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ผลคูณของจ�ำนวนนับ 2 จ�ำนวน เท่ำกับ ผลคูณของ ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ของ 2 จ�ำนวนนั้น

ตัวอย่าง ห.ร.ม. ของ 12 และ 15 คือ 3 และ ค.ร.น. ของ 12 และ 15 คือ 60 จะได้ว่ำ 12 × 15 = 3 × 60

เศษส่วน
ความหมาย/วิธีการ ตัวอย่าง

การบอกปริมาณเป็นเศษส่วน 

 สิ่งต่ำง ๆ  ที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ส่วนละ 

เท่ำ ๆ  กัน สำมำรถบอกปริมำณเป็นเศษส่วนได้

• จ�ำนวนส่วนย่อย ๆ ที่สนใจ เรียกว่ำ  

“ตัวเศษ” 

• จ�ำนวนส่วนย่อย ๆ ทั้งหมดในหนึ่งชิ้น 

เรียกว่ำ “ตัวส่วน”

พิซซ่ำ 
1

3
 ถำด

1

3
 อำ่นว่ำ เศษหนึ่งส่วนสำม

ชนิดของเศษส่วน

1. เศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกวำ่ตัวส่วน  

เรียกว่ำ “เศษส่วนแท้”

2. เศษส่วนที่มีตัวเศษเทำ่กับหรือมำกกว่ำ 

ตัวส่วน เรียกว่ำ “เศษเกิน”

1

5
, 2
5

, 3
5

 และ 
4

5
 เป็นเศษส่วนแท้

5

5
, 6
5

, 7
5

 และ 8
5

 เป็นเศษเกิน

ข้อสังเกต : เศษส่วนแท้จะมีค่ำน้อยกวำ่ 1 และเศษเกินจะ

มีคำ่มำกกวำ่หรือเทำ่กับ 1

จ�านวนคละ

 จ�ำนวนคละ คอื จ�ำนวนทีเ่ขียนในรูปจ�ำนวนนับ

กับเศษส่วนแท้

พิซซ่ำ 2 ถำด กับ 
1

4
 ถำด หรือ 1

2
4

 ถำด

1
2
4

 อ่ำนว่ำ สองเศษหนึ่งส่วนสี่ ซ่ึง 1
2
4

 = 2 + 
1

4
 

เศษส่วนที่เท่ากับจ�านวนนับ

 เศษส่วนที่ตัวเศษหำรด้วยตัวส่วนได้ลงตัว 

สำมำรถเขียนในรูปจ�ำนวนนับได้ ซึ่งเท่ำกับ

จ�ำนวนนับที่เป็นผลหำร

เนื่องจำก 12 ÷ 3 = 4 ดังนั้น 
12

3
 = 4

เนื่องจำก 5 ÷ 1 = 5 ดังนั้น 5
1

 = 5
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ความหมาย/วิธีการ ตัวอย่าง

การเขียนจ�านวนคละในรูปเศษเกิน

 น�ำจ�ำนวนนับคูณกับตัวส่วน แล้วบวกตัวเศษ 

ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเศษของเศษเกิน และตัวส่วน

เท่ำเดิม

4
2
5

 = (2 5) 4

5

× +  = 14
5

การเขียนเศษเกินในรูปจ�านวนคละ

 น�ำตัวเศษของเศษเกินหำรด้วยตัวส่วน โดย

ผลหำรคือจ�ำนวนนับ เศษที่เหลือจำกกำรหำร

คือตัวเศษ และตัวส่วนเท่ำเดิม

เนื่องจำก 14 ÷ 5 ได้ 2 เศษ 4

ดังนั้น 14
5

 = 4
2
5

เศษส่วนที่เท่ากัน

 กำรหำเศษส่วนที่เท่ำกับเศษส่วนที่ก�ำหนด  

มีวิธีกำร ดังนี้

 วิธทีี ่1 น�ำจ�ำนวนนับเดียวกนัคณูทีตั่วเศษและ

ตัวส่วน

 วิธีที่ 2 น�ำจ�ำนวนนับเดียวกันหำรทั้งตัวเศษ

และตัวส่วน (หำรตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว)

