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ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัว         CR58  

หมายเหตุ   

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 9 ข้อในกระดาษค าถามค าตอบจ านวน 8 แผ่น 8 หน้า     คะแนนเต็ม 87 คะแนน 
2. ไม่อนุญาตให้น าต าราและเครื่องค านวณต่างๆ ใดๆ เข้าห้องสอบ 
3. ควรเขียนตอบด้วยลายมอืที่อ่านง่ายและชัดเจน สามารถใช้ดินสอเขยีนค าตอบได้ 
4. ห้ามการหยิบยืมสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จากผู้สอบอื่นๆ เว้นแต่ผู้คุมสอบจะหยิบยืมให้ 
5. ห้ามน าส่วนใดสว่นหนึ่งของข้อสอบออกจากหอ้งสอบ  ข้อสอบเป็นทรัพย์สินของราชการซ่ึงผู้ลักพาอาจมโีทษทางคดีอาญา 
6. ผู้ที่ประสงค์จะออกจากหอ้งสอบก่อนหมดเวลาสอบ แต่ตอ้งไม่น้อยกวา่ 45 นาที  
7. เมื่อหมดเวลาสอบ ผู้เขา้สอบต้องหยุดการเขียนใดๆ ทั้งสิ้น  
8. ผู้ที่ปฏิบัติเข้าขา่ยทุจริตในการสอบ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มีโทษ คือ ได้รับ สัญลักษณ ์F ในรายวชิาที่ทุจรติ และพักการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 

รับทราบ 

   ลงชื่อนิสิต (………………………………...…………..…………….) 

1. (8 คะแนน)   จงตั้งช่ือฟังก์ชัน (ที่ได้ความหมายเดยีวกับท่ีท างาน)  พร้อมทั้งเขียนอธิบายเพิ่มเติมอีกเลก็น้อยได้ในช่องว่างด้านขวา  

bool removeMiddleElement  (vector<int>& v ) { 
  v.remove( v.begin() + v.size()/2 );  

} 

 

set<int>  ____________________(map<int,string>& m) { 

    map<int,string>::iterator i = m.begin(); 

    set<int> s; 

    while(i!=m.end()) { 

      s.insert(i->first); 

      i++; 

    } 

    return s; 

} 

 

int ____________________(set<int>& s) { 

    set<int>::iterator i = s.begin(); 

    for (size_t k=0; k<s.size(); k+=2) i++; 

    return *i; 

} 

 

vector<int> ____________________ (vector<int> v) { 

    set<int> s(v.begin(),v.end()); 

    vector<int> newv(s.begin(),s.end()); 

    return newv; 

} 

 

int _____________________________(vector<int> v) { 

    vector<int> t(v); 

    sort(t.begin(),t.end()); 

    int c = 1, x = t[0]; 

    for (size_t i=1; i<t.size(); i++) 

        if (x != t[i]) { c++; x = t[i]; } 

    return c; 

} 

 

  2 1 

ลบข้อมูลตัวตรงต าแหน่งกลาง ๆ ของ 
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2. (16 คะแนน)   จงเขียนรายละเอียดการท างานของเมท็อดต่อไปนี้ใหต้รงตามทีเ่ขียนใน comment  

void remove_2nd_max( priority_queue<int>& pq ) { 

// ลบตัวทีม่คีา่มากทีส่ดุเป็นอันดับสองใน pq ออกไป  (ใหถ้อืวา่ pq.size() มคีา่ไมน่อ้ยกวา่ 2 แน่ๆ) 
 

 

 

    int max = pq.front(); 

    pq.pop(); pq.pop(); 

    pq.push(max); 
 

 

 

} 

 

void mafiaPush( queue<int>& q, int element ) { 

// เพิม่ element เขา้ไปในแถวคอย q แตว่า่นีเ่ป็นการเพิม่ไปที ่“หัวควิ” (ไมใ่ชต่อ่ทา้ยตามปกตทิั่วไป 
 

 

    vector <int> v; 

    while( !q.empty() ) { 

        v.push_back(q.front()); q.pop(); 

    } 

    q.push(element); 

    for (size_t i=0; i<v.size(); i++) { 

        q.push(v[i]); 

