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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2   จํานวน  80 ข้อ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 
_________________________________________ 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีข้อคําถามท้ังหมด 
80 ข้อ  แยกเป็นแบบเลือกตอบ 69 ข้อ คะแนน 69 คะแนน แบบเลือกตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก    
5 ข้อ คะแนน 5 คะแนน และแบบระบายคําตอบ 6 ข้อ คะแนน 6 คะแนน 
โปรดอ่านคําชี้แจงให้ชัดเจนก่อนตอบคําถาม 

 
ตอนท่ี 1 คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาํตอบท่ี
ถูกต้องท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว ข้อ1-69 
 
ตัวชี้ วัด ค.1.1 ม2/1   เขียนเศษส่วนในรูป
ทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ําในรูปเศษส่วน  

1. จงเขียน 
45

65  ในรูปทศนิยมซ้ํา (การนําไปใช)้ 

 ก. 
••

40.1           

ข. 
•

4.1        

ค. 
•

04.1        

ง. 
•

40.1  
2.จงหาผลหารของ )90.9(031.0 −÷        
(การนําไปใช)้ 

 ก. 
••

− 1300.0   

ข. 
••

− 13.0   

ค. 
••

1300.0   

ง. 
••

13.0  

3. 
••

368.0  มีค่าตรงกับข้อใด(การนําไปใช)้ 
 ก. 86633.0    

ข. 
22

19          

ค. 
••

368.0   

ง. 
22

17  

ตัวชี้วัด ค.1.1 ม2/3 อธิบายและระบุรากท่ี
สองและรากท่ีสามของจํานวนจริง 

4. เด็กชายสมเกียรติเดินทางไปทางทิศเหนือ 10 
กิโลเมตร แลว้ไปทิศตะวันตกอีก 8 กิโลเมตร เด็ก
คนนี้ห่างจากจุดเร่ิมต้นเท่าไร (การนําไปใช)้ 
 ก. 81.12  กิโลเมตร   
 ข. 81.11  กิโลเมตร 
 ค. 81.10  กิโลเมตร 
 ง. 78.12  กิโลเมตร 
5. รูปสามเหลี่ยมมีความกว้าง ความสูง และ
ความสูงตามลําดับ ข้อใดเป็นรูป∆มุมฉาก  
(การนําไปใช)้ 
 ก. 8,6  และ 10  
 ข. 12,10  และ 44  
 ค. 6,5  และ 8  
 ง. 4,3  และ 6  

6. 
400,6

625,15 +
500,62

296,1  เท่ากับจํานวนใดในข้อ

ต่อไปนี ้(การนําไปใช)้ 
 ก. 5123.1  
 ข. 7065.1  
 ค. 4781.1  
 ง. 6532.1  
7. ถ้า =2 414.1  แล้ว 162 32+ 98−  
มีค่าเท่ากับข้อใด 
(การนําไปใช)้ 
 ก. 19  
 ข. 18  
 ค. 20  
 ง. 21 
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ตัวชี้ วัด ค.1 .1 ม2/4 ใช้ความรู้ เกี่ยวกับ
อัตราส่วน  สัดส่วน  และร้อยละในการแก้
โจทย์ปัญหา   
8. พ่อค้าขายผลไม้คนหนึ่งซื้อมะม่วงมาขาย 370 
ผล และซื้อแตงโมมาจํานวนหนึ่งคิดแล้วเขาซื้อ
มะม่วงต่อแตงโมเป็นอัตราส่วน 2:5  จงหาว่า
เขาซื้อแตงโมมาก่ีผล (การวิเคราะห์) 
 ก. 146  
 ข. 148  
 ค. 150  
 ง. 180  
 
9. จํานวนพลเมืองของจังหวัด ก ต่อจํานนวน
พลเมืองของจังหวัด ข เป็น 3:5  ถ้าจังหวัด ก 
มีพลเมือง 10,000 คน จังหวัด ข มีพลเมืองก่ีคน
(การวิเคราะห์) 
 ก. 000,4  
 ข. 000,5  
 ค. 000,6  
 ง. 000,7  
10. ผ้าผืนหนึ่งกว้าง 120  ซม. ถ้าผ้าผืนนี้มี
อัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น 12:5  
จงหาความยาวของผ้าผนืนี้ (การวิเคราะห์) 
 ก. 288  
 ข. 816  
 ค. 846  
 ง. 910  
11. กําหนด ข: ค = 6:5  และ ก: ข = 7:6  
จงหา ก: ข: ค (การนําไปใช)้ 
 ก. 42:35:30  
 ข. 21:19:16  
 ค. 42:30:35  
 ง. 21:16:19  
12. ถ้า 4:53:2 =ba  และ 7:64:3 =cb  
แล้ว cba 4:3:2 มีค่าเท่าไร (การนําไปใช)้ 
 ก. 14:8:10  
 ข. 14:12:10  
 ค. 14:12:15  
 ง. 18:12:15  

13. เด็ก 3  คน มีเงินคิดเป็นอัตราส่วน 
8:13:15  ถ้าเด็กคนท่ีมีเงินน้อยท่ีสุดมีเงินอยู่ 

