
เรียนออนไลน์ ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM 

 

 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ชุดท่ี  8 

1. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของหน่วยเวลา 
 ก. ใน  1  วนั  จะมีเวลาเท่ากบั  1,450   นาที 

 ข. ใน  1  สัปดาห์  จะมีเวลาเท่ากบั  1,008  นาที 

 ค. ใน  1  เดือน   จะมีเวลาเท่ากบั  270  ชัว่โมง 
 ง. ใน  1  ปี   จะมีเวลาเท่ากบั  8,760  ชัว่โมง 
 

2. หนา้ปัดนาฬิกาเรือนหน่ึงบอกเวลา  14  นาฬิกา  59  นาที  15  วนิาที  เม่ือเขม็วินาทีเคล่ือน
ต่อไปอีก  45  วินาที  หนา้ปัดนาฬิกาเรือนน้ีบอกเวลาเท่าใด 

 ก. 14    นาฬิกา 
 ข. 15    นาฬิกา 
 ค. 14    นาฬิกา 60  วนิาที 

 ง. 15    นาฬิกา  59  นาที  45  วนิาที 

  

3. โรงเรียนอยูห่่างจากตลาด  4,070  เมตร  โรงเรียนอยูห่่างจากตลาดก่ีกิโลเมตร  ก่ีเมตร  
 ก. 40   กิโลเมตร   70     เมตร 
 ข. 4     กิโลเมตร   700   เมตร 
 ค. 4     กิโลเมตร   70     เมตร 
 ง. 4     กิโลเมตร   7       เมตร 
 

4. กล่องนมขนาดเล็กจุ  250  มิลลิลิตร   กล่องนมขนาดใหญ่จุเป็น  4  เท่าของกล่องนม 

ขนาดเล็ก   ถา้ซ้ือนมกล่องเล็กและกล่องใหญ่อยา่งละ  6  กล่อง   แลว้เทนมรวมกนัใน 

เหยอืกท่ีมีขนาดเท่าๆ  กนั  5  เหยอืก  แต่ละเหยอืกมีนมจุอยูเ่ตม็  เหยือกแต่ละใบมีความจุ 
ก่ีลิตร  ก่ีมิลลิลิตร 
ก. 7    ลิตร   500     มิลลิลิตร 
ข. 6    ลิตร   250     มิลลิลิตร 
ค. 1    ลิตร   500     มิลลิลิตร 
ง. 1    ลิตร    250     มิลลิลิตร 
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5. จ านวนเงินในขอ้ใดมีค่ามากท่ีสุด 
 ก. ธนบตัรใบละหน่ึงร้อยบาท  1  ใบ   ธนบตัรใบละยีสิ่บบาท  8 ใบ 

 ข. ธนบตัรใบละหน่ึงร้อยบาท  2  ใบ   เหรียญหา้บาท  17   เหรียญ 

 ค. ธนบตัรใบละยีสิ่บบาท  20  ใบ  เหรียญหน่ึงบาท  65  เหรียญ 

 ง. ธนบตัรใบละหา้สิบบาท  4  ใบ   เหรียญสิบบาท  7  เหรียญ  
 

6. ซ้ือโทรทศัน์ราคา  14,900   บาท   ใหธ้นบตัรใบละ  1,000  บาท   จ  านวน  10  ใบ  ธนบตัร 
ใบละ  500  บาท  จ  านวน  10  ใบ  จะไดรั้บเงินทอนเท่าไร 

 ก. 400 บาท 

 ข. 200 บาท 

 ค. 300 บาท 

 ง. 100 บาท 

 

7. รูปสามเหล่ียม ABC มี 


ABC  กาง 110   


BCA  กาง 35    ถา้พิจารณาตามลกัษณะของดา้น
 รูปสามเหล่ียม ABC เป็นสามเหล่ียมชนิดใด 

 ก. รูปสามเหล่ียมรูปวา่ว 
 ข. รูปสามเหล่ียมดา้นเท่า 
 ค. รูปสามเหล่ียมมุมฉาก 

 ง. รูปสามเหล่ียมหนา้จัว่ 
 

8. จากภาพ  ส่วนท่ีแรเงามีพื้นท่ีก่ีตารางเซนติเมตร  

 

