
 
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ขอบข่ายการซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว 
****************************************************************************** 

รายวชิา………………….คณติศาสตร์เพิม่เติม 4……………รหสัวชิา …ค22202……ชั้น.........ม.2.......................... 
******************************************************* 

วธีิด าเนินการเรียนซ่อมเสริม / สอบแก้ตัว 
 

 รายงาน          แบบฝึก / ใบงาน      ช้ินงาน          อ่ืนๆ…รายงาน + สอบ 
 

รายละเอยีดของงาน 
1.  ใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัโจทยค์ณิตศาสตร์ในใบงานท่ีใหต่้อไปน้ี จ  านวน  20  ขอ้ โดยลอกโจทย์

เขียนลงในกระดาษรายงานหรือ กระดาษA$        ดว้ยลายมือตวับรรจง  
2. แสดงวธีิท าในโจทยแ์ต่ละขอ้อยา่งละเอียดดว้ยลายมือ    ท  างานดว้ยความเรียบร้อย      ขีดเส้นคัน่วธีิท า  

และเส้นคัน่ขอ้ ดว้ยปากกาแดง     
3. เม่ือท าเสร็จทั้งหมด 20  ขอ้ ใหเ้ยบ็มุมกระดาษ 
4. วธีิการส่งงาน   

4.1ใหส่้งผา่นทางไลน์ครูผูส้อน  หรือ  อีเมล์ 
ID Line : 089 -153-0738     or   E-mail : mayday_kung@hotmail.com 

4.2   ส่งท่ีตอ้งส่งมา ดว้ย  คือ   โจทยท่ี์แสดงวธีิท าทั้งหมด  20  ขอ้   ท่ีแสดงวธีิท าเรียบร้อยแลว้ 
5.     หลงัจากครูผูส้อนเช็คความเรียบร้อย และความถูกตอ้งแลว้   จะนดัหมายวนัเวลา กบันกัเรียน  และให้

นักเรียนเลือกโจทย์   1   ข้อ  โดยผู้สอนจะจับฉลากจากโจทย์ทีนั่กเรียนท ามา  พร้อมให้นักเยนอธิบายให้ครูผู้สอนฟัง  
ผ่านระบบ  Zoom  หรือ  Webx  หรือ วดีีโอคอล     
เกณฑ์พจิารณาให้ผ่านการซ่อมเสริม 

1. รายงานจะตอ้งถูกตอ้ง  80 %    จ านวนทั้งหมด  18    ขอ้   จากทั้งหมด 20  ขอ้  
2. งานทุกขอ้จะตอ้งใชล้ายมือ ตวับรรจง  และมีความเรียบร้อยในการงาน ทั้งหมด 20 ขอ้ 
3. สอบอธิบายรู้เร่ือง   เขา้ใจโจทย ์   อธิบายขั้นตอนกระบวนการท า  ได ้ค าตอบถูกตอ้ง   

ช่องทางการติดต่อครูผู้สอน 
1. มิสวลิาวรรณ    เบอร์ 089 - 153 – 0738 
2. มาสเตอร์วฑูิรย ์  เบอร์ 085 – 292 – 5663 

ลงช่ือ ………วลิาวรรณ…………ผลสุทธ์ิ……ครูผูส้อน         
……23…/……ก.ค………../……64…… 

 
 

ผลการพจิารณาของหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
      อนุมัต ิ

....................................................... 
( มิสกตัญญู นันทวิฒันโภคิน ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร์ 
 
 

mailto:mayday_kung@hotmail.com


 
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

ข้อสอบซ่อม วชิาคณติศาสตร์เพิม่เติม 4     รหัส  ค22202                     ภาคเรียนที ่2/ 2564 
เร่ือง  “  บทประยุกต์ของปริซึมและทรงกระบอก”             ครูผู้สอน  มิสวลิาวรรณ , มิสปรียานุช และมาสเตอร์วฑูิรย์ 

 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนลอกโจทย์ลงในกระดาษ A4    พร้อม แสดงวธิีท าอย่างละเอยีดในโจทย์แต่
ละข้อต่อไปนี ้
ใช้ลายมือตัวเองเขียนเท่าน้ัน  ในกรณีทีเ่ป็นรูปภาพ สามารถถ่ายเอกสารติดได้ 
 

พืน้ทีผ่วิและ ปริมาตร ของปริซึม 
1. จากรูป พื้นท่ีผวิขา้งของปริซึมเท่ากบัก่ีตารางเซนติเมตร 

 
 

 
 
 

 
2. จากรูป  จงหาพื้นท่ีผวิของรูปต่อไปน้ี 

 
 

3. ถา้พื้นท่ีผวิของลูกบาศกเ์ป็น  96  ตารางน้ิว  ลูกบาศกน้ี์จะมีความยาวดา้นละก่ีน้ิว 
 

4. จากรูปจงหาปริมาตรของปริซึมต่อไปน้ี 

 
 
 
 



