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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์   ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

 

    ชุดที่  9 
 
 
1.          รถไฟขบวนหน่ึงออกจากสถานีเวลา  11  นาฬิกา  20  นาที  ถึงสถานีปลายทางเวลา  15  นาฬิกา  รถไฟ 

ใชเ้วลาเดินทางนานเท่าใด 
  ก. 3    ชัว่โมง    40    นาที   
  ข. 3    ชัว่โมง 
  ค. 4    ชัว่โมง 
  ง. 4    ชัว่โมง    20    นาที 
 
2.  พ่อไปงานบวชนาค  ใช้เวลาเดินทาง  2  ชั่วโมง  30  นาที  ถ้าต้องการไปถึงงานเวลา  10  :  00  น.         

ตอ้งออกเดินทางเวลาเท่าไร 
  ก. 5  :  30  น.  
  ข. 6  :  30  น. 
  ค. 7  :  30  น. 
  ง. 8  :  30  น. 
 
3.  มีรถพ่วง  1  คัน  สามารถบรรทุกส่ิงของได้  12  เมตริกตัน  กับ  240  กิโลกรัม  และมีรถสิบล้อ                

ท่ีบรรทุกของได้  6,050  กิโลกรัม  จ  านวน  2  คัน  แสดงว่ารถพ่วง  1  คัน  บรรทุกได้มากกว่า                
รถสิบลอ้  2  คนัน้ีเท่าไร 

  ก. 190 กิโลกรัม   
  ข. 190 เมตริกตนั  
  ค. 140 กิโลกรัม   
  ง. 140 เมตริกตนั 
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4.  ช่างท ามุง้ลวดใชมุ้ง้ลวดยาว  2  เมตรคร่ึง  เพื่อท ามุง้ลวดประตู  1  บาน  ถา้ท ามุง้ลวดประตูขนาดเดียวกนั  
47  บาน  ตอ้งใชมุ้ง้ลวดยาวทั้งหมดก่ีเซนติเมตร 

  ก. 18,500 เซนติเมตร     
  ข. 11,750 เซนติเมตร 
  ค.   9,400 เซนติเมตร     
  ง.   117.5 เซนติเมตร 
 
5.  ธนบตัรใบละหน่ึงร้อยบาท  9  ใบ  และเหรียญสิบบาท  15  เหรียญ  น าไปแลกธนบตัรใบละห้าสิบบาท  

และยีสิ่บบาทใหไ้ดช้นิดละเท่าๆ  กนั  จะแลกไดอ้ยา่งละเท่าไร 
  ก. 15 ใบ 
  ข. 18 ใบ 
  ค. 20 ใบ 
  ง. 25 ใบ 
 
6.  ซ้ือคอมพิวเตอร์ราคา 19,350 บาท ใหธ้นบตัรใบละ  1,000 บาท  จ านวน 16 ใบ   ธนบตัรใบละ  500   บาท   

จ  านวน  8 ใบ  จะไดรั้บเงินทอนเท่าไร 
  ก. 150 บาท 
  ข. 350 บาท 
  ค. 600 บาท 
  ง. 650 บาท 
 
7.  รูปสามเหล่ียม  OPN  มีพื้นท่ีเท่าไร 
         ก. 29 ตารางเมตร 
         ข. 36 ตารางเมตร 
         ค. 117 ตารางเมตร 
         ง. 864 ตารางเมตร  
 
8.  รูปสามเหล่ียมชนิดใดมีแกนสมมาตรมากท่ีสุด 
  ก. รูปสามเหล่ียมมุมฉาก 
  ข. รูปสามเหล่ียมมุมป้าน 
  ค. รูปสามเหล่ียมดา้นไม่เท่า 
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  ง. รูปสามเหล่ียมดา้นเท่า 
9.     ขอ้ใดเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของผลหารต่อไปน้ีผดิ 
  ก. 421,080     24   >   667,620     36 
  ข. 60,000     120   =   125,000     250 
  ค. 25,088     98  <   20,748     38 
  ง.   3,456     12   >  6,394     23 
 
10. 15 4 75 8 375 
  จากแบบรูป  จ  านวนใน                 คือจ านวนใดตามล าดบั 
  ก. 10 1,125 
  ข. 12 1,555 
  ค. 12 1,875 
  ง. 16 1,975 
 
11. คุณพ่อตอ้งการซ้ือลูกปลา  3  ชนิดมาเล้ียงในบ่อ  ไดแ้ก่  ลูกปลาดุก เป็นเงิน  22,550  บาท  ลูกปลาช่อน 