    }    
 

 

 

 

} 

 

bool less( pair<int,double>& a, pair<int,double>& b ) { 

// ตรวจสอบวา่ a “นอ้ยกวา่” b หรอืไม ่ โดยการเปรยีบเทยีบนอ้ยกวา่ ใหเ้ปรยีบเทยีบตัวขวาของ pair เป็นส าคัญกอ่น 

// หากตัวขวาเทา่กันจงึเปรยีบเทยีบตัวทางซา้ยใน pair  

 

     

 

    if (a.second < b.second) return true; 

    if (a.second > b.second) return false; 

    return a.first < b.first; 
 

 

 

} 

 

int swap_top_and_bottom(stack<int>& s) { 

// สลับตัวลา่งสดุ (ทีก่น้สแดก) กับตัวบนสดุของสแดก  

 

    vector<int> v; 

    while( !s.empty() ) { 

        v.push_back(s.top()); 

        s.pop(); 

    } 

    s.push(v[0]); 

    for (size_t i=v.size()-2; i>=1; i--) s.push(v[i]); 

    s.push(v[v.size()-1]); 

 
 

 

 

 

 

 

} 
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3. (6 คะแนน)   ตอบค าถามต่อไปนีส้ั้น ๆ ว่า แต่ละปัญหาต้องมีที่เก็บข้อมูลประเภทใด  

0. ต้องการเก็บรายชื่อนิสิตคณะวิศวฯทุก ๆ รุ่น แต่ละรุ่นมหีมายเลขรุน่ก ากับ  เพื่อเขียนเมท็อด 

int getClassID(string name) ที่คืนหมายเลขรุ่นของคนช่ือ name 

 

ตอบ:     map<string,int>     key  คือช่ือ    mapped value  คือหมายเลขรุ่น (ข้อนี้เป็นตัวอย่าง)  

 

1. ต้องการที่เก็บข้อมูลเพื่ออ านวยความสะดวกในการเขียนเมท็อด  string getFMStationName(double freq) เพื่อ

ขอช่ือสถานีวิทยุจากคลื่นความถี ่ 

       map<double, string>   key คอืความถี ่freq,  mapped value คอืชือ่สถาน ี

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

2. ต้องการที่เก็บข้อมูล เพื่อให้บริการค้นอัลบั้มเพลงต่าง ๆ ของนักร้องต่าง ๆ  โดยค้นด้วยชื่อของนักร้อง ภายในอัลบั้มจะเก็บช่ืออัลบั้ม

พร้อมกับรายชื่อของเพลงและความยาวของเพลงเป็นวินาทีก ากับทุกเพลงด้วย  
       map<string,vector< pair<string, vector<pair<string,int> > > > 

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

3. ต้องการที่เก็บข้อมูล เพื่อเก็บเมทรกิซ์ของจ านวนจริงที่มีขนาดใหญ่ (เช่น 500×500) เพื่อการค านวณทางวิศวกรรม โดยสังเกตวา่ 

ข้อมูลภายในเมทริกซ์ มคี่าไม่ค่อยเหมือนกันเลย 
       double[][] 

 ...................................................................................................................................................................................................  
4. (5 คะแนน) จงเขียนรายละเอียดของโครงสร้างข้อมลูที่ช่ือว่า CP::triplet<T1,T2,T3> ซึ่งมีลักษณะคลา้ย CP::pair แต่ว่าเป็นโครงสร้าง

ข้อมูลที่เก็บข้อมูลจ านวน 3 สิ่งที่สามารถแตกต่างกันได้ โดยให้เขยีน function ต่อไปนี้  

 triplet(T1 _first,T2 _second, T3 _third) เป็น constructor ที่ก าหนดค่าเริ่มต้นของ Object ตาม parameter  

 bool operator<(const triplet<T1,T2,T3>& other) เป็น function ที่ override operator < เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ โดยใช้

วิธีเปรียบเทียบลักษณะเดียวกับ pair<T1,T2> แต่จะค านึงถึงสมาชกิ third ด้วย 
template <typename T1, typename T2, typename T3> 
class triplet<T1,T2,T3> { 
public: 
   T1 first; T2 second; T3 third; 
   Triplet(T1 _first, T2 _second, T3 _third) { 
 
     first = _first; 
     second = _second; 
     third = _third; 
 
