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หน่วยที ่13 ความยาวของเส้นรอบรูป พื้นท่ี และปริมาตร                        จ  านวน 30 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. รูปส่ีเหล่ียมรูปวา่วมีดา้นกวา้ง 1.7 ซม.   จากข้อมูลข้างล่างนี ้ตอบค าถามข้อ 5 -6 
 ดา้นยาว 3.5 ซม. และรูปวงกลม  -  รูปวงกลม A มีรัศมียาว 30 ซม. 
 มีรัศมี 1.5 ซม. รูปส่ีเหล่ียมและรูปวงกลม  -  รูปวงกลม B มีเส้นผา่นศูนยก์ลางยาว 
 มีความยาวของเส้นรอบรูปต่างกนัเท่าไร     70 ซม. 
 ก. 1.0   ซม.  ข.   0.62   ซม.  - รูปวงกลม C มีรัศมียาวคร่ึงเมตร 
 ค. 0.48   ซม.  ง.   0.98   ซม.  -  รูปวงกลม D มีเส้นผา่นศูนยก์ลางยาว  
2. 2    r มีค่าเท่ากบัขอ้ใด      1 เมตรคร่ึง 
 ก. พื้นท่ีรูปวงกลม  5. รูปวงกลมใด เม่ือเคล่ือนท่ีครบ 1 รอบ จะได ้
 ข.        เส้นผา่นศูนยก์ลาง  ระยะทางมากท่ีสุด 
 ค.         เส้นรอบวง   ก. รูปวงกลม A ข.  รูปวงกลม B 
 ง.    r2    ค. รูปวงกลม C ง.  รูปวงกลม D 
3. รูปส่ีเหล่ียมดา้นขนานรูปหน่ึงมีเส้นรอบรูป 6. รูปวงกลมท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุด มีพื้นท่ีต่างจาก 
 ยาว 100 เซนติเมตร ดา้นท่ีสั้นมีความยาว  รูปวงกลมท่ีมีพื้นท่ีนอ้ยท่ีสุดอยูเ่ท่าไร 
 15 เซนติเมตร ดา้นท่ียาวมีความยาวเท่าไร  ก. 14,836.5   ตารางเซนติเมตร 
 ก. 35   เซนติเมตร   ข. 14,863.5   ตารางเซนติเมตร 
 ข. 50   เซนติเมตร   ค. 15,936.5   ตารางเซนติเมตร 
 ค. 55   เซนติเมตร   ง. 15,963.5   ตารางเซนติเมตร 
 ง. 70   เซนติเมตร  7. กระดาษแผน่หน่ึงเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนม- 
4. สนามรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง 16 เมตร ยาว  เปียกปูน มีความยาวดา้นละ 25 เซนติเมตร 
 24 เมตร ปูหญา้เตม็สนามขนาดแผน่หญา้  สูง 19 เซนติเมตร กระดาษแผน่น้ีมีพื้นท่ี 
 รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง 40 เซนติเมตร ยาว  เท่าไร 
 80 เซนติเมตร ตอ้งซ้ือแผน่หญา้ทั้งหมดก่ีแผน่  ก. 490   ตารางเซนติเมตร 
 ก. 1,000   แผน่ ข.   1,100   แผน่  ข. 485   ตารางเซนติเมตร 
 ค. 1,200   แผน่ ง.   1,300   แผน่  ค. 480   ตารางเซนติเมตร 
      ง. 475   ตารางเซนติเมตร 
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8. สนามหญา้รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้กวา้ง 20.5 เมตร 12. รูปวงกลมสองรูปมีจุดศูนยก์ลางร่วมกนั  
 ยาว 45 เมตร ท าทางเดินรอบสนามหญา้  รูปท่ีหน่ึงมีเส้นผา่นศูนยก์ลางยาว  
 กวา้ง 1 เมตร ทุกดา้น ทางเดินมีพื้นท่ี  34 เซนติเมตร รูปท่ีสองมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  
 ก่ีตารางเมตร    12 เซนติเมตร พื้นท่ีรูปวงแหวนจะมีพื้นท่ี 
 ก. 922.5   ตารางเมตร   ก่ีตารางเซนติเมตร 
 ข. 795.5   ตารางเมตร   ก. 3,177.68   ตารางเซนติเมตร 
 ค. 234      ตารางเมตร   ข. 3,175.68   ตารางเซนติเมตร 
 ง. 127      ตารางเมตร   ค. 3,147.68   ตารางเซนติเมตร 
9. รูปส่ีเหล่ียมรูปวา่วมีเส้นทแยงมุมยาว 2 ซม.  ง. 3,174.68   ตารางเซนติเมตร 
 และ 4.2 ซม. มีพื้นท่ีต่างจากรูปส่ีเหล่ียม 13. “รูปส่ีเหล่ียมคางหมูมีดา้นคู่ขนานยาว  
 จตุัรัสกวา้ง 2 ซม. อยูเ่ท่าไร  12 เซนติเมตร และ 18 เซนติเมตร และมี 
 ก. 1.0   เซนติเมตร   ความสูง 3 เซนติเมตร ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ข.    0.5   เซนติเมตร   ก. รูปส่ีเหล่ียมคางหมูรูปน้ีมีพื้นท่ีเท่ากบั 
