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ตัวอย่างข้อสอบเก่า เข้าเป็นนกัเรียนเตรยีมทหาร วิชาคณิตศาสตร ์
1. ขอใดตอไปน้ี เรียงลําดับจากนอยไปหามากไดถูกตอง 

ก.    ข.    , , , , , , 

ค.    ง.  , , , , , ,
 

2.ไมยาวทอนหน่ึงปกในแนวตรงอยูในสระน้ํา โดยสวนที่ปกอยูในโคลนกนสระใตนํ้าคิดเปน  ของความยาวทั้งทอน และมีสวนของ

ทอนไมที่โผลพนผิวนํ้าเทากับ  ของความยาวท่ีเหลือ โดยที่สระนํ้าน้ีมีผูวัดแลววาความลึกของสระจากผิวนํ้าถึงผิวโคลนกนสระมีระยะ 

1.21 เมตร จงหาความยาวของทอนไมน้ี  

ก. 2.31 เมตร  ข. 2.36 เมตร  ค. 2.54 เมตร  ง. 3.08 เมตร 
 

3. นายทหารอากาศทานหน่ึง ในวัยเด็กเริ่มศึกษาท่ีโรงเรียนประจําเมื่ออายุได 4 ขวบครึ่ง ใชชีวิตเรียนอยูที่น่ันเปนเวลา  ของชีวิต ตอมา

อยางสุขสบายอีก  ของชีวิต แลวทานก็เสียชีวิตดวยโคชรา คุณลองคิดดูซิวานายทหารทานน้ีมีอายุรวมก่ีป 

 ก. 90ป  ข. 92ป  ค. 88ป  ง. 85ป  จ. 82ป 

สอบเขาศึกษาไดที่โรงเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพอากาศ และใชชีวิตระหวางที่เปนนักเรียนทหารนานถึง  ของชีวิต เมื่อเรียน

จบทานก็รับราชการสนองพระเดชพระคุณอยูนานอีก  ของชีวิต จากน้ันทานไดเกษียณตัวเองกอนเวลาเพ่ือใชเวลาบั้นปลายพักผอน

 

1
√

4. จงหาผลสําเร็จของ √
√

มีคาเทากับขอใดตอไปน้ี 

 ข. √ก. 1  5   ค. √    ง.
√

 

.คาของ 4 2√3

 

4 2√3

 

5 เทากับเทาใด 

ก. 2  ข. 4 . √3  ค   ง. 2√3  จ.3√3  

6. แมคาซื้อมังคุดมาจากไร 300 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 5 บาท เสียคารถบรรทุก 500 บาท ปรากฏวากอนขายหมดมังคุดเนาเสียไป คิด

เปน 20% ของทั้งหมด สวนที่ขายไปขายไดกิโลกรัมละ 10 บาท ขายมังคุดไปไดกําไรรอยละเทาใด 

 ก. รอยละ 18  ข. รอยละ 20  ค. รอยละ 22

 

  ง. รอยละ 26  
 

 

7.  นํ้าเกลือหนัก 50 กิโลกรัม มีเกลือผสมอยู 5%จะตองระบายนํ้าออกไปก่ีกิโลกรัมจึงจะเหลือเกลืออยู 10% 

ก. 47.5  ข. 35  ค. 30  ง. 25 
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8. ถาคนง น ารทํางา ึ่งใหเสร็จแป จํานวนค าน เดิมงานช้ินหน่ึงใชคนทํางาน 6 คน งานเสร็จในเวลาหน่ึง 

ข. 12  ค. 14  ง. 15  จ. 20 

. จากรูปมุม มีขนาดก่ีองศา 

 

ก.130  ข. 120  ค. 110  ง. 100  จ. 90 

10. รถขาศึกยาว 7 เมตร รอยตรีชาญ มองเห็นดานขางของรถถังน้ีในระยะไกล จึงหยิบไมบรรทัดขึ้นมาวัดความยาวของรถถังดวยสายตา

1. จากรูป ABC เปนสามเหล่ียมมุมฉาก มี AB = AC = CD = 8  หนวย จงหาวาพ้ืนที่ที่แรเงาเทากับก่ีตารางหนวย 

2 4 จ. 8 3  

 

2. จากรูป ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากท่ีมี BC = 2AB รูปสามเหล่ียม XYZ คลายกับรูปสามเหล่ียม FYM AM:MB = DN:NC = 1:2 

00  ค. 1600  ง. 3600 

 

านท่ีใชใ ก นช้ินหน รผกผันกับ นทําง

แตถาเพ่ิมจํานวนคนทํางานอีก 1 คน งานช้ินน้ีจะเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมอีก 5 วัน ถาหากตองการใหงานช้ินน้ีเสร็จภายใน 15 วัน ตองใช

ทํางานก่ีคน(ทบ. 50) 

 ก. 9  
 

9

 

 
 

 

โดยเหยียดแขนออกไปสุดแขนวัดได 0.5 เซนติเมตร ถาแขนของเขายาว 70 เซนติเมตร แลวรถถังคันน้ีอยูหางจากเขาก่ีเมตร 

 ก. 490  ข. 670  ค. 730  ง. 850  จ. 980 

 

1

ก. 8 4   ข. 8 3   

ค. 8   ง. 8   
 

 

 

 