   } 
 
   bool operator<(const triplet<T1,T2,T3>& other) { 
     return ( (first < other.first) || 
              (first == other.first && second < other.second) || 
              (first == other.first && second == other.second && third < other.third) ); 
 
 
   } 
}; 
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5. (5 คะแนน) ก าหนดให้เราม ีstd::priority_queue<int> pq และ std::queue<int> q2 อยู่ โดยทีท่ั้ง pq และ q2 นั้นมีจ านวนข้อมลู

เท่ากัน จงเขียนฟังก์ชันท่ีรับพารามิเตอรเ์ป็นข้อมูลทั้งสองนี้ แล้วตรวจสอบว่า ถ้าเราดึงข้อมูลออกจาก pq และออกจาก q2 นั้น ล าดับ

ของข้อมูลที่จะดึงออกมาจาก pq นั้น มีล าดับตรงข้ามกับข้อมลูที่จะดึงออกมาจาก q2 (ตัวอย่าง เช่น ถ้าของที่ดึงออกมาจาก pq เป็น 

50,40,30,20,10 ตามล าดับ ข้อมูลที่ดึงออกมาจาก q2 จะต้องเป็น  10,20,30,40,50 ตามล าดับ เช่นกัน) ในฟังก์ชันนี้ นิสิตสามารถ

เรียกใช้โครงสร้างข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มได้ และสามารถใช้ฟังก์ชันจากไลบรารี่ใน c++ ช่วยได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หลังจากจบการท างานของ

ฟังก์ชันนี้แล้ว ข้อมูลใน pq และ q2 จะต้องเหมือนเดิม (หมายความว่า ข้อมูลใดที่เคยอยู่ใน pq หรือ q2 ก็ต้องมีอยู่เหมือนเดมิหลังจาก

การท างาน และข้อมลูใน q2 จะตอ้งเรียงล าดับตามเดิมด้วยเช่นกัน) 

bool check_reverse(priority_queue<int> &pq, queue<int>& q2) { 
    vector<int> v; 

    for(size_t i=0; i<pq.size();i++){ 
        v.push_back(pq.top()); 
        pq.pop(); 
    } 
    reverse(v.begin(),v.end()); 
    bool output = true; 

    for(size_t i=0; i<q2.size();i++){ 
        int temp = q2.front(); 
        if (temp != v[i]){ 
             output = false; 
        } else { 

            q2.pop(); 
        } 
    } 
    for(int i=0; i<pqSize;i++){ 
       pq.push(v[i]); 
    } 
 
    return output; 
} 

6. (10 คะแนน) ในข้อนี้ให้นิสิตเขียนฟังก์ช่ันเพื่อค านวณล าดับของคนที่จะถูกเลือกตามกฎดังต่อไปนี ้ 

 ให้คน n คนยืนเป็นวงกลม นับจากคนแรกไป k คนแล้วเลือกคนนั้นและให้ออกจากวงกลมไป จากนั้นก็นับไปอีก k คนแล้วเลือกคน

นั้นเป็นคนต่อไปซึ่งคนนั้นก็จะออกจากวงกลมไปเช่นเดียวกัน โดยช้ันตอนการเลือกแบบน้ีจะท าไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกๆคนจะถูกเลือก 

โดยระหว่างนับจะข้ามคนที่ถูกเลือกไปแล้ว 

เช่น หากมีคน n=8 คน คือ A B C D E F G H ตามล าดับ และ k = 3 ล าดับของคนท่ีถูกเลือกจะเปน็ C F A E B H D G ตามรูปข้างล่าง 

 

 

 

             

                (1) 

 

 

             

                (2) 

 

 

             

                (3) 

 

 

             

                (4) 

 

 

             

                (5) 

 

 

             

                (6) 

 

             

                (7) 

 

             

                (8) 
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ในข้อนี้ ข้อมูลน าเข้าจะเป็น circular queue ของ STL ช่ือว่า  queue<Person> persons โดยคนแรกจะอยู่ท่ี persons.front() 