น�ำ 3 ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของ 
7

8

จะได้ 
7

8
 = 

7 3

8 3

×
×  = 

21

24

น�ำ 2 ไปหำรทั้งตัวเศษและตัวส่วนของ 20
24

จะได้ 20
24

 = 
20 2

24 2

÷
÷

 = 
10

12

เศษส่วนอย่างต�า่

 เศษส ่วนอย ่ำงต�่ ำ  คือ เศษส ่วนที่ ไม ่ มี

จ�ำนวนนับใดที่มำกกว่ำ 1 หำรทั้งตัวเศษและ

ตัวส่วนได้ลงตัว

 ท�ำให้เศษส่วนที่ก�ำหนดให้เป็นเศษส่วนอยำ่ง

ต�่ำได้โดยน�ำจ�ำนวนนับเดียวกันหำรทั้งตัวเศษ

และตัวส่วน 

15

20
 ไม่เป็นเศษส่วนอยำ่งต�่ำ เพรำะมี 5 ที่หำรทั้งตัวเศษ

และตัวส่วนได้ลงตัว ซึ่งสำมำรถท�ำ 
15

20
 ให้เป็นเศษส่วน

อยำ่งต�่ำได้ ดังนี้
15

20
 = 15 5

20 5

÷
÷

 = 
3

4
 

3

4
 เป็นเศษส่วนอย่ำงต�่ำ เพรำะมีเพียง 1 ที่หำรทั้งตัวเศษ

และตัวส่วนได้ลงตัว
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ความหมาย/วิธีการ ตัวอย่าง

เส้นตัดขวาง 
	 เส้นตัดขวาง	 คือ	 เส้นตรงที่ตัดเส้นตรงที่อยู่ในระนาบ

เดียวกันตั้งแต	่2	เส้นขึ้นไป

EF

	เป็นเส้นตัดขวาง

มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

1! 	กับ	 3! 	และ	 2! 	กับ	 4! 	เป็นมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด	 			

มุมแย้งภายใน และมุมแย้งภายนอก

1! 	กับ	 4! 	และ	 2! 	กับ	 3! 	เป็นมุมแย้งภายใน

5! 	กับ	 8! 	และ	 6! 	กับ	 7! 	เป็นมุมแย้งภายนอก

มุมตรงข้าม

1! 	กับ	 3! 	และ	 2! 	กับ	 4! 	เป็นมุมตรงข้ามกัน

เพิ่มเติม	 :	ส่วนหนึ่งของเส้นตรง	ได้แก	่ส่วนของเส้นตรงและรังส	ีสามารถตั้งฉากกัน,	ขนานกัน	และเป็น

เส้นตัดขวางได้เช่นเดียวกับเส้นตรง

   
!"#
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สมบัติต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ

1. ถ้าเส้นตรง	2	เส้นตัดกัน	แล้วมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากัน

2. ถ้าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรง	2	เส้นที่ขนานกัน	แล้วมุมแย้งที่ได้จะมีขนาดเท่ากัน	และผลรวมของมุม

ภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะเท่ากับ	180	องศา

ก�าหนดให้	 AB
  // CD 	และม	ีEF 	เป็นเส้นตัดขวาง

จะได้ว่า

1)	 มุมตรงข้ามของเส้นตรงที่ตัดกันมีขนาดเท่ากัน	ได้แก่

 1  = 4! ,	 2  = 3! ,	 5!  = 8! 	และ	 6!  = 7!
2)	 มุมแย้งมีขนาดเท่ากัน	ได้แก่

 1  = 8! ,	 2  = 7! ,	 3!  = 6! 	และ	 4!  = 5!
3)	 ผลรวมของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

จะเท่ากับ	180	องศา	ได้แก่

 3!  + 5! =	180๐	และ	 4!  + 6! 	=	180๐

 วิธีการตรวจสอบการขนานกันของเส้นตรง

วิธีการตรวจสอบ ขนานกัน ไม่ขนานกัน

วิธีที่ 1 วัดระยะห่างระหว่างเส้นตรง เท่ากัน ไม่เท่ากัน

วิธีที่ 2 เปรียบเทียบขนาดของมุมแย้ง เท่ากัน ไม่เท่ากัน

วธีิที ่3 หาผลรวมของมุมภายในทีอ่ยู่บนข้าง

เดียวกันของเส้นตัด
เท่ากับ	180	องศา ไม่เท่ากับ	180	องศา

จุด เส้น และมุม
จุด	เป็นสิ่งที่ใช้บอกพิกัดหรือต�าแหน่งต่าง	ๆ	

รังสี	เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียว

เส้นตรง	เป็นเส้นในแนวตรง	ซึ่งมีความยาวไม่จ�ากัด

ส่วนของเส้นตรง	เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลาย	2	จุด

มุม	 เป็นรังส	ี2	 เส้นที่มีจุดปลายร่วมกัน	ซึ่งรังสีทั้ง	2	 เส้น	 เรียกว่า	“แขนของมุม”	และจุดปลาย	 เรียกว่า	

