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1. ในเวลากลางวนั   นาฬิกาแบบเขม็แสดงเวลาดงัน้ี  เขม็สั้นช้ีก่ึงกลางระหวา่งตวัเลข  3  และ

ตวัเลข 4  เขม็ยาวช้ีท่ีตวัเลข  6  เขม็วนิาทีช้ีท่ีตวัเลข  10  นาฬิกาเรือนน้ีบอกเวลาเท่าไร 
 ก. 3      นาฬิกา   30  นาที  10  วินาที 
 ข. 3      นาฬิกา   30  นาที  50  วินาที 
 ค. 15    นาฬิกา   30  นาที  10  วินาที 
 ง. 15    นาฬิกา   30  นาที  50  วินาที 
 
2. วชิยัเรียนพิเศษเพื่อฝึกทกัษะการคิดค านวณหลงัเลิกเรียนทุกวนั  วนัละ  45  นาที  เม่ือครบ  

5  วนั   วชิยัเรียนพิเศษรวมทั้งหมดก่ีชัว่โมง  ก่ีนาที 
 ก. 2   ชัว่โมง   45  นาที 
 ข. 3  ชัว่โมง   25   นาที 
 ค. 3   ชัว่โมง   45  นาที 
 ง. 4    ชัว่โมง  25  นาที  
 
3. ขอ้ใดใชห้น่วยการชัง่ไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
 ก. สมเจตตมี์น ้าหนกั    63,000      กรัม 
 ข. รถสิบลอ้หนกั          15,000            กิโลกรัม 
 ค. ซ้ือส้มเขียวหวาน     10,000       กรัม 
 ง. ผงซกัฟอก 1 กล่อง  750          กรัม 
 
4. 10    กิโลเมตร   500  เมตร  เท่ากบัก่ีเมตร 
 ก. 10,050    เมตร 
 ข. 10,500  เมตร 
 ค. 11,500  เมตร 
 ง. 15,000  เมตร 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
 

ชุดท่ี  4 

1 
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5. ธนบตัรใบละหน่ึงร้อยบาท  5  ใบ  และธนบตัรใบละหา้สิบบาท   10   ใบ  แลกธนบตัร 
ใบละหา้ร้อยบาทไดเ้ท่าไร 

 ก. 5    ใบ 
 ข. 2    ใบ 
 ค. 3    ใบ 
 ง. 4    ใบ 
 
6. ในการท าบนัทึกรายรับ – รายจ่ายของร้านคา้แห่งหน่ึง  วนัจนัทร์จ่ายเงินซ้ือสินคา้มาเพิ่ม  

1,235.50  บาท  จ่ายค่าแรงคนงาน  2  คน  คนละ  165   บาท  จ่ายค่าอาหาร  270  บาท  และ
มีเงินคงเหลือ  2,174.50  บาท  ร้านคา้มีรายรับในวนัจนัทร์เท่าไร 

 ก. 1,835.50      บาท  
 ข. 3,909       บาท  
 ค. 4,009.50      บาท  
 ง. 4,010       บาท  
 
7. ท่ีดินแปลงหน่ึงมีความยาวรอบท่ีดิน 150 เมตร   ถา้ท่ีดินแปลงน้ีเป็นรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ 

โดยวดัดา้นประกอบมุมยอดยาว 35 เมตร ฐานของท่ีดินแปลงน้ีมีความยาวเท่าไร 
 ก. 185 เมตร 
 ข. 155 เมตร 
 ค. 90 เมตร 
 ง. 80 เมตร 
 
8. แผน่ป้ายโฆษณารูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง  12  เมตร  ยาว  15  เมตร   ตอ้งการทาสีเป็น 

รูปสามเหล่ียมหนา้จัว่มีความยาวของฐานเท่ากบัความยาวของแผน่ป้าย   โดยใหมุ้มยอด 
อยูต่รงก่ึงกลางของดา้นกวา้งของรูปส่ีเหล่ียม  จะตอ้งทาสีทั้งหมดเป็นพื้นท่ีเท่าใด  