และคนถัดๆไปตามล าดับของวงกลมก็จะอยู่ในล าดับตาม queue นี้ และ n=persons.size() ข้อมูลสง่ออกจะเป็น STL vector ซึ่ง

จะต้องเก็บล าดับของคนท่ีถูกเลือกเอาไว ้ 

vector<Person> GetCircularSelectionOrder(queue<Person> persons, int k) { 

 int n = persons.size(); 

 vector<Person> output; 

 

 while (persons.size() > 0) { 

  for (int i = 0; i < k-1; i++) { 

   persons.push(persons.front()); 

   persons.pop(); 

      } 

 output.push_back(persons.front()); 

 persons.pop(); 

} 

 

 

  

      return output; 

} 

7. (10 คะแนน) ในข้อนี้ให้นิสิตเขียนค าสั่งในการย้ายข้อมูลจ านวน k ตัวภายใน vector v จากต าแหน่งที่ระบุโดย iterator from ถึง 

from+k-1 ไปยังข้างหน้าของต าแหน่งท่ีระบุโดย iterator to โดยนสิิตสามารถมั่นใจได้ว่า from และ to เป็น iterator ที่ถูกต้องของ v , 

to ไม่ได้อ้างอิงถึงข้อมูลระหว่างตวัท่ี from ถึง from + k - 1 และ ข้อมูลตัวท่ี from ถึง from + k - 1อยู่ใน v จริง 

ตัวอย่าง 1: หาก v คือ <3,9,2,1,4,5,6,8,7> หลังเรียก moveData(v, v.begin()+1, v.begin()+6, 3)  v จะเป็น 

<3,4,5,9,2,1,6,8,7> 

ตัวอย่าง 2: หาก v คือ <3,9,2,1,4,5,6,8,7> หลังเรียก moveData(v, v.begin()+7, v.begin()+5, 2)  v จะเป็น 

<3,9,2,1,4,8,7,5,6> 

void moveData(vector<int>& v, vector<int>::iterator from,  

              vector<int>::iterator to, int k) 

{ 

  

    int idFrom = from - v.begin(); 

    int idTo = to - v.begin(); 

    if (idTo > idFrom) to--; 

    for (int i = 0; i < k; i++) { 

        int t = *from; 

        v.erase(from); 

        v.insert(to,t); 

        if (idFrom > idTo) { 

            from++; 

            to++; 

        } 

    } 

 

 

 

 

 

 

} 
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8.  (10 คะแนน) จากคลาส CP::vector<T> ที่นิสิตได้เรียนรายละเอียดของโครงสรา้งในวิชานี้ จงเขียนฟังก์ชัน vector<T> 

intersect(const vector<T> &a) ที่รับเวกเตอร์ a เพื่อประมวลผลและคืนค่ามาเป็นเวกเตอร์ใหม่ที่เปน็ผลของการหา intersection 

ระหว่าง a กับเวกเตอร์ของเรา โดยจะพิจารณาสมาชิกที่ซ้ ากันด้วย กล่าวคือ ส าหรับข้อมูลที่มคี่า X ที่ปรากฏใน a เป็นจ านวน n ครั้ง 

และปรากฏในเวกเตอร์ของเรา m ครั้ง เราจะต้องคืนค่าเวกเตอร์ที่มคี่า X ปรากฏขึ้นเป็นจ านวน min(n,m) ครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้า v1 = 

{1,3,1,3,5} และ v2 = {9,1,1,3,5,5} ผลลัพธ์ของการเรียก v1.intersect(v2) จะได้เป็น {1,1,3,5} ห้ามใช้ฟังก์ชนัของ algorithm ช่วย

ในการเขียน และห้ามท าให้ข้อมลูใน a และในเวกเตอร์ของเรามีการเปลี่ยนแปลง  
template <typename T> 
class vector { 
protected: 
   T      *mData;   size_t  mCap;   size_t  mSize; 
 
public: 