เป็นเงิน  32,765  บาท  และลูกปลานิล เป็นเงิน  17,500  บาท  คุณพ่อเตรียมเงินไว ้ 68,300  บาท  คุณพ่อ
ตอ้งการหาเงินเพิ่มอีกเท่าไร  

  ก. 3,210 บาท 
  ข. 3,720 บาท 
  ค. 4,515 บาท 
  ง. 4,720 บาท 
 
12. ขายผลไมไ้ดเ้งิน  6,785,935  บาท  ใชจ่้ายไปเป็นเงิน  397,830  บาท  จะเหลือเงินจากการขายผลไมเ้ป็น

จ านวนเท่าใด  ใหต้อบเป็นค่าประมาณใกลเ้คียงจ านวนเตม็พนั 
  ก. 6,380,000    บาท 
  ข. 6,388,000    บาท 
  ค. 6,480,000    บาท 
  ง. 6,588,000    บาท 
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13. การแกส้มการโดยใชส้มบติัการเท่ากนัมีลกัษณะอยา่งไร 
  ก. รวดเร็วเขา้ใจง่าย 
  ข. ใชสู้ตรไดห้ลากหลาย 
  ค. ตอ้งแทนค่าทีละค่า 
  ง. ค าตอบท่ีไดมี้หลายค าตอบ 
 
14. “เป็ดราคาตวัละ  120  บาท  มากกวา่สองเท่าของราคาไก่อยู ่ 20  บาท  ไก่ราคาตวัละเท่าไร”  
  โจทยปั์ญหาน้ี  เขียนสมการไดอ้ยา่งไร 
  ก. 2 (120 – ก)  =  20 
  ข. (120    2) – ก  = 20 
  ค. 120 ก – 2  = 20  
  ง. 120 – 2 ก = 20 
 
15. คุณปู่ มีท่ีดิน  ก  ไร่  แบ่งใหห้ลาน  3  คน  คนละเท่าๆ กนั  ไดค้นละ  12  ไร่  เดิมคุณปู่ มีท่ีดินก่ีไร่   
  ก. 51 ไร่ 
  ข. 36 ไร่ 
  ค. 72 ไร่ 
  ง. 48 ไร่ 
 
16. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัจ านวนเฉพาะ 
  ก. จ านวนเฉพาะมีตวัประกอบเพียงหน่ึงตวั 
  ข. 2  เป็นตวัประกอบของจ านวนเฉพาะทุกจ านวน 
  ค. จ านวน  1  ถึง  20  มีจ  านวนเฉพาะ  10  จ  านวน 
  ง. จ านวนเฉพาะมีจ านวนนบัท่ีน ามาหารลงตวัเพียง  2  จ  านวน 
 
17. จ านวนใดท่ีมีค่ามากท่ีสุดท่ีสามารถหาร  210 , 450 , 750  ไดล้งตวัทุกจ านวน 
  ก. 50 
  ข. 40 
  ค. 30 
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  ง. 25 
 
 
18. ตอ้งมีหนงัสืออย่างน้อยก่ีเล่ม  จึงจะน ามาแบ่งให้นกัเรียนจ านวน  12  คน  หรือ  30  คน  คนละเท่าๆ กนั

ไดพ้อดี 
  ก. 60 เล่ม 
  ข. 72 เล่ม 
  ค. 160 เล่ม 
  ง. 360 เล่ม 
 
19. ถา้  YA   เป็นเส้นแบ่งคร่ึงมุม  XYZ  มุมในขอ้ใดเท่ากนั 

  ก. 






AYZXYZ  

  ข. 


 ZYXXYA  

  ค. 


 AYZAXY  

  ง. 


 AYZXYA  
 
20. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเก่ียวกบัมุม 
  ก. มุม  สอน  เขียนแทนดว้ย   ส  
  ข. การสร้างมุม  สวย  จะก าหนด  วย   เป็นแขนของมุม 
  ค. มุมสองมุมท่ีมีขนาดเท่ากนั  แขนของมุมตอ้งมีความยาวเท่ากนั 
  ง. มุมตรงเม่ือถูกแบ่งคร่ึงแลว้  มุมท่ีถูกแบ่งแต่ละมุมจะเป็นมุมป้าน 
 

21. จากรูป           กขค  เป็นรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่  


คกง  มีขนาดก่ีองศา  และมีขนาดมุมใหญ่กวา่  


กงค  เท่าใด 
          
 
 
 
 
