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 ตอนที่ 1 (มี 10 ขอ ขอละ 4 คะแนน) 
 1) ให  เปนจํานวนนับ และมี y เปนจํานวนนับที่ทําให 

   จงหาผลบวกของสมาชิกของ T

 2) วงรีรูปหนึ่งมีจุดศูนยกลางอยูที่จุดกําเนิดและแกนเอกอยูบนแกน Y ความยาวแกนโทเทากับ 6 และความเยื้อง

ศูนยกลางเทากับ 0.8 จงหาความชัน m > 0 ของเสนตรงที่เชื่อมระหวางจุดโฟกัสหนึ่งของวงรีกับจุดศูนยกลาง

ของไฮเพอรโบลา 

 3) จงหา x ที่สอดคลองกับสมการ 

 4) จงหาอัตราสวนรวม r ของอนุกรมเรขาคณิตที่เปนอนุกรมคอนเวอรเจนต ที่ทําใหพจนที่ n เปนสามเทาของ

ผลบวกของอนุกรมตั้งแตพจนถัดไป

 5) ให x เปนจํานวนเต็มบวกซึ่งเมื่อเขียน x ในรูปตัวเลขฐาน 5 แลวจะได x = (1234)5 จงหาเศษเหลือ

เมื่อหาร 4x ดวย 11

 6) ถา a เปนจํานวนอตรรกยะที่ทําใหคําตอบของสมการ

   เปนจํานวนเต็มแลว 

  จงหาคา a (กําหนดให )

 7) จากรูปให ABC เปนสามเหลี่ยมที่ DE ขนานกับ BC โดยกําหนดให AE = DB = 1 และ AD = 2 จงหา (BC)2

     

 8) กาํหนดให  โดยที ่  และ  จงหาผลบวกของรากทัง้หมดของ  
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 9) กําหนดให  จงหาคา B ที่ทําให  และ 

 10) กําหนดให A และ B เปนเหตุการณใดๆ ในปริภูมิตัวอยางให 

จงหาคาของ 

 ตอนที่ 2 (มี 20 ขอ ขอละ 3 คะแนน) 
 1) ถาเศษเหลือที่ไดจากการหาร  ดวย  เทากับ -7 แลว เซตคําตอบของอสมการ  

   เทากับขอใด

  1.       2.      3.   4. 

 2) ให p แทนประพจน สําหรับทุกจํานวนนับ n จะได  เปนจํานวนจริงบวก 

  q แทนประพจน มี n เปนจํานวนเต็มที่ทําให  เปนจํานวนเต็ม 

  และ r และ s เปนประพจนใดๆ 

  พิจารณาคาความจริงของประพจนตอไปนี้

  ก.  ประพจน  มีคาความจริงเปนจริง

  ข.  ประพจน  มีคาความจริงเปนเท็จ

  ขอใดถูก

  1.  ก. ถูก และ ข. ถูก   2. ก. ถูก และ ข. ผิด  3.  ก. ผิด และ ข. ถูก  4. ก. ผิด และ ข. ผิด

 3) ถา A และ B เปนสับเซตของจํานวนเต็มบวก โดยที่  และ A มีสมาชิก 

3 ตัว แลวความเปนไปไดของเซต A และ B มีทั้งหมดกี่กรณี

  1.  1      2.  2      3. 3      4. 4

 4) กําหนดให ถา  เมื่อ I เปนเมตริกซเอกลักษณแลว  มีคาเทากับขอใด

  1.  3      2.  4      3.  5      4.  6

 5) ให A และ B เปนเมตริกซจัตุรัสที่มีมิติเดียวกัน ซึ่ง , ,  และ 

 แลว  มีคาเทากับขอใด

  1.      2.      3.  4      4.  6

 6) ให O เปนจุดศูนยกลางของวงกลมที่มีรัศมี  ซึ่งผานจุด  และสัมผัสแกน x และแกน y ที่จุด A 

และจุด B ตามลําดับ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม OAB เทากับขอใด

  1.  10.5     2.  12.5     3.  14.5     4.  16.5
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 7) กําหนด  และ  ถา  แลว  เทากับขอใด

  1.      2.       3.       4. 

