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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

 

ชุดที่  5 
 
1.  นาฬิกาเรือนหน่ึงเดินเร็วไป  17  นาที  ถา้นาฬิกาท่ีเดินตรงบอกเวลา  21.45  นาฬิกา  นาฬิกาท่ีเดินเร็วจะ

บอกเวลาเท่าใด 
  ก. 21.22 นาฬิกา 
  ข. 21.12 นาฬิกา 
  ค. 22.00 นาฬิกา 
  ง. 22.02 นาฬิกา 
 
2.  พอ่อาย ุ 56  ปี  3  เดือน  แม่อาย ุ 48  ปี  7  เดือน พี่คนโตอาย ุ 23  ปี  2 เดือน  และนอ้งคนเล็กอายุนอ้ยกวา่

พี่คนโต  8  ปี  10  เดือน  ดงันั้นแม่มีพี่คนโตตอนอายก่ีุปี  ก่ีเดือน 
  ก. 27  ปี  8  เดือน 
  ข. 25  ปี  5  เดือน 
  ค. 25  ปี  4  เดือน 
  ง. 24  ปี  5  เดือน 
 
3.  ขอ้ใดเลือกใชห้น่วยการวดัความยาวท่ีเหมาะสม 
  ก. ผา้เช็ดตวัยาว  50  มิลลิเมตร 
  ข. สนามหญา้กวา้ง  25  เซนติเมตร 
  ค. ความสูงของรถโดยสารประจ าทาง  325  เมตร 
  ง. ระยะทางแข่งขนัถีบจกัรยาน  15  กิโลเมตร 
 
4.  รถบรรทุกคนัหน่ึงบรรทุกสินคา้ไดน้ ้ าหนกัไม่เกิน  21  เมตริกตนั  ถา้บรรทุกยางพารา  1  ลงั  ลงัละ  300  

กิโลกรัม  จะบรรทุกไดอ้ยา่งมากท่ีสุดก่ีลงั 
  ก. 70 ลงั 
  ข. 60 ลงั 
  ค. 50 ลงั 
  ง. 80 ลงั 
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5.  กมลมีเงิน  348.75  บาท  ขจรมีเงินเป็น  4  เท่าของกมล  คณินมีเงินเป็น  2  เท่าของขจร  คณินกบักมลมี

เงินรวมกนัเป็นเท่าไร 
  ก. 1,395 บาท 
  ข. 2,790 บาท 
  ค. 3,138.75    บาท 
  ง. 4,185.25    บาท 
 
6.  ในการท าบนัทึกรายรับรายจ่ายของร้านคา้แห่งหน่ึง  วนัเสาร์จ่ายเงินซ้ือสินคา้มาเพิ่ม  1,450.50  บาท      

จ่ายค่าแรงคนงาน  2  คน  คนละ  175  บาท  จ่ายค่าอาหาร  150  บาท  และมีเงินคงเหลือ  2,674.50  บาท  
ร้านคา้มีรายรับเท่าไร 

  ก. 4,625 บาท 
  ข. 4,125 บาท 
  ค. 1,224 บาท 
  ง. 724 บาท 
 
7.  รูปสามเหล่ียมมีฐานยาว  15  เซนติเมตร  มีพื้นท่ีรวม  75  ตารางเซนติเมตร  รูปสามเหล่ียมน้ีจะมีความสูง

เท่าไร 
  ก. 20 เซนติเมตร 
  ข. 10 เซนติเมตร 
  ค. 25 เซนติเมตร 
  ง. 15 เซนติเมตร 
 
8.                  

รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้  MQRN  มี  MQ   ยาว  3  เซนติเมตร 
QR   ยาว  6  เซนติเมตร  รูปสามเหล่ียม  PQR  มีพื้นท่ี
เท่าไร 

 
  ก. 6 ตารางเซนติเมตร 
  ข. 7 ตารางเซนติเมตร 
  ค. 8 ตารางเซนติเมตร 
  ง. 9 ตารางเซนติเมตร 
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9.  ประโยคใดแสดงความสัมพนัธ์ของสมบติัการแจกแจงไดถู้กตอ้ง 
  ก. (64            )  +  105    =    (64              )  +  (64     105) 
  ข. (64            )    105    =    (64   +           )    (64   +  105) 
  ค. 64    (           +  105)   =    (64   +         )     (64  +  105) 
  ง. 64    (           +  105)   =    (64           )  +   (64    105)  
 