“จุดยอดมุม”

   
!"#

   
!"#

   
!"#
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รูปเรขาคณิตสามมิติ

ชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

รูปเรขาคณิตสามมิติ ลักษณะส�าคัญ

ปริซึม •	 มีหน้าตัด/ฐาน	2	หน้า	เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ		

(รูปร่างเหมือนกัน	และขนาดเท่ากัน)	และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน	

•	 มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม

•	 เรียกชื่อตามหน้าตัด/ฐาน	เช่น	ปริซึมสามเหลี่ยม	ปริซึมสี่เหลี่ยม

ข้อสังเกต	:	

1.	จ�านวนหน้าข้าง	=	จ�านวนด้านของฐาน
2.	จ�านวนหน้าทั้งหมด	=	จ�านวนหน้าข้าง	+	2

พีระมิด •	 มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม

•	 มียอดแหลม	ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน

•	 มีหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม	และมีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม

•	 เรียกชื่อตามฐาน	เช่น	พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม	พีระมิดฐานหกเหลี่ยม

ข้อสังเกต	:	

1.	จ�านวนหน้าข้าง	=	จ�านวนด้านของฐาน
2.	จ�านวนหน้าทั้งหมด	=	จ�านวนหน้าข้าง	+	1

ทรงกระบอก •	 มีหน้าตัด/ฐาน	2	หน้า	เป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการ	(รัศมียาว	

เท่ากัน)	และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน

กรวย •	 มีฐานเป็นวงกลม

•	 มียอดแหลม	ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน

•	 มีส่วนของเส้นตรงต่อระหว่างจดุบนขอบของฐานกบัจดุทีเ่ป็นยอดแหลม

ทรงกลม •	 มีผิวโค้งเรียบ	และทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ

เท่ากัน

•	 ไม่มีฐาน
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กลุ่มพืช

การจ�าแนกพืช สามารถใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจ�าแนก ได้แก่

1. พืชดอก

2. พืชไม่มีดอก

ส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกท�าหน้าที่แตกต่างกัน โดยแต่ละส่วนมีหน้าที่ ดังนี้

1. ราก ท�าหน้าที่ดูดน�้าและธาตุอาหารขึ้นไปยังล�าต้น 

2. ล�าต้น ท�าหน้าที่ล�าเลียงน�า้ต่อไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช 

3. ใบ ท�าหน้าที่สร้างอาหาร อาหารที่พืชสร้างขึ้น คือ น�า้ตาล ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้ง

4. ดอก ท�าหน้าที่สืบพันธุ์ ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และ

เกสรตัวเมีย ซึ่งส่วนประกอบแต่ละส่วนของดอกท�าหน้าที่แตกต่างกัน

• กลีบเลี้ยง มักมีสีเขียว ห่อหุ้มป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนอื่น ๆ และช่วยในการสังเคราะห์แสง

• กลีบดอก มีสีสันต่าง ๆ สวยงาม ช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร

• เกสรตัวผู้ มีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ มีอับเรณูอยู่ปลายก้านเป็นถุงมี 2 พู เมื่อดอกเจริญเติบโต

เต็มที่ถุงเรณูจะแตกออก ละอองเรณูจะปลิวไปผสมกับเกสรตัวเมีย

• เกสรตัวเมีย มีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ที่ยอดเกสรตัวเมียมีน�า้หวานเหนียว ๆ และขนคอย

ดักจับละอองเรณู และมีรังไข่ ซึ่งภายในมีออวุล และภายในออวุลมีเซลล์ไข่ ซึ่งท�าหน้าที่เป็นเซลล์

สืบพันธุ์เพศเมีย

 เกสรตัวผู้         เกสรตัวเมีย

 กลีบดอก

 ออวุล          กลีบเลี้ยง

ประเภทของดอก

1. ดอกสมบูรณ์ คือ ดอกที่มีครบทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย 

 เช่น ชบา ต้อยติ่ง มะเขือ ผักบุ้ง มะลิ ดอกบัว อัญชัน พู่ระหง

2. ดอกไม่สมบูรณ์ คือ ดอกที่มีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง 4 ส่วน เช่น มะละกอ ต�าลึง ข้าวโพด แตงกวา  