 8) ให  เปนดานของสามเหลี่ยม ABC และ  

  พิจารณาขอความตอไปนี้

  ก.  โคไซนของมุม BAC เทากับ  

  ข.  พื้นที่สามเหลี่ยม ABC เทากับขนาดของเวกเตอร 

  ขอใดถูก

  1.  ก. ถูก และ ข. ถูก   2.  ก. ถูก และ ข. ผิด  3.  ก. ผิด และ ข. ถูก   4.  ก. ผิด และ ข. ผิด

 9) จํานวนคําตอบของ  ในชวง  มีกี่คําตอบ

  1.  1      2.  2      3.  3      4.  4

  10) กําหนดให

      

  โดยใชกราฟของฟงกชัน พิจารณาวาขอใดผิด

  1.  f เปนฟงกชันไมตอเนื่องที่ x = 1     2. f มีคาสูงสุดสัมบูรณที่ x = 1

  3.            4.  

 11) ถา  แลว  มีคาเทากับขอใด

  1.       2.  4      3.       4.  8

 12) กําหนดสมการจุดประสงค คือ P = 4x + y

  และอสมการขอจํากัด คือ   x + y ≤ 4

          x + 3y ≥ 6

          3x + y ≤ 6

                  x ≥ 0

        และ         y ≥ 0 

  ถา A(x1, y1) และ B(x2, y2) เปนจุดมุมที่ไดจากอสมการขอจํากัด และเปนจุดที่ใหคา P มากที่สุดและนอย

ที่สุดตามลําดับแลว ผลคูณของ x1 และ x2 มีคาเทากับขอใด

  1.  3      2.  4      3.  5      4.  6
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 13) การสอบวิชาภาษาอังกฤษครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม 80 คะแนน คาสัมประสิทธ์ิการแปรผันของคะแนนสอบ

มีคาเทากับ 0.25 และคาความแปรปรวนของคะแนนสอบเทากับ 100 คะแนน2 กัลยาและปราณีเปนนักเรียน

ที่เขาสอบครั้งนี้ไดคะแนนสอบรวมกัน 120 คะแนน ถาคามาตรฐานของคะแนนสอบของกัลยามีคาเทากับ 0.8 

แลวคามาตรฐานของคะแนนสอบของปราณีตางจากของกัลยาเทากับขอใด

  1.  0.7     2.  1.5      3.  2.4      4.  3.2

 14) ในการคดัเลอืกนกัศกึษา เพือ่เปนตวัแทนมหาวทิยาลยัไปประกวดการพูดสนุทรพจนครัง้หน่ึง มผีูสอบผานรอบแรก

จํานวน 10 คน ในจํานวนนี้เปนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรจํานวน 6 คน ที่เหลือเปนนักศึกษาคณะอื่นๆ 

ถาสุมนกัศกึษาทีผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจาํนวน 3 คนเพือ่เขารบัการสมัภาษณ จาํนวนวธิทีีจ่ะสุมไดนกัศกึษา

คณะมนุษยศาสตรอยางนอย 1 คนเทากับขอใด

  1.  20     2.  36      3.  60      4.  116

 15) กลองใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีแดง 1 ลูก สีดํา 2 ลูก และสีขาว 3 ลูก สุมหยิบลูกบอลในกลองจํานวน 2 ลูก 

โดยหยบิทลีะลกู และไมใสลูกบอลกลบัคนืลงไปในกลองกอนหยิบครัง้ตอไป ความนาจะเปนทีจ่ะหยบิไดลกูบอล

สีขาวไมเกิน 1 ลูกเทากับขอใด

  1.  0.8     2.  0.6      3.  0.4      4.  0.2

 16) สัมประสิทธิ์ของ x12 จากการกระจาย  มีคาเทากับขอใด

  1.  7      2.  8      3.  15      4.  56

 17) การทดสอบความสามารถทางวิชาการครั้งหนึ่ง มีนักเรียนเขาสอบ 500 คน โดยมีคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน

สอบเทากับ 60 คะแนน และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15 คะแนน ถาคะแนนสอบมีการแจกแจงปกติ และวินัย 