 ก. 27      ตารางเมตร 
 ข. 45      ตารางเมตร 
 ค. 90      ตารางเมตร 
 ง. 180    ตารางเมตร 
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9. 0053,642,87    ตวัเลข   8   มีค่าเป็นก่ีเท่าของตวัเลข  5 
 ก. 79,999,500   เท่า 
 ข. 160,000         เท่า 
 ค. 3,000         เท่า 
 ง. 16         เท่า 
 
10. ค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็หม่ืนของ  2,543,961   เท่ากบัเท่าใด 
 ก. 2,543,000 
 ข. 2,540,000 
 ค. 2,542,000 
 ง. 2,541,000 
 
11. (125   8) - (1,818 18) = 
 ก. 889 
 ข. 989 
 ค. 899 
 ง. 898 
 
12. รถยนตร์าคา  657,000 บาท  บา้นมีราคาเป็น 3 เท่าของราคารถยนต ์ แสดงวา่บา้นราคาแพง

กวา่รถยนตเ์ท่าไร 
 ก. 657,000          บาท 
 ข. 1,314,000       บาท 
 ค. 1,971,000       บาท 
 ง. 2,628,000       บาท 
 
13. ขอ้ใดเป็นสมการท่ีเป็นเทจ็ 
 ก. 53.01 = 50 + 3 + 0.1 
 ข. 21.02 = 20 + 1 + 0.02  
 ค. 3   (6 + 6 ) =  (3  6) + (36) 

 ง. (50 20)   100  = 
20

10050  
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14. หา้เท่าของจ านวนหน่ึง    ลบดว้ย  4  แลว้มีค่าเท่ากบั  36  เขียนเป็นประโยคสมการไดต้ามขอ้ใด 
 ก. 5 -  4 = X + 36 
 ข. 4X - 5 = 36 
 ค. 5X  = 36 – 4  
 ง. 5X  -  4  = 36 
 
15. เม่ือเดือนท่ีแลว้   องัคณาใชเ้งินไป 125  บาท   เดือนน้ีใชไ้ป  ส  บาท  รวมใชเ้งินไปทั้งหมด  

320  บาท  เดือนน้ีองัคณาใชเ้งินไปก่ีบาท  
 ก. 175     บาท  
 ข. 180     บาท 
 ค. 150     บาท 
 ง. 195     บาท 
 
16. ตวัประกอบเฉพาะของ  45  คือขอ้ใด 
 ก. 3, 5 
 ข. 3, 15 
 ค. 3, 7 
 ง. 3, 9 
 
17. ผลบวกของ   ห.ร.ม.  และ  ค.ร.น.  ของ  12, 18  และ   24  คือขอ้ใด 
 ก. 77 
 ข. 80 
 ค. 78 
 ง. 79 
 
18. บริษทัแห่งหน่ึงขดัพื้นหินอ่อนทุกๆ 2 เดือน ลา้งท่อน ้าเสียทุกๆ 3 เดือน ปรับปรุง

สวนหยอ่มหนา้บริษทัทุกๆ  5  เดือน  โดยเร่ิมท าทุกอยา่งพร้อมกนัในเดือนมกราคม   
พ.ศ.  2550  บริษทัแห่งน้ีจะไดท้  ากิจกรรมทั้งสามพร้อมกนัอีกคร้ังในเดือนและพ.ศ. ใด 

 ก. เดือนมกราคม    พ.ศ.  2551 
 ข. เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2551 
 ค. เดือนมกราคม    พ.ศ.  2552 
 ง. เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2552 
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19. ทุกขอ้เป็นความสัมพนัธ์ของชนิดของมุมยกเว้นขอ้ใด 
 ก. มุมตรง      เป็นมุมท่ีมีขนาดเท่ากบัสองมุมฉาก 
 ข. มุมแหลม    เป็นมุมท่ีมีขนาดเล็กกวา่มุมฉาก 
 ค. มุมป้าน      เป็นมุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มุมฉากแต่เล็กกวา่สองมุมฉาก 
 ง. มุมกลบั      เป็นมุมท่ีมีขนาดใหญ่กวา่สองมุมฉาก  แต่เล็กกวา่สามมุมฉาก 
 