24  บาท คนท่ีมีเงินมากท่ีสุดจะมีเงินก่ีบาท  
(การวิเคราะห์) 
 ก. 35  
 ข. 45  
 ค. 60  
 ง. 85  

ตัวชี้วัด ค.1.2 ม2/1หารากท่ีสองและรากท่ี
สามของจํานวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ
และนําไปใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมท้ังตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ   

14. ถ้า n มีค่าประมาณ 5.196 แล้ว n มี
ค่าประมาณเท่าไร (การนําไปใช)้ 

 ก. 27 

 ข. 26 

 ค. 28 

 ง. 26.5 

15. ส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งมีด้าน
ยาวด้านละ 10 ซ.ม. เท่ากับก่ี เซนติเมตร  

(การนําไปใช)้ 

 ก. 25 ซม. 

 ข. 34 ซม. 

 ค. 35 ซม. 

 ง. 36 ซม. 

16. จํานวนใดท่ีเขียนแทนด้วยเศษส่วนไม่ได้  

(การนําไปใช)้ 

 ก. 90  

 ข. 144  

 ค. 96.1  

 ง. 89.2  
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17. จํานวนท่ีน้อยท่ีสุดท่ีนํามาคูณกับ 49,000 
แล้วถอดรากท่ีสามได้ลงตัวเท่ากับข้อใด 

(การนําไปใช)้ 

 ก. 3 

 ข. 4 

 ค. 6 

 ง. 7 

18. ให้ a,b และ c เป็นจํานวนเต็ม ถ้า 
500,162

3 =abc และ a เป็นจํานวนเต็มลบ ข้อ
ใดต่อไปนี้ถูกต้อง (การวิเคราะห์) 

ก. ถ้า b เป็นจํานวนเต็มลบ แล้ว c เป็น
จํานวนเต็มลบ 

 ข. ถ้า c เป็นจํานวนเต็มลบ แล้ว b เป็น
จํานวนเต็มลบ 

 ค. ถ้า 3
c  เป็นจํานวนเต็มลบ แล้ว 2

c  
เป็นจํานวนเต็มลบ 

 ง. 162,500 เป็น ค.ร.น. ของ a,b และ 
3

c  

19. กําลังสองของ 8.999 มีค่าประมาณเท่าไร
(การนําไปใช)้ 

 ก. 80 

 ข. 81 

 ค. 82 

 ง. 90 

ตัวชี้วัด ค.1.2 ม2/2อธิบายผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การหารากท่ีสองและรากท่ีสามของจํานวน
เต็ม เศษส่วน และทศนิยม  บอกความสัมพันธ์
ของการยกกําลังกับการหารากของจํานวน
จริง 

 

20. ค่าของ 
( )( ) 44

222222 ++++++ cbacba เท่ากับ
ข้อใด   (การนําไปใช)้ 

 ก. 1
222 +++ cba  

 ข. 2
222 +++ cba  

 ค. 1
222 −++ cba  

 ง. 2
222 −++ cba  

21. ค่าของ 7 53801 1271 ++− เท่ากับข้อใด 

(การนําไปใช)้ 

 ก. -3 

 ข. -2 

 ค. 0 

 ง. หาค่าไม่ได้ 

 

ตัวชี้วัด ค.1.3 ม2/1 หาค่าประมาณของรากท่ี
สอง และรากท่ีสามของจํานวนจริง และ
นําไปใช้ในการแก้ปัญหา  พร้อมท้ังตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

22. พิจารณาประโยคสัญลักษณ์ต่อไปนี ้ 
(การนําไปใช)้ 

 ก.  3812332 =+  

 ข.  333
2254224 −=−  

 ค.  251252253
3 =−−  

 มีข้อท่ีถูกต้องท้ังหมดก่ีข้อ 
 ก.  1 ข้อ  
 ข.  2 ข้อ 
 ค.  3 ข้อ  
 ง.  ไม่มีข้อถูก 
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23. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง 
(การนําไปใช)้ 

 ก.  ( ) 55453525 =+×   

 ข.  ( ) ( ) 841828512332 −=×−×  

 ค.  
( )

8
8

221634

3

333

=
−

+×
 

 ง.  2
6

24

36

6

33
=×  

24. ผลลัพธ์ของ 

3

3

3

3 0000640
1283

724

256

81
.××  มีค่าตรงกับ

ข้อใด  (การนําไปใช)้ 
 ก.  0.01  
 ข.  0.02 
 ค.  0.03  
 ง.  0.04 

25. ถ้า 107x3 =+  และ 44y23 =−  
แล้ว y3x2 +  มีค่าตรงกับข้อใด (การประเมิน
ค่า) 
 ก.  162  
 ข.  164 
 ค.  166  
 ง.  168 

26. ผลลัพธ์ของ 33 2160
125

27

324

0253
.