หน้าวัว เฟื่องฟ้า กล้วยไม้ บวบ แตงกวา ฟักทอง
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43

ทบทวน
วิชาภาษาไทย 

Thai

เสียงในภาษาและพยางค์
เสียงในภาษา	 เสียงที่มนุษย์ใช้พูดจากัน	 ตัวอักษร	 สัญลักษณ์ที่ใชแ้ทนเสียง

	 	 	 	 เสียงสระ	+	พยัญชนะ	+	วรรณยุกต์	 	 สระ	+	พยัญชนะ	+	วรรณยุกต์

สระ

สระ	มี	๒๑	รูป	ได้แก่

ะ	 วิสรรชนีย์

า	 ลากข้าง

-ิ	 พินทุ์อิ

‘	 ฝนทอง

“	 ฟันหนู

o	 หยาดน�า้ค้าง,	นิคหิต

-ุ	 ตีนเหยียด

-ู	 ตีนคู้

-ั	 ไม้ผัด,	ไม้หันอากาศ

-็	 ไม้ไต่คู้

ใ	 ไม้ม้วน

ไ	 ไม้มลาย

เ	 ไม้หน้า

โ	 ไม้โอ

อ	 ตัว	อ

ว	 ตัว	ว

ย	 ตัว	ย

ฤ	 ตัว	ฤ

ฤๅ	 ตัว	ฤๅ

ฦ	 ตัว	ฦ

ฦๅ	 ตัว	ฦๅ

สระ	มี	๒๑	เสียง	แบ่งเป็น	๓	ชนิด	ได้แก่

๑.	 เสียงสระแท้	คือ	เสียงสระที่เปล่งเป็นเสียงสระเดียวตลอดพยางค	์มี	๑๘	เสียง

	 ได้แก่	-ะ,		-า,		-ิ,		-ี,		-ึ,	-ื,		-ุ,		-ู,	เ-ะ,	เ-,	แ-ะ,	แ-,	โ-ะ,	โ-,	เ-าะ,	-อ,	เ-อะ,		เ-อ

๒.	 เสียงสระประสม	คือ	เสียงสระที่ต้องเปล่งเสียงสระเดี่ยว	๒	เสียงต่อเนื่องกัน	มี	๓	เสียง

	 ได้แก่	เ-ีย	(อี	+	อา),	เ-ือ	(อือ	+	อา),	-ัว	(อู	+	อา)

๓.	 สระเกิน	คือ	สระที่ไม่ได้จัดเป็นเสียงสระ	เนื่องจากมีเสียงซ�า้กับเสียงสระแท	้มี	๘	เสียง

	 ได้แก่	-ำ,	ใ-,	ไ-,	เ-า,	ฤ,	ฤๅ,	ฦ,	ฦๅ
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คําราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำแปล

พระกฤษฎี
เอว

บั้นพระองค์

พระกรรณ หู/ใบหู

พระโอษฐ์ ปาก/ริมฝีปาก

พระชานุ เข่า

พระปราง แก้ม

พระเนตร
ดวงตา

พระจักษุ

พระนาสิก/พระนาสา จมูก

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำแปล

พระอัยกา ปู่/ตา

พระอัยยิกา ย่า/ยาย

พระปัยกา ปู่ทวด/ตาทวด

พระชนก
พ่อ

พระราชบิดา

พระชนนี
แม่

พระราชมารดา

พระเชษฐภคินี พี่สาว

พระเชษฐา พี่ชาย

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำแปล

พระปฤษฎางค์
หลัง

พระขนอง

พระศอ คอ

พระบาท เท้า

พระชงฆ์ แข้ง

พระเพลา ขา/ตัก

พระที่นั่ง ก้น

พระพักตร์  ใบหน้า

พระโลมา ขน

ค�ำรำชำศัพท์ ค�ำแปล

พระขนิษฐา น้องสาว

พระอนุชา น้องชาย

พระปัยยิกา ย่าทวด/ยายทวด

พระราชโอรส
ลูกชาย

พระเจ้าลูกยาเธอ

พระราชธิดา
ลูกสาว

พระเจ้าลูกเธอ

พระราชนัดดา หลานชาย/หลานสาว

พระราชปนัดดา เหลน
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Pronoun
pronoun หรอืค�ำสรรพนำม คอื ค�ำทีใ่ช้แทนค�ำนำมเพ่ือเรียกคน สัตว์ ส่ิงของ สถำนที ่ส่ิงทีเ่ป็นนำมธรรม หรอื