 ดูภาพแลว้ตอบค าถามขอ้  20  
 
 
 
 
 
 
 
20. ถา้           +                   =  0130       จะมีขนาดก่ีองศา 
 ก. 40    องศา 
 ข. 50    องศา 
 ค. 60    องศา 
 ง. 90    องศา 
  
21. ถา้จุด  D เป็นจุดก่ึงกลาง  AB    จะท าใหส่้วนของเส้นตรงใดเท่ากนั 
 ก. AB   =  AD   
 ข. DB   =   AB  

ค. AD   =   BD  
 ง. DA   =  BA  
 
22. ขอ้ความใดเป็นเทจ็ 
 ก. เส้นขนาน  2  เส้น จะมีระยะห่างเท่ากนัตลอด 
 ข. เส้นขนาน 1 คู่  สามารถเพิ่มความยาวไดโ้ดยไม่บรรจบกนั 
 ค. การวดัระยะห่างของเส้นขนานจะตอ้งวดัดว้ยเส้นตั้งฉาก 
 ง. การวดัระยะห่างของเส้นขนานจะตอ้งวดัดว้ยวงเวยีนเท่านั้น 
 

DAE 


BAC 


CAD 
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23. ก าหนดให ้ CD  //  EF   มุม a มีขนาดเท่าใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก. 50   องศา 
 ข. 55   องศา 
 ค. 60   องศา 
 ง. 65   องศา 
 
24. อิทธิเดชข่ีจกัรยานจากบา้นไปทิศตะวนัออก 300 เมตร แลว้เล้ียวขวาไปทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

500 เมตร เล้ียวไปทางทิศใตอี้ก 150 เมตร เล้ียวไปทางทิศตะวนัออก 300 เมตร  แลว้เล้ียว
ไปทางทิศเหนืออีก  100   เมตร  จึงถึงบา้นเพื่อน  แสดงวา่บา้นเพื่อนอยูท่างทิศใดของบา้น
อิทธิเดช 

 ก. ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 ข. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ค. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 ง. ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
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จากแผนผงัและมาตราส่วนท่ีก าหนดให ้ ตอบค าถามขอ้  25  -26 
 
 
 
  
 
 
 
   มาตราส่วน 1 ซม. : 150 ม. 
 
25. ถา้ตอ้งการเดินทางจากบา้นไปโรงเรียนควรเลือกเดินทางอยา่งไร    เพราะอะไร 
 ก. เดินทางผา่นวดั เพราะใกลก้วา่ผา่นตลาด  100   เมตร 
 ข. เดินทางผา่นวดั เพราะใกลก้วา่ผา่นตลาด  150   เมตร 
 ค. เดินทางผา่นตลาด   เพราะใกลก้วา่ผา่นวดั    100   เมตร 
 ง. เดินทางผา่นตลาด   เพราะใกลก้วา่ผา่นวดั    150   เมตร 
 
26. แม่เดินทางจากบา้น  ไปท าบุญท่ีวดั  ไปรับลูกท่ีโรงเรียน  แลว้ซ้ือของท่ีตลาดก่อนกลบับา้น 

จะเดินทางเป็นระยะทางเท่าไร 
 ก. 2,550    เมตร 
 ข. 2,250    เมตร 
 ค. 1,700    เมตร 
 ง. 17         เมตร 
 
27. เศษส่วนใน     คือจ านวนใด 

 
30
24    

25
20     

20
16     

15
12                

5
4   

ก. 
10
11  

ข. 
10
6  

ค. 
10
8  

ง. 
10
10  
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28.  
 