,
××  

ตรงกับข้อใด (การประเมินค่า) 
 ก.  1.1  
 ข.  1.2 
 ค.  1.3  
 ง.  1.4 

27. ถ้า 337x
2

1
3 −=−  แล้ว 2x

3 +  มีค่า

ตรงกับข้อใด (การประเมินค่า) 
 ก.  20  
 ข.  22 

 ค.  62  
 ง.  8,002 

ตัวชี้วัด ค.2.1 ม2/1เปรียบเทียบหน่วยความ
ยาว  หน่วยพ้ืนท่ี  ในระบบเดียวกัน และต่าง
ระบบ  และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่าง
เหมาะสม  

28. เมือง ก และเมือง ข ห่างกัน 12 ไมล์ 420 
หลา เมือง ข และเมือง ค ห่างกัน 25 ไมล์ 630 
หลา ถ้าเดินทางจากเมือง ก ไปเมือง ค โดยผ่าน
เมือง ข รวมระยะทางก่ีหลา (การวิเคราะห์) 

 ก.  60,070 หลา  
 ข.  60,710 หลา 
 ค.  66,170 หลา 
 ง.   66,070 หลา 

29. ถนนสายแรกยาว 3.5 โยชน์ ถนนอีกสาย
ยาว 60 กิโลเมตร ถนนสายใดมีความยาว
มากกว่าและมีความยาวมากกว่าไปก่ีกิโลเมตร 
(การวิเคราะห์) 

 ก.  ถนนสายแรก  ยาวมากกว่าไป 4 
กิโลเมตร  
 ข.  ถนนสายแรก  ยาวมากกว่าไป 10 
กิโลเมตร 
 ค.  ถนนสายสอง  ยาวมากกว่าไป 4 
กิโลเมตร 
 ง.   ถนนสายสอง  ยาวมากกว่าไป 10 
กิโลเมตร 

ตั ว ชี้ วั ด  ค . 2. 1 ม 2/ 2ค า ด ค ะ เ น เ ว ล า  
ระยะทาง  พ้ืนท่ี  ปริมาตรและน้ําหนักได้
อย่างใกล้เคียง  และอธิบายวิธีการท่ีใช้ในการ
คาดคะเน 

30. ท่ีดินรูปส่ีเหลี่ยมรูปว่าวแปลงหนึ่งมีเส้นทแยง
มุมท้ังสองเส้นยาว 32 เมตร และ 42 เมตร 
ท่ีดินแปลงนี้มีพ้ืนท่ีก่ีตารางวา (การนําไปใช)้ 
        ก. 144  ตารางวา  

ข. 172  ตารางวา 
ค. 168  ตารางวา  
ง. 188  ตารางวา 
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31. อัตราส่วนของความยาวด้านของรูปส่ีเหลี่ยม
จัตุรัสสองรูปเท่ากับ 2:3 ถ้ารูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสรูป
เล็กมีพ้ืนท่ี 36 ตารางเซนติเมตร รูปส่ีเหลี่ยม
จัตุรัสรูปใหญ่มีพ้ืนท่ีก่ีตารางเซนติเมตร 
 (การวิเคราะห์) 

ก. 81  ตารางเซนติเมตร 
ข. 59  ตารางเซนติเมตร 
ค. 65  ตารางเซนติเมตร 
ง. 50  ตารางเซนติเมตร 

ตัวชี้วัด ค.2.1 ม2/3 ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับ
การ วัด ในสถานการณ์ต่ า ง  ๆ  ได้ อย่ า ง
เหมาะสม 

32. ลวดเส้นหนึ่งยาว 132 เซนติเมตรนํามาดัด 
เป็นรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสจะมีพ้ืนท่ีประมาณก่ีตาราง 
เซนติเมตร (การนําไปใช)้ 
 ก. 1,600 ตารางเซนติเมตร 
 ข. 1,700 ตารางเซนติเมตร 
 ค. 1,800 ตารางเซนติเมตร 
 ง. 1,900 ตารางเซนติเมตร 
33. ห้องเรียนกว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร  
ถ้าใช้กระเบื้องรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสมีความยาว   
ด้านละ 15 เซนติเมตร ปูเต็มพ้ืนห้องเรียนจะต้อง 
ใชก้ระเบื้องประมาณก่ีแผ่น (การวิเคราะห์) 
 ก. 1,870 แผ่น 
 ข. 1,880 แผ่น 
 ค. 1,750 แผ่น 
 ง. 7,500 แผ่น 
34. พรมกว้าง 27 นิ้ว ต้องการปูพ้ืนห้องซึ่ง 
กว้าง 10 ฟุต 6 นิ้ว ยาว 15 ฟุต 6 นิ้ว ด้วย 
พรมนี้ จะต้องใช้พรมยาวเท่าไร และถ้าพรมราคา 
หลาละ 450 บาท จะต้องเตรียมเงินจ่ายเงินค่า 
พรมประมาณก่ีบาท  (การวิเคราะห์) 
 ก. 18,900 บาท 
 ข. 18,800 บาท 
 ค. 18,700 บาท 
 ง. 18,600 บาท 
 
 

