED  =   180  
  ง. จะมีส่วนของเส้นตรงเท่ากนัสองเส้น 
 
22. จากภาพ  ถา้  CD//AB  และมี  EF   เป็นเส้นตดั  ถา้มุม  3  มีขนาด  55  องศา  มุม  8  จะมีขนาดเท่าใด 
 
 
         ก. 115       องศา 
         ข. 125 องศา 
         ค. 135 องศา 
         ง. 145 องศา 
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23. จากภาพ  ให ้ CD//AB ,  GH//EF  มุมแยง้ของ  AIJ   และมุมแยง้ของ  


KLJ  คือมุมใด 
 
 
 
 
 
 
 

  ก. มุมแยง้ของ   AIJ     คือ  


IJL   ,   มุมแยง้ของ  


KLJ    คือ  


BKL  

  ข. มุมแยง้ของ   AIJ     คือ  


IKL  ,   มุมแยง้ของ  


KLJ    คือ  


BKG  

  ค. มุมแยง้ของ   AIJ     คือ  


KLJ  ,   มุมแยง้ของ  


KLJ    คือ  


DLK  

  ง. มุมแยง้ของ   AIJ     คือ  


GKB ,  มุมแยง้ของ  


KLJ   คือ  

CJF  
 
  ดูแผนผงั  แลว้ตอบค าถามขอ้  24 – 25 
 
                                             N 
 
 
 
 
 
 
 
     
   มาตราส่วน  1 ซม. : 500 เมตร 
 
24. บา้นของหนิงอยูท่างทิศใดของโรงเรียน 
  ก. ทิศตะวนัออก 
  ข. ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
  ค. ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
  ง. ทิศตะวนัตก 
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25. สวนสาธารณะอยูท่างทิศใดของสนามเด็กเล่น 
  ก. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
  ข. ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
  ค. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ง. ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
 
26. สระน ้ ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  มีขนาดกวา้ง  40  เมตร  ยาว  120  เมตร  ถ้าจะเขียนแผนผงัแทนด้วย          

ขนาดกวา้ง  5  เซนติเมตร  ยาว  15  เซนติเมตร  จะตอ้งเขียนแผนผงัโดยใชม้าตราส่วนเท่าใด 
  ก. 1  ซม.  :  10  ม. 
  ข. 1  ซม.  :  12  ม. 
  ค.  1  ซม.  :    4  ม. 
  ง. 1  ซม.  :    8  ม. 
 

27. 
9

7   =  49   =  
108

      จ  านวนใน               ตามล าดบัคือจ านวนใด 

  ก. 63  ,  84 
  ข. 62  ,  84 
  ค. 54  ,  86 
  ง. 53  ,  86 
 

28. ผลบวกของ  
9

5
2   กบั  

9

2
3  มากกวา่ผลต่างของ  

9

3
5   กบั  

3

1
3  อยูเ่ท่าไร 

  ก. 
9

8
2  

  ข. 
9

1
3  

  ค. 
9
73  

  ง. 
9

2
5  
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29. 
3

2
12   มีผลลพัธ์ต่างกบั   

4

3
5   อยูเ่ท่าใด 

  ก. 
9

2  

  ข. 
3

1  

  ค. 
3

1
1  

  ง. 6 
30. มีท่ีดิน  45  ไร่  ใช้ท่ีดินท าสวนผลไม ้ 

9

5   ของท่ีดินทั้งหมด  ขุดท าบ่อเล้ียงปลา  
5

2   ของท่ีดินทั้งหมด  

ท่ีดินท่ีเหลือปลูกผกัสวนครัว  อยากทราบวา่ท่ีดินปลูกผกัสวนครัวคิดเป็นพื้นท่ีเท่าใด 
  ก. 1      ไร่ 
  ข.      2      ไร่ 
  ค. 3      ไร่ 
  ง. 4      ไร่ 
 
31. ขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการเปรียบเทียบทศนิยม 
  ก. การเปรียบเทียบทศนิยมไม่สามารถเปรียบเทียบโดยท าใหอ้ยูใ่นรูปเศษส่วนได ้
  ข. การเปรียบเทียบทศนิยมใหเ้ปรียบเทียบค่าของทศนิยมก่อนจ านวนเตม็ 
  ค. ถา้ทศนิยมมีจ านวนต าแหน่งไม่เท่ากนัแสดงวา่ทศนิยมท่ีมีหลายต าแหน่งมีค่ามากกวา่เสมอ 

ง. ถ้าตวัเลขหน้าจุดทศนิยมเท่ากนัให้เปรียบเทียบค่าของตวัเลขหลังจุดทศนิยมต าแหน่งท่ีหน่ึง    
เป็นอนัดบัต่อมา 

 
32. 16.46    ตวัเลขท่ีขีดเส้นใตมี้ค่าต่างกนัเท่าไร 
  ก. 15.94 
  ข. 15.40 
  ค. 5.40 
  ง. 5.94 
 
33. 46.3 - 25.78   >          - 25.78   จ  านวนใน             คือจ านวนใด  
  ก. 46.5 
  ข. 46.25 
  ค. 46.35 
  ง. 47.5 
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34. จ านวนต่อไปน้ีเป็นแบบรูปของทศนิยม  ตวัเลขใน            แทนจ านวนใด 
    10.9 9.8 8.7  6.5 
  ก. 7.6 
  ข. 7.5 
  ค. 7.8 
  ง. 7.7 
 
35. ผลลพัธ์ของ   3.07     2.19   มีค่ามากหรือนอ้ยกวา่   1.09     5.07   อยูเ่ท่าไร 
  ก. มากกวา่       1.197 
  ข. มากกวา่       1.2496 
  ค. นอ้ยกวา่      1.197 
  ง. นอ้ยกวา่      1.2496 
 
36. 13.455     6.5  =   
  ก. 0.027 
  ข. 0.207 
  ค. 2.7 
  ง. 2.07 
 
37. น ้ามนักระป๋องหน่ึงจุ  5.4  ลิตร  ถา้น าไปใชค้ร้ังละ  0.18  ลิตร  จะใชไ้ดก่ี้คร้ัง 
  ก. 15 คร้ัง 
  ข. 30 คร้ัง 
  ค. 20 คร้ัง 
  ง. 40 คร้ัง 
 
38. รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนรูปหน่ึงมีความยาวดา้นยาว  15.5  เซนติเมตร  รูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนน้ีมี 
  ความยาวรอบรูปเท่าใด 
  ก. 15.5  เซนติเมตร 
  ข. 31 เซนติเมตร 
  ค. 62 เซนติเมตร 
  ง. 240.25 เซนติเมตร 
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39. จากภาพ  ส่วนท่ีแรเงาทั้งหมดมีพื้นท่ีเท่าใด 
 
         ก. 1,000 ตารางเซนติเมตร 
         ข. 1,100 ตารางเซนติเมตร 
         ค. 1,200 ตารางเซนติเมตร 
         ง. 1,300 ตารางเซนติเมตร 
 
  40. วงลอ้รถจกัรยานยนตมี์ขนาดกวา้ง 168 เซนติเมตร   เม่ือลอ้หมุนไป 85 รอบ   แสดงวา่รถจกัรยานยนต ์  

 วิง่ไปไดร้ะยะทางก่ีเมตร (   
7

22 ) 

 ก. 448.8 เมตร 
 ข. 449.8 เมตร 
 ค. 447.8 เมตร 
 ง. 447.6 เมตร 
 
41. จากภาพ  พื้นท่ีส่วนท่ีแรเงาทั้งหมดมีก่ีตารางเซนติเมตร 
  
        ก. 117 ตารางเซนติเมตร 
        ข. 131 ตารางเซนติเมตร 
        ค. 175 ตารางเซนติเมตร 
        ง. 231 ตารางเซนติเมตร 
 
 
 
