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ชื่อ-นามสกุล................................………....เลขประจ าตัว...……..……......ตอนเรียนที่…….….เลขที่ใน CR58.……... 
หมายเหตุ      

1. ข้อสอบมีทั้งหมด………ข้อ ในกระดาษค าถาม…….หน้า                                                                                                                                              
2. ไม่อนุญาตให้น าต าราและเอกสารใดๆ เข้าในห้องสอบ  
3. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องค านวณใดๆ 
4. ห้ามการหยิบยืมสิ่งใดๆ ทั้งสิ้น จากผู้สอบอ่ืนๆ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบจะหยิบยืมให้ 
5. ห้ามน าส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อสอบและสมุดค าตอบออกจากห้องสอบ   
6. ผู้เข้าสอบสามารถออกจากห้องสอบได้ หลังจากผ่านการสอบไปแล้ว 45 นาที 
7. เมื่อหมดเวลาสอบ ผู้เข้าสอบต้องหยุดการเขียนใดๆ ทั้งสิ้น  
8. นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีโทษ คือ พ้น

สภาพการเป็นนิสิต หรือ ได้รับ สัญลักษณ์ F ในรายวิชาที่กระท าผิด และอาจพิจารณาให้
ถอนรายวิชาอื่นทั้งหมดทีล่งทะเบียนไว้ในภาคการศึกษานี้ 
 

 
 
 
   

 

* ร่วมรณรงค์การกระท าผิด หรือทุจรติการสอบเป็นศูนย์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ * 
 

                    ข้าพเจ้ายอมรับในข้อก าหนดที่กล่าวมานี้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ท าข้อสอบนี้ด้วยตนเองโดยมิได้รับ
การช่วยเหลือ หรือให้ความช่วยเหลือ ในการท าข้อสอบนี้       
 

             ลงชื่อนิสิต.............................................................. 
             วันที่........................................................................ 
 
 
 
 

ห้ามนิสิตพกโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารไว้กับตัวระหว่างสอบ หากตรวจพบจะถือว่า
นิสิตกระท าผิดเกี่ยวกับการสอบ อาจต้องพ้นสภาพการเป็นนิสิต หรือ ให้ได้รับ F และ
อาจพิจารณาให้ถอนรายวิชาอื่นทั้งหมดทีล่งทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาน้ี 



 (5 คะแนน) ให้นิสิตเขียน ฟังก์ช่ันท่ีรับ vector v กับ ค่า x เข้ามา คืนค่าเป็นเวคเตอรต์ัวใหม่ ท่ีเกิดจากการเอา x ออก
จาก v ทั้งหมด (นั่นคือ ในค าตอบ จะต้องไม่มี x เลย)   
vector<int> removeAll(vector<int>& v1, int x) { 
      
 
 
 
 
      
} 

 (10 คะแนน) ชมรมนักประดิษฐ์คณะวิศวกรรมนั้นมีกจิกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย ท าให้ห้องชมรมรกอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นสมาชิกในชมรมจึงตกลงกันว่าจะจัดเวรท าความสะอาด โดยสมาชิกทุกคนในชมรมจะผลดัเวรกนัท าความสะอาดวัน
ละ 1 คน  หมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ ตัวอย่างเช่น สมมติใหส้มาชิกชมรมคือ A, B, C ดังนั้น หน้าที่ท าความสะอาดในวัน
แรกคือ A, วันถัดมาคือ B วันถัดมาคือ C และในวันถัดไปก็วนกลับมาเป็น A อีก เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  

      อย่างไรก็ตาม เนื่องจากชมรมนักประดิษฐ์นั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ท าให้มีสมาชิกในชมรมนัน้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
เมื่อมสีมาชิกใหม่เข้ามาในชมรม ณ วันใด สมาชิกดังกล่าวจะต้องรบัหน้าท่ีท าความสะอาดทันทีที่ท าได้  ถ้าหากวัน
เดียวกันนั้นมสีมาชิกใหม่เข้ามาหลายคน สมาชิกเหล่าใหมเ่หลา่นั้นก็ต้องรับหน้าที่ท าความสะอาดเรียงต่อกันไป
ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น สมมติใหป้ัจจุบัน สมาชิกในชมรมคือ A, B, C เช่นเดียวกับตัวอยา่งด้านบน และวันนี้ควรจะเป็น
หน้าท่ีของ B แต่วันนี้มีสมาชิกใหมเ่ข้ามาสองคนคือ X, Y จะท าให้หน้าท่ีในการท าความสะอาดในวันนีเ้ป็น X, และวัน
ถัดไปคือ Y และวันถัด ๆ ไปคือ B, C, A, X, Y, B, C, A, X, Y ไปเรื่อย ๆ  