  ก. 148  องศา  มากกวา่  124  องศา 
  ข. 62  องศา  มากกวา่  38  องศา 

  ค. 42  องศา  มากกวา่  18  องศา 
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  ง. 32  องศา  มากกวา่  8  องศา 
 
 
22.           จากรูป  ก าหนดให ้กข  //  คง  //  จฉ   

         


ขงส   มีขนาดก่ีองศา 
         ก. 80   องศา  
         ข. 90 องศา 
         ค. 135 องศา 
         ง. 145 องศา 
 
 
 
 
23. ถา้  CD//AB  และ  EF   เป็นเส้นตดัเส้นขนาน  ขอ้ใดสรุปไดถู้กตอ้ง 
  ก. ผลบวกของขนาดมุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัไม่เท่ากบั  180  องศา 
  ข. ผลบวกของขนาดมุมภายในท่ีอยูบ่นขา้งเดียวกนัเท่ากบั  180  องศา 
  ค. มุมแยง้ท่ีเกิดข้ึนเท่ากนั  1  คู่ 
  ง. เกิดเส้นขนานเพิ่มอีก  1  คู่ 
 
24.        A                                                       B   B    อยูท่างทิศใดของ  C 
         ก. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
         ข. ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
         ค. ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
         ง. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 
                                                    C 
 จากแผนผงัและมาตราส่วนท่ีก าหนดให ้  ตอบค าถามขอ้  25 – 26  
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               มาตราส่วน    1  ซม.    :     200    ม. 
25. ถา้ตอ้งการเดินทางไปโรงเรียนควรเลือกเดินทางอยา่งไร  เพราะอะไร 
  ก. เดินทางผา่นวดั  เพราะใกลก้วา่ผา่นตลาด  300  เมตร 
  ข. เดินทางผา่นวดั  เพราะใกลก้วา่ผา่นตลาด  200  เมตร  
  ค. เดินทางผา่นตลาด  เพราะใกลก้วา่ผา่นวดั  300  เมตร 
  ง. เดินทางผา่นตลาด  เพราะใกลก้วา่ผา่นวดั  200  เมตร 
 
26. แม่เดินทางจากบา้นไปท าบุญท่ีวดั  ไปรับลูกท่ีโรงเรียน  แลว้ซ้ือของท่ีตลาดก่อนกลบับา้น  แม่จะเดินทาง

เป็นระยะทางเท่าไร 
  ก. 3,400 เมตร 
  ข. 3,100 เมตร 
  ค.  3,000 เมตร 
  ง. 1,650 เมตร 
 
27. จากแบบรูปท่ีก าหนดให ้จ านวนใน             คือจ านวนใดตามล าดบั 
  

5

1  
10

1  
20

1                
160

1  

  ก. 
40

1     ,    
60

1  

  ข. 
30

1     ,    
40

1  

  ค. 
30

1     ,    
60

1  

  ง. 
40

1     ,    
80

1  

 
28. อารียาขายมะพร้าว  30  ผล  ราคาผลละ  

2

1
12   บาท  น าเงินไปซ้ือแตงโมได ้ 8  ผล  อยากทราบวา่แตงโม

ราคาผลละเท่าไร  จากโจทยข์อ้น้ีมีวธีิแกปั้ญหาอยา่งไร 

  ก. 30    12
2
1    8   =  

  ข. 30    12
2
1
 8   = 

  ค. 









2
112 30   8   =  
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  ง. 







8

2
12    30   = 

 
 

29. 
12

7

8

3

4

3








  = 

  ก. 
24

6  

  ข. 
8

13  

  ค. 
32

7  

  ง. 
35

4  

 
30. เศษส่วนอยา่งต ่าของ  

81

45   คือขอ้ใด 

  ก. 
5

3   

  ข.      
9

5  

  ค. 
7
2  

  ง. 
13

7  

 
31. 0.8 2.4 7.2 21.6 64.8 194.4 
  จากแบบรูปมีความสัมพนัธ์กนัแบบใด  
  ก. เป็นแบบรูปท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของจ านวนท่ีคูณทีละ  2  โดยเร่ิมจาก  0.8 
  ข. เป็นแบบรูปท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ  3  โดยเร่ิมจาก  0.8 
  ค. เป็นแบบรูปท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ  4.8  โดยเร่ิมจาก  0.8 

ง. เป็นแบบรูปท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนเป็น  3  เท่า  โดยเร่ิมจาก  0.8 
 