5. จากรูปจงหาปริมาตรของปริซึมต่อไปน้ี 

 
6. กล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้ใบหน่ึงสูง 4  เมตร กวา้ง  2   เมตร  และยาว  6  เมตร  น ากล่องเล็กๆ ซ่ึง มีความกวา้ง 

ยาว สูง เท่ากนั ดา้นละ  2  เมตร  ใส่เขา้ไปใหเ้ตม็จะไดท้ั้งหมดก่ีกล่อง 
 
7. มีตูเ้ล้ียงปลาใบหน่ึงกวา้ง  8  เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร และลึก  12 เซนติเมตร  ถา้ปล่อยน ้ าออกจากตู้

ปลาไป  240 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ถามวา่จะเหลือน ้าในบ่อลึกเท่าใด 
 

8. เสาคอนกรีตตนัตน้หน่ึง ฐานเป็นรูปหกเหล่ียมดา้นเท่ามุมเท่ายาวดา้นละ 8 ฟุต เสาตนัน้ีสูง 24 ฟุต ถา้ตอ้งการ
ทาสีดา้นขา้งของเสา จะเสียค่าจา้งเท่าใด ถา้ค่าจา้งทาสีตารางฟุตละ 2 บาท 

 
9. ถงัเก็บน ้ าของโรงเรียนทรงกระบอก   วดัรัศมีภายนอกได ้  4  เมตร สูง  14 เมตร  ตอ้งการทาสีให้สวยข้ึน  

โดยไม่ทาสีกน้ถงัและฝาถงัและตอ้งจ่ายค่าทาสี  ตารางเมตรละ  200 บาท อยากทราบวา่จะตอ้งเสียค่าทาสีเท่าใด 
 

10. แท็งก์ใส่น ้ าใบหน่ึง เป็นทรงปริซึมส่ีเหล่ียมผืนผา้ยาว 20 เมตร เม่ือเปิดน ้ าออกจากแท็งก์ 100 ลูกบาศก์เมตร
ระดบัจะลดลงจากเดิม 0.5 เมตร แทง็กใ์บน้ีกวา้งเท่าไร 

 
 

พืน้ทีผ่วิและ ปริมาตร ของทรงกระบอก 
11. ทรงกระบอกมีพื้นท่ีผวิขา้ง 880 ตารางเซนติเมตร สูง  14 เซนติเมตร จะมีรัศมียาวเท่าใด 

 
12. พื้นท่ีผิวขา้งของทรงกระบอกใบหน่ึงเท่ากบั  484 ตารางเซนติเมตร ถา้ทรงกระบอกสูง   11 เซนติเมตร แลว้

พื้นท่ีฐานของทรงกระบอกเท่ากบัก่ีตารางเซนติเมตร 
 

 

13.  ทรงกระบอกอันหน่ึงสูง  10 น้ิว และมีความยาวรอบฐาน 14π น้ิว จงหาปริมาตร และพื้นท่ีผิวข้าง
ทรงกระบอกน้ี 

 
14. ทรงกระบอกหน่ึงมีพื้นท่ีผิวขา้ง 70πตารางเซนติเมตร   และสูง 5 เซนติเมตร จงหาเส้นผ่านศูนยก์ลางของ

ทรงกระบอกน้ียาวเท่าไร 



15. พื้นท่ีผิวขา้งของทรงกระบอกใบหน่ึงเท่ากบั 484  ตารางเซนติเมตร ถา้ทรงกระบอกสูง  11 เซนติเมตร แลว้
พื้นท่ีฐานของทรงกระบอกเท่ากบัก่ีตารางเซนติเมตร 

 
16. ทรงกระบอกมีพื้นท่ีผวิขา้ง 880 ตารางเซนติเมตร สูง  14 เซนติเมตร จะมีรัศมียาวเท่าใด 

 
 

17. ถงัน ้ าทรงกระบอก 2 ใบ มีส่วนสูงเท่ากนั มีเส้นผา่นศูนยก์ลางของปากถงัเป็น 6 และ 8 น้ิว ตามล าดบั น ามา
หลอมรวมกนัเป็นถงัทรงกระบอกใบใหม่ท่ีมีส่วนสูงเท่าเดิม ทรงกระบอกใหม่มี รัศมีเท่าใด 

 
18. จากรูปจงหาค่า d ท่ีท  าใหท้รงกระบอกรูปน้ี มีปริมาตร   900  ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 

 
 
 
 

 
 
19.    ท่อคอนกรีตทรงกระบอกมีรัศมีวงในยาว 13 น้ิว รัศมีวงนอกยาว 15 น้ิว    ถา้ท่อน้ียาว 63 น้ิว จะมีปริมาตร

คอนกรีตเป็นเท่าใด  (  π     22 / 7 ) 
 
20.   ท่อน ้ายาว 10 เมตร   รัศมีภายใน 50 เซนติเมตร   ความหนาของท่อ 25 เซนติเมตร     เน้ือวตัถุท่ีใชท้  าท่อมีก่ี

ลูกบาศกเ์มตร (  π     3.14 ) 
         

…………จบบริบูรณ์………… 