ส่ิงต่ำง ๆ  ทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วเพ่ือเล่ียงกำรกล่ำวซ�ำ้ โดยประเด็นส�ำคญัเกีย่วกบัสรรพนำมทีมั่กน�ำไปออกข้อสอบ ได้แก่

1) Personal Pronoun หรือบุรุษสรรพนำม เป็นค�ำที่ใช้เรียกแทนผู้พูด (บุรุษที่ 1) ผู้ฟัง (บุรุษที่ 2) และ

ผู้ที่ถูกกล่ำวถึง (บุรุษที่ 3) โดยสำมำรถแบ่งรูปศัพท์ตำมหน้ำที่ได้ 2 แบบ คือ รูปประธำน (subject) 

และรูปกรรม (object) ทั้งน้ีข้อสอบส่วนใหญ่มักก�ำหนดให้ผู้เข้ำสอบเลือกบุรุษสรรพนำมไปใช้ให้ 
ถูกต้องตำมหน้ำที่ประธำนหรือกรรม

2) Possessive Pronoun หรอืสรรพนำมแสดงควำมเป็นเจ้ำของ เป็นค�ำทีใ่ช้เรียกแทนส่ิงต่ำง ๆ  ซึง่ถกูขยำย

ด้วยค�ำคุณศัพท์แสดงควำมเป็นเจำ้ของ (possessive adjective) เช่น ค�ำว่ำ mine ซึ่งใช้แทน my pen  
ค�ำวำ่ yours ซึ่งใช้แทน your pencil และค�ำว่ำ ours ซึ่งใช้แทน our rulers ด้วยเหตุนี้ นอกจำกสรรพนำม

แสดงควำมเป็นเจ้ำของแล้ว จงึควรรู้จกัค�ำคณุศพัท์แสดงควำมเป็นเจ้ำของด้วย เพ่ือให้สำมำรถแยกควำม

แตกต่ำงและใช้ได้อยำ่งถูกต้อง

3) Reflexive Pronoun หรือสรรพนำมสะท้อน เป็นค�ำที่ถูกใช้เม่ือประธำนและกรรมของประโยคเป็นส่ิง

เดียวกัน หรือถูกใช้เพื่อสะท้อนวำ่ประธำนเป็นผู้กระท�ำกิริยำนั้น ๆ ด้วยตนเอง

Personal Pronoun
Possessive Adjective Possessive Pronoun Reflexive Pronoun

Subject Object

I me my mine myself

you you your yours yourself/yourselves

he him his his himself

she her her hers herself

it it its its itself

we us our ours ourselves

they them their theirs themselves

4) Relative Pronoun หรือประพันธสรรพนำม ได้แก่ who, whom, whose, which, that เป็นค�ำที่ใช้แทน

ค�ำนำมเพ่ือเช่ือมประโยคหลัก (independent clause) และอนุประโยค (dependent clause) ซึ่งมี 
ค�ำนำมนั้น ๆ อยู่เข้ำด้วยกัน โดยอนุประโยคจะท�ำหน้ำที่ขยำยควำมหมำยของค�ำนำมในประโยคหลัก 

มีหลักกำรใช้ดังนี้
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จงท�ำเครื่องหมำย X เลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง (ระยะเวลำท�ำข้อสอบ 90 นำที)

1. ค่าประมาณจ�านวนเต็มแสนของ 1,351,029 มีค่ามากกว่าค่าประมาณจ�านวนเต็มหมื่นของ 281,257 

เท่ากับข้อใด

ก. 1,020,000 ข. 1,120,000 ค. 1,030,000 ง. 1,130,000

2. ถ้า X + 3,640 = 5,900 และ 6Y = 1,020 แล้ว ค่าของ 3X + 2Y เท่ากับข้อใด

ก. 6,070 ข. 6,920 ค. 7,120 ง. 7,670

3. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก. (3 × 210) – 170 = 3 × (210 – 170) ข. 2,565 + (450 × 2) < 3,465 – (225 × 4) 

ค. (544 ÷ 4) × 2 > 544 ÷ (4 × 2) ง. 2,022 × (34 ÷ 2) = 2,022 ÷ (34 × 2) 

4. ความสูงของนักเรียน 8 คน เป็นดังน้ี 130, 128, 141, 134, 137, 140, 140, 135 เซนติเมตร  

อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้เป็นเท่าใด

ก. 133.250 เซนติเมตร   ข. 135.625 เซนติเมตร

ค. 138.105 เซนติเมตร   ง. 140.012 เซนติเมตร

5. ค่าเฉลี่ยของน�า้หนักปลาที่ขายได้ในแต่ละวันเท่ากับ 50 กิโลกรัม แม่ค้าจดบันทึกในแต่ละวันไว้ได้ดังนี้ 

55, 60, 52, 48, 42, 45, 53, 45, 50, X ในวันสุดท้ายแม่ค้าขายปลาได้กี่กิโลกรัม

ก. 50 กิโลกรัม ข. 52 กิโลกรัม ค. 55 กิโลกรัม ง. 60 กิโลกรัม

แนวข้อสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 

Math
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6. เม่ือสามปีที่แล้วพร้อมและพราวมีอายุเป็น 2:3 ในปัจจุบันพร้อมและพราวมีอายุเป็น 4:5 จงหาว่าใน

ปัจจุบันพราวมีอายุเต็มกี่ปี

ก. 6 ปี ข. 7 ปี ค. 8 ปี ง. 9 ปี

7. โรงเรียนแห่งหนึ่งจะเปิดสัญญาณแจ้งเตือนเวลา 3 เสียง 

โดย เสียงที่ 1 จะดังทุก ๆ 30 นาที 

  เสียงที่ 2 จะดังทุก ๆ 45 นาที 

และ เสียงที่ 3 จะดังทุก ๆ 60 นาที

ถ้าสัญญาณเตือนเวลาดังพร้อมกันครั้งแรกเมื่อ 08:00 น. จงหาว่าจะดังพร้อมกันครั้งที่สองเมื่อใด

ก. 11:00 น. ข. 11:30 น. ค. 12:00 น. ง. 12:30 น.

8. จงหาผลคูณของจ�านวนเต็มสองจ�านวนเมื่อ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของทั้งสองจ�านวนเท่ากับ 1 และ 960 

ตามล�าดับ

ก. 900 ข. 960 ค. 1020 ง. 1200

9. ลุงแดงต้องการขุดบ่อเลี้ยงปลาสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างด้านละ 14 เมตร ลึก 5 เมตร ถ้าฝนตกน�า้เต็มบ่อ

พอดี น�้าในบ่อจะมีปริมาตรเท่าใด

ก. 700 ลูกบาศก์เมตร   ข. 850 ลูกบาศก์เมตร

ค. 980 ลูกบาศก์เมตร   ง. 1000 ลูกบาศก์เมตร

10. ถนนเส้นตรงมีต้นไม้ระหว่างทางเป็นระยะโดยเร่ิมต้นจากหมู่บ้าน A ไปส้ินสุดทีห่มู่บ้าน B ซึง่ต้นไม้ปลูก

ห่างกันดังนี้ 350 เมตร, 250 เมตร, 300 เมตร, 420 เมตร, 200 เมตร, 240 เมตร, 150 เมตร, 360 

เมตร ตามล�าดบั ถ้าทางการต้องการจดัระเบียบถนนใหม่โดยเพิ่มระยะของต้นไม้เท่ากัน อยากทราบว่า

จะปลูกต้นไม้ห่างกันเฉลี่ยกี่เมตร

ก. 283.75 เมตร ข. 295.47 เมตร ค. 310.70 เมตร ง. 315.55 เมตร

11. ณดลซื้อปากกามา 2 โหล ราคาโหลละ 135 บาท ซื้อดินสอมา 3 โหล ราคาโหลละ 108 บาท ณดลขาย

ปากกาด้ามละ 18 บาท ขายดินสอแท่งละ 10 บาท ณดลจะได้ก�าไรจากการขายทั้งหมดเท่ากับข้อใด 

ต่อไปนี้

ก. 174 บาท ข. 198 บาท ค. 213 บาท  ง. 250 บาท

12. เทปมีความยาวหน้ากล่องระบุไว้ว่ายาว 35 เมตร ก้องภพใช้เทปนี้วันละ 2.5 เมตร ภูมิใช้เทปนี้วันละ 

1.2 เมตร อยากทราบว่าเทปจะสามารถใช้ได้มากที่สุดกี่วัน ถ้าก้องภพและภูมิใช้เทปทุกวัน

ก. 5 วัน ข. 7 วัน ค. 9 วัน ง. 11 วัน
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จงท�ำเครื่องหมำย X เลือกค�ำตอบที่ถูกต้อง (ระยะเวลำท�ำข้อสอบ ๖๐ นำที)