   // คลาสนี้ท างานได้ตามปรกติทกุอย่าง ให้นิสิตเขียนบรกิาร intersect เพิ่มเติม ตามขอ้ก าหนดด้านบน 
   vector<T> intersect(const vector<T>& a) { 
 
 
     vector<T> work(a); 
     vector<T> result; 
     for (auto &x : (*this)) { 
       auto it = work.begin(); 
       while (it != work.end() && *it != x) it++; 
       if (it != work.end()) { 
         result.push_back(*it); 
         work.erase(it); 
       } 
     } 
     return result; 
 
 
   } 
}; 

9.  (15 คะแนน) จงออกแบบโครงสร้างข้อมูล ส าหรับการใช้งานบัตรโดยสารรถไฟฟ้าแบบเติมเงิน ก าหนดให้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าแตล่ะใบมี
หมายเลขเป็น string ความยาว 16 ตัวอักษรซึ่งไม่ซ้ ากันเลย และบตัรโดยสารแตล่ะใบจะมีเงินจ านวนหนึ่งอยู่ การใช้งานคือผู้ใช้จะต้องน า
บัตรมาแสดงเพื่อใช้เข้าและออกจากระบบรถไฟฟ้า ณ สถานี ต่าง ๆ สมมติใหม้ีสถานีท้ังหมด 100 สถานี และแตล่ะสถานีมีหมายเลข
ก ากับอยู่ตั้งแต่หมายเลข 0 ถึง 99 โครงสรา้งข้อมูลที่จะต้องสร้างขึ้นนี้จะใช้ในการหักค่าบริการจากบัตรโดยสาร นอกจากน้ี เพื่อป้องกัน
การทุจริต ระบบจะต้องตรวจสอบข้อบังคับของการใช้บริการตามกฎต่อไปนี้  

1) ถ้าจ านวนเงินในบัตรมีน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 0 บัตรนั้นจะไม่สามารถน ามาใช้เข้าระบบได้ 
2) ถ้าการใช้งานบัตรครั้งล่าสดุเป็นการเข้าสูร่ะบบ บัตรนั้นจะไมส่ามารถใช้เข้าสู่ระบบได้ จนกว่าบัตรนั้นจะถูกใช้ออกจากระบบ 
3) ถ้าการใช้งานบัตรครั้งล่าสดุเป็นการออกจากระบบ บตัรนั้นจะไมส่ามารถเข้าสูร่ะบบได้ จนกว่าบตัรนั้นจะถูกใช้ออกจากระบบ 
4) การออกจากระบบจะท าได้ก็ต่อเมือ่เงินท่ีเหลือในบัตรมีค่าไม่น้อยกวา่ค่าโดยสาร ก าหนดให้มีฟังก์ชัน int get_fare(int fsid, int 

tsid) ซึ่งจะคนืค่าโดยสารเมื่อเราขึน้จากสถาน ีfsid และลงทีส่ถาน ีcsid 
โดยให้เขียนโครงสร้างข้อมูลทีม่ีบรกิารดังต่อไปนี ้

1) bool register(string CID, int value) เป็นการลงทะเบียนบัตรใหม่ที่มีหมายเลขเป็น CID และมีเงินเริ่มต้นเป็น value โดยจะ
คืนค่า true ก็ต่อเมื่อบัตรดังกล่าวยังไม่เคยลงทะเบยีนในระบบเท่านัน้ และคืนค่า false ในกรณีอื่น ๆ 

2) bool addValue(string CID, int value) เป็นการเติมเงินลงไปในบตัรหมายเลข CID ด้วยมลูค่า value จะคืนค่า true ก็
ต่อเมื่อบัตรดังกล่าวไดล้งทะเบียนในระบบแล้วเท่านั้น และคืนคา่ false ในกรณีอื่น ๆ 

3) bool enter(string CID, int fsid) เป็นการเข้าสู่ระบบของบัตรหมายเลข CID โดยขึ้นท่ีสถาน ีfsid โดยจะคืนค่า true ก็ต่อเมื่อ
การเข้าสูร่ะบบไมผ่ิดกฎขา้งต้นเทา่นั้น และคืนค่า false ในกรณีอื่น ๆ 