วิชัย วิไล เปนผูเขาสอบในครั้งนี้ สอบไดคะแนน 75, 90 และ 45 คะแนนตามลําดับ

  พิจารณาขอความตอไปนี้

  ก.  มีผูเขาสอบที่ไดคะแนนระหวางวินัยและวิชัยจํานวน 68 คน

  ข.  คะแนนสอบของวิไลตรงกับตําแหนงควอไทลที่ 1

  กําหนดใหพื้นที่ใตเสนโคงปกติมาตรฐานเปนดังตาราง

ชวงคะแนนมาตรฐาน 0.0-0.1 0.0-0.5 0.0-1.0 0.0-1.5 0.0-2.0

พื้นที่ใตเสนโคงปกติมาตรฐาน 0.0398 0.1915 0.3413 0.4332 0.4772

  ขอใดถูก

  1.  ก. ถูก และ ข. ถูก   2.  ก. ถูก และ ข. ผิด  3.  ก. ผิด และ ข. ถูก  4.  ก. ผิด และ ข. ผิด

 18) ขอมูลในตารางตอไปน้ี แสดงดัชนีราคาผูบริโภคและรายไดตอเดือนของนายนิธิพนธ ซึ่งเปนพนักงานบริษัท

แหงหนึ่ง ในชวงระยะเวลาตางๆ ดังนี้



5ÃÇÁ¢ŒÍÊÍº ¤³ÔµÈÒÊµÃ� â¤ÇµÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 11 ¾.È.

¢ŒÍÊÍºâ¤ÇµÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2549
ªØ´·Õ่ 1

ป พ.ศ. ดัชนีราคาผูบริโภค รายไดตอเดือน (บาท)

2540

2545

2546

2547

100

102

105

120

10,000

10,300

10,500

10,800

  (กําหนดใหป พ.ศ. 2540 เปนปฐาน)

  รายไดที่แทจริงของนายนิธิพนธในป พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นหรือลดลงรอยละเทาไร เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2540

  1.  เพิ่มขึ้นรอยละ 10   2. เพิ่มขึ้นรอยละ 20  3.  ลดลงรอยละ 10   4.  ลดลงรอยละ 20

 19) ขอความใดถูกตอง

  1.  ความแปรปรวนของขอมูลชุดใดๆ มีคามากกวาศูนยเสมอ

  2.  ขอมูลที่ประกอบดวย 6, 7, 8, 8, 9, 12 มีคามัธยฐานมากกวาฐานนิยม

  3.  คากลางที่มีความเหมาะสมสําหรับขอมูล ท่ีมีบางคาสูงหรือต่ํากวาขอมูลตัวอ่ืนๆ คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต 

  เนื่องจากตองใชขอมูลทุกตัวมาคํานวณ

  4.  เสนโคงความถ่ีทีมี่ลกัษณะเบลาดมาทางซาย คากลางทีม่คีาสงูสดุ คอื ฐานนยิม รองลงมา คือ มัธยฐานและ

  คาเฉลี่ยเลขคณิตตามลําดับ

 20) ขอมูลในตารางที่กําหนดใหตอไปนี้ เปนปริมาณการสงออกอาหารทะเลแชแข็งชนิดหนึ่งในชวงป พ.ศ. 2543-

2547 (หนวย : พันตัน)

ป พ.ศ. 2543 2544 2545 2546 2547

ปริมาณการสงออก (พันตัน) 5 6 8 9 12

  กําหนดใหความสัมพันธเชิงฟงกชัน ระหวางปริมาณการสงออกและชวงเวลาของขอมูลนี้ มีลักษณะเปน

เชิงเสนตรง คาดวาปริมาณการสงออกอาหารทะเลแชแข็งในป พ.ศ. 2549 ควรเปนเทาไร (พันตัน)

  1.  13.1     2.  13.9     3.  14.5     4.  14.8
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เฉลย ตอนที่ 1 
 1) ตอบ 190

  วิธีทํา  จากโจทยที่กําหนดให

       เปนจํานวนนับ และมี y เปนจํานวนนับที่ทําให 

      จะไดวา 

         

         

