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หน่วยที ่11 บทประยกุต ์                            จ  านวน 20 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ขอ้ใดคิดราคาต่อ 1 หน่วย มีค่าถูกท่ีสุด 5. ร้านสหกรณ์ A มีปุ๋ยวทิยาศาสตร์  
 ก. นมสด 6 กล่อง ราคา 42 บาท  500 กระสอบ ขายไดร้้อยละ 60 ของปุ๋ยท่ีมีอยู ่ 
 ข. น ้าผลไม ้3 กล่อง ราคา 27 บาท  ร้านสหกรณ์ B มีปุ๋ยวทิยาศาสตร์  
 ค. ขนมปัง 8 ช้ิน ราคา 40 บาท  300 กระสอบ ขายไดร้้อยละ 95 ของปุ๋ยท่ีมีอยู ่ 
 ง. น ้าอดัลม 5 กระป๋อง ราคา 45 บาท  ร้านสหการณ์ A และ B ขายปุ๋ยวทิยาศาสตร์ 
2. ขอ้ใดคิดราคาต่อ 1 หน่วย มีค่าแพงท่ีสุด  ไดต่้างกนัก่ีกระสอบ 
 ก. สบู่ 5 กอ้น ราคา 120 บาท  ก. 5   กระสอบ ข. 10   กระสอบ 
 ข. จานคร่ึงโหล ราคา 100 บาท  ค. 15   กระสอบ ง. 20   กระสอบ 
 ค. ยาสีฟัน 4 หลอด ราคา 100 บาท 6. ขายไดก้ าไร 9 % ตรงกบัขอ้ใด 
 ง. แปรงสีฟัน 3 อนั ราคา 90 บาท  ก. ซ้ือรองเทา้ 200 บาท ขายไป 209 บาท 
3. ซ้ือเชือก 6 เมตร ราคา 72 บาท ซ้ือเชือก  ข. ซ้ือเตารีด 350 บาท ขายไป 375 บาท 
 1 เมตร ราคาจะเป็นอยา่งไร  ค. ซ้ือวทิย ุ200 บาท ขายไป 220 บาท 
 ก. มากกวา่ 10 บาท   ง. ซ้ือพดัลม 400 บาท ขายไป 436 บาท 
 ข. นอ้ยกวา่ 10 บาท  7. นิดาน าเงินฝากธนาคาร 65,000 บาท ธนาคาร 
 ค. เท่ากบั 10 บาท   ใหอ้ตัราดอกเบ้ีย 3.25 % ต่อปี เม่ือครบปี 
 ง. เป็นคร่ึงหน่ึงของ 72 บาท  นิดาจะไดเ้งินตน้และดอกเบ้ียรวมทั้งหมด 
4. ท่ีดินแปลงหน่ึงราคา 53,900 บาท ขายไป  ก่ีบาท 
 ไดก้ าไร 20 % ขายท่ีดินไปไดก้ าไรก่ีบาท  ก. 67,112.50 บาท  
 ก. 10,580 บาท   ข. 67,112.00 บาท 
 ข. 10,680 บาท   ค. 67,212.50 บาท 
 ค. 10,780 บาท   ง. 67,212.75 บาท 
 ง. 10,880 บาท 
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8. เกา้อ้ีราคาตวัละ 250 บาท ขายไป 300 บาท 14. ฝากเงิน 2,000 บาท ธนาคารคิดดอกเบ้ีย 
 ไดก้ าไรก่ีเปอร์เซ็นต ์   7.25 % และดอกเบ้ียตอ้งเสียภาษี 15%  
 ก. 10 %  ข.   20 %  เม่ือครบปีจะไดรั้บเงินรวมทั้งหมดก่ีบาท 
 ค. 25 %  ง.   50 %  ก. 2,120.75 บาท ข. 2,123.75 บาท 
9. ติดราคาขายจกัรเยบ็ผา้ไว ้4,200 บาท ลดราคา  ค. 2,120.25 บาท ง. 2,123.25 บาท 
 ให ้15 % ขายจกัรเยบ็ผา้ไปเป็นเงินก่ีบาท 15. ลดราคากลอ้งถ่ายรูป 15 % ถา้ติดราคาไว ้