35. บริเวณท่ีเลี้ยงม้าแห่งหนึ่งเป็นรูปส่ีเหลี่ยม 
จัตุรัสมีพ้ืนท่ี 2 ไร่ 1 งาน ถ้าจะซื้อลวดหนามมา 
ล้อมท่ีดินแห่งนี้ ลวดหนามท่ีจะใช้ขึง 7 รอบ ต้อง 
ซื้อลวดหนามประมาณก่ีม้วน (ลวดหนาม 1 ม้วน 
ยาว 100 เมตร)  (การนําไปใช)้ 
 ก. 18 ม้วน 
 ข. 17 ม้วน 
 ค. 16 ม้วน 
 ง. 15 ม้วน 
ตัวชี้วัด ค.2.2 ม2/1ใช้ความรู้เกี่ยวกับความ
ยาวและพ้ืนท่ีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
36. ท่ีดินรูปส่ีเหลี่ยมคางหมูมีพ้ืนท่ี 4 ไร่ 1 งาน 
50 ตารางวา ถ้าด้านคู่ขนานด้านหนึ่งยาว 40 วา 
และระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานเท่ากับ 35 วา 
แล้วด้านคู่ขนานอีกด้านหนึ่งยาวก่ีเมตร  
(การสังเคราะห์) 
 ก.  110 แผ่น   
 ข.  120 แผ่น 
 ค.  220 แผ่น  
 ง.  240 แผ่น 
37. พิศาลจ้างช่างทาสีห้องนอนท่ีมีความกว้าง 5 
เมตร ความยาว 6 เมตร และความสูง 3 เมตร 
โดยทาเฉพาะผนังท้ังส่ีด้านและเพดาน ถ้าช่าง
ทาสีคิดค่าทาสีตารางเมตรละ 12 บาท พิศาล
ต้องจ่ายค่าทาสีเป็นเงินเท่าไร (การวิเคราะห์) 
 ก.  1,052 บาท  
 ข.  1,152 บาท 
 ค.  1,252 บาท  
 ง.  1,352 บาท 
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38. กําหนด ABCD เป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า มี 
24DC =  เซนติเมตร 12BC =  เซนติเมตร  

 จุด M เป็นจุดก่ึงกลางของด้าน AB และ 
YCXYDX ==  ส่วนท่ีแรเงามีพ้ืนท่ีเท่าไร 

(การวเิคราะห์) 
   
   
 
 
 
 
 
 
 ก.  110 ตารางเซนติเมตร 
 ข.  120 ตารางเซนติเมตร 
 ค.  130 ตารางเซนติเมตร 
  ง.  140 ตารางเซนติเมตร 
39. จากรูปท่ีกําหนดให้ต่อไปนี้ พ้ืนท่ีส่วนท่ีแรเงา
ตรงกับข้อใด (การวิเคราะห์) 
   
   
 
 
 
 
 
 ก.  25 ตารางเซนติเมตร 
 ข.  30 ตารางเซนติเมตร 
 ค.  35 ตารางเซนติเมตร 
 ง.  40 ตารางเซนติเมตร 
 
ตัวชี้วัด ค.3.2 ม.2/1ใช้สมบัติเกี่ยวกับความ
เท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยมและ
สมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและ
แก้ปัญหา 
 
 
 

 

ใช้รูปต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 40-42 
 
 
 
 
 
 
จากรูปให้ PM = QN และ NQPQPM ˆˆ =   
 
40. รูปสามเหลี่ยม PMQ เท่ากันทุกประการ
กับรูปสามเหลี่ยม QNP ในลักษณะความสัมพันธ์
กันแบบใด (การนําไปใช)้ 
 ก. ด้าน-ด้าน-ด้าน 
 ข. ด้าน-มุม-ด้าน 
 ค. มุม-ด้าน-มุม 
 ง.  มุม-มุม-ด้าน 
 
41. ด้านคู่ใดท่ีสมนัยกัน (การนําไปใช)้ 
 ก. PM กับ PQ 
 ข. PQ กับ PO 
 ค. MQ กับ NP 
 ง.  NQ กับ PO 
42. ข้อใดถูกต้อง (การวิเคราะห์) 
 ก. PM = NP 
 ข. POMPON ˆˆ =  
 ค. ด้าน MQ สมนัยกับด้าน NQ 
 ง.  มุม MQP สมนัยกับมุม NPQ  
 
ตัวชี้วัด ค.3.2 ม.2/2ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
และบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา 
43. จากรูป พ้ืนท่ี ADB∆ มากกว่าพ้ืนท่ี BDC∆  
ก่ีตารางหน่วย (การวิเคราะห์) 
   
 
   
 
 
 
 

 

12 ซม. 

24 ซม. 

M 

Y X D C 

B A 

 2 ซม. 3 ซม. 

5 ซม. 

4 ซม. 5 ซม. 

 
A 

B 

C D 10 

12x 
13x 30 
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 ก.  48 ตารางหน่วย 
 ข.  72 ตารางหน่วย 
 ค.  96 ตารางหน่วย 
 ง. 120 ตารางหน่วย 
44.  
 