4) bool leave(string CID, int tsid) เป็นการออกจากระบบของบัตรหมายเลข CID โดยออกท่ีสถานี tsid และท าการหักเงินจาก
บัตรตามค่าโดยสารที่ควรเป็น โดยจะคืนค่า true ก็ต่อเมื่อการออกจากระบบไม่ผดิกฎข้างต้น และคืนค่า false ในกรณีอื่น ๆ  
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ขอให้พยายามท าให้ไดป้ระสิทธิภาพในการท างานท่ีเร็วท่ีสุด โดยระลกึว่าในแต่ละวันมีจ านวนครั้งท่ีคนเข้าสู่ระบบและออกจากระบบ
มากกว่า 10 ล้านครั้ง นิสิตสามารถใช ้class และ function ใด ๆ ใน stl ได้ตามปรกติ 
class BTS { 

protected: // ประกาศสมาชิกที่ตอ้งใช้ตรงนี ้
  map<string,int> money; 
  map<string,int> login; 
 
 
public: 
  BTS() { 
 
  } 
 
  ~BTS() { 
 
  } 
 
  bool register_card(string CID,int value) { 
    if (money.find(CID) == money.end()) { 
      money[CID] = value; 
      return true; 
    } 
    return false; 
 
 
 
  } 
 
  bool add_value(string CID,int value) { 
    if (money.find(CID) != money.end()) { 
      money[CID] += value; 
      return true; 
    } 
    return false; 
 
 
 
  } 
 
  bool enter(string CID,int fsid) { 
    if (login.find(CID) != login.end()) { 
      login[CID] = fsid; 
      return true; 
    } else { 
      return false; 
    } 
 
 
 
  } 
 
  bool leave(string CID,int tsid) { 
    auto it = login.find(CID); 
    if (it != login.end()) { 
      int fare = get_fare(it->second,tsid); 
      if (money[it->first] < fare) return false; 
      money[it->first] -= fare; 
      login.erase(it); 
      return true; 
    } else { 
      return false; 
    } 
 
 
 
 
  } 
}; 
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STL Reference 

Common  

All classes support these two capacity functions; 

Capacity size_t size(); // return the number of items in the structure 
bool empty(); // return true only when size() == 0 

Container Class 
All classes in this category support these two iterator functions. 

Iterator iterator begin(); // an iterator referring to the first element 
iterator end(); // an iterator referring to the past-the-end element 

Class vector<ValueT> 

Element Access operator[] (size_t n); 

Modifier ที่ใช้ได้ทั้ง 

list และ vector 

void push_back(const ValueT& val); 
void pop_back(); 
iterator insert(iterator position, const ValueT& val); 
iterator insert(iterator position, InputIterator first, InputIterator last); 
iterator erase(iterator position); 
iterator erase(iterator first, iterator last); 

Class set<ValueT> 

Operation iterator find (const ValueT& val); 
size_type count (const ValueT& val); 

Modifier pair<iterator,bool> insert (const ValueT& val); 

void insert (InputIterator first, InputIterator last); 
iterator erase (iterator position); 

iterator erase (iterator first, iterator last); 
size_type erase (const ValueT& val); 

Class map<KeyT, MappedT> 

Element Access MappedT& operator[] (const KeyT& k); 

Operation iterator find (const KeyT& k); 

size_type count (const KeyT& k); 

Modifier pair<iterator,bool> insert (const pair<KeyT,MappedT>& val); 
void insert (InputIterator first, InputIterator last); 

iterator erase (iterator position); 
iterator erase (iterator first, iterator last); 
size_type erase (const KeyT& k);  

Container Adapter 
These three data structures support the same data modifiers but each has different strategy. These data 

structures do not support iterator. 

Modifier void push (const ValueT& val); // add the element 

void pop();   // remove the element 

Class queue<ValueT> 

Element Access ValueT front(); 
ValueT back(); 

Class stack<ValueT> 

Element Access ValueT top(); 

Class priority_queue<ValueT, ContainerT = vector<ValueT>, CompareT = less<ValueT> > 

Element Access ValueT top(); 

Useful function 
iterator find (iterator first, iterator last, const T& val);   
void sort (iterator first, iterator last, Compare comp);  
pair<T1,T2> make_pair (T1 x, T2 y); 
 


