
แบบทดสอบเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 

 

ชื่อ ............. .แสดงวิธีทํา.......................................ชัน้       2/3       2/7         2/9    เลขที่ ............... 

 

1. จุด P(-2,1) เลื่อนขนานไป (5,3)  จงหาพิกัดของจุด  P′ 9. จงหาพิกัดของจุด M ′′ ที่เกิดจากการสะทอนขามแกน Y แลว 

       ก.    (3,4)      ข.    (7,4)       ค.    (3,2)     ง.   (-7,4) เล่ือนขนานไป (2,-3) 

        ก.    (-5,2)      ข.    (5,-2)       ค.    (-1,-2)     ง.   (1,2) 
2. มีจุดยอด S(0,4) , J(1,-1) และ C(3,3) ให  SJCΔ SJCΔ  

เลื่อนขนานไปทางซายตามแกน X  6 หนวย และเลื่อนขึ้นไปตาม 10. หมุนจุด M ดวยขนาดของมุม  รอบจุดกําเนิดและสะทอน°180  

แกน Y  3 หนวย  จงหาพิกัดของรูป CJS ′′′Δ  ขามเสนตรง y = 3 จงหาพิกัดของภาพ   M ′′

     ก.        ข.     ( ) (3,6)C(1,2),J,0,7S ′′′ ( ) (9,0)C(7,2),J,6,1S ′′′        ก.    (3,4)        ข.    (3,-3 )         ค.    (-3,7)         ง.   (3,7) 
     ค.          ( ) (-3,3)C(-5,-1),J,6,4-S ′′′  

     ง.     ( ) (-3,6)C(-5,2),J,6,7-S ′′′ ใชรูปตอไปนี้ตอบคําถามขอ 11-12 

  

3. จุดยอด 3 จุดของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ROSE คือ R(-2,2) , O(4,2)  

S(4,-2) จงหาพิกัด E  

       ก.    (-2,2)      ข.    (2,-2)       ค.    (-2,-2)     ง.   (2,2)  

  

4. จุด P(3,-2)  สะทอนขามแกน Y จงหาพิกัดของจุด  P′  

       ก.    (-3,-2)      ข.    (3,2)       ค.    (-3,2)     ง.   (2,-3)  

  

5. จุดในขอใดตอไปนี้เกิดจากการสะทอนของ (-5,2) สะทอนขาม  

เสนตรง  y = -2  

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

       ก.    (-5,-8)      ข.    (-5,8)       ค.    (5,-1)     ง.   (-8,2)  

 11.จากกราฟรูปตนแบบคือ ABCΔ แปลงเปน โดยใช DEFΔ

6. เสนตรงในขอใดตอไปน้ีเปนเสนสะทอนจุด (2,-7) และ (-6,-7) การแปลงแบบใด 

       ก.    x = -7      ข.   x = -2       ค.    y = -7     ง.     y = -2        ก.    สะทอนขามแกน X        ข.   สะทอนขามแกน Y 
        ค.    เลื่อนขนานไป(4,0)      ง.   หมุนรอบจุดกําเนิดดวยมุม  °45  
7. ถา(3,4) เปนจุดที่เกิดจากการเลื่อนขนานของจุด (4,8) แลว จุดใด  

ตอไปนี้เกิดจากการเลื่อนขนานจุด(8,-3) 12. จากกราฟรูปตนแบบ MNOΔ แปลงเปน ไดเพราะ PQRΔ

       ก.    (9,-6)      ข.    (9,7)       ค.    (9,1)     ง.   (-9,-1)       ก.   หมุนรอบจุด(0,0) ตามเข็มนาฬิกา  °90

       ข.   หมุนรอบจุด(0,0) ทวนเข็มนาฬิกา  °90
กําหนดจุด M มีพิกัด (-3,1 )  ใชตอบคําถามขอ 8 - 10       ค.   หมุนรอบจุด(0,-1) ตามเข็มนาฬิกา  °90

8. จงหาพิกัดของภาพของจุด ที่เกิดจากการสะทอนขามแกน X  M ′′       ง.   หมุนรอบจุดหมุน(0,-1) ทวนเข็มนาฬิกา  °90
แลวสะทอนตอขามแกน Y   

       ก.    (3,-1)      ข.    (1,3)       ค.    (-3,1)     ง.   (3,1)  
 
 

 



แบบทดสอบเรื่องความเทากันทุกประการ 

ชื่อ ...................................................ชั้น     ม.2/3         ม.2/7       ม.2/9      เลขที่.................... 

