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ค าชี้แจงแบบทดสอบความสามารถด้านค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้เวลา 90 นาที แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวจ านวน 27 ข้อ 

(ข้อ 1 – 27) ให้คะแนนข้อละ 1 คะแนน รวม 27 คะแนน 
ตัวอย่างค าถามและวิธีตอบ 
ค าถาม ข้อ 0. 
 
 
 
จากข้อมูล ถ้าในการเดินทางโดยรถเมล์ 1 เที่ยว ได้ตั๋ว 1 ใบ แป้งเดินทางทั้งหมดกี่เที่ยว 

1) 297 2) 792 
3) 927 4) 972 

วิธีตอบ ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว โดยระบายทับตัวเลขที่ตรงกับ
ตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษค าตอบ ถ้านักเรียนคิดว่า ตัวเลือก 1) เป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
ให้ระบายในกระดาษค าตอบทับตัวเลข ดังนี้ 

ข้อ 0.             
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ให้นักเรียนหาค าตอบที่ถูกต้องแล้วเขียนตอบลงในกระดาษค าตอบ 

จ านวน 2 ข้อ (ข้อ 28 – 29) (ข้อละ 1 คะแนน รวม 2 คะแนน) 
ตอนที่ 3 แบบแสดงวิธีท า ให้นักเรียนเขียนค าตอบพร้อมแสดงวิธีท าอย่างละเอียดลงใน

กระดาษค าตอบข้อ 30 (6 คะแนน) 
2. ถ้านักเรียนต้องการแกไ้ขค าตอบหรือเปลี่ยนค าตอบใหม ่ให้ลบค าตอบเดิมให้สะอาดก่อนแล้วจึง

ระบายหรือเขียนค าตอบใหม่ 
3. ให้เวลาในการสอบทั้งหมด 90 นาท ี
  

อย่าเปิดแบบทดสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 

แป้งสะสมตัว๋รถเมลไ์ด้ ดังน้ี 
ตั๋วสีน้ าตาลจ านวน 96 ใบ ตั๋วสีส้มจ านวน 115 ใบ และตั๋วสีเขียวจ านวน 86 ใบ 
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ตอนที่ 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1 – 27 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1. เด็กหญิงอ้อย สะสมลูกอมเพื่อไว้แจกเพื่อนเป็นเวลา 10 วัน โดยมีจ านวนสะสมแต่ละวัน 
ดังนี้ 

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

จ านวนสะสม (เม็ด) 5 9 13 ..... 21 ..... ..... 33 ..... 41 

จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) จ านวนลูกอมท่ีเด็กหญิงอ้อยสะสมในวันท่ี 9 เท่ากับ 36 เม็ด 
2) จ านวนลูกอมท่ีเด็กหญิงอ้อยสะสมในวันท่ี 6 และวันท่ี 7 รวมกันได้ 54 เม็ด 
3) จ านวนลูกอมท่ีเด็กหญิงอ้อยสะสมตั้งแต่วันที ่1 ถึงวันท่ี 5 รวมกันได้ท้ังสิ้น 64 เม็ด 
4) จ านวนลูกอมท่ีเด็กหญิงอ้อยสะสมในวันท่ี 4, วันท่ี 6, วันท่ี 7 และวันท่ี 9 รวมกันได้ 110 เม็ด 
 

 

 

 

 

 

2. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) แจ๋ว ได้รับเงินค่าตอบแทนมากกว่าจอย 
2) เจ๊ียบ ได้รับเงินค่าตอบแทนน้อยกว่าจ๋า 
3) จอย เจ๊ียบ แจ๋ว และจ๋า ได้รับเงินค่าตอบแทนจากมากไปน้อยตามล าดับ 
4) จ๋า เจี๊ยบ แจ๋ว และจอย ได้รับเงินค่าตอบแทนจากน้อยไปมากตามล าดับ 

พนักงาน 4 คน ได้รับเงินค่าตอบแทนประจ าปีจากบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นดงันี้ 
 
 
 

 
 
 

จ๋า: 4,000 + 200 + 30 + 5 บาท 

แจ๋ว: 7 + 50 + 800 + 7,000 บาท 

จอย: (3 × 1) + (6 × 10) + (7 × 100) + (8 × 1,000) บาท 

เจ๊ียบ: (5 × 1,000) + (7 × 100) + (8 × 10) + (6 × 1) บาท 

1 



ความสามารถดา้นค านวณ ป.3   ปีการศึกษา 2559 

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

3. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) ด าเดินช้าท่ีสุด 
2) ขาวเดินเร็วกว่าเขียวและเดินเร็วกว่าแดง 
3) แดงเดินได้ระยะทางมากกว่าขาวแต่เดินได้ระยะทางน้อยกว่าด า 
4) เขียวเดินได้ระยะทางมากกว่าด า และเดินได้ระยะทางมากกว่าขาว 
 

 

 

 

 

 

4. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) กล้ามีเงินออม 3,230 บาท 
2) เงินออมของสุดาและพลอยรวมกันได้เท่ากับ 4,800 บาท 
3) เงินออมของกล้า มากกว่าเงินออมของพลอย 1,920 บาท 
4) เงินออมของกล้า น้อยกว่าเงินออมของสุดาและพลอยรวมกัน 1,530 บาท 

ในการเดินออกก าลังกายของเขียว แดง ด า และขาว ในเวลา 50 นาที เป็นดังนี้ 
เขียว เดินได้ระยะทาง  4,529 เมตร 
แดง เดินได้ระยะทาง  4,371 เมตร 
ด า เดินได้ระยะทาง  3,947 เมตร 
ขาว เดินได้ระยะทาง  3,699 เมตร 