10. จงัหวดัปทุมธานีมีจ านวนครัวเรือน  305,693  ครัวเรือน  จงัหวดัแพร่มีจ านวนครัวเรือนน้อยกว่าจงัหวดั

ปทุมธานี  163,094  ครัวเรือน  ขอ้ใดเป็นค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเต็มพนัของจ านวนครัวเรือนของ
จงัหวดัแพร่ 

  ก. 143,000    ครัวเรือน 
  ข. 142,600    ครัวเรือน 
  ค. 163,000    ครัวเรือน 
  ง. 469,000    ครัวเรือน 
 
11. (75     15)  +  (27     13)    =     
  ก. 357 
  ข. 358 
  ค. 356 
  ง. 359 
 
12. แม่คา้ซ้ือไข่ไก่มาจากผูเ้ล้ียงไก่รายยอ่ย  150  ถาด  ถาดละ  30  ฟอง  เป็นเงิน  9,750  บาท  ถา้ขายไข่ไก่ไป

ทั้งหมดไดเ้งิน  12,300  บาท  ในราคาถาดละเท่าๆ  กนั  แม่คา้ไดก้ าไรจากการขายไข่ไก่ถาดละเท่าไร 
  ก. 2,550 บาท 
  ข. 82 บาท 
  ค. 65 บาท 
  ง. 17 บาท 
 
13. จากสมการ  32X  +  45  =  205  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
  ก. ค าตอบของสมการ  คือ  5 
  ข. ค าตอบของสมการมีไดห้ลายค าตอบ 
  ค. ตอ้งใชส้มบติัการเท่ากนัของการบวกในการหาค าตอบ 
  ง. ตอ้งน า  45  ไปหารทั้งสองขา้งของสมการเพื่อหาค าตอบ 
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14. ดวงเดือนมีอายเุป็น  
7

5  ของอายวุรยา  ถา้ดวงเดือนอาย ุ 40  ปี  จงหาวา่วรยามีอายก่ีุปี 

  ก. 57 ปี 
  ข. 56 ปี 
  ค. 76 ปี 
  ง. 66 ปี 
 
15. (6     A)  +  9  =  45    เป็นสมการท่ีเป็นจริง  A  มีค่าเท่าใด 
  ก. 5 
  ข. 7 
  ค. 8 
  ง. 6 
 
16. ขอ้ใดไม่ใช่จ านวนเฉพาะท่ีอยูร่ะหวา่ง  9  ถึง  20 
  ก. 11 
  ข. 13 
  ค. 15 
  ง. 19 
 
17. จ านวนนอ้ยท่ีสุด  เม่ือน า  3  หรือ  4  หรือ  6  ไปหารไดล้งตวัคือจ านวนใด 
  ก. 13 
  ข. 12 
  ค.   6 
  ง.   3 
 
18. ถา้บา้นของนกัเรียนลา้งท่อน ้ าเสียทุกๆ  3  เดือน  ตกแต่งสวนหน้าบา้นทุกๆ  4  เดือน  และทาสีร้ัวทุกๆ     

8  เดือน  โดยเร่ิมท าทุกอยา่งพร้อมกนัในเดือนมกราคม  2547  นกัเรียนจะไดท้  ากิจกรรมทั้งสามพร้อมกนั
อีกคร้ังในเดือนและปีใด 

  ก. เดือนมกราคม  ปี  2548 
  ข. เดือนมกราคม  ปี  2549 
  ค. เดือนมีนาคม  ปี  2549 
  ง. เดือนมีนาคม  ปี  2571 
 



 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

19. จากภาพ  มุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนักบั  ขดต  คือมุมใด 
 

         ก. 
กดต   

         ข. 

ดตง  

         ค. 

คตฉ  

         ง. 