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

 
 จงเติมคําลงในชองวาง 

4.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

  
จากรูปสามเหลี่ยมสองรูปเทากันทุกประการ  จงหา จากรูป  หรือไม  เพราะเหตุใด ΔTSRΔPQR ≅
        a   =  …………………………..องศา ......................................................................................................

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

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

        b   =  …………………………..องศา 
        c   =  …………………………..องศา 
        x   =  …………………………..องศา 
        x   =  …………………………..องศา 

2.  

  กําหนดให  ,  และ ZŶXRQ̂P =YX̂ZQP̂R =

จงพิสูจนวา   XYPQ = XZPR =

 
จากรูป   แบบ .............................................. ΔRQSΔPQS ≅

ถา RQ = 3 ซม. และ   แลว °= 30SQ̂R
 

PQ  =  ………………………………………..ซม.  และ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 =SQ̂P  ..........................................................องศา พิสูจน 
เพราะ ........................................................................................... .........................................................................................................

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

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

......................................................................................................... 
3. 

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

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

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

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

จากรูป หรือไม เพราะเหตุใด ADBC =

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

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

AB̂CBÂD =  หรือไม เพราะเหตุใด .........................................................................................................
......................................................................................................... ......................................................................................................

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



แบบทดสอบเรื่องการวัดพืน้ที่ 
วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน  ค 32101   ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  เวลา  20 นาที    จํานวน  14 ขอ 

...................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือ ............... .แสดงวิธีทํา.......................................................ช้ัน       ม.2/3    ม.2/7      ม.2/9     เลขที่ ................ 

 
1. สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีเสนรอบรูป 20 ซม.จะมีพ.ท.เทาไร 7. สวนผักของนายแดงกวาง 20 ม. ยาว 64 ม. จะตองทํารั้ว 
    หนวยเปนตารางเซนติเมตร           โดยรอบ โดยเวนไวสําหรับทําประตูกวาง 4 ม.  จงหาความ 
    ก.   16       ข.   25          ค.   200      ง.    400       ยาวของรั้วทั้งหมด  
2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผารูปหนึ่งกวาง  a  หนวย  ยาว b หนวย ถา      ก.   168  ม.     ข.   164    ม.     ค.   160  ม.      ง.   172    ม. 
   ดานกวางสั้นกวาดานยาว  3 หนวย จะมีพ.ท.กี่ตร.หนวย 8. จากขอ 7 ถาปกเสารั้วหางกัน 4 ม.  นายแดงจะใชเสากี่ตน 
     ก.    a(a+3)       ข.   b(b+3)     ค.    a(b+3)      ง.    b(a+3)        ก.     39         ข.     40      ค.     41       ง.      42 
3. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนรูปหนึ่งมีเสนทแยงมุมทั้ง 2 เสน 9. จงหาพื้นที่ Δ ABC เมื่อ 2  = 1.4  , 7  =  2.6 
   ยาว 7.2 และ 12 ซม.  รูปสี่เหลี่ยมนี้จะมีพ.ท. กี่ตร.ซม.                                                        ก.   21.84    ตร.หนวย     
          ก.   43.2       ข.   86.4        ค.   96.4           ง.    104.2                                                        ข.   20.84    ตร.หนวย 
4. จากรูปจงหาพ.ท.ที่ดินแปลงนี้  มีกี่ไร                                                         ค.  16         ตร.หนวย 
                                                         ง.   หาคาไมได 
 10.  จงหาพื้นที่สวนที่แรเงา 
                                                        ก.     28     ตร.หนวย 
                                                        ข.     18     ตร.หนวย 
                                                         ค.     30     ตร.หนวย 
                                                         ง.     12    ตร.หนวย 