       โดยอสมการที่กําหนดจะเปนจริงเมื่อ

           และ  

                  และ       ใชได y เปนจํานวนนับ 

      จะได       =  และจะได 

      ดังนั้น เซตคําตอบของ x และ y คือ 

      จากสูตรผลบวก 

      ผลบวกของ  

 2) ตอบ 2.50

  วิธีทํา  วงรีรูปหนึ่งมีจุดศูนยกลางอยูที่จุดกําเนิดและแกนเอกอยูบนแกน Y

      จะไดสมการวงรี คือ 

      ความยาวแกนโทเทากับ   จะได  

      ความเยื้องศูนย    จะได  

      จากความสัมพันธของวงรี  หรือ 

           

           

           

      

         

      ดังนั้น a = 5 และจะได 

      จุดโฟกัส คือ เสนอวา (0,-c) = (0,-4) และ (0,-c) = (0,4)

      หาจุดศูนยกลางของไฮเพอรโบลา 
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      นั่นคือ จุดศูนยกลางของไฮเพอรโบลา คือ (2,1)  

      ดังนั้น ความชันของเสนตรงที่ลากผานจุด  และ  จะมีคาเทากัน

      จากสูตร 

 3) ตอบ 16.00

  วิธีทํา

  จากสมการที่กําหนดให  

  นํา x คูณตลอดได

        เพราะวา  

   จะเห็นวาเปนลําดับเลขคณิต  

   จากสูตรลําดับเลขคณิต 

          

          

             

               พจน

  จากสูตรผลบวกของลําดับเลขคณิต 

               

                   นํา x หารตลอดได เพราะ x ≠ 0

                 

                 

       

 4) ตอบ 0.25

  วิธีทํา  โจทยกําหนดอัตราสวนรวม r ของอนุกรมเรขาคณิตที่เปนอนุกรมคอนเวอรเจนต ที่ทําใหพจนที่ n 

    เปนสามเทาของผลบวกของอนุกรมตั้งแตพจนถัดไป

       กําหนดใหอนุกรมเรขาคณิตเปนดังนี้
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    จากพจนที่ n เปน 3 เทาของผลบวกของอนุกรมถัดไป

        

       

      

    นํา  หารตลอดจะไดวา

          

                  อนุกรมอนันตของเรขาคณิต 

         

                 ดังนั้น  

 5) ตอบ 6.00

  วิธีทํา  ให x เปนจํานวนเต็มบวกซึ่งเมื่อเขียน x ในรูปตัวเลขฐาน 5 แลวจะได x = (1234)5  

       จงหาเศษเหลือเมื่อหาร 4x ดวย 11

       จาก    x = (1234)5 = (1×53) + (2 × 52) + (3 × 51) + (4 × 50)

          x = 125 +50 + 15 + 4

         = 194

      จะได   4x  = 4(194) = 776

       ดังนั้น     776  ÷ 11 = 70 เศษ 6 

 6) ตอบ 3.73

  วิธีทํา  โจทยบอกวา ถา a เปนจํานวนอตรรกยะที่ทําใหคําตอบของสมการ

            

      เปนจํานวนเต็มแลว จงหาคา a (กําหนดให )

      จากโจทย      
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       ยกกําลังสองทั้งสองขางจะได

            

           

            

      ดังนั้น           

      เมื่อ  จึงทําให  จึงจะทําใหซายกับขวาเทากัน    

      และคําตอบตองเปนจํานวนเต็มทําให  เทานั้น และ a เปนจํานวนตรรกยะ

      ดังนั้น จึงได  (เพราะถาเปน -4  และ -16 ทําใหคาในรูทติดลบ)

                

                     

                 

               แต   เทานั้น ซึ่ง  

                ดังนั้น   

 7) ตอบ 6.75

  วิธีทํา 

    กฎของโคไซน  ในรูปสามเหลี่ยม ABC ใดๆ ถา a, b และ c เปนความยาวของดานตรงขามมุม A, B 

  และ C ตามลําดับ จะได

               

                ∆ ADE คลายกับ ∆ ABC

                