 ก. 4,200 บาท ข.   3,750 บาท  15,800 บาท จะขายใหลู้กคา้ก่ีบาท 
 ค. 3,570 บาท ง.   3,270 บาท  ก. 13,430 บาท ข. 14,340 บาท 
10. ขายพดัลมไป 720 บาท ไดก้ าไร 90 บาท  ค. 15,430 บาท ง. 16,340 บาท 
 ราคาทุนของพดัลมคือขอ้ใด 16. ทินกรซ้ือรถยนตร์าคา 480,000 บาท ขาย 
 ก. 810 บาท  ข.   750 บาท  ต่อใหก้มลไดก้ าไร 12 % กมลขายต่อให ้
 ค. 720 บาท  ง.   630 บาท  ชาคริตขาดทุน 5 % ชาคริตซ้ือรถยนตม์า 
11. นารีรัตน์ใหค้นกูเ้งินไปคิดดอกเบ้ียร้อยละ 12  ราคาก่ีบาท 
 ต่อปี พอครบปีนารีรัตน์ไดด้อกเบ้ีย 1,800   ก. 537,600 บาท ข. 510,720 บาท 
 บาท นารีรัตน์ให้เขากูเ้งินไปก่ีบาท  ค. 437,600 บาท ง. 410,720 บาท 
 ก. 13,000 บาท ข.   14,000 บาท 17. ในหอ้งสมุดแห่งหน่ึงมีจ านวนหนงัสือ 
 ค. 15,000 บาท ง.   16,000 บาท  ทั้งหมด 185,000 เล่ม มีหนงัสือวทิยาศาสตร์ 
12. ขายรถจกัรยานยนตร์าคา 20,160 บาท จะได ้  ร้อยละ 19 ของหนงัสือทั้งหมด และมี 
 ก าไร 40 % แต่เม่ือลดราคาลงเหลือ 18,000  หนงัสืออ่านนอกเวลาร้อยละ 25 ของ 
 บาท จะไดก้ าไรหรือขาดทุนเท่าไร  หนงัสือทั้งหมด หนงัสือวทิยาศาสตร์มี 
 ก. ก าไร 20 % ข.   ก าไร 25 %  จ านวนนอ้ยกวา่หนงัสืออ่านนอกเวลาก่ีเล่ม 
 ค. ขาดทุน 20 % ง.   ขาดทุน 25 %  ก. 12,120 เล่ม ข. 12,000 เล่ม 
13. ติดราคาขายตูเ้ส้ือผา้ไว ้3,500 บาท ลดราคา   ค. 11,100 เล่ม ง. 11,000 เล่ม 
 25 % และติดราคาขายโตะ๊ไว ้1,200 ลดราคา 18. ชาวนาขายขา้วเปลือกเกวยีนละ 7,500 บาท 
 5 % ขายตูเ้ส้ือผา้และโตะ๊ไปราคาต่างกนั  ขาดทุน 20 % ถา้ชาวนาตอ้งการก าไร 10 % 
 ก่ีบาท    ตอ้งขายขา้วเปลือกเกวยีนละก่ีบาท 
 ก. 1,400 บาท   ก. 10,312.50 บาท 
 ข.    1,460 บาท   ข. 10,315.00 บาท 
 ค 1,485 บาท   ค. 11,312.50 บาท 
 ง. 1,500 บาท   ง. 11,315.00 บาท 
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19. จิตขายเคร่ืองซกัผา้ 9,500 บาท ขาดทุน 15 % 20. วรรณาขายบา้นใหน้ทีขาดทุน 10 % นทีขาย 
 ถา้ตอ้งการขายใหไ้ดก้ าไร 5 % ตอ้งขายใน  ใหจ้ตุพรไดก้ าไร 5 % จตุพรซ้ือบา้นไวใ้น 
 ราคาประมาณก่ีบาท   ราคา 1,200,000 บาท วรรณาซ้ือบา้นมาราคา 
 ก. 12,125 บาท   ประมาณก่ีบาท 
 ข. 12,000 บาท   ก. 1,169,841 บาท 
 ค. 11,935 บาท   ข. 1,259,890 บาท 
 ง. 11,735 บาท   ค. 1,269,841 บาท 
      ง. 1,369,741 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