 
 
 
 
จากรูป ค่าของ a ตรงกับข้อใด (การนําไปใช)้ 
    ก.   8   
   ข.  10 
   ค.  12   
   ง.  14 
45. จากรูปกําหนดให้ 

3

,90ˆˆˆˆ

====

°====

CDBCABOA

EDODCOCBOBAO  

นิ้ว  และ 57OE .= นิ้ว พ้ืนท่ีของรูป
สามเหลี่ยม ODE เป็นเท่าไร (การวิเคราะห์) 

 
 
 
 

  
 
 
 ก.  10.5 ตารางนิ้ว 
 ข.  11.5 ตารางนิ้ว 
 ค.  12.5 ตารางนิ้ว 
 ง.  13.5 ตารางนิ้ว 
46. บ้านของกานอยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 6 กิโลเมตร บ้านของตาล
อยู่ห่างจากบ้านของบอยไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 18 กิโลเมตรบ้านของอู ๋  
อยู่ห่างจากบ้านของตาลไปทางทิศตะวันออก 
เฉียงใต้ 14 กิโลเมตร และบ้านของจันอยู่ห่าง 
จากบ้านของอู๋ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 12 

กิโลเมตร อยากทราบว่าบ้านของกานและจันอยู่
ห่างกันก่ีกิโลเมตร (การวิเคราะห์) 
 ก.   9 กิโลเมตร  
 ข.  10 กิโลเมตร 
 ค.  11 กิโลเมตร  
 ง.  12 กิโลเมตร 

ตัวชี้วัด ค.3.2 ม.2/3เข้าใจเกี่ยวกับการ
แปลงทางเรขาคณิตในเรื่อง การเลื่อนขนาน  
การสะท้อน และการหมุน และนําไปใช ้
47. การแปลงทางเรขาคณิตแบบหมุนจะต้อง
กําหนดส่ิงใดเป็นส่ิงสําคัญ (การนําไปใช)้ 
 ก. พิกัด 
 ข. ขนาดมุมท่ีหมุนรอบจุดหมุน 
 ค. จุดหมุนและทิศทางการหมุน 
 ง. ถูกต้องท้ังข้อ 2 และ 3 
48. การแปลงทางเรขาคณิตแบบใดจะต้องมี
ระยะห่างระหว่างจุดบนรูปต้นแบบกับเส้นสะท้อน
และระยะห่างระหว่างจุดบนรูปสะท้อนกับเส้น
สะท้อนเท่ากัน  (การนําไปใช)้ 
 ก. การหมุน 
 ข. การเลื่อนขนาน 
 ค. การสะท้อน 
 ง. การขยาย 
49. การแปลงทางเรขาคณิตแบบใดท่ีใช้จุดหมุน
ในการแปลงรูปเรขาคณิต (การนําไปใช)้ 
 ก. การหมุน 
 ข. การเลื่อนขนาน 
 ค. การสะท้อน 
 ง. การขยาย 

ตัวชี้วัด ค.4.2 ม.2/1แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมท้ังตระหนัก
ถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ 

50. จงหาค่า x จากสมการ 7x+3 = 3x+19  
(พฤติกรรมด้านนําไปใช)้ 
 ก. 4 
 ข. 6 
 ค. 7 
 ง. 8 

 

B 

A C 

a 

9 16 

 

 

B 

A 

C 
D 

E 

O 

57 ′′.  

3 ′′  

3 ′′  

3 ′′  

3 ′′  
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51. “พลอยมีอายุน้อยกว่าเพชร 2 ปี ปัจจุบันอายุ
ของคนท้ังสองรวมกันแล้วไม่เกิน 20 ปี” เขียน
เป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตรงกับข้อใด   (การ
นําไปใช)้ 
 ก. x+(x-2) ≤20 
 ข. x+2x <20 
 ค. x+(x-2) <20 
 ง. x+2x ≤20 

52. จงหาค่า y จากสมการ 
6

2

4

23 yy
=

−   

(การนําไปใช)้ 

 ก. 
27

10  

 ข. 
10

9  

 ค. 3 
 ง. -3 

53. 15
32
=+

xx คําตอบของสมการนี้จะมีค่าตรง

กับข้อใด (การวิเคราะห์) 
 ก. 2x = 36-x 

 ข. 6
3
=

x  

 ค. 5x = 100 
 ง. x = 15 

54. ค่า x ท่ีทําให้สมการ 
2

1

4

1

3
=−

x เป็นจริง

คือข้อใด (การวิเคราะห์) 

 ก. 
4

1
=x  

 ข. 
4

3
=x  

 ค. 
2

3
=x  

 ง. 
4

9
=x  

ตัวชี้ วัด ค.4.2 ม.2/2หาพิกัดของจุด และ
อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตท่ีเกิดขึ้นจาก

การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนบน
ระนาบในระบบพิกัดฉาก 

55. การแปลงทางเรขาคณิตแบบเลื่อนขนาน
จะต้องกําหนด ส่ิงใดเป็นสําคัญ  (การนําไปใช)้ 
 ก. เส้นสะท้อน 
 ข. ขนาดมุม 
 ค. พิกัดของจุดบนรูปต้นแบบและจุดหมุน 
 ง. ทิศทางและระยะทางท่ีต้องการเลื่อน
ขนาน 
 