จงเขียนคลาส CleaningDuty ซึ่งช่วยค านวณเวรท าความสะอาดในแต่ละวัน โดยคลาสดังกล่าวต้องมฟีังก์ชันดังน้ี  

• string getTodayCleaner() ซึ่งจะคืนช่ือของคนท่ีมีหน้าที่ท าความสะอาดในวันนี้ ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกใช้ตอน

ปิดชมรมในตอนเย็นของแต่ละวัน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น  

• void addNewMember(string name) ซึง่ท าหน้าที่ลงทะเบียนสมาชิกใหม่เข้าสู่ชมรม ฟังก์ชันนี้จะอาจจะถูก

เรียกใด้หลายครั้งในแต่ละวัน แต่จะถูกเรียกใช้ก่อน getTodayCleaner ในแต่ละวันแน่นอน 

ในคลาสนีจ้ะมกีารก าหนด data member ให้เป็น queue<string> จ านวน 2 ตัว ห้ามท าการเพ่ิม data 
member อื่นใดอีก 
class CleaningDuty { 
  protected: 
    queue<string> q1,q2; 
 // ห้ามท าการเพิ่ม data member อ่ืนใดอีก  

  public: 
    // เขียนฟังกช์นัเพิ่มเติม ในส่วนน้ี สามามารถเพิ่มฟังกช์นัอ่ืน ๆ ไดต้ามตอ้งการ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

}; 



 จงพิจารณาฟังก์ช่ันต่อไปนี้ ซึ่งรับข้อมูลเป็น vector<bool> ซึ่งก าหนดล าดับการท างานการน าข้อมลูเข้า/ออกจาก 
stack โดยการน าข้อมลูเข้านั้นจะใส่ข้อมูลเป็นตัวเลขลงไปใน stack เรียงไปตั้งแต่ 1, 2, 3,… ไปเรื่อย ๆ ส่วนการน า
ข้อมูลออกนั้นจะน าข้อมลูออจาก stack ไปใส่ใน vector 
vector<int> process( vector<bool> input ) { 
  int number = 1; 
  vector<int> result; 
  stack<int> s; 
  for( size_t i = 0;i < input.size(); i++) { 
    if (input[i]) { 
   s.push(number); 
   number++;  
 } else {  
   result.push_back(s.top()); 
   s.pop(); 
 } 
  } 
  while (s.empty() == false) { 
   result.push_back(s.top()); 
   s.pop(); 
  } 
  return result;   
} 

3.1 (3 คะแนน) จงเชียนผลลัพธ์ที่คืนคา่มาจากฟังก์ชัน process เมื่อก าหนดให้ input เป็นดังต่อไปนี ้

a) ให้ input = {T,T,T,F,F,F} ผลลัพธ์คือ _____________________________________ 

b) ให้ input = {T, F, T, F, T, T} ผลลัพธ์คือ_____________________________________ 

c) ให้ input = {T,T,T,F,T,T,F,T,T,T,F} ผลลัพธ์คือ_____________________________________ 

3.2 (7 คะแนน) จงเขียนฟังก์ชัน vector<bool> inverse( vector<int> desired_result) ที่ค านวณค่า 

input ซึ่งเมื่อเราน าเอา input ดังกล่าวนั้นไปใช้เป็นข้อมลูน าเข้าของฟังก์ชัน process แล้ว จะได้ผลลพัธ์

เป็น desired_result ตัวอย่างเชน่ การเรียก inverse( {4, 3, 2, 1} ) นั้นจะต้องคืนค่าเป็น {T, T, T, T, F, 

F, F, F} เป็นต้น 

vector<bool> inverse( vector<int> desired_result ) { 

    vector<bool> input; 

    // write your code here 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    return input; 

} 



 

 (10 คะแนน) ในข้อนี้มี vector<string> name เก็บช่ือของคน N คนโดยรับประกันว่าช่ือไม่ซ้ ากัน และมี 
vector<pair<string,string>> father โดยที่ father[j].first เป็นพ่อของ father[j].second จงเขียนฟังก์ชัน 
vector<string> getCousin(vector<string> name, vector<pair<string,string>> father, string query) ที่