 ค. 0.2   เซนติเมตร    43 ตารางเซนติเมตร 
 ง.    0.1   เซนติเมตร   ข. รูปส่ีเหล่ียมคางหมูรูปน้ีมีพื้นท่ีนอ้ยกวา่ 
10. ถาดรูปวงกลมใบหน่ึงมีเส้นรอบรูปยาว   40 ตารางเซนติเมตร 
 125.8 เซนติเมตร ถาดใบน้ีมีพื้นท่ีก่ีตาราง  ค. รูปส่ีเหล่ียมคางหมูรูปน้ีมีพื้นท่ีมากกวา่ 
 เซนติเมตร     42 ตารางเซนติเมตร 
 ก. 1,459.7   ตารางเซนติเมตร  ง. รูปส่ีเหล่ียมคางหมูรูปน้ีมีพื้นท่ีนอ้ยกวา่ 
 ข. 1,259.8   ตารางเซนติเมตร   45 แต่มากกวา่ 43 ตารางเซนติเมตร 
 ค. 1,195.8   ตารางเซนติเมตร 14. หอ้งประชุมกวา้ง 8.20 เมตร ยาว 15 เมตร 
 ง. 1,059.7   ตารางเซนติเมตร  ตอ้งการปูเส่ือกลางหอ้ง โดยเวน้ทางเดินไว ้
11. ลอ้รถจกัรยานมีเส้นผา่นศูนยก์ลางยาว  ห่างจากฝาผนงัดา้นละ 1 เมตร จะตอ้งปูเส่ือ 
 98 เซนติเมตร ถา้ข่ีจกัรยานไดร้ะยะทาง  เป็นพื้นท่ีก่ีตารางเมตร 
 46.20 เมตร วงลอ้จะหมุนไปก่ีรอบ  ก. 42.4   ตารางเมตร 
 ก. 13   รอบ    ข. 63.5   ตารางเมตร 
 ข. 14   รอบ    ค. 80.6   ตารางเมตร 
 ค. 15   รอบ    ง. 125.7   ตารางเมตร  
 ง.    16   รอบ 
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15. ยุง้ขา้วเปลือก กวา้ง 4 เมตร ยาว 8.50 เมตร 20. ขอ้ใดเป็นการหาปริมาตร 
 สูง 3 เมตร มีประตูกวา้ง 2 เมตร สูง 2.50   ก. กวา้ง   ยาว 
 เมตร ตอ้งการทาสีฝาผนงัยุง้ขา้วเปลือกดา้น  ข. ความสูง  ความยาวของฐาน 
 นอกทั้งส่ีดา้น ยกเวน้ ประตูจะตอ้งทาสีเป็น  ค.        ความสูง   ผลบวกความยาวของ 
 พื้นท่ีก่ีตารางเมตร    ดา้นคู่ขนาน 
  ก. 75   ตารางเมตร   ง. พื้นท่ีฐาน    สูง 
 ข. 70   ตารางเมตร  21. ขดุสระลึก 2 เมตร กวา้ง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 
 ค. 65   ตารางเมตร   ใส่น ้าลงไป         ของสระ   สระน้ีจะมีน ้า 
 ง. 60   ตารางเมตร   อยูก่ี่ลูกบาศกเ์มตร 
16. รูปวงกลมท่ีมีพื้นท่ี 154 ตารางเมตร จะมี  ก. 40   ลูกบาศกเ์มตร 
 เส้นผา่นศูนยก์ลางยาวเท่าไร  ข. 60   ลูกบาศกเ์มตร 
 ก. 7   เมตร  ข.   9   เมตร  ค. 80   ลูกบาศกเ์มตร 
 ค. 12   เมตร  ง.   14   เมตร  ง. 120   ลูกบาศกเ์มตร 
17. รูปวงกลมมีความยาวของเส้นผา่นศูนยก์ลาง 22. จ่ายเงิน 6,000 บาท จา้งคนมาขดุบ่อกวา้ง 
 38 น้ิว จะมีเส้นรอบวงยาวเท่าไร  8 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร เสียค่าจา้ง 
 ก. 121.43   ข.   120.43  ขดุดินลูกบาศกเ์มตรละก่ีบาท 
 ค. 119.43  ง.   118.43  ก. 30   บาท ข.    40   บาท 
18. ท่ีดินเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีพื้นท่ี 270   ค. 50   บาท ง. 60   บาท 
 ตารางวา ดา้นกวา้ง 15 วา ถา้ตอ้งการลอ้ม 23. ขดุดินได ้176.4 ลูกบาศกเ์มตร ท าใหเ้กิด 
 ลวดหนาม 4 ชั้น ตอ้งใชล้วดหนามก่ีเมตร  บ่อน ้ากวา้ง 4.8 เมตร ยาว 10.5 เมตร บ่อน ้า 
 ก. 264   เมตร ข.   364   เมตร  น้ีลึกก่ีเมตร 
 ค. 528   เมตร ง.   548   เมตร  ก. 3.0   เมตร  
19. ถา้รัศมีของรูปวงกลมเพิ่มข้ึน 1 เท่าตวั พื้นท่ี  ข.   3.5   เมตร 
 ของรูปวงกลมจะเพิ่มข้ึนเป็นก่ีเท่าของ  ค. 4.0   เมตร  
 รูปวงกลมเดิม    ง. 4.5   เมตร 
 ก. 4   เท่า     
 ข. 3   เท่า     
 ค. 2   เท่า     
 ง. 1   เท่า     
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24. กล่องทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากใบหน่ึง 27. หนงัสือเรียนทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากมีความ 