 

ก. 18 ตารางเซนติเมตร 
ข. 25 ตารางเซนติเมตร 
ค. 30 ตารางเซนติเมตร 
ง. 48 ตารางเซนติเมตร 
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9. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัการเปรียบเทียบจ านวนนบั 

 ก. การเปรียบเทียบจ านวนนบัท่ีหลกัเท่ากนั  จะเปรียบเทียบค่าของตวัเลขทางขวามือ 
สุดก่อน 

 ข. การเปรียบเทียบจ านวนนบัท่ีหลกัเท่ากนั  ค่าของตวัเลขทางขวามือสุดจ านวนใด 

มากกวา่  จ  านวนนั้นจะมากกวา่ 
 ค. การเปรียบเทียบจ านวนนบัท่ีหลกัไม่เท่ากนั  จ  านวนนบัใดมีจ านวนหลกัมากท่ีสุด 

    จะเป็นจ านวนท่ีมากกวา่ 
ง. การเปรียบเทียบจ านวนนบัท่ีหลกัไม่เท่ากนั  ถา้ค่าของตวัเลขทางซา้ยมือสุด 

ถึงขวามือสุดเท่ากนัทั้งหมด   จ  านวนนบัทั้งสองจะมีค่าเท่ากนั 

 

10. คุณพอ่ตอ้งการปลูกหญา้ในสนามหนา้บา้นซ่ึงมีพื้นท่ี 35 ตารางเมตร   โดยจา้งคนงาน  
3  คน  ในราคาตารางเมตรละ  65  บาท  ถา้คนงานไดค้่าจา้งเท่าๆ  กนั  คุณพอ่จะตอ้งจ่าย 
ค่าจา้งใหค้นงานคนละประมาณเท่าไร  (ตอบเป็นจ านวนเตม็สิบ) 

 ก. 480 บาท 

 ข. 570 บาท 

 ค. 680 บาท 

 ง. 760 บาท  

 

11. ขายท่ีดินแปลงหน่ึงคิดเป็นเงินทั้งส้ิน 35,902,000 บาท   ตอ้งเสียค่านายหนา้ไป 1,077,060
 บาท   จะเหลือเงินค่าท่ีดิน คิดประมาณใกลเ้คียงจ านวนเต็มหม่ืนไดเ้ท่ากบัเท่าไร 
 ก. 34,820,000  บาท 
 ข. 34,800,000  บาท 
 ค. 35,000,000  บาท 
 ง. 36,910,000  บาท 
 

12. (109   15) – (595   17) =  
 ก. 1,450 
 ข. 1,500 
 ค. 1,600 
 ง. 1,650 
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13. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการแกส้มการ 
 ก. การแกส้มการใชส้มบติัการเท่ากนัของการบวกในการหาค าตอบ 

 ข. การแกส้มการใชส้มบติัการเท่ากนัของการลบในการหาค าตอบ 

 ค. การแกส้มการใชส้มบติัการไม่เท่ากนัในการหาค าตอบ 

 ง. การแกส้มการใชส้มบติัการเท่ากนัของการคูณในการหาค าตอบ 

14. 6x  –  4  = 14  x คือจ านวนใด 
 ก. 5 
 ข. 3 
 ค. 7 
 ง. 9 
 

15. “พิมพามีอาย ุก ปี นุชบามีอายเุป็น 2 เท่าของพิมพา ปรากฏวา่อายเุฉล่ียของสองคนคือ  
9  ปี  จงหาอายขุองพิมพา” จากโจทยต์รงกบัสมการขอ้ใด 

ก. (2ก 2 ) + ก  =  9  
ข. 2ก 2ก  =  9 
ค. (2ก + ก)   2  =  9 
ง. 2(ก + ก)  2  =  9 

 
16. ถา้ ห.ร.ม.  และ ค.ร.น.  ของจ านวนนบัสองจ านวนเป็น  3  และ  90  ตามล าดบั  และ 