32. พงษ์เทพวิ่งออกก าลังกาย  วิ่งว ันแรกได้ระยะทาง  1.37  กิโลเมตร  ว ันท่ีสองวิ่งได้ระยะทาง                  
1.85  กิโลเมตร  วนัท่ีสามวิ่งได้ระยะทางมากกว่าวนัท่ีสอง  500  เมตร  และวนัท่ีส่ีวิ่งได้ระยะทาง       
มากกวา่วนัท่ีสาม  650  เมตร  รวมทั้งส่ีวนัพงษเ์ทพวิง่ไดร้ะยะทางทั้งหมดเท่าไร 

  ก. 4.37 กิโลเมตร 
  ข. 5.57 กิโลเมตร 
  ค. 6.58 กิโลเมตร 
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  ง. 8.57 กิโลเมตร 
 
 
 
 
33. (3.125 + 2.04)    0.09   = 
  ก. 0.46485 
  ข. 0.45876 
  ค. 0.47564 
  ง. 0.44586  
 
34. ขอ้ใดเติมจุดทศนิยมไดเ้หมาะสมท่ีสุด 
  ก. เกา้อ้ีนกัเรียนหนกั    5.50    กิโลกรัม 
  ข. หอ้งเรียนกวา้ง    75.5    เมตร 
  ค. ยางลบราคา    122.5    บาท 
  ง. สมุดยาว    2.85    เซนติเมตร 
 
35. ทศนิยมในขอ้ใดมีค่ามากกวา่  64.50  ทุกจ านวน 
  ก. 64.50 56.40 
  ข. 65.40 64.65 
  ค. 64.55 63.75 
  ง. 65.50 54.60 
 
36. กระดาษแผน่หน่ึงมีพื้นท่ี  90.30  เซนติเมตร  ถา้แบ่งออกเป็น  6  ส่วนเท่าๆ กนั และระบายสีแดง 2 ส่วน 

พื้นท่ีท่ีไม่ไดร้ะบายสีแดงจะเท่ากบัก่ีตารางเซนติเมตร  
  ก. 180.60 ตารางเซนติเมตร 
  ข. 30.10 ตารางเซนติเมตร 
  ค. 15.05 ตารางเซนติเมตร 
  ง. 60.20 ตารางเซนติเมตร 
 
37.                1,000    =    0.4695    จ านวนท่ีแทนดว้ย             คือขอ้ใด 
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  ก. 469.5 
  ข. 4.695 
  ค. 4695.0 
  ง. 46.95  
 
38. โต๊ะเรียนกวา้ง  50  เซนติเมตร  ยาว  70  เซนติเมตร  ถ้าน าด้านกวา้งของโต๊ะเรียน  5  ตัวมาต่อกัน       

ความยาวรอบนอกของโตะ๊เรียนท่ีต่อกนัเป็นเท่าไร 
  ก. 1,050 เซนติเมตร 
  ข. 750 เซนติเมตร 
  ค. 250 เซนติเมตร 
  ง. 800 เซนติเมตร 
 
39. รูปส่ีเหล่ียมคางหมู  MNOP  มี  MN   //  OP   และห่างกนั  2  เซนติเมตร  ถา้  MN   =  3.5  เซนติเมตร  

และ  OP   =  4.6  เซนติเมตร  รูปส่ีเหล่ียมรูปน้ีจะมีพื้นท่ีเท่าไร 
  ก.   8.1 ตารางเซนติเมตร 
  ข. 16.1 ตารางเซนติเมตร 
  ค. 16.2 ตารางเซนติเมตร   
  ง. 18.1 ตารางเซนติเมตร 
 
  40. นาฬิกาแขวนรูปวงกลม  2  เรือน  มีรัศมี  14  เซนติเมตร  และ  23  เซนติเมตร  ความยาวรอบวงของ

นาฬิกาแขวนทั้งสองต่างกนัอยา่งไร    (ก าหนดค่า       3.14) 
 ก. 43.52 เซนติเมตร 
 ข. 45.32 เซนติเมตร 
 ค. 56.52 เซนติเมตร 
 ง. 232.36 เซนติเมตร 
 
41. วงกลม  O เป็นจุดศูนยก์ลางร่วมระหวา่งวงกลม 2 วง โดยท่ี   BC   และ  OA   ต่างก็มีความยาว 2.8 น้ิว 

 จงหาพื้นท่ีส่วนท่ีแรเงา   (ก าหนดค่า    =  
7

22 ) 

 
      ก. 6.16 ตารางน้ิว 
      ข. 18.48 ตารางน้ิว 
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      ค. 24.64 ตารางน้ิว 
      ง. 30.8 ตารางน้ิว 
 