เส้นจ านวนน้ีเขียนเป็นประโยคสัญลกัษณ์การคูณไดอ้ยา่งไร 

 ก.   5  
6
3  

 ข.   6  
5
3  

 ค.   6  
3
5  

 ง.   3  
5
6  

 
29. ผลลพัธ์ในขอ้ใดมีค่านอ้ยท่ีสุด 

 ก.  
6
5   + 

30
17  =  

 ข. 
10
3  + 

30
23  =  

 ค. 
15
8  +  

5
2   =  

 ง. 
3
2  +  

15
11   =  

 

30. จิรดาซ้ือสับปะรดกวนมา   12  กล่อง    หนกักล่องละ  
3
1   กิโลกรัม  แลว้แบ่งให้ญาติๆ   

8   คน   เท่าๆ  กนั   จิรดาจะตอ้งแบ่งให้ญาติคนละก่ีกิโลกรัม 

 ก. 
4
3     กิโลกรัม 

 ข. 
4
1     กิโลกรัม 

 ค. 
2
1     กิโลกรัม 

 ง. 
5
1     กิโลกรัม 

 
31. ขอ้ใดเรียงล าดบัทศนิยมจากมากไปนอ้ยไดถู้กตอ้ง 

ก. 0.9625        0.9256        0.6952        0.9265 
ข. 101.101       10.101         110.001      101.001 
ค. 13.732         13.372         13.1332     12.7333 
ง. 223.322       222.332       323.232      223.223 
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32. 
25
82    มีค่าเท่ากบัขอ้ใด 

 ก. 2.23 
 ข. 2.25 
 ค. 2 + 0.8 + 0.25 
 ง. 2 + 0.3 + 0.02 
 
33. 16.25 13.75  11.25    6.25 
 จ านวนใน          คือจ านวนใด 
 ก. 10.75 
 ข. 8.75 
 ค. 9.75 
 ง. 7.75 
 
34. (3.59   100)  - 45.84  =   
 ก. 312.15 
 ข. 314.15 
 ค. 315.16 
 ง. 313.16 
 
35. มีเงินอยู ่ 198  บาท  จะซ้ือดินสอแท่งละ  1.65  บาทไดเ้ป็นจ านวนเท่าไร 
 ก. 12      แท่ง 

ข. 100    แท่ง 
ค. 12     โหล 
ง. 10      โหล 

 
36. แม่มีเงิน   130.50  บาท   น าเงินไปซ้ือเน้ือววั  1  กิโลกรัม  ราคา 90 บาท   และซ้ือปลา 1 ตวั  

ราคา  36.25  บาท    แม่มีเงินเพียงพอท่ีจะซ้ือสินคา้ทั้งสองอยา่งหรือไม่  เพราะเหตุใด 
 ก. ไม่เพียงพอ    เพราะมีเงินนอ้ยกวา่   166.75   บาท 
 ข. ไม่เพียงพอ    เพราะมีเงินนอ้ยกวา่   220.50    บาท 
 ค. เพียงพอ         เพราะมีเงินมากกวา่    126.25   บาท 
 ง. เพียงพอ         เพราะมีเงินมากกวา่     53.75    บาท  
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37. 2.808     1.3  มีผลหารเท่ากบัเท่าไร 
 ก. 0.0216 
 ข. 0.216 
 ค. 2.160 
 ง. 21.600 
 
38. ธิดาวิง่รอบสนามหญา้รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีมีความกวา้ง 50 เมตร ยาว 80 เมตร จ านวน  

2  รอบ  จะเป็นระยะทางเท่าไร 
 ก. 520    เมตร 
 ข. 800    เมตร 
 ค. 640    เมตร 
 ง. 400    เมตร 
 
39. 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพ  ส่วนท่ีแรเงามีพื้นท่ีเท่าใด 
 ก. 12    ตารางเซนติเมตร 
 ข. 24    ตารางเซนติเมตร 
 ค. 30    ตารางเซนติเมตร 
 ง. 36    ตารางเซนติเมตร 
 
40. สนามหญา้รูปวงกลมมีรัศมี   18  เมตร  ถา้ศกัดาตอ้งการปลูกหญา้คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ี 

รูปวงกลม   เขาตอ้งใชห้ญา้ทั้งหมดเท่าไร    (ก าหนดค่า 3.14π ) 
 ก. 408.68      ตารางเมตร 
 ข. 508.68        ตารางเมตร 
 ค. 1,017.36     ตารางเมตร 
 ง. 1,027.36     ตารางเมตร 