1

ถา MB = 40 หนวย แลวพื้นที่ที่แรเงาเทากับก่ีตารางหนวย 

 ก. 400  ข. 8
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13.  ∆ เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AB = 6  หนวย และ BC = 8 หนวย สวนโคงบนแตละดานของรูปสามเหลี่ยม ABC เปนรูปครึ่ง

ม พ้ืน

. 41.5 ตารางหนวย  ข. 65.5 ตารางหนวย    

 

 

4. กําหนดให A B C D E F G U เปนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ซึ่งมี AB = 12 เซนติเมตร, BC = 9 เซนติเมตร และ BE = 17 เซนติเมตร จงหา

ติเมตร   ข. 864 ลูกบาศกเซนติเมตร  

    

5. หยดนํ้ารูปทรงกลมมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.1 น้ิว ลงในกรวยกลม 500 หยดก็เต็มพอดี ถากรวยกลมมีสวนสูงเทากับเสนผาน

 ค. 2 น้ิว    ง. 8 น้ิว 

 

. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสามเหล่ียมดานเทาที่มีเสนรอบรูปยาว 12 น้ิว เทากัน จะมีพ้ืนที่ตางกันก่ีตารางน้ิว 

งน้ิว 

7. ผลบวกและผลตางของเลขสองจํานวนเทากับ 1003 และ1211 ตามลําดับ จงหาผลคูณของเลขสองจํานวนน้ัน 

. 11390  ง

8. ขอใดกลาวถูกตองเปนจริงมากที่สุด 

ข.จํานวนๆหนึ่งมีคาสัมบูรณไดทั้งสองคา 

ะ1,2,3 ั้งหมด-1, 

วงกล ที่สวนที่แรเงาเปนเทาไร 

ก

ค. 78.5 ตารางหนวย  ง. 102.5 ตารางหนวย 

 

 

 

1

ปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้   

ก. 756 ลูกบาศกเซน

ค. 972 ลูกบาศกเซนติเมตร   ง. 1080 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

 

 

 

1

ศูนยกลางปากกรวย กรวยกลมใบน้ีมีความสูงก่ีน้ิว   

ก. 0.5 น้ิว   ข. 1 น้ิว   

 

16

 ก. 1.7 ตารางน้ิว  ข. 2.1 ตารางนิ้ว  ค. 3.0 ตารางนิ้ว  ง. 6.9 ตารา

 

 

1

 ก. 9980  ข. 10100  ค . 13470  จ. 67368 
 

 

1

ก.ตัวประกอบท้ังหมดของ42 คือ2,3,7  

, √18ค. จํานวนตอไปน้ีทั้งหมดเปนจํานวนเฉพา ,4,7,9 ง. จํานวนตอไปน้ีเปนจํานวนตรรกยะท , √81, 43 

จ.เรียงลําดับตามคาสัมบูรณจากมากไปหานอยไดแก 25, 20 -15, 10, -5 
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19. ถา A และ B มี ห.ร.ม. = 4, ค.ร.น. = 60, B และ C มี ห.ร.ม. = 4, ค.ร.น. = 84, C และ A มี ห.ร.ม. = 4, ค.ร.น. =140 อยากทราบวา B มี

0. สามเหล่ียมมุมฉากรูปหน่ึง มีผลบวกของดานประกอบมุมฉากยาวรวมกัน 28 เซนติเมตร ถาดานที่ยาวที่สุดของสามเหล่ียมน้ีคือ 20 

 ง. 1,296 ซม. 

1.จากรูป พ้ืนที่สี่เหลี่ยม ABCD เทากับ 145 ตารางหนวย ถาดาน BC ยาวเปนสองเทาของดาน CD จงหาความยาวดาน BC 

 

2. โยนลูกเตาสองลูกพรอมกัน 1 ครั้ง จงหาความนาจะเปนที่ไดผลรวมของแตมบนลูกเตา มากกวา 8 แตนอยกวา 12 

คาเทาไร  ก. 10  ข. 12  ค. 13  ง. 16  จ. 20 
 

 

2

เซนติเมตร จงหากําลังสองของผลบวกของดานที่ยาวที่สุดกับดานที่สั้นที่สุดเทากับขอใด 

 ก. 784 ซม.  ข. 1,024 ซม.  ค. 1,156 ซม. 

 

2

ก. 6  หนวย ข. 8  หนวย ค. 10  หนวย ง. 12  หนวย  

 

 

2

ก.     ข.  
12

   ค.     ง.   

 

 

 

 

23. กลองทึบแสงใบหน่ึงบรรจุลูกปงปองขนาดเดียวกันมี สีดํา 3 ลูก, สีขาว 5 ลูก และสีแดง 7 ลูก หยิบลูกปงปองขึ้นมา 2 ลูก โดยหยิบที

ละลูกแลวไมใสคืน โอกาสท่ีจะหยิบลูกสีแดงทั้งสองลูกเปนเทาไร  

 ก.     ข.     ค 11.     ง.   

4. ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร 4 ครั้งของนักเรียนคนหน่ึง มีคามัธยฐานเปน 57, คาเฉล่ียเลขคณิตเปน 56 และคาพิสัยเทากับ 10 จงหาวา

 ค. 48  คะแนน  ง. 42  คะแนน 

 

2

คะแนนสอบในครั้งน้ีไดตํ่าสุดเทากับขอใด   

 ก. 56  คะแนน  ข. 50  คะแนน 

 

 

 