                  จะได 

                  จากกฎของโคไซน
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 8) ตอบ 1.50

  วิธีทํา  การตรวจสอบคําตอบของสมการพหุนาม ตรงนี้ตองจํา สําคัญมากๆ

 สมการพหุนามในรูป axn + b = 0 สมการพหุนามในรูป anx
n + a n-1X

n-1 + ... + a1x + a0 = 0

1. ผลบวกของรากสมการเทากับ  เสมอ 1. ผลบวกของรากสมการเทากับ  เสมอ

2. ผลคูณของรากสมการเทากับ  เสมอ 2. ผลคูณของรากสมการเทากับ  เสมอ

3. คาสัมบูรณของรากสมการเทากันทุกคา 3. คาสัมบูรณของรากสมการไมจําเปนตองเทากัน

4. คําตอบไมตองเปนคูสังยุคกัน 4. คําตอบตองเปนคูสังยุคกัน เมื่อสัมประสิทธิ์

 หนาตัวแปรตองเปนจํานวนจริงเทานั้น

  โจทยกําหนดให  โดยที่ และ  จงหาผลบวกของ

รากทั้งหมดของ  

        สวนจริงเทากับสวนจริง สวนจินตภาพเทากับสวนจินตภาพ

 จาก  ทฤษฎีบทเศษเหลือ     จะได  และ 

           และ        

             ดังนั้น 

                   ผลบวกของคําตอบทั้งหมด 

 9) ตอบ 3.50

  วิธีทํา  กําหนดให  

      จงหาคา B ที่ทําให  และ 

      จาก        

               

               

      จากโจทยกําหนด    

               

                 

      ดังนั้น           

      จาก              
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 10) ตอบ 0.65

  วิธีทํา  กําหนดให A และ B เปนเหตุการณใดๆ ในปริภูมิตัวอยาง

      ให  จงหาคาของ 

      จากสูตร      

                 

                

           

      ดังนั้น     
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เฉลย ตอนที่ 2 
 1) ตอบขอ 1.

  วิธีทํา  

  กําหนดให  

   ถาเศษเหลือที่ไดจากการหาร  ดวย  เทากับ ‒7            

   จะไดวา         

          

              

                  

  จากอสมการที่กําหนด  

  ดังนั้น จะได          

                

  แนใจวาเปนบวกทั้งสองขาง จึงสามารถยกกําลังสองทั้งสองขางได

           

                    

          

          

   

  ดังนั้น เซตคําตอบ คือ  

  แตตองรูวา     (เงื่อนไขในรูท)

           

         

     

     ดังนั้น เซตคําตอบ คือ 

 

 

  ดังนั้น นําทั้งสองมาอินเตอรเซคกัน จะไดเซตคําตอบ คือ 
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 2) ตอบขอ 1.

  วิธีทํา  ให p แทนประพจน สําหรับทุกจํานวนนับ n จะได  เปนจํานวนจริงบวก 

      พิจารณา เมื่อ 1 ∈ N 

      เพราะเมื่อแทน n = 1 จะได  ซึ่ง 0 ไมใช R+ 

      สรุป p แทนประพจนมีคาความจริงเปนเท็จ

      q แทนประพจน มี n เปนจํานวนเต็มที่ทําให  เปนจํานวนเต็ม 

       มี  ที่ทําให  เปนจํานวนเต็ม 

      เพราะลองแทน n = -1 ทําให  หาคาไมได 

      สรุป q แทนประพจนมีคาความจริงเปนเท็จ

      พิจารณา ก. ประพจน  มีคาความจริงเปนจริง (ถูก)

      พิจารณา ข. ประพจน  มีคาความจริงเปนเท็จ (ถูก)

 3) ตอบขอ 3.

  วิธีทํา  ถา A และ B เปนสับเซตของจํานวนเต็มบวก โดยที่ และ A 

    มีสมาชิก 3 ตัว แลวความเปนไปไดของเซต A และ B มีทั้งหมดกี่กรณี

          จาก  = ,  = 

          นั่นคือ  

         เลือกใส A             เลือกใส B

      พบวามีวิธีที่เปนไปได คือ  กรณี

         เลือกใส A             เลือกใส B

       กรณีที่ 1 {2,3,4}         {2,1}
       กรณีที่ 2 {2,1,4}         {2,3}
       กรณีที่ 3 {2,1,3}         {2,4}

 4) ตอบขอ 3.

  วิธีทํา  กําหนดให  ถา   แลว  มีคาเทากับ

      จาก                 พิจารณา       

                      

                  จะได       

            