จ านวนนบัจ านวนหน่ึงเป็น  18  จงหาจ านวนนบัอีกจ านวนหน่ึง 
 ก. 30 
 ข. 20 
 ค. 15 
 ง. 9 
 
17. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัจ านวนเฉพาะ 

ก. จ านวนเฉพาะมีตวัประกอบเพียงหน่ึงตวั 
ข. 2  เป็นตวัประกอบของจ านวนเฉพาะทุกจ านวน 
ค. จ านวน  1  ถึง  20  มีจ  านวนเฉพาะ  8  จ  านวน 
ง. จ านวนเฉพาะมีจ านวนนบัท่ีน ามาหารแลว้ลงตวัคือ 1 
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18. ถา้ตอ้งการซ้ือแตงโมราคาผลละ 25 บาท หรือซ้ือส้มโอราคาผลละ 40 บาท นกัเรียนตอ้ง 
มีเงินอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่าไร  จึงจะซ้ือผลไมแ้ต่ละชนิดไดพ้อดีกบัเงินท่ีมีอยู ่
ก. 200    บาท 
ข. 280 บาท 
ค. 300 บาท 
ง. 400 บาท 
 

19.       จากภาพ 


คกข  มีขนาดก่ีองศา 
       ก. 80 องศา 
       ข. 75 องศา 
       ค. 40 องศา 
       ง. 35 องศา 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. จากภาพ ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัมุมภายในของเส้นตดั 

 ก. 


a ,


b ,


c  และ 


d  เรียกวา่  มุมภายในของเส้นตดั 

 ข. 


a  และ 


b  เรียกวา่  มุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดั 

 ค. 


c และ  


d  เรียกวา่  มุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดั 
 ง. มีมุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัของเส้นตดัมากกวา่สองคู่ 
 
21. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. เขียนเส้นตรงผา่นจุดหน่ึงจุดไดเ้ส้นเดียว 
 ข. เขียนเส้นตรงผา่นจุดสองจุดไดห้ลายเส้น 
 ค. เขียนส่วนของเส้นตรงผา่นจุดหน่ึงจุดไดห้ลายเส้น 
 ง. เขียนส่วนของเส้นตรงจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงไดห้ลายเส้น 
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22.          
 
 
 
 
 ส่วนของเส้นตรงใดท่ีเป็นระยะห่างของเส้นขนาน DK  และ XL  

ก. AB  
 ข. GF  
 ค. HF  
 ง. JF  
 
23. สมเจตตเ์ดินทางไกลจากจุด ก ไปจุด ข ทางทิศเหนือท ามุม 60   เป็นระยะทาง  5  กิโลเมตร  

เดินจากจุด ข ไปจุด ค ทางทิศใต ้ระยะทาง 5 กิโลเมตร จากจุด ค ไปจุด ง ทางทิศตะวนัตก-
เฉียงใต ้ ท ามุม  45   ระยะทาง 3  กิโลเมตร  จากจุด ง  ไปจุด จ ทางทิศตะวนัออก ระยะทาง  
4  กิโลเมตร จากจุด จ ไปจุด ฉ ทางทิศเหนือ ระยะทาง 4  กิโลเมตร และจากจุด  ฉ ไปจุด  ช  
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือท ามุม 60  ระยะทาง 4 กิโลเมตร  จากการเดินทางของสมเจตต์
มีเส้นขนานเกิดข้ึนก่ีคู่   
ก. 1    คู่ 
ข. 2    คู่ 
ค. 3    คู่ 
ง. ไม่มีเส้นขนานเกิดข้ึน 

 
24. พนกังานคนหน่ึงขบัรถยนตอ์อกจากร้านคา้ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 15 กิโลเมตร 

เล้ียวไปทางทิศตะวนัออก  20 กิโลเมตร    แลว้เล้ียวไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตอี้ก  
15 กิโลเมตร จากนั้ นเ ล้ียวไปทางทิศตะวันออกอีก 5 กิโลเมตร ก็ ถึงโกดังสินค้า            
อยากทราบวา่โกดงัสินคา้อยูท่างทิศใดของร้านคา้ 

 ก. ทิศตะวนัออก 
 ข. ทิศตะวนัตก 
 ค. ทิศเหนือ 
 ง. ทิศใต ้
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จากแผนผงัแสดงเส้นทางจากดอนเมืองไปยงัเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ  ใชต้อบค าถามขอ้ 25-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  มาตราส่วน 1 ซม. : 15 กม. 
 