 กวา้ง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร  กวา้ง 18 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร 
     สูง 15 เซนติเมตร ถา้บรรจุผงซกัฟอก          หนา 1 เซนติเมตร น าหนงัสือขนาดเดียวกนั 
      ของกล่อง  จะมีผงซกัฟอกอยูใ่นกล่อง  บรรจุลงในกล่องกระดาษทรงส่ีเหล่ียม- 
 ก่ีลูกบาศกเ์ซนติเมตร   มุมฉากท่ีมีขนาดกวา้ง 36 เซนติเมตร ยาว 
 ก. 2,200   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  50 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร จะบรรจุ 
 ข. 2,225   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  หนงัสือไดท้ั้งหมดก่ีเล่ม 
 ค. 2,250   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ก. 40   เล่ม ข.  38   เล่ม 
 ง. 2,275   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ค. 36   เล่ม ง. 34   เล่ม 
25. “แทง็กน์ ้าใบท่ี 1 มีความจุ 8 ลูกบาศกเ์มตร 28. ถงัน ้าทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากมีความกวา้ง 
 มีน ้าอยู ่       ของแทง็ก ์แทง็กใ์บท่ี 2 กวา้ง  25 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 
 1 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2 เมตร มีน ้าอยู ่       40 เซนติเมตร ถงัใบน้ีจุน ้าไดก่ี้ลิตร 
        ของแทง็ก์”   ขอ้ใดถูกตอ้ง  ( 1 ลิตร : 1,000 ลบ.ซม.) 
 ก. แทง็กท์ั้งสองใบมีน ้าเท่ากนั  ก. 20   ลิตร ข. 30   ลิตร 
 ข. แทง็กใ์บท่ี 1 มีน ้ามากกวา่แทง็กใ์บท่ี 2  ค. 40   ลิตร ง. 50   ลิตร 
 ค. แทง็กใ์บท่ี 2 มีน ้ามากกวา่แทง็กใ์บท่ี 1 29. ตูเ้ล้ียงปลาทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากใบหน่ึงมี 
 ง. แทง็กใ์บท่ี 1 มีน ้านอ้ยกวา่แท็งกใ์บท่ี 2  ความกวา้ง 28 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร 
26. กอ้นอิฐทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากมีขนาดกวา้ง  สูง 45 เซนติเมตร วดัระดบัน ้าห่างจากขอบ 
 7 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร  ดา้นบนของตูเ้ล้ียงปลาได ้12 เซนติเมตร   
 สูง 4 เซนติเมตร จ านวน 95 กอ้น จะมี  น ้าในตูเ้ล้ียงปลามีปริมาตรก่ีลูกบาศก ์
 ปริมาตรรวมทั้งหมดก่ีลูกบาศกเ์ซนติเมตร  เซนติเมตร 
 ก. 390,000   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ก. 52,440   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ข. 399,000   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ข. 53,440   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ค. 399,895   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ค. 54,440   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ง. 399,995   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ง. 55,440   ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
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30. สระน ้ าทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากกวา้ง 20 เมตร ยาว 42 เมตร ลึก 3.5 เมตร ถ้าขณะน้ีมีน ้ าอยู่สูง           
จากกน้สระ 2 เมตร จะตอ้งเติมน ้าลงไปอีกก่ีลูกบาศกเ์มตร จึงจะเตม็สระพอดี 

 ก. 1,250   ลูกบาศกเ์มตร ข. 1,260   ลูกบาศกเ์มตร 
 ค. 1,270   ลูกบาศกเ์มตร ง. 1,280   ลูกบาศกเ์มตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