ค านวณหา “ลูกพ่ีลูกน้อง” ของ query ซึ่งเป็นช่ือท่ีก าหนดให้มา โดยนิยามของ “ลูกพ่ีลูกน้อง” คือคนท่ีมีปู่เหมือนกับ
เราแตม่ีพ่อไม่เหมือนเรา  

ตัวอย่างเช่น name = {“John”, “Jack”, “Leo”, “Eric”, “Robert”, “Adam”, “Mike”, “Manny”} father= 

{{“Leo”,”John”}, {“John”,”Eric”}, {“John”,”Robert”}, {“Leo”,”Adam”}, {“Adam”,”Mike”}, {“Adam”, “Manny”} }  

การเรียก getCousin(name, father, “Eric”) จะไดผ้ลเป็น { “Mike”, “Manny” } 

การเรียก getCousin(name, father, “John”) จะได้ผลเป็น {  } 
vector<string> getCousin(const vector<string> &name,  
                         const vector<pair<string,string>> &father, 
                         string query) { 
  vector<string> result; 
  // write your code here 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  return result; 
} 

 
  (5 คะแนน) ในข้อนี้ให้นิสิตเขียนฟังก์ช่ัน removeMin(priority_queue<int>& pq) ที่เอาค่าที่น้อยที่สุด ออกจาก 

priority queue ที่เรียงข้อมูลจากมากไปน้อยตามปกติ โดยหลังจบฟังก์ช่ันข้อมูลตัวอ่ืนๆยังต้องคงอยู่เหมือนเดมิ 
ตัวอย่างเช่น หากตอนเริม่ priority queue มี 8 7 5 3 1 อยู ่หลังเรียกฟังก์ช่ันนี้จะมีข้อมูลเป็น 8 7 5 3 (เนื่องจาก 1 
เป็น ค่าที่น้อยท่ีสุด จึงถูกเอาออกไป) โดยหาก priority queue ไม่มขี้อมูล ให้ไมต่้องท าอะไรโดยสมมตุิว่าข้อมูลใน 
priority queue นั้นต่างกันทุกตัว    
void removeMin(priority_queue<int>& pq) { 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
} 



 ข้อนี้ จะให้ออกแบบสร้าง priority_queue ขึ้นมาเอง  
a. (5 คะแนน) จงเขียนบรรยาย ว่า นิสิต จะท าการสร้าง priority queue ขึ้นมาเองได้อย่างไร ใช้ data 

structure และ library อะไรบ้าง โดยต้องบรรยายการท างานของ pop, top และ push ทั้งนี้ ไม่ต้อง
สนใจประสิทธิภาพการท างาน   

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. (10 คะแนน) ในข้อนี้ให้เขียนคลาส MyPriorityQ จากการออกแบบในข้อด้านบน โดยต้องเตมิ include , 
ตัวแปร และฟังก์ช่ัน top, pop, push ให้ถูกต้อง  ถ้าต้องการแจ้ง error ให้ใช้ค าสั่ง throw error(
ข้อความ) ได้เลย 

//เติม include ที่จ าเป็นให้ถูกตอ้ง 
 
 
 
template <typename T> 
class MyPriorityQ{ 
public: 

  // เติมตัวแปรให้ครบถ้วน   
    
 
 
 

    T top(){ //เติมโค้ด 
 
 
 
 
   
  } 
 

  void pop(){//เติมโค้ด 
 
 
 
 
   
  } 
 

  void push(T x){ //เติมโค้ด 
 
 
 
 
   
 
  } 
}; 
 



 (15 คะแนน) ในข้อนีจ้ะให้เขียน ฟังก์ช่ันเพื่อการ sort การ์ด จากเกม magic the gathering (อย่างง่าย) การ์ดในเกมนี้
นั้น มีลักษณะดังรูปดา้นล่าง ข้อมลูส าหรับการ sort นั้นจะอยู่ท่ีแถบด้านบนของการ์ดเท่านั้น  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรามีคลาส Card ให้ แต่เขียนมาไม่หมด สิ่งที่นิสิตต้องท าคือ เขียนฟังก์ชัน < เพื่อเอาไว้เทียบการ์ดสองใบ โดยให้เรยีงการ์ด