25. ถา้ขบัรถยนตด์ว้ยอตัราความเร็ว  80  กิโลเมตรต่อชัว่โมง  จากดอนเมืองจะถึงเข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ

ใชเ้วลาเท่าไร 
ก. 2   ชัว่โมง 
ข. 1   ชัว่โมง    
ค. 1   ชัว่โมง   20   นาที 
ง. 1   ชัว่โมง   30   นาที 

 
26. ถา้ออกเดินทางจากจงัหวดัสระบุรีผา่นมวกเหล็ก ผา่นปากช่อง จนถึงฟาร์มโชคชยั 
  เป็นระยะทางประมาณเท่าไร 

ก. 57.5 กิโลเมตร 
ข. 52.5 กิโลเมตร 
ค. 59.5 กิโลเมตร 
ง. 53.5 กิโลเมตร 

 
 
 
 

1 

1 

2 



 7 

27. 
111
80  

222
77  

333
74    

666
65  

 
จ านวนใน             ตามล าดบัคือขอ้ใด 

ก. 
111
71    ,     

222
68  

ข. 
444
70    ,     

555
67  

ค. 
444
71    ,     

555
68  

ง. 
555
70    ,     

666
60  

 

28. ลานหนา้บา้นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้   กวา้ง 16
2
1  เมตร   ยาว  24

3
2   เมตร   ถา้จา้งเทปูนเพื่อท า 

ท่ีจอดรถในราคาตารางเมตรละ 250  บาท  จะตอ้งจ่ายค่าจา้งเทปูนเป็นเงินเท่าใด 
ก. 10,175   บาท 
ข. 10,250   บาท 
ค. 50,875   บาท 
ง.           101,750   บาท 

 

29. 








25
10    





5
4  







5
1

   
5
3  มีค่าเท่ากบัเท่าไร 

 ก.  18 

 ข. 6
3
5  

 ค. 3
5
3  

 ง.    3 
 
30. ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเศษส่วน 
 ก. เศษส่วนท่ีตวัเศษนอ้ยกวา่ตวัส่วน  เรียกวา่  เศษส่วนแท ้
 ข. เศษส่วนท่ีตวัเศษมากกวา่ตวัส่วน  เรียกวา่  เศษเกิน 
 ค. เศษส่วนท่ีมีตวัส่วนไม่เท่ากนั  สามารถบวกลบเศษส่วนไดเ้ลย 
 ง. จ านวนคละแต่ละจ านวนเขียนในรูปจ านวนนบักบัเศษส่วนแท ้
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31. 2.12 3.63 5.14 6.65 
 จากทศนิยมท่ีเรียงล าดบั  ทศนิยมล าดบัต่อไปคืออะไร 
 ก. 8.16 9.67  
 ข. 8.16 9.57 
 ค. 7.16 8.67 
 ง. 7.16 8.57 
 
32. ซ้ือนอ้ยหน่า 3.5  กิโลกรัม ล าไย 4 กิโลกรัม  และส้ม  6.5  กิโลกรัม  โดยผลไมท้ั้งสามชนิด

ราคากิโลกรัมละ 45 บาท 32  บาท  และ 25  บาท  ตามล าดบั  ถา้นกัเรียนใหธ้นบตัรฉบบัละ 
1,000  บาท  จะไดรั้บเงินทอนเท่าไร 