             ก.    5         ข.    21        ค.    5
4
1          ง.    21

4
1  

 

5. สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีพ.ท. 128 ตร.นิ้ว จะมีเสนทแยงมุม 11.เนื้อหมูหนัก   3   .........  หนวยที่เหมาะสมตรงกับขอใด 
   ยาวกี่นิ้ว      ก.    กรัม     ข.   ขีด      ค.  กิโลกรัม    ง.   ทุกขอเหมาะสม 
           ก.    12         ข.   14        ค.    16          ง.   18 12.   5  ลิตรมีความจุตรงกับขอใด 

 

 

  6. จงหาพื้นพื้นที่สวนที่แรเงา   (หนวยเปน ตร.หนวย)                   ก.     5,000   ลบ.ซม.             ข.      500    มิลลิลิตร 
          ค.     1,000   ลบ.มม.             ง.       1,000  ลบ.มิลลิลิตร  
 13.    4   ถวยตวงตรงกับขอใด 
           ก.      32     ชอนโตะ            ข.       48     ชอนชา 
           ค.      32     ออนซ                ง.        480   ลบ.ซม. 
 14. นองทานยาวันละ 2  ชอนชา  ยา 1 ขวดมีปริมาตร   50 
             ก.     160   ตร. หนวย         ข.    80    ตร.หนวย  ลบ.มิลลิลิตร  อยากทราบวานองทานยาหมดขวดใชเวลากี่วัน 
             ค.     1,600 ตร.หนวย         ง.   ขอมูลไมเพียงพอ            ก.     3           ข.    4         ค.     5          ง.    6     

 
 
 
 
 

แบบทดสอบเรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม 



ช่ือ ..................................................................ช้ัน     2/3            2/7              2/9       เลขที่ ..................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จากขอมูลแสดงจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  จํานวนผูปวยที่มารักษาโรคทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลแหง
หนึ่ง สังเกตจากสถิติ  แสดงจํานวนผูปวย แยกตามประเภท ดังนี้ ในเดือนเมษายน ป 2545 แยกตามสัญชาติ ดังนี้ 

 มาเลเซีย          35,000  คน   สวีเดน            80,000  คน ไขหวัด            100  คน 
 เยอรมัน          75,000  คน    อังกฤษ            21,000 คน ไขหวัดใหญ     150  คน 
อเมริกา            34,000  คน   อื่น ๆ                 5,000  คน วัณโรค             200  คน 
จงเขียนแผนภูมิรูปวงกลม แลวตอบคําถามตอไปนี ้ ปอดอักเสบ        50  คน 
1.1 นักทองเที่ยวอื่น ๆ  คิดเปนกี่เปอรเซ็นต ของนักทองเที่ยว
สัญชาติที่มากที่สุด 

รวม                   500  คน 
จงนําเสนอขอมูลดวยแผนภูมิรูปวงกลม 
 1.2 สวีเดนคิดเปนกี่เปอรเซ็นตของทั้งหมด 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.............................แสดงวิธีทํา......................................................     

1.3 สัญชาติใดมีจํานวนนักทองเที่ยวเทากัน 
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
................................ .แสดงวิธีทํา..............................................    ......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



แบบทดสอบแกตัววิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 
ช่ือ............แสดงวิธีทํา.....................................ช้ัน    2/3       2/7        2/9    เลขที่ .................. 

1. ขอใดแสดงหนวยของพ้ืนที่  11. อัตราสวนในขอใดไมเทากัน
         ก.   เมตร      ข.    ไร         ค.     ลูกบาศกเมตร       ง. ศอก           ก.  12 : 9   และ  40 : 30          ข.  12 : 30   และ  3 : 7.5 
       ค.  8 : 36   และ  14 : 62          ข.  84 : 36   และ  49 : 21 
2. ขอใดหมายถึงพื้นที่  
       ก.    a          ข.   a2         ค.    a3                 ง.   4a  

10

1312. อัตราสวนในขอใดเทากับอัตราสวน 3:  