 
42. ณัฐชนนซ้ือเส้ือราคาตวัละ  540  บาท  ไดส่้วนลด  10%  ซ้ือกางเกงยีนราคาตวัละ  720  บาท  ไดส่้วนลด  

15%   และซ้ือรองเทา้ผา้ใบราคาคู่ละ  470  บาท  ไดส่้วนลด  40%   ถา้ณฐัชนนจ่ายเงินไป   1,500  บาท   
 เขาจะไดรั้บเงินทอนเท่าใด 
 ก. 108 บาท 
 ข. 120 บาท 
 ค. 220 บาท 
 ง. 380 บาท 
 
43. ความสัมพนัธ์ในการซ้ือขายขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 
 ก. ขาดทุน      =   ราคาทุน – ราคาขาย  
 ข. ราคาขาย    =   ราคาทุน – ขาดทุน 
 ค. ลดราคา     =   ราคาท่ีติดไว ้– ราคาขาย 
 ง. ราคาทุน     =   ราคาขาย + ก าไร  
 
44. ในการสอบวิชาภาษาไทยมีคะแนนเต็ม  400  คะแนน  จงจิตสอบได้  320  คะแนน  จงจิตสอบวิชา

ภาษาไทยไดร้้อยละเท่าไร 
 ก. ร้อยละ  75 
 ข. ร้อยละ  70 
 ค. ร้อยละ  85  
 ง. ร้อยละ  80   
 
45. ถา้นกัเรียนตอ้งการเทพื้นดว้ยปูนซีเมนตผ์สมคอนกรีต  โดยพื้นมีพื้นท่ีกวา้ง 18 เมตร  ความยาว   22  เมตร  

70  เซนติเมตร  และความสูง  15  เซนติเมตร  นกัเรียนจะตอ้งใชปู้นซีเมนตผ์สมคอนกรีตทั้งหมด 
 ก่ีลูกบาศกเ์มตร 
 ก. 30.645 ลูกบาศกเ์มตร 
 ข. 61.29 ลูกบาศกเ์มตร 
 ค. 91.935 ลูกบาศกเ์มตร 
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 ง. 4,158 ลูกบาศกเ์มตร 
 
 
 
 
46. ถงัใบหน่ึงเป็นทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก  มีดา้นกวา้ง  20  เซนติเมตร  ยาว  30  เซนติเมตร  สูง  50  เซนติเมตร  

ถา้มีถงัขนาดเท่ากนัน้ี  7  ใบ  จะสามารถจุน ้าไดท้ั้งหมดก่ีลิตร 
 ก. 21 ลิตร 
 ข. 30 ลิตร 
 ค. 210 ลิตร 
 ง. 300 ลิตร 
 
47. พีระมิดหา้เหล่ียม  เม่ือตดัผา่คร่ึงจากยอดแหลมลงมาท่ีฐาน  ผวิระนาบหนา้ตดัเป็นรูปอะไร 
 ก. รูปสามเหล่ียม 
 ข. รูปส่ีเหล่ียม 
 ค. รูปหา้เหล่ียม 
 ง. รูปวงกลม 
 
48. เหตุการณ์ในขอ้ใดเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
 ก. แม่สุนขัสีขาว  ลูกสุนขัท่ีออกมาจะมีสีขาวทุกตวั 
 ข. แป้นหมุนมีสีขาวและสีด า  จะหยดุหมุนท่ีสีด า 
 ค. โรงเรียนปิดเรียนในวนัข้ึนปีใหม ่
 ง. ฝนตกแลว้น ้าจะท่วม 
 
 จากกราฟเส้น  ใหต้อบค าถามขอ้  49 – 50  
 
                                                                
 
 
 
 
 

จ านวนแกว้ จ านวนน ้ าผลไมท่ี้แม่คา้ขายไดใ้น  1  สปัดาห์ 
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49. ถา้แมค่า้ขายน ้าผลไมร้าคาแกว้ละ  5  บาท  รวมทั้ง  7  วนั  แม่คา้จะขายน ้าผลไมไ้ดเ้งินเท่าไร 
 ก. 1,440 บาท 
 ข. 1,400 บาท 
 ค. 1,000 บาท 
 ง. 288 บาท 
 
50. ถา้แม่คา้ตอ้งการหยุดขายน ้ าผลไม ้ 1  วนั  เพื่อพกัผอ่น  แต่ไม่ตอ้งการขาดรายไดม้ากนกั  แม่คา้ควรเลือก

หยดุวนัใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
 ก. วนัจนัทร์ 
 ข. วนัองัคาร 
 ค. วนัพฤหสับดี 
 ง. วนัเสาร์ 
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