ฉตง  

 

20. จากภาพ  


ACE   มีขนาดก่ีองศา 
 
 
         ก. 78 องศา 
         ข. 98 องศา 
         ค. 68 องศา 
         ง. 88 องศา 
 
 
 
21. จากภาพ    ส่ วนของ เ ส้นตรงในข้อใด         

แบ่งคร่ึง     

กขค  

ก. ขง  
ข. ขจ  
ค. ขฉ  
ง. ขช  

 
22. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเส้นขนาน 
  ก. รูปส่ีเหล่ียมมุมฉากจะมีเส้นขนาน  2  คู่ 
  ข. เส้นตรงสองเส้นท่ีขนานกนัยอ่มมีระยะห่างเท่ากนัเสมอ 
  ค. ส่วนของเส้นตรงสองเส้นท่ีขนานกนัจุดปลายสามารถบรรจบกนัได ้
  ง. การวดัระยะระหวา่งเส้นตรงทั้งสองเส้นตอ้งวดัระยะตั้งฉากกบัเส้นขนาน 
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23. จากภาพ  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
         
 
 
 
 
 
                                  
 
  ก. กข   //  ฎฏ    
  ข. คง   //   จฉ  
  ค. ชซ  //   คง  
  ง. ฌญ  //  ฑฐ  
 
24. ทิศตะวนัตกเฉียงใตท้  ามุม  180  องศากบัทิศใด 
  ก. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ข. ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
  ค. ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
  ง. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 
  จากแผนผงั  ตอบค าถามขอ้  25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฌ 
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25. อนุสาวรียอ์ยูท่างทิศใดของบา้นนุช 
  ก. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
  ข. ทิศตะวนัตก 
  ค. ทิศตะวนัออก 
  ง. ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
 
26. อาคารแห่งหน่ึงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  มีขนาดกวา้ง  45  เมตร  ยาว  126  เมตร  ถา้เขียนแผนผงัยอ่มี 
  ความกวา้ง  5  เซนติเมตร  ยาว  14  เซนติเมตร  แสดงวา่เขียนแผนผงัโดยใชม้าตราส่วนเท่าใด 
  ก. 1  ซม.    :    12  ม. 
  ข. 1  ซม.    :      7  ม. 
  ค. 1  ซม.    :      5  ม. 
  ง. 1  ซม.    :      9  ม. 
 
27. เศษส่วนในขอ้ใดเป็นเศษส่วนอยา่งต ่าทั้งหมด 
  ก. 

7

3  
11

6  
13

12  

  ข. 
2

1  
4

3  
21

7  

  ค. 
5

4  
9

8  
28

14  

  ง. 
7

6  
10

9  
25

15  

 
28. ( 5

2

1
4  )  +  

5

1
3     =     

  ก. 
10

7
25  

  ข. 
10

7
3  

  ค. 
2

1
2  

  ง. 
10

1
4  
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29. พ่อค้าซ้ือน ้ าตาลมะพร้าวมา  2  ป๊ีบ  ป๊ีบแรกหนัก  
5

3
52   กิโลกรัม  ป๊ีบท่ีสองหนัก  60  กิโลกรัม              

ถา้น ้าตาลมะพร้าวกิโลกรัมละ  10  บาท  พอ่คา้ตอ้งจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่าไร 
  ก. 1,216 บาท 
  ข. 1,612 บาท 
  ค. 1,126 บาท 
  ง. 1,162 บาท 
 
30. 

4

3  
8

6  
12

9   
20

15  
24

18   จ  านวนใน           คือขอ้ใด 

  ก. 
18

11  

  ข. 
16

12  

  ค. 
14

12  

  ง. 
14

11  

 
31. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการเปรียบเทียบทศนิยม 
  ก. เปรียบเทียบทีละหลกัโดยเปรียบเทียบค่าของตวัเลขหนา้จุดทศนิยมก่อน 
  ข. เปรียบเทียบทีละหลกัโดยเปรียบเทียบค่าของตวัเลขทศนิยมต าแหน่งท่ีสองก่อน 
  ค. การเปรียบเทียบทศนิยมท่ีต าแหน่งเท่ากนัใหเ้ปรียบเทียบทศนิยมต าแหน่งท่ีหน่ึงก่อน 

ง. การเปรียบเทียบทศนิยมท่ีมีต าแหน่งไม่เท่ากันทศนิยมหน่ึงต าแหน่งจะมีค่ามากกว่าทศนิยม    
สองต าแหน่ง 