ด้วย total casting cost จากน้อยไปมาก (สามารถเพิ่มฟังก์ชันอ่ืนได้ถ้าจ าเป็น) แต่ถ้า total cating cost เท่ากัน ให้
เรียงตามชื่อการ์ด (เรยีงตามพจนานุกรม)  

 
ทัง้นี้ total casting cost = ค่าร่ายทั่วไป + จ านวนหน่วยท้ังหมดของค่าร่ายเฉพาะธาตุ  
 
จากการ์ดตัวอย่างด้านบน total casting cost จะเท่ากับ 4+1+2 = 7 
 
ส่วนจากการด์ตัวอย่างอีกใบด้านลา่งนี้ total casting cost จะเป็น 2+2+2+2+2 = 10  (ไม่มีค่าร่ายทั่วไป มีแต่ค่าร่ายจาก

ธาตุ)  

 
 

ช่ือการ์ด ค่าร่ายทัว่ไป (ส าหรับใบน้ี คือ 4)  ค่าร่ายเฉพาะธาตุ (ส าหรับใบน้ี ใช้
ธาตุไฟ หน่ึงหน่วย ธาตุแสง สอง
หน่วย) 
เกมมีธาตุทั้งหมด 5 ธาตุคือ แสง น ้ า 
ไฟ ไม ้และความมืด 
 



//ไม่ต้องสน include นะ ให้ถือว่า include ทุกอย่างทีจ่ าเป็นมาแลว้ 
class MTGCard{ 
public:  
  // ห้ามแก้หรือเพิม่-ลด ตัวแปร 
  string name; 
  int genericCost; 

  vector<pair<string,int> > elementCost; // แต่ละ pair จะบอกว่าธาตอุะไร มีกี่หน่วย 
    
 

  //เขียนฟังก์ชั่นที่จ าเป็นกับการ sort (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    bool operator<(const Card &other){ //เติมโค้ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  } 
}; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 (10 คะแนน) ในข้อนีจ้ะให้เขียนบริการของคลาส CP::vector<T> ที่ช่ือว่า duplicateElements(const 
vector<vector<T>::iterator>& its) เพื่อการท าการท าซ้ าข้อมลูตวัท่ีระบุโดย iterator its[0], its[1], … itrs[its.size()-
1] เอาไว้ติดกันโดยเรารบัประกันว่า its[0] จะอ้างอิงถึงของมูลที่มาก่อนหน้า its[1], its[1] จะอ้างอิงถึงของมูลที่มาก่อน
หน้า its[2], …, its[its.size()-2] จะอ้างอิงถึงของมูลที่มาก่อนหน้า its[its.size()-1] เสมอ 

 ตัวอย่าง 
หาก vector<int> v = {9,2,6,8,1,7} และ vector<vector<int>::iterator> its = {v.begin(), v.begin()+3, 
v.begin()+5} 

 หลังจากเรยีก v.duplicateElements(its) แล้ว v จะเก็บค่า {9,9,2,6,8,8,1,7,7} 
 โดยนสิิตสามารถใช้บริการใดๆทีม่ใีน CP::vector ไดโ้ดยไมม่ีข้อจ ากัด 
 

… 
template <typename T> 
class vector { 
  public: 
    typedef T* iterator; 
  protected: 
    T *mData; 
    size_t mCap; 
    size_t mSize; 
 
    void rangeCheck(int n) {…} 
    void expand(size_t capacity) {…} 
    void ensureCapacity(size_t capacity) {…} 
  public: 
    vector(const vector<T>& a) {…} 
    vector() {…} 
    vector(size_t cap) {…} 
    vector<T>& operator=(vector<T> other) {…} 
    ~vector() {…} 
    bool empty() const {…} 
    size_t size() const {…} 
    size_t capacity() const {…} 
    void resize(size_t n) {…} 
    iterator begin() {…} 
    iterator end() {…} 
    T& at(int index) {…} 
    T& at(int index) const {…} 
    T& operator[](int index) {…} 
    T& operator[](int index) const {…} 
    void push_back(const T& element) {…} 
    void pop_back() {…} 
    iterator insert(iterator it,const T& element) {…} 
    void erase(iterator it) {…} 
    void clear() {…} 
    void duplicateElements(const vector<vector<T>::iterator>& its) { 
        // เติมโค๊ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   }  
} 