๑. ข้อใดใช้สระเดี่ยว

ก.	 เปรี้ยว	 ข.	 ขรัว	 ค.	 คร้าน	 ง.	 ไล่

๒. ข้อใดมีทั้งสระประสมและสระเกิน

ก.	 สาย	ไฝ	 ข.	 สูตร	เหลี่ยม	 ค.	 พร	เดิน	 ง.	 เพื่อน	ฉ�่า

๓. ข้อใดใช้ตัวสะกดมาตราเดียวกันทุกค�า

ก.	 สิญจน์	อูฐ	 ข.	 กอปร	บัตร	 ค.	 เกียรต	ิโยชน์	 ง.	 สูตร	หาร

๔. ข้อใดใช้อักษรสูงเป็นพยัญชนะต้น

ก.	 ข้าว	 ข.	 อาจ	 ค.	 ภูต	 ง.	 เจ๊ง

๕. ข้อใดสะกดถูก

ก.	 อ�ามหิต	 ข.	 อินทร์ธนู	 ค.	 ไศยศาสตร์	 ง.	 อินทผาลัม

๖. ข้อใดเป็นอักษรน�าทุกค�า

ก.	 คลื่น	สลาย	 ข.	 จวัก	ตลอด	 ค.	 ตลิ่ง	ปราศ	 ง.	 ทราย	สบู่

๗. ข้อใดมีอักษรควบแท้ทุกค�า

ก.	 ผลิ	ปลัด	 ข.	 สรวง	สร่าง	 ค.	 ตรวจ	จรัล	 ง.	 พร้า	คลี่

๘. ข้อใดเป็นค�าเป็นทั้งสองพยางค์

ก.	 กระต่าย	 ข.	 ปรับเปลี่ยน	 ค.	 ผลีผลาม	 ง.	 ครอบคลุม

แนวข้อสอบ
วิชาภาษาไทย ชุดที่ ๒

Thai
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ข้อสอบคณ
ิตศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์
ข้อสอบภาษาไทย

ข้อสอบสังคมศึกษา
ข้อสอบภาษาอังกฤษ

๙. ข้อใดเป็นค�าตายทั้งสองค�า

ก.	 โปรด	ทุน	 ข.	 สินธุ์	เพรียก	 ค.	 ลาภ	โรค	 ง.	 จร	ทราบ

๑๐. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เรียงล�าดับตรงกับค�าว่า	“ซ่อนหา”

ก.	 ฝั่งโขง	 ข.	 จิ้มจุ่ม	 ค.	 เฉิดฉิน	 ง.	 ที่หมาย

๑๑. ข้อใดเป็นค�ามูลทุกค�า

ก.	 จรัส	ขจร	 ข.	 สมัย	ต้นทาง	 ค.	 ไฟแช็ก	หนทาง	 ง.	 ฟกช�้า	สนุก

๑๒. ข้อใดเป็นค�าประสมทุกค�า

ก.	 ต่อยตี	กระโดด	 ข.	 ให้ท่า	รถด่วน	 ค.	 ถดถอย	แม่หม้าย	 ง.	 ท่าทาง	ตรวจตรา

๑๓. ข้อใดเป็นค�าซ้อนทุกค�า

ก.	 ถาโถม	วางมาด	 	 	 ข.	 พื้นฐาน	ยกยอ

ค.	 รูปภาพ	สายไฟ	 	 	 ง.	 สดใส	คนนอก

๑๔. ข้อใดมีทั้งค�าประสมและค�าซ้อน

ก.	 เปลี่ยนแปลง	กระดาน	 	 ข.	 บอบช�้า	ฝากฝัง

ค.	 โต๊ะจีน	จุดจบ	 	 	 ง.	 มุ่งหมาย	ไม้ประดับ

๑๕. ข้อใดใช้ค�าซ�า้ได้ถูกต้อง

ก.	 วัน	ๆ	เธอจะไม่ท�าอะไรเลยหรือไง	 ข.	 คน	ๆ	นี้มีเพื่อนเยอะแยะเลย

ค.	 เธอจะไปกับใคร	ๆ	คนนั้นมาหรือยัง		 ง.	 ประเทศ	ๆ	ไหนก็เหมือนกันหมด

๑๖. ค�าที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดเป็นค�านามชี้เฉพาะ

