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วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 
1. จงหาแผนภูมิรูปวงกลมแสดงจ านวนไอศกรีมจ าแนกตามรสชาติทั้งหมด 300 แท่ง                                           

      จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

 1. มีไอศกรีมรสกาแฟกี่แท่ง 

  ตอบ  ................................................................................................................................... 

 2. มีไอศกรีมรสมะนาวกี่แท่ง 

  ตอบ  ................................................................................................................................... 

 3. มีไอศกรีมรสชาเขียวกี่แท่ง 

  ตอบ  ................................................................................................................................... 

 4. มีไอศกรีมรสวานิลลากี่แท่ง 

  ตอบ  ................................................................................................................................... 

 5. มีไอศกรีมรสช็อกโกแลตกี่แท่ง 

  ตอบ  ................................................................................................................................... 

 6. มีไอศกรีมรสวานิลลามากกว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไรของจ านวนไอศกรีมทั้งหมด 

  ตอบ  ................................................................................................................................... 

2. มีมังคุดสามกอง กองแรกมี 18 ผล กองที่สองมี 30 ผล กองที่สามมี 36 ผล ต้องการแบ่งมังคุดใส่ถุง

ถุงละเท่าๆ กันให้ได้มากที่สุด จะแบ่งได้ถุงละกี่ผล และได้มังคุดทั้งหมดกี่ถุง 

 

  วิธีท า ในการแบ่งมังคุดสามกอง กองแรกมี 18 ผล กองที่สองมี 30 ผล กองที่สามมี 36 ผล  

   ใส่ถุง ถุงละเท่าๆ กันให้ได้มากที่สุดใช้วิธีการหา ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 

   หา ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 ดังนี้ 

     3)18     30     36 

      2)6     10     12 

         3      5       6 

   จะได้ว่า ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 คือ 3  2 = 6 

   น่ันคือ  ต้องแบ่งถุงละ 6 ผล 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

3. ระฆัง 3 ใบ ใบที่หนึ่งตีทุกๆ 6 นาที ใบที่สองตีทุกๆ 12 นาที และใบที่สามตีทุกๆ 18 นาที ถ้าระฆัง

ทั้งสามใบเริ่มตีพร้อมกัน แล้วอีกนานเท่าไรที่ระฆังทั้งสามใบจะตีพร้อมกันอีกครั้ง 

 

  วิธีท า ในการแบ่งมังคุดสามกอง องแรกมี 18 ผล กองที่สองมี 30 ผล กองที่สามมี 36 ผล  

   ใส่ถุง ถุงละเท่าๆ กันให้ได้มากที่สุดใช้วิธีการหา ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 

   หา ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 ดังนี้ 

     3)18     30     36 

      2)6     10     12 

         3      5       6 

   จะได้ว่า ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 คือ 3  2 = 6 

   น่ันคือ  ต้องแบ่งถุงละ 6 ผล 

    กองแรกแบ่งได้ 18  6 = 3 กอง 

 ภ44.  

จงหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติต่อไปนี้ 

 4.            

   

 

 

  

 

  วิธีท า ในการแบ่งมังคุดสามกอง กองแรกมี 18 ผล กองที่สองมี 30 ผล กองที่สามมี 36 ผล  

   ใส่ถุง ถุงละเท่าๆ กันให้ได้มากที่สุดใช้วิธีการหา ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 

   หา ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 ดังนี้ 

     3)18     30     36 

      2)6     10     12 

         3      5       6 

   จะได้ว่า ห.ร.ม. ของ 18, 30 และ 36 คือ 3  2 = 6 

   น่ันคือ  ต้องแบ่งถุงละ 6 ผล 

    กองแรกแบ่งได้ 18  6 = 3 กอง 
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............................................................................................................................. ........ 

.................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ........ 

...................................................................................... ............................................... 

............................................................................................................................. ........ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

2 หน่วย 2 หน่วย 

4 หน่วย 

2 หน่วย 

6 หน่วย 

4 หน่วย 

............................................................................................................................. ........ 

.......................................................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ........ 

.............................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ........ 

.................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ........ 

...................................................................................... ............................................... 

............................................................................................................................. ........ 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

จงหาผลหารของทศนิยมโดยอาศัยการเลื่อนจุดทศนิยม 

 5. 2.1  0.7 

  

  วิธีท า   

 

 

 

 6. 9.28  1.6 

   

  วิธีท า   

 

 

 

 7. 14.5  0.025 

   

  วิธีท า   

 

 

 8. จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้ 

  (1)      (2) 

 

 

 

  

  วิธีท า   

 

 

 

3 ซม. 

4 ซม. 

6 ซม. 

8 ซม. 



 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

9. จงหาพื้นที่ท่ีแรเงา 

 

 

 

 

 

  

  วิธีท า   

 

 

 

10. เก่งกาจซื้อรองเท้ามาราคา 420 บาท ขายรองเท้าไปราคา 483 บาท เก่งกาจขายรองเท้าได้ก าไรร้อยละเท่าไร 

  

  วิธีท า   

 

 

 

11. วาสนาซื้อกระเป๋ามาราคา 1,350 บาท ขายกระเป๋าไปราคา 1,200 บาท วาสนาขายกระเป๋าขาดทุนกี่

เปอร์เซ็นต์ 

  

  วิธีท า   

 

 

 

12. จงหาผลบวกของจ านวนคี่ตั้งแต่ 5 ถึง 35 โดยใช้สูตรการหาผลบวกของจ านวนนับ 

  

  วิธีท า   

 

 

 

............................................................................................................. 

 

4 ม. 

11 ม. 


