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ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ......................................................................

 เลขประจ�าตัวสอบ ............................................................. โรงเรียน .......................................................................

 สอบวันที่ ........................ เดือน ....................................... พ.ศ. ........................  

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

เวลาสอบ 60 นาที

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 1. เขียน 8.6 ในรูปเศษส่วนได้ตามข้อใด

  ก. 83
5            ข. 8

6  

  ค.   86 
100           ง. 8  6  

100 

 2. 0.63,    7 
14,   25,   0.51,    9 

12,   15,   0.44

  จากจ�านวน ข้อใดถูกต้อง

  ก. จ�านวนที่มากที่สุด คือ  7 
14      ข. จ�านวนที่น้อยที่สุดมีค่าน้อยกว่า 28

  ค. มีจ�านวนที่เท่ากัน 2 คู่      ง. จ�านวนที่มากที่สุดมีค่ามากกว่า 45
 3. เรียงล�าดับจ�านวนจากมากไปน้อยได้ตามข้อใด

  ก. 0.77 0.7  0.07 7      ข. 0.7 0.77    7    0.07

  ค. 0.07  0.7  0.77 7      ง. 7    0.77    0.7 0.07

 4. ผลลัพธ์ของ (7.4 Ö 1.7) – 1.79 และ 25.25 – (1.7 + 2.8) มีค่ารวมกันได้เท่าไร

  ก. 30.52          ข. 30.54

  ค. 31.52          ง. 31.54

 5. จากแบบรูปที่ก�าหนดให้

   1.98 1.89   1.62 1.53 1.44

  ผลบวกของทั้งสองจ�านวนใน  ตรงกับข้อใด

  ก. 3.48          ข. 3.51

  ค. 3.86          ง. 3.96
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 6.  คะน้ากิโลกรัมละ 17.50 บาท   แม่ค้ามีคะน้า 45 กิโลกรัม

  จากแถบข้อความข้างต้น ควรสร้างโจทย์ปัญหาตามข้อใดจึงเหมาะสม

  ก. แม่ค้าซื้อคะน้า 45 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 17.50 บาท แม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาท

  ข. แม่ค้าซื้อคะน้า 45 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 17.50 บาท จ่ายเงิน 800 บาท แม่ค้าจะได้รับเงินทอนกี่บาท

  ค. แม่ค้ามีคะน้า 45 กิโลกรัม ขายไปกิโลกรัมละ 17.50 บาท แม่ค้าขายได้เงินกี่บาท

  ง. แม่ค้ามีคะน้า 45 กิโลกรัม ซื้อคะน้ามาอีก 17.50 กิโลกรัม แม่ค้ามีคะน้าทั้งหมดกี่กิโลกรัม

 7. ร้อยละ 95 มากกว่า  1 
25 อยู่เท่าไร

  ก. 0.19          ข. 0.91

  ค 0.95          ง. 9.46

 8. คุณครูอรุณีให้นักเรียนชั้น ป.5/2 ท�าข้อสอบคณิตศาสตร์ 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  

  น�้าหวานต้องท�าข้อสอบให้ถูกกี่ข้อ จึงจะได้คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

  ก. 60 ข้อ          ข. 65 ข้อ

  ค. 70 ข้อ          ง. 75 ข้อ

 9. วนิดาสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีมุมสี่มุม โดยที่มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันหนึ่งคู่และด้านที่อยู่ติดกัน

  ยาวเท่ากันสองคู่ วนิดาสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติชนิดใด

  ก. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน      

  ข. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

  ค. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว       

  ง. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

 10. 

  จากรูป รูปสี่เหลี่ยม บปผฝ มีความยาวรอบรูปมากกว่ารูปสี่เหลี่ยม กขคง กี่เซนติเมตร

  ก. 0.4 เซนติเมตร        ข. 0.6 เซนติเมตร

  ค. 8.4 เซนติเมตร        ง. 8.6 เซนติเมตร

ป

บ

ผ

ฝ

3 ซม.

6.3 ซม.

4.6 ซม.

2.5 ซม.ข

ก

ค

3 ซม.

5 ซม. ง
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 11. 

  จากรูป ส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

  ก. 9.5 ตารางเซนติเมตร

  ข. 11.5 ตารางเซนติเมตร

  ค. 22 ตารางเซนติเมตร

  ง. 35 ตารางเซนติเมตร

 12. สวนสาธารณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแห่งหนึ่ง ต้องการขยายด้านกว้างให้ยาวขึ้นจาก 20 วา เป็น 50 วา และ

  ขยายด้านยาวให้ยาวขึ้นอีกจาก 40 วา เป็น 70 วา เมื่อขยายพื้นที่เสร็จแล้ว สวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่

  ทั้งหมดเท่าไร (1 ไร่ = 400 ตารางวา)

  ก. 800 ตารางวา        ข. 7 ไร่

  ค. 8 ไร่ 300 ตารางวา       ง. 19 ไร่ 100 ตารางวา

 13. 