 
32. จ านวนใดมี  6  อยูใ่นหลกัส่วนร้อย  0  อยูใ่นหลกัส่วนสิบ  และ  2  อยูใ่นหลกัส่วนพนั 
  ก. 45.602 
  ข. 74.206 
  ค. 29.026 
  ง. 13.062 
 
33. ขอ้ใดอธิบายแบบรูปของจ านวน  121.101 ,  232.202 ,  343.303 ,  454.404  ไดถู้กตอ้ง 
  ก. แสดงการลดจ านวนทีละ    111.011  โดยเร่ิมจาก  121.101 
  ข. แสดงการเพิ่มจ านวนทีละ  212.101  โดยเร่ิมจาก  121.101 
  ค. แสดงการเพิ่มจ านวนทีละ  212.011  โดยเร่ิมจาก  121.101 
  ง. แสดงการเพิ่มจ านวนทีละ  111.101  โดยเร่ิมจาก  121.101 



 

เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

34. 
05.0

25.0015.0    =   

  ก. 0.074 
  ข. 0.075 
  ค. 0.072 
  ง. 0.073 
 
35. มีกุง้แหง้อยู ่ 5.1  กิโลกรัม  ตอ้งการแบ่งเป็นถุง  ถุงละ  0.3  กิโลกรัม  จะไดก่ี้ถุง 
  ก. 18 ถุง 
  ข. 17 ถุง 
  ค. 16 ถุง 
  ง. 15 ถุง 
 
36. แม่ซ้ือผลไมเ้พื่อน าไปจดังานเล้ียง  ดงัน้ี  มงัคุด  4.5  กิโลกรัม  เงาะ  5  กิโลกรัม  และส้มเขียวหวาน  6.5  

กิโลกรัม  โดยผลไมมี้ราคากิโลกรัมละ  25  บาท  20  บาท  และ  35  บาท  ตามล าดบั  แม่จ่ายเงินไป     
500  บาท  แม่จะไดรั้บเงินทอนเท่าไร 

  ก. 440 บาท 
  ข. 420 บาท 
  ค. 140 บาท 
  ง. 60 บาท 
 
37. (5.2  +  6.75)  -  (9.3  -  2.8)    =    
  ก. 5.45 
  ข. 0.15 
  ค. 5.54 
  ง. 4.45 
 
38. รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้มีเส้นทแยงมุมยาวเป็น  0.9 เท่า  ของด้านยาว  และยาวเป็น  0.5  เท่าของด้านกวา้ง             

ถา้เส้นทแยงมุมยาว  4.5  เซนติเมตร  รูปส่ีเหล่ียมน้ีมีความยาวรอบรูปเท่าใด 
  ก. 6.3 เซนติเมตร 
  ข. 9.1 เซนติเมตร 
  ค. 12.6 เซนติเมตร 
  ง. 17.1 เซนติเมตร 
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39. พื้นหอ้งนอนมีความกวา้ง  300  เซนติเมตร  มีความยาว  500  เซนติเมตร  ถา้พอ่ตอ้งการปูพื้นกระเบ้ือง 
  รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีมีความยาวดา้นละ  20  เซนติเมตร  จะตอ้งใชก้ระเบ้ืองก่ีแผน่ 
  ก. 7,500 แผน่ 
  ข. 750 แผน่ 
  ค. 375 แผน่ 
  ง. 350 แผน่ 
 
40.                                                                        
 
                                                                       CD   เป็นส่วนใดของวงกลม 
 
 

ก. รัศมี 
ข. คอร์ด 
ค. เซกเตอร์ 
ง. เส้นผา่นศูนยก์ลาง 

 
41. สนามรูปวงกลมมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  48  เมตร  ถา้ตอ้งการปลูกหญา้คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีวงกลม  นกัเรียน

ตอ้งใชห้ญา้ทั้งหมดเท่าไร  (ก าหนดค่า   3.14) 
  ก. 150.72            ตารางเมตร 
  ข. 301.44            ตารางเมตร 
  ค. 904.32          ตารางเมตร 
  ง. 1,808.64         ตารางเมตร 
 