จงใช้รูปท่ีกําหนดให้  ตอบคําถามขอ้  56-57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. รูป  B  เกิดจากการเลื่อนขนานของรูป  A  
ทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานตรงกับข้อ
ใด(การนําไปใช)้ 
 ก.  เลื่อนไปทางซ้าย  4  หน่วย และ
เลื่อนลง  3  หน่วย 
 ข.  เลื่อนไปทางซ้าย  3  หน่วย และ
เลื่อนลง  4  หน่วย 
 ค.  เลื่อนลง  4  หน่วย และเลื่อนไป
ทางซ้าย  4 หน่วย 
 ง.  เลื่อนลง  3  หน่วย และเลื่อนไป
ทางซ้าย  3 หน่วย 
 
 
 
 
 
 

 

Y 

X 
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57. รูป  C  เป็นรูปสะท้อนของรูป  A  เส้นของ
การสะท้อนตรงกับข้อใด (การนําไปใช)้ 
 ก.  แกน  X    
       ข.  แกน  Y   

ค.  
2

1
−=x     

  ง.  
2

1
−=y  

58. กําหนดรูปส่ีเหลี่ยม  ABCD เป็นรูปต้นแบบ 
มีพิกัดจุดคือ ),,(),,( 12B15A −−−−  

),(),( 15และD13C −−  ถ้าสะท้อนรูปต้นแบบ
ข้ามเส้นของการสะท้อน  x=y  พิกัดจุดของรูป
ส่ีเหลี่ยมท่ีเกิดจากการสะท้อน  ตรงกับข้อใด 
(การวิเคราะห์) 
 ก.  

)1,5('),1,3('),1,2('),1,5(' −−−−−− DCBA  
 ข.  

),('),,('),,('),,(' 51D31C12B15A −−−−−−

 
 ค.  

)1,5('),1,3('),2,1('),5,1(' −−−−−− DCBA  
 ง.  

),('),,('),,('),,(' 51D31C21B51A −−−−−−

 
59. กําหนดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปต้นแบบ 
มีพิกัดจุดคือ ),(),,( 51B11A −−  ),( 14และC −

ถ้าหมุนรูปต้นแบบรอบจุด  ),( 22   ในทิศตาม

เข็มนาฬิกาด้วยมุม  o
90   พิกัดจุดของรูป

สามเหลี่ยมท่ีเกิดจากการหมุน  ตรงกับข้อใด 
(การวิเคราะห์) 
 ก.  ),('),,('),,(' 31C35B01A −−−  
 ข.  ),('),,('),,(' 01C31B35A −−−  

 ค.  ),('),,('),,(' 01C35B31A −−−  

 ง.  ),('),,('),,(' 35C01B31A −−−  
 

ตัวชี้วัด ค.3.2 ม.2/4บอกภาพท่ีเกิดขึ้นจากการ
เลื่อนขนาน    การสะท้อนและการหมุนรูป
ต้นแบบ  และอธิบายวิธีการท่ีจะได้ภาพท่ี
ปรากฏเมื่อกําหนดรูปต้นแบบและภาพนัน้ให้    
60. รูปในข้อใดเป็นการแปลงทางเรขาคณิต
แบบการหมุนของ  ABCD ซึ่งหมุนรอบจุด o 

ตามทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทํามุม 90 องศา
จากตําแหน่งเดิม (การนําไปใช)้ 
 ก.  
 
  
 
 
 
    ข.  
 
  
 
 
 
 
   ค. 
 
 
 
 
 
    ง. 
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61. จากข้อ 46 รูปในข้อใดเป็นการแปลง
เรขาคณิตแบบการหมุน  ABCD ซึ่งหมุนรอบจุด 

O ตามทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและทํามุม 90 
องศาจากตําแหน่งเดิม (การนําไปใช)้ 
 ก. รูป 1 
 ข. รูป 2 
 ค. รูป 3 
 ง. รูป 4 
62. ถ้าพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบ คอื (2,4)เมื่อ
สะท้อนข้ามแกน X จะได้พิกัดตรงกับข้อใด  
(การนําไปใช)้ 
 ก. (-4,2) 
 ข. (-2,-4) 
 ค. (2,-4) 
 ง. (-2,4)  

ตัวชี้วัด ค.5.1 ม.2/1อ่านและนําเสนอข้อมูล
โดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 

จากแผนภูมวงกลมแสดงถึงการใช้ พ้ืน ท่ี ทํา
ประโยชน์แบบไร่นาสวนผสมของเกษตรกรราย
หนึ่ง จงใช้ตอบคําถาม ข้อ 68-71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. ถ้าพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์ คิดเป็น 11.5 ไร่ ดังนั้น 
(การสังเคราะห์) 
 ก. บริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยคิดเป็น 2 ไร่ 
 ข. บริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยน้อยกว่าพ้ืนท่ี
เลี้ยงสัตว์ คิดเป็น 10.25 ไร่  
 ค. บริเวณพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว์มากกว่าพ้ืนท่ี
ปลกูไม้ยืนต้น คิดเป็น 9.25 ไร่  