  จากรูป ก�าหนด AC เป็นฐาน ข้อใดถูกต้อง 

  ก. BC ยาวเท่ากับ AB  

  ข. รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุมยอดคือ CÂB

  ค. BC เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC  

  ง. มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยม ABC คือ AB̂C และ BĈA

A B

C

7 ซม.
3 ซม.

1.5 ซม.

1.5 ซม.
1 ซม.

5 ซม.
3.5 ซม.

2.5 ซม.

2 ซม.

2 ซม.
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15. รูปสามเหลี่ยม กขค และรูปสามเหลี่ยม กขจ มีพื้นที่รวมกันทั้งหมดกี่ตารางเซนติเมตร

  ก. 12 ตารางเซนติเมตร       

  ข. 18 ตารางเซนติเมตร

  ค. 22 ตารางเซนติเมตร       

  ง. 24 ตารางเซนติเมตร

16. ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ ครูจูนน�าโต๊ะรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดเท่ากัน จ�านวนสี่ตัวมาต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม 

  เพื่อให้นักเรียนในชั้นวัดความกว้างและความยาว แล้วหาพื้นที่ ดังรูป เด็กชายจิระกานต์จะหาพื้นที่

  ของโต๊ะสี่เหลี่ยมนี้ได้กี่ตารางเซนติเมตร

50 ซม.

40 ซม.

 จากรูปที่ก�าหนดให้ ใช้ตอบค�าถามข้อ 14-15

14. ส่วนที่ระบายสีมีความยาวรอบรูปมากกว่าส่วนที่ไม่ระบายสีกี่เซนติเมตร

  ก. 11.5 เซนติเมตร    

  ข. 12 เซนติเมตร

  ค. 13.5 เซนติเมตร    

  ง. 14 เซนติเมตร

ขจ 3 ซม.

2.4 ซม.

ก ค

ง

3.4 ซม.
1.6 ซม.

5 ซม.

4 ซม.

6 ซม.

  ก. 120 ตารางเซนติเมตร

  ข. 240 ตารางเซนติเมตร

  ค. 1,260 ตารางเซนติเมตร

  ง. 2,400 ตารางเซนติเมตร

30 ซม.
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17. สร้างรูปวงกลม A และรูปวงกลม B โดยก�าหนดรัศมีของรูปวงกลม A เป็นสองเท่าของ CD และรัศมี

  ของรูปวงกลม B เป็นครึ่งหนึ่งของ CD โดย CD ยาว 4 เซนติเมตร รัศมีของรูปวงกลม A เป็นกี่เท่าของ

  รัศมีของรูปวงกลม B

  ก. 2 เท่า          ข. 4 เท่า

  ค. 5 เท่า          ง. 7 เท่า

  จากรูป รูปนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร 

  (ก�าหนด    มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร)

  ก. 20 ลูกบาศก์เมตร

  ข. 25 ลูกบาศก์เมตร

  ค. 35 ลูกบาศก์เมตร

  ง. 36 ลูกบาศก์เมตร

20. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตถังใส่น�้าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 1.8 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 4 เมตร 

  ถังใส่น�้าแต่ละใบจะมีความจุกี่ลิตร (1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000 ลิตร)

  ก. 21,600 ลิตร         ข. 21,800 ลิตร

  ค. 24,600 ลิตร         ง. 24,800 ลิตร

18. เค้กทรงกระบอกตัดแบ่งครึ่งตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน จะได้ผิวหน้าตัดเป็นรูปใด

  ก. รูปวงกลม         ข. รูปครึ่งวงกลม

  ค. รูปวงรี          ง. รูปสี่เหลี่ยม

19. 
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ตอนที่ 2  แสดงวิธีท�า  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

21.  สุชาติซื้อคอมพิวเตอร์มาในราคา 28,000 บาท ขายต่อให้เพื่อนขาดทุน 15 %

  สุชาติขายคอมพิวเตอร์ไปกี่บาท (5 คะแนน)

  วิธีทำ� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ตอบ 

22.  ถังน�้ามันทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร 

  เมื่อเติมน�้ามันลงไปในถังใบนี้ 53 ลิตร จะเติมน�้ามันได้อีกกี่ลิตร น�้ามันจึงจะเต็มถังพอดี 

  (1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร) (5 คะแนน)

  วิธีทำ� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ตอบ 