 ก. 285.50 บาท 
 ข. 428 บาท 
 ค. 448 บาท  
 ง. 552 บาท 
 

33.    
 14.2524.75

25.2535.650.53.25


    มีผลลพัธ์เท่ากบัเท่าไร 

 ก. 1.140 
 ข. 1.145 
 ค. 1.165  
 ง. 1.150 
 
34. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. ทศนิยมหน่ึงต าแหน่งคูณกนั  ผลคูณเป็นทศนิยมสองต าแหน่ง 
 ข. ทศนิยมสองต าแหน่งคูณกบัจ านวนนบั  ผลคูณเป็นจ านวนนบั 
 ค. ทศนิยมสองต าแหน่งบวกทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  ผลบวกเป็นทศนิยมสามต าแหน่ง 
 ง. ทศนิยมสองต าแหน่งลบทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง  ผลลบเป็นทศนิยมหน่ึงต าแหน่ง 
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35. 
20
135    เขียนใหอ้ยูใ่นรูปทศนิยมไดอ้ยา่งไร 

 ก. 5.13 
 ข. 5.55 
 ค. 5.65  
 ง. 51.30 
 
36. ขอ้ใดเรียงล าดบัผลหารจากมากไปนอ้ยไดถู้กตอ้ง 

ก. 1.209   3.1 4.480   2.8 8.64   0.9 0.899   3.1 
ข. 4.480   2.8 1.209   31 8.64   0.9 0.899   3.1 
ค. 8.64   0.9 0.899 3.1 1.209   31 4.480   2.8 
ง. 8.64   0.9 4.480 2.8 1.209  3.1 0.899   3.1 

 
37. ริบบิ้นมว้นหน่ึงยาว 2.4 เมตร ถา้ตดัไปห่อของขวญักล่องละ 0.3 เมตร จะใชริ้บบิ้น 

ห่อของขวญัไดท้ั้งหมดก่ีกล่อง 
ก. 5    กล่อง 
ข. 7    กล่อง 
ค. 6    กล่อง  
ง. 8    กล่อง 

 
38. สนามรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีพื้นท่ี 12,000  ตารางเมตร  มีดา้นกวา้ง  50  เมตร  ถา้เดินรอบ

สนามรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  2  รอบ  จะไดร้ะยะทางเท่าใด 
 ก. 2,900 เมตร 
 ข. 1,160 เมตร 
 ค. 580 เมตร 
 ง. 240 เมตร 
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39. พื้นหอ้งนอนมีความกวา้ง 400 เซนติเมตร  มีความยาว 500 เซนติเมตร  ถา้พ่อตอ้งการปูพื้น
ดว้ยกระเบ้ืองรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีมีความยาวดา้นละ  20  เซนติเมตร  จะตอ้งใชก้ระเบ้ือง 
ก่ีแผน่ 
ก. 7,500 แผน่ 
ข. 1,000 แผน่ 
ค. 500 แผน่ 
ง. 350 แผน่ 
 

40.     รูปวงกลมซ่ึงบรรจุอยูใ่นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสท่ีมีความยาว 
ของดา้นเท่ากบั 2.1  น้ิว  จะมีความยาวรอบรูปเท่าไร  

(ก าหนดค่า 
7
22

 ) 

     ก. 6.5 น้ิว 
     ข. 6.6 น้ิว 
     ค. 7.5 น้ิว 
     ง. 7.6 น้ิว 
 
41. วงกลม  2  วง  มีจุดศูนยก์ลางร่วมกนั  มีรัศมี  4.2  เซนติเมตร  และ  2.8  เซนติเมตร  จะมี 

พื้นท่ีวงแหวนเท่าไร    (ก าหนดค่า 7
22

 ) 

ก. 55.44 ตารางเซนติเมตร 
ข. 38.5 ตารางเซนติเมตร 
ค. 31.2 ตารางเซนติเมตร 
ง. 30.8 ตารางเซนติเมตร 

 
42. คุณพอ่มีเงินเดือนเดือนละ 15,400  บาท  เป็นค่าใชจ่้ายในครอบครัว  8,320  บาท  เป็น 