 ง.  บริเวณพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น คิดเป็น 2 
ไร่ 
64. จากข้อ 68 ถ้าต้องการขยายพ้ืนท่ีปลูก
ไม้ล้มลุกจากพ้ืนท่ีเดิม 28%  เป็น 14 ไร่ แสดง
ว่าเกษตรกรรายนี้ต้องขยายพ้ืนท่ีปลูกไม้ยืนต้น
ท้ังหมดเป็นก่ีไร่ (การสังเคราะห์) 
 ก.  2 ไร่ 
 ข.  3 ไร่ 
 ค.  6 ไร่ 
 ง.  9 ไร่ 
65. มุมท่ีจุดศูนย์กลางของบริเวณท่ีอยู่อาศัย
เท่ากับ o

18 แล้วผลต่างของมุมบริเวณท่ีปลูกไม้ยืน
ต้นกับท่ีอยู่อาศัยเป็นเท่าใด (การสังเคราะห์) 
 ก.  o

20.18  
 ข.  o

60.165  
 ค.  o

40.32  
 ง.  o

20.25  
66. จากแผนภูมิวงกลมท่ีกําหนดให้พ้ืนท่ีไร่นาสวน
ผสมของเกษตรกรรายนี้ท้ังหมดคิดเป็นก่ีไร่  
(การวิเคราะห์) 
 ก.  15 ไร่ 
 ข.  20 ไร่ 
 ค.  25 ไร่ 
 ง.  30 ไร่ 
ตัวชี้วัด ค.5.2 ม.2/1อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ท่ี
กําหนดให้ เหตุการณ์ใดเกิดข้ึนแน่นอน เหตุการณ์
ใดไม่เกิดข้ึนแน่นอน และเหตุการณ์ใดมีโอกาส
เกิดข้ึนได้มากกว่ากัน 

67. โยนเหรียญ 2เหรียญ   1 คร้ัง แล้วข้อใด
ถูกต้อง  (การวิเคราะห์) 
 ก.  โอกาสข้ึนหน้าเดียวกันมากกว่าข้ึน
หน้าไม่เหมือนกัน 
 ข.  โอกาสข้ึนหน้าต่างกันมากกว่าข้ึนหน้า
เดียวกัน 
 ค.  โอกาสข้ึนหน้าเหมือนกันเท่ากับข้ึน
หน้าเดียวกัน 
 ง.   สรุปไม่ได้ต้องทดลองโยนแล้วดูผล 
 

46% 

o
6  

28% 

18% 
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68. การคัดเลือกนักฟุตบอลในตําแหน่งกองหน้า 
จาก 4 คนโดย 
คนท่ี 1 สถิติยิง 18 คร้ัง ได้ประตู 8 คร้ัง 
คนท่ี 2 สถิติยิง 20 คร้ัง ได้ประตู 9คร้ัง 
คนท่ี 3 สถิติยิง 5 คร้ัง ได้ประตู 4คร้ัง 
คนท่ี 4 สถิติยิง 12 คร้ัง ได้ประตู 8 คร้ัง 
     ถ้าต้องการ 2 คน โอกาสของนักฟุตบอลคน
ใดดีท่ีสุด 

ก.  คนท่ี 1 และ 2 
ข.  คนท่ี 2 และ 3 
ค.  คนท่ี 3 และ 4 
ง.  คนท่ี 1 และ 4 

69. มีลูกกวาดในโหลเป็นสีชมพู 40 เม็ด สีแดง 
26 เม็ด สีขาว 48 เม็ด และสีเหลืองกับสีเขียวมี 
สีละ 20 เม็ด ถ้าหยิบลูกกวาดจากโหล 1 เม็ด 
โอกาสจะได้สีใดมากท่ีสุด (การนําไปใช)้ 
 ก. สีชมพู 
 ข. สีแดง 
 ค. สีขาว 
 ง. สีเขียว 
 
ตอนท่ี 2 คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ี
ถูกต้องมากกว่า คําตอบเดียว ข้อ70-74 
 
 
ตัวชี้ วัด ค.1.1 ม2/2 จําแนกจํานวนจริงท่ี
กําหนดให้ และยกตัวอย่างจํานวนตรรกยะ
และจํานวน อตรรกยะ   
70. จํานวนเป็นจํานวนตรรกยะ (การนําไปใช)้ 

ก. 
•

359.1  

ข.
2

25  

ค. 
7

22   

ง. 2  

จ. 
2

32  

71. จํานวนใดเป็นจํานวนอตรรยะ (การนําไปใช)้ 
ก. ...32311231112.1  

ข. 0 
ค. 49  
ง. π 
จ. ...37327321732.1  

72. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง (การสังเคราะห์) 
 ก. 0  เป็นจํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ 
และจํานวนจริง 