42. ร้อยละ  35  ของจ านวนใด  มีค่าเท่ากบั  49 
 ก. 140 
 ข. 120 
 ค. 70 
 ง. 17 
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43. แม่ไดรั้บเงินเดือน  12,000  บาท  ใชจ่้ายไป  40% ของเงินเดือน ดงันั้นแม่ยงัคงเหลือเงินอยูก่ี่บาท 
 ก. 8,400 บาท 
 ข. 7,200   บาท 
 ค. 9,600 บาท 
 ง. 9,200 บาท 
 
44. นกัเรียนฝากเงินธนาคารจ านวน  8,900  บาท  ในเวลา  150  วนั  นกัเรียนจะได้รับดอกเบ้ียเท่าไร   
 ถา้ธนาคารคิดอตัราดอกเบ้ีย  3.25% ต่อปี (ตอบเป็นจ านวนเตม็) 
 ก. 109 บาท 
 ข. 119 บาท 
 ค. 219 บาท 
 ง. 289 บาท   
  
45. ปริซึมหา้เหล่ียมประกอบดว้ยรูปเรขาคณิตสองมิติใดบา้ง 
 ก. รูปหา้เหล่ียมกบัรูปส่ีเหล่ียม 
 ข. รูปหา้เหล่ียมกบัรูปสามเหล่ียม 
 ค. รูปหา้เหล่ียมกบัรูปวงกลม 
 ง. รูปหา้เหล่ียมกบัรูปหา้เหล่ียม 
 
46. ตูเ้ล้ียงปลารูปส่ีเหล่ียมมุมฉากมีขนาดกวา้ง  24  เซนติเมตร  ยาว  40  เซนติเมตร  สูง  25  เซนติเมตร   
 วดัระดบัน ้าห่างจากขอบตูไ้ด ้ 7  เซนติเมตร  แสดงวา่น ้าท่ีอยูใ่นตูป้ลามีปริมาตรก่ีลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ก. 17,180 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ข. 17,198 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ค. 17,280 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ง. 17,820 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 
47. สระน ้าทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  มีความกวา้ง  10  เมตร  ยาว  25  เมตร  และลึก  1.5  เมตร  สระน ้ าน้ีจุน ้ าไดก่ี้

ลิตร  (1  ลิตร  เท่ากบั  1,000  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร) 
 ก.  375 ลิตร 
 ข.          37,500 ลิตร 
 ค.        375,000 ลิตร 
 ง. 375,000,000 ลิตร 
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 อ่านกราฟต่อไปน้ี  แลว้ตอบค าถามขอ้  48 – 49 
   กราฟแสดงรายไดจ้ากการขายไอศกรีมของร้านคา้แห่งหน่ึงในเวลา 6 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. ร้านคา้ขายไอศกรีมแห่งน้ีมีรายไดเ้ฉล่ียวนัละเท่าไร 
 ก. 883.33 บาท 
 ข. 833.85 บาท 
 ค. 838.33 บาท 
 ง. 833.83 บาท 
 
49. วนัท่ีขายไอศกรีมมีรายไดสู้งสุดและต ่าสุด  ต่างกนัเท่าไร 
 ก. 600 บาท 
 ข. 400 บาท 
 ค. 500 บาท 
 ง. 300 บาท 
 
50. ในถุงใบหน่ึงมีลูกแกว้  60  ลูก  คละสีกนัดงัน้ี  เป็นลูกแกว้สีแดง  25  ลูก  เป็นลูกแกว้สีเหลือง  10  ลูก  

เป็นลูกแก้วสีฟ้า  5  ลูก  และเป็นลูกแก้วสีเขียว  20  ลูก  ถ้าเขย่าถุงและหยิบออกมา  1  ลูกโดยไม่ดู  
โอกาสท่ีจะหยบิไดสี้ใดมีมากกวา่ 

 ก. สีแดง 
 ข. สีเขียว 
 ค. สีเหลือง 
 ง. สีฟ้า 