6 ซม. 
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41. จากภาพ  พื้นท่ีส่วนท่ีแรเงาทั้งหมดมีก่ีตารางเซนติเมตร  เม่ือใหว้งกลมมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  
28  เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 ก. 536   ตารางเซนติเมตร 
 ข. 552   ตารางเซนติเมตร 
 ค. 524   ตารางเซนติเมตร 
 ง. 616   ตารางเซนติเมตร 
 
42. 40% ของ 150 และ 60% ของ 250 มีค่าต่างกนัอยูเ่ท่าไร 
 ก. 110 
 ข. 100 
 ค. 80 
 ง. 90 
 
43. อนุวตัฝากเงินในธนาคารจ านวน 29,200 บาท ในเวลา 180 วนั อนุวตัจะไดด้อกเบ้ียเท่าไร    

ถา้ธนาคารคิดอตัราดอกเบ้ีย 2.5%  ต่อปี  
 ก. 360       บาท 
 ข. 405       บาท 
 ค. 730       บาท 
 ง. 1,480    บาท 
 
44. เคร่ืองเล่นดีวดีีราคา  2,120  บาท  ซ้ือเงินสดพอ่คา้ลดให ้ 15%   ถา้บอยซ้ือเคร่ืองเล่นดีวดีี

โดยใชเ้งินสด    เขาตอ้งจ่ายเงินเท่าไร 
 ก. 1,503 บาท 
 ข. 1,318 บาท 
 ค. 2,105 บาท 
 ง. 1,802 บาท 
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45. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 ก. การเรียกช่ือพีระมิด    เรียกช่ือตามช่ือรูปท่ีฐานของพีระมิด 
 ข. การเรียกช่ือปริซึม    เรียกช่ือตามรูปหนา้ขา้งของปริซึม 
 ค. ทรงกระบอกและกรวยมีฐานเป็นรูปวงกลมเหมือนกนั 
 ง. กรวยมีหนา้ขา้งโคง้  มีฐานเป็นรูปวงกลม 
 
46. กล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  มีกน้กล่องเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสยาวดา้นละ   12  เซนติเมตร  

สูง  30   เซนติเมตร  กล่องใบน้ีมีความจุเท่าไร 
 ก. 360        ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ข. 720        ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ค. 1,650     ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ง. 4,320     ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 
47. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์มีความกวา้ง  18  เซนติเมตร  ความยาว  25.5  เซนติเมตร  และ

ความหนา  1  เซนติเมตร    ถา้น าหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์  12  เล่ม  วางซอ้นกนั 
จะมีปริมาตรทั้งหมดเท่าใด 

 ก. 55,080 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ข. 5,508 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ค. 1,377 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ง. 459 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 
48. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 

ก. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    คือ  โอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นๆ  จะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
ข. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    คือ  โอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นๆ  จะไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
ค. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    คือ   โอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นๆ  จะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน

อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้
ง. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   คือ  โอกาสท่ีเหตุการณ์นั้นๆ  อาจเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน   

อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได ้   หรืออาจจะไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
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จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบใชต้อบค าถามขอ้   49 - 50  
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแสดงการผลิตเหล็กแท่งกบัเหล็กแผน่ของบริษทัแห่งหน่ึง 
ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายนของปี พ.ศ. 2548 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. ผลผลิตเหล็กแท่งกบัเหล็กแผน่ในเดือนใดมีความแตกต่างกนัมากท่ีสุด   และแตกต่างกนั
เท่าไร 

 ก. เดือนมกราคม   4,500  ตนั 
 ข. เดือนมีนาคม     9,500  ตนั 
 ค. เดือนเมษายน    1,300   ตนั 
 ง. เดือนมิถุนายน    6,500  ตนั 
 
50. ผลผลิตเหล็กแท่งและเหล็กแผน่ทั้ง  6  เดือน  มีจ  านวนการผลิตแตกต่างกนัเท่าไร 
 ก. เหล็กแท่งมากกวา่    2,450     ตนั 
 ข. เหล็กแผน่มากกวา่    2,450    ตนั 
 ค. เหล็กแท่งมากกวา่     3,750    ตนั 
 ง. เหล็กแผน่มากกวา่    3,750     ตนั   
 
 
 