 ข. 
•

973.0  มีค่าประมาณ 74.0  
 ค. ...999.5  เป็นจํานวนเต็ม 

 ง. 
•

9.7  เป็นจํานวนคู่ 
 จ. จํานวนอตรรกยะมีคุณสมบัติปิด
สําหรับการคูณ 

ตัวชี้วัด ค.1.4 ม2/1บอกความเกี่ยวข้องของ
จํานวนจริง จํานวนตรรกยะ และจํานวน   
อตรรกยะ 

73. ข้อต่อไปนี้ ข้อใดถูก (การวิเคราะห์) 
 ก.  จํานวนตรรกยะลบด้วยจํานวนตรรกยะ 
เป็นจํานวนตรรกยะเสมอ  
 ข.  จํานวนอตรรกยะคูณกับจํานวนตรรกยะ 
เป็นจํานวนอตรรกยะเสมอ 
 ค.  จํานวนอตรรกยะหารด้วยจํานวนอตรรก
ยะ เป็นจํานวนตรรกยะหรืออตรรกยะก็ได้  

 ง.   
•

973.0 มีค่าประมาณ 74.0  
 จ.   5.999… เป็นจํานวนเต็ม 

74. ข้อต่อไปนี้ ข้อใดผิด (การวิเคราะห์) 

 ก.  0 เป็นจํานวนเต็ม จํานวนตรรกยะ และ
จํานวนจริง  

 ข.  
•

9.7 เป็นจํานวนคู่ 
 ค.  จํานวนอตรรกยะมีสมบัติปิดสําหรับการ
คูณ 

 ง.   ( ) baba −=−
2 เมื่อ a ,b เป็น

จํานวนเต็มบวก 
 จ.   -5.999… เป็นจํานวนเต็ม 
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ตอนท่ี 3 คําชี้แจง ให้นักเรียนระบายค่า
คําตอบลงในช่องตัวเลขในกระดาษคําตอบ  
ข้อ75-80 
 
 
ตัวชี้วัด ค.6.1 ม.1-3/1 ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
แก้ปัญหา 
75. พิจารณาแบบรูปของจํานวนต่อไปนี้  
(การวิเคราะห์) 
2+4  2+4+6  2+4+6+8 
พจน์ท่ี 1 พจน์ท่ี 2 พจน์ท่ี 3 
ดังนั้น พจน์ท่ี 100 มีค่าเท่ากับข้อใด 
 ก.  10300 
 ข.  10302 
 ค.  10324 
 ง.  10306 
76. พิจารณาแบบรูปของจํานวนต่อไปนี้  
(การวิเคราะห์) 
แถวท่ี 1          2 
แถวท่ี 2  4      6 
แถวท่ี 3      8        10   12 
แถวท่ี 4  14      16  18     20 

… . . . . 
ผลบวกของจํานวนในแถวท่ี 10 เท่ากับข้อ

ใดต่อไปนี้ 
พจน์ท่ี 1    พจน์ท่ี 2     พจน์ท่ี 3 
ดังนั้น พจน์ท่ี 100 มีค่าเท่ากับข้อใด 

 ก.  1024 
 ข.  1020 
 ค.  1010 
 ง.   990 
 
ตัวชี้ วัด ค.6.1 ม.1-3/3 ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 

77. จํานวนเต็มบวกระหว่าง 208 ถึง 2008 ท่ีมี
หลักหน่วยเป็น 1 มีอยู่ก่ีจํานวน  (การสังเคราะห์) 
 ก.  108  จํานวน 
 ข.  110  จํานวน 
 ค.  128  จํานวน 
 ง.   180  จํานวน 

78. ถ้า 
39

48

5
1

6
1

1
1 =

+

+

+

x

 แล้ว x มีค่าเท่าใด 

(การวิเคราะห์) 
 ก.  1 
 ข.  4 
 ค.  3 
 ง.   5 

79. 
7000

1 ทศนิยมตําแหน่งท่ี 7000 คือตัวเลข

ใด (การสังเคราะห์) 
 ก.  1 
 ข.  4 
 ค.  3 
 ง.   5 

ตัวชี้วัด ค.6.1 ม.1-3/4 ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การ
สื่อความหมาย  และการนําเสนอ ได้อย่าง
ถูกต้อง และชัดเจน 

80. จงหาผลบวกท่ีกําหนดให้ O แทน
เลข 0    A,B,x และ y แทนเลขท่ีต่างกัน จงหา
ค่าท่ีเป็นไปได้ท้ังหมดของ A  (พฤติกรรมด้าน
วิเคราะห์) 

A  O  O  B  A  O  O  B 
B  O  O  A  B  O  O  A 
x   x   0   x   y   x  0   x  x 

 ก.  2  จํานวน 
 ข.  5  จํานวน 
 ค.  6  จํานวน 
 ง.  11  จํานวน 

 
 

+ 



 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : คลงัขอ้สอบ โดยนางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ  

 

๑๓

ตัวชี้วัด ค.6.1 ม.1-3/5 เชื่อมโยง
ความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์ และนํา
ความรู้  หลักการ  กระบวนการ 

ทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
- 

 
ตัวชี้วัด ค.6.1 ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