เงินเก็บ   4,000  บาท    ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าน ้ามนัรถ  อยากทราบวา่ค่าน ้ามนัรถคิดเป็น 
ก่ีเปอร์เซ็นต ์ ของรายไดต่้อเดือนของพอ่ 
ก. 80% 
ข. 54% 
ค. 47% 
ง. 20% 
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43. ร้านคา้ขายสินคา้ขาดทุน 27% หมายความวา่ ถา้ร้านคา้ซ้ือสินคา้มาราคา 100 บาท ร้านคา้
ขายสินคา้ไปราคาเท่าไร 
ก. 83 บาท 
ข. 73 บาท 
ค. 61 บาท 
ง. 71 บาท 

 

44. 
25
12    คิดเป็นร้อยละเท่าไร 

 ก. ร้อยละ  50 
 ข. ร้อยละ  58 
 ค. ร้อยละ  48 
 ง. ร้อยละ  60 
 
45. รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใดมีหนา้ขา้งเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
 ก. กรวย 
 ข. พีระมิด 
 ค. ทรงกลม 
 ง. ปริซึม 
 
46. กิตติซ้ือตูป้ลา  1 ตู ้ มีความกวา้ง  25  เซนติเมตร  ความยาว  40   เซนติเมตร  และความสูง  

35  เซนติเมตร  กิตติตอ้งการใส่น ้าในตูป้ลาเพื่อเล้ียงปลาทอง โดยเวน้ขอบตูป้ลาไวเ้ล็กนอ้ย  
เขาควรใส่น ้าเท่าไรจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
ก. 35 ลิตร 
ข. 30 ลิตร 
ค. 15 ลิตร 
ง. 10 ลิตร 
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47. ผงซกัฟอก  1  กล่อง    เทใส่ถงัไดค้ร่ึงถงั   ถา้กล่องผงซกัฟอกกวา้ง  15  เซนติเมตร   
  ยาว  25  เซนติเมตร   สูง 40  เซนติเมตร    ถงัใบน้ีมีปริมาตรเท่าไร 
 ก. 30,000  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ข. 25,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ค. 20,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ง. 15,000 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 
48.              1    2        3            4            
 
 

มีกล่อง  4  ใบ  แต่ละใบมีลูกปิงปองสีม่วง 1 ลูก  
 ใบท่ีหน่ึงมีลูกปิงปอง  10  ลูก  ใบท่ีสองมีลูกปิงปอง 50  ลูก   
ใบท่ีสามมีลูกปิงปอง  100 ลูก  ใบท่ีส่ีมีลูกปิงปอง  150 ลูก 

 ถา้ใหน้กัเรียนหลบัตาหยบิลูกปิงปองหน่ึงลูกออกมาจากกล่องทีละกล่อง  กล่องใบใด 
ท่ีนกัเรียนจะมีโอกาสหยบิลูกปิงปองสีม่วงไดม้ากท่ีสุด 
ก. ใบท่ีหน่ึง 
ข. ใบท่ีสอง 
ค. ใบท่ีสาม 
ง. ใบท่ีส่ี 

 
พิจารณาแผนภูมิรูปภาพ  แลว้ตอบค าถามขอ้  49-50 
 แผนภูมิรูปภาพแสดงจ านวนหนงัสือประเภทต่างๆ  ท่ีขายในร้านหนงัสือชั้นน าท่ีขายได ้
ใน 1  สัปดาห์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

ก าหนดให ้                          แทนหนงัสือ  12  เล่ม 

หนงัสือการ์ตูน 

หนงัสือพิมพ ์

นวนิยาย 
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49. หนงัสือท่ีขายดีท่ีสุด  ขายไดเ้ท่าไร 
 ก. 60 เล่ม 
 ข. 50 เล่ม 
 ค. 40 เล่ม 
 ง. 30 เล่ม 
 
50. ถา้ขายหนงัสือการ์ตูนเล่มละ 25 บาท และขายหนงัสือนวนิยายเล่มละ 120 บาท  จะไดเ้งิน

เท่าไร 
ก. 7,900 บาท 
ข. 8,080 บาท 
ค. 7,980 บาท 
ง. 9,980 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