42. ตอ้งฝากเงินเท่าไร  ในเวลา  

2

1  ปี  จึงจะได้ดอกเบ้ีย  1,625  บาท  เม่ือธนาคารคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ         

6.5  ต่อปี 
  ก. 5,200 บาท 
  ข. 20,000 บาท 
  ค. 50,000 บาท 
  ง. 80,000 บาท 
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43. โทรศัพท์มือถือเคร่ืองหน่ึงติดราคาไว้  21,580  บาท  แต่ประกาศลดให้ผูซ้ื้อ  5 %  ถ้าราคาต้นทุน          
ของโทรศพัทเ์คร่ืองน้ีเป็น  19,700  บาท  แสดงวา่ผูข้ายไดก้ าไรก่ีเปอร์เซ็นต ์

  ก. 2.07 %  
  ข. 2.75 % 
  ค. 3.95 % 
  ง. 4.07 % 
 
44. ปีน้ีโรงเรียนแห่งหน่ึงมีนักเรียน  2,400  คน  ปีท่ีแล้วมีนักเรียน  1,440  คน  ปีน้ีมีนักเรียนเพิ่มข้ึน          

ร้อยละเท่าไร 
  ก. ร้อยละ 40 
  ข. ร้อยละ 30 
  ค. ร้อยละ 20 
  ง. ร้อยละ 45 
 
45. ปริซึมส่ีเหล่ียมและปริซึมหกเหล่ียมอยา่งละหน่ึงปริซึม  มีหนา้ขา้งรวมกนัเป็นเท่าใด 
  ก. 10 หนา้ 
  ข. 8 หนา้ 
  ค. 6 หนา้ 
  ง. 4 หนา้ 
 
46. ยุง้ข้าวทรงส่ีเหล่ียม   มีด้านกวา้ง   3   เมตร   ยาว   4   เมตร   สูง   2   เมตร   จะจุข้าวได้ก่ีเกวียน                         

(1  เกวยีน  =  2  ลูกบาศกเ์มตร)  
  ก. 12 เกวยีน 
  ข. 13 เกวยีน 
  ค. 14 เกวยีน 
  ง. 15 เกวยีน 
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47.                                                             
                                                                                                   กล่องใบน้ีมีปริมาตรเท่าไร 
 
 
 
  ก. 62 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
  ข. 63 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
  ค. 64 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
  ง. 65 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 
48. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  มีนกัเรียนชาย  25  คน  นกัเรียนหญิง  18  คน  ถา้จบัสลากช่ือนักเรียน  2  คน      

เพื่อเป็นผูแ้ทนนกัเรียน  เหตุการณ์ใดไม่เกิดข้ึนแน่นอน 
  ก. จบัไดน้กัเรียนชายทั้งสองคน 
  ข. จบัไดน้กัเรียนหญิงทั้งสองคน 
  ค. จบัไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
  ง. จบัไดน้กัเรียนชาย  1  คน  นกัเรียนหญิง  1  คน 
 
  ข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง  ใช้ตอบค าถามข้อ  49 
   มูลค่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจส่งออกของไทยในคร่ึงปีแรกของปี  พ.ศ.  2546 
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49. มูลค่าการส่งออกรวมของขา้วโพดกบัยางพารา  มากหรือน้อยกว่ามูลค่าการส่งออกของขา้วอย่างเดียว     
อยูเ่ท่าไร 

  ก. นอ้ยกวา่     529  ลา้นบาท 
  ข. นอ้ยกวา่    592 ลา้นบาท 
  ค. มากกวา่     952 ลา้นบาท 
  ง. มากกวา่    925 ลา้นบาท 
 
50. ถา้มีขอ้มูลจ านวนมากหรือขอ้มูลมีค่าใกลเ้คียงกนั  นกัเรียนควรสร้างแผนภูมิท่ีมีลกัษณะอยา่งไร 
  ก. เขียนขอ้มูลทุกตวัใหล้ะเอียด 
  ข. ใชเ้คร่ืองหมายยน่ระยะทาง  เพื่อละการแสดงขอ้มูลในช่วงนั้น 
  ค. ท าเคร่ืองหมายเพิ่มระยะทาง 
  ง. เขียนขอ้มูลเท่าท่ีท าได ้
 
 
 
 
 
 
 
 