 
 



 (10 คะแนน) จงเพ่ิมบริการให้กับคลาส CP::stack โดยใหเ้พิ่มฟังก์ชัน void remove_all (const T& data) ซึ่งจะท า
การลบข้อมลูใด ๆ ท่ีอยู่ใน stack ที่มีค่าเท่ากับ data ออกไปทั้งหมด โดยยังคงรักษาล าดับของข้อมลูใน stack ของตัว
อื่น ๆ ให้เป็นตามเดิม (ตัวอย่างเชน่ ใน stack มีข้อมูลเป็น {1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 7} โดยก าหนดให้ตัวซา้ยสุดในรายการ
ดังกล่าวเป็น top of stack เมื่อผูใ้ช้สั่ง remove_all(1) แล้ว stack จะเหลือข้อมลูเป็น {2, 3, 4, 5, 7} เป็นต้น) ฟังก์ชัน
นี้ควรจะท างานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กล่าวคือ เวลาที่ใช้ในการท างานควรจะแปรผันตรงกับจ านวนข้อมูลที่อยู่ใน 
stack 
template <typename T> 
class stack { 
  protected: 
    T *mData; size_t mCap, mSize  // ห้ามประกาศ data member เพ่ิมเติม 
  public: 
    // คลาสน้ีท างานไดต้ามปรกติทุกอยา่ง โดยฟังก์ชนัอ่ืน ๆ มิไดร้ะบุไวเ้พ่ือประหยดัหนา้กระดาษ ให้นิสิตเขียนบริการเพ่ิมเติม ตามขอ้ก าหนดดา้นบน 
 // ให้เขียนเติมฟังก์ชนัดา้นล่างน้ี ให้ท างานให้ถูกตอ้ง 
    Void remove_all(const T& data) { 

 // เติมโค๊ด 
 
 
 
 
 
 
    } 
}; 

 (10 คะแนน) ในข้อนีจ้ะให้เขียนบริการของคลาส CP::queue<T> ที่ช่ือว่า vector<queue<T>> split_queue(int k) 
เพื่อท าการแบ่ง แถวคอยปัจจุบันเป็น k แถวคอยโดยข้อมูลหน้าสดุจะไปอยู่แถวคอยท่ี 0 ข้อมูลตัวถัดไปไปอยู่แถวคอยท่ี 
1 … ข้อมูลตัวที่ k-1 อยู่แถวคอยที่ k-1 ข้อมูลตัวที่ k อยู่แถวคอยที่ 0 ….. ไปเรื่อยๆ และจะท าการน าข้อมูลทั้งหมดออก
จากแถวคอยปัจจุบันด้วย ตัวอย่างเช่น หาก queue<int> q เก็บข้อมูล {3,9,8,6,7,2,1,3,8,4} ตามล าดับจากหน้าไป
หลังอยู่ หากเราเรียก vector<queue<int>> qs = q.split_queue(3) 

 ผลที่ได้คือ qs[0] จะเป็นแถวคอยที่เก็บ {3,6,1,4} 
        qs[1] จะเป็นแถวคอยที่เกบ็ {9,7,3} 

             qs[2] จะเป็นแถวคอยที่เก็บ {8,2,8} 
และ q จะไม่มีข้อมูลอยู ่
โดยนสิิตสามารถใช้บริการใดๆทีม่ใีน CP::queue ได้โดยไม่มีข้อจ ากดั 
template <typename T> 

class queue { 
  protected: 
    T *mData; 

    size_t mCap; 
    size_t mSize; 
    size_t mFront; 
    void expand(size_t capacity) {..} 
    void ensureCapacity(size_t capacity) {...} 
  public: 
    queue(const queue<T>& a) {..} 

    queue() {...} 
    queue<T>& operator=(queue<T> other) {...} 

    ~queue() {...} 

    bool empty() const {..} 
    size_t size() const {…} 
    const T& front() const {…} 

    const T& back() const {…} 

    void push(const T& element) {…} 

    void pop() {…} 
     vector<queue<T>> split_queue(int k) { 



        // เติมโค๊ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   }  
} 

 
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  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_t 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_t erase (const ValueT& val); 

Class map<KeyT, MappedT> 

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

Operation iterator find (const KeyT& k); 

size_t 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_t 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 functions 
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); 
 

 