3. หาก 12 นิ้ว เทากับ 1 ฟุตแลว   1  ลูกบาศกฟุตจะเปนกี่ลูกบาศกนิ้ว 
3

1      ก.    3:           ข.    6 : 3.9      ค.   15 : 65      ง.    120 : 52     

ก.    24             ข.    36              ค.    144               ง.    1,728 13. สี่เหลี่ยม ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราสวนของความยาวของ 
4. สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งมีเสนรอบรูป 20 ซม. จะมีพ้ืนที่ กี่ตรซม.     ดานตาง ๆ ดังนี้ AB : CD = 4:3 , BC : DA = 7 : 5 , DA : CD = 5 : 6 
        ก.    16             ข.    25               ค.    200              ง.    400        ถาAB = 40 อัตราสวนของความยาวของดาน AB : BC : CD : DA 
5. หากสี่เหลี่ยมผืนผารูปหนึ่งกวางa หนวย ยาว b หนวย ถาดาน
กวาง    สั้นกวาดานยาว 3 หนวยจะมีพ้ืนที่กี่ตารางหนวย 

ตรงกับขอใด 

      ก.    a(a+3)        ข.    b(b+3)           ค.    a(b+3)         ง.    b(a+3)           ก.   40 : 30 : 35 : 25          ข.     40 : 35 : 30 : 25  
       ค.   40 : 70 : 30 : 50          ง.     40 : 25 : 30 : 35  
6. สวนผักนายแดงกวาง 20 ม. ยาว 64 ม. จะตองทํารั้วโดยรอบเวน
ไวสําหรับทําประตูกวาง 4 เมตร จงหาความยาวของรั้วทั้งหมด 

14. คาของตัวแปรในสัดสวนใดเทากับ 5 

 ก.   168 ม.        ข.    164  ม.        ค.   172  ม.       ง.    160   ม.        ก.                ข.   125
5.2 p=12

89 =y

        ค.                ข.   8.4
8

3 =
m

a
25.1

24
5 =

7. 5 ลิตร มีความจุตรงกับขอใด  
   ก.  5000   ลบ.ซม.              ข.     500  มิลลิลิตร       15. ขอใดถูกตอง 
   ค.  1000 ลบ.มล.                  ง.    1000  ลบ.ม.ม.         ก.  0.2 เปน x เปอรเซ็นตของ 5 สัดสวนคือ   1002.0

5 x=

       ข.  7 เปน b % ของ 25  สัดสวนคือ   7
25100 =b

8.   4  ถวยตวงเทากับขอใด        ค.  รอยละ 10 ของ 17 เปน a สัดสวนคือ   1710
100 a=

    ก. 32 ชอนโตะ  ข.  48  ชอนชา      ค. 32  ออนซ    ง.  480 ลบ.ซม.        ง.  ถูกทุกขอ 
 16. ระยะทางจาก A ไป B ยาว 171 กม. และระยะทางจาก C ไป D  
9. นองทานยาวันละ 2 ชอนชา  ยา 1 ขวด มีปริมาตร  50 ลบ.มล. ยาว 106 ไมล ระยะทางทั้งสองนี้ตางกันกี่กม. (1 ไมล = 1.6 กม.) 
อยากทราบวานองทานยาหมดขวดใชเวลากี่วัน          ก.   1.5        ข.    1.4          ค.   1.3       ง.    1.2 
      ก.    5   วัน           ข.    6     วัน          
      ค.     7    วัน          ง.    8   วัน   17. สมถวิลไดรับเงินเดือนเดือนละ 27,000 บาท ผอนชําระคา 
 โทรศัพทเดือนละ 9,450 บาท คิดเปนกี่เปอรเซ็นตของเงินเดือนที่เขา 
10. จงหาพื้นที่สวนที่แรเงา  
        ก.   28  ตร.หนวย  18. ในรางกายของคนเราจะมีน้ําอยูประมาณ 70 % ของน้ําหนักตัว 
        ข.   18  ตร.หนวย  ถาวรรณีหนัก 56 กก. วรรณีมีสวนที่ไมเปนน้ําอยูในรางกายประมาณ 
        ค.   30  ตร.หนวย  กี่ก.ก. (ตอบเปนจํานวนเต็ม) 
        ง.    12  ตร.หนวย   
  
 