ก.	 ประเทศไทยอยู่ที่นี่	 	 	 ข.	 แม่ของฉันก�าลังแต่งตัว

ค.	 ฉันชอบไปญี่ปุ่นมาก		 	 ง.	 หนทางยังอีกยาวไกล

๑๗. ข้อใดมีสมุหนาม

ก.	 เขาเจอนกหลายฝูง	 	 	 ข.	 กลุ่มคนตรงนั้นท�าอะไร

ค.	 ตึกนี้มีคนอยู่จ�านวนมาก	 	 ง.	 ฉันมีคนอยู่หลายฝ่าย

๑๘. ข้อใดไม่ใช่อาการนาม

ก.	 การออกก�าลังกาย	 	 	 ข.	 การเงิน

ค.	 ความเจ็บป่วย	 	 	 ง.	 ความคิด
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ข้อ ค�ำตอบ อธิบำย

1 ข้อ ข ค่าประมาณจ�านวนเต็มแสนของ 1,351,029 เท่ากับ 1,400,000

ค่าประมาณจ�านวนเต็มหมื่นของ 281,257 เท่ากับ 280,000

นั่นคือ 1,400,000 – 280,000 = 1,120,000

2 ข้อ ค จาก X + 3,640 = 5,900   และ 6Y = 1,020

              X = 5,900 – 3,640          Y = 1,020 ÷  6

          = 2,260             = 170

จะได้ว่า 3X + 2Y = (3 × 2,260) + (2 × 170) 

   = 6,780 + 340

   = 7,120

3 ข้อ ค ก. (3 × 210) – 170 = 460 ข. 2,565 + (450 × 2) = 2,565 + 900 = 3,465

 3 × (210 – 170) = 120  3,465 – (225 × 4) = 3,465 – 900 = 2,565

นั่นคือ 460 ≠  120 นั่นคือ 3,465 > 2,565

ค. (544 ÷ 4) × 2 = 136 × 2 = 272 ง. 2,022 × (34 ÷ 2) = 2,022 × 17 = 34,374

 544 ÷ (4 × 2) = 544 ÷ 8 = 68  2,022 ÷ (34 × 2) = 2,022 ÷ 68 = 29.74

นั่นคือ 272 > 68  นั่นคือ 34,375 ≠  29.74

4 ข้อ ข ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ÷ จ�านวนข้อมูลทั้งหมด

           = (130 + 128 + 141 + 134 + 137 + 140 + 140 + 135) ÷ 8

           = 1,085 ÷ 8

           = 135.625

Math

เฉลยแนวข้อสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
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ข้อ ค�ำตอบ อธิบำย

๑ ข้อ ค เปรี้ยว ขรัว ใช้สระประสม ส่วนค�ำวำ่ ไล่ ใช้สระเกิน

๒ ข้อ ง ค�ำวำ่ เพื่อน เป็นสระประสม ค�ำวำ่ ฉ�่ำ เป็นสระเกิน

๓ ข้อ ค เกียรติ โยชน์ ใช้แม่กดเป็นตัวสะกด

๔ ข้อ ก ค�ำวำ่ ข้ำว เพรำะ ข เป็นอักษรสูง

๕ ข้อ ก แก้ไขเป็น อินทรธนู, ไสยศำสตร์ และอินทผลัม ตำมล�ำดับ

๖ ข้อ ข คลื่น ปรำศ เป็นอักษรควบแท้ ส่วนค�ำว่ำ ทรำย เป็นอักษรควบไม่แท้

๗ ข้อ ง ปลัด จรัล เป็นอักษรน�ำ ส่วนค�ำว่ำ สรวง สรำ่ง เป็นอักษรควบไม่แท้

๘ ข้อ ค ข้ออื่น ๆ พยำงค์แรกเป็นค�ำตำย

๙ ข้อ ค ทุน สินธุ์ จร เป็นค�ำเป็น

๑๐ ข้อ ง เสียงโท และจัตวำ ตำมล�ำดับ

๑๑ ข้อ ก ต้นทำง ไฟแช็ก หนทำง ฟกช�้ำ ไม่ใช่ค�ำมูล

๑๒ ข้อ ข ต่อยตี ถดถอย ท่ำทำง ตรวจตรำ เป็นค�ำซ้อน ส่วนค�ำวำ่ กระโดด เป็นค�ำมูล

๑๓ ข้อ ข วำงมำด สำยไฟ คนนอก เป็นค�ำประสม

Thai

เฉลยแนวข้อสอบ
วิชาภาษาไทย ชุดที่ ๒
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