สุดา กล้า พลอย 

ฉันออมเงินได้

3,350 บาท 

ฉันออมเงินได้มากกวา่

สุดา 120 บาท ฉันออมเงินได้ 

1,550 บาท 
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5. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) ราคาถุงเท้า 8 คู่ เป็นเงิน 110 บาท 
2) ราคาผ้าเช็ดหน้า 7 ผืน เป็นเงิน 120 บาท 
3) ราคาถุงเท้า 4 คู่ เท่ากับราคาผ้าเช็ดหน้า 3 ผืน 
4) ราคาถุงเท้า 8 คู่ รวมกับราคาผ้าเช็ดหน้า 7 ผืน เป็นเงิน 250 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

6. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าลุงชมน ามะนาวไปขายแล้วยังเหลือมะนาวอยู่ 5 ถุง จะขายได้เงิน 
กี่บาท 
1)   1,530 บาท 
2)   1,650 บาท 
3)   1,700 บาท 
4) 15,300 บาท 

ลุงชมเก็บมะนาวจากสวนได้ 510 ผล แบ่งใส่ถ ุง ถ ุงละ 3 ผล น าไปขาย 
ราคาถุงละ10 บาท 

ราคาคู่ละ 15 บาท 

ราคาผืนละ 20 บาท 
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7. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้ทั้งหมด จะได้เงิน 2,400 บาท 
2) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้เพียง 100 ก า จะได้เงินน้อยกว่าเงินท่ีซื้อมา 
3) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวแล้วมีดอกบัวเหลือ 5 ก า จะได้เงิน 2,200 บาท 
4) ถ้าแม่ค้าขายดอกบัวได้ทั้งหมด จะได้เงินมากกว่าเงินท่ีซื้อมา 300 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 

8. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าคุณยายมีเงิน 5,000 บาท คุณยายสามารถซื้อเครื่องประดับได้  
ดังข้อใด 
1) สร้อยคอ นาฬิกา และก าไล 
2) สร้อยคอ นาฬิกา และแหวน 
3) นาฬิกา แหวน ต่างหู และก าไล 
4) สร้อยคอ นาฬิกา ต่างหู และก าไล 

แม่ค้าซื้อดอกบัวมาเป็นเงิน 2,000 บาท แล้วน าดอกบัวมาจัดเป็นก าได้ 120 ก า  
น าไปขายราคาก าละ 20 บาท 

เครื่องประดับของร้านแห่งหนึ่งมีราคา ดังนี้ 

สร้อยคอ 2,390 บาท ก าไล 690 บาท แหวน 900 บาท นาฬิกา 1,950 บาท ต่างหู 590 บาท 
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9. จากข้อมูลข้างต้น การเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มของใครเหลือเงินมากท่ีสุด 
1) ส้มเช้ง ซื้ออาหาร A จ านวน 2 ชิ้น และเคร่ืองดื่ม D จ านวน 1 แก้ว 
2) หม่ า ซื้ออาหาร B จ านวน 2 ชิ้น และเครื่องดื่ม E จ านวน 1 แก้ว 
3) เท่ง ซื้ออาหาร B จ านวน 3 ชิ้น และเคร่ืองดื่ม D จ านวน 1 แก้ว 
4) โหน่ง ซื้ออาหาร C จ านวน 3 ชิ้น และเครื่องดื่ม E จ านวน 1 แก้ว 

 
10. ข้อใดเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการลบ 

1) ดาราปลูกต้นยางพารา 50 ไร่ ไร่ละ 80 ต้น ตายไป 40 ต้น เหลือต้นยางพารากี่ต้น 
2) โสภามีมะนาว 4,000 ผล เน่าเสีย 250 ผล ท่ีเหลือน าไปใส่ถุง ถุงละ 50 ผล จะได้กี่ถุง 
3) แม่ขายฝรั่ง 2,500 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 50 บาท ท าบุญไป 500 บาท แม่ขายฝรั่ง 

ได้เงินกี่บาท 
4) พ่อซื้อรองเท้า 2 คู่  ราคาคู่ละ 500 บาท และซื้อผลไม้ เป็นเงิน 4,000 บาท  

พ่อจ่ายเงินรวมกี่บาท 
  

A 

 

B 

 

C 

 

D E 

ราคา 59 บาท ราคา 45 บาท ราคา 40 บาท ราคา 30 บาท ราคา 45 บาท 

ส้มเช้ง หม่ า เทง่ และโหนง่ ได้รบับตัรแลกซื้ออาหารและเครือ่งดืม่คนละ 180 บาท 
และทั้ง 4 คน น าบตัรทีไ่ดม้าซื้ออาหารและเครือ่งดื่มของร้านอิ่มอร่อยซึง่มีรายการ ดังนี้ 
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11. ข้อใดเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการบวก 
1) ต่อมีเงิน 50 บาท ซื้อปากกา 1 ด้าม ๆ ละ 17 บาท และดินสอ 18 บาท ต่อเหลือเงิน 

กี่บาท 
2) ติ๋มซื้อหนังสือราคาเล่มละ 37 บาท จ านวน 5 เล่ม เหลือเงิน 23 บาท เดิมติ๋มมีเงิน 

กี่บาท 
3) นิดต้องการซื้อหนังสือ 4 เล่ม ราคาเล่มละ 20 บาท แต่ยังขาดเงิน 38 บาท เดิมนิด 

มีเงินกี่บาท 
4) แดงซื้อหนังสือ 3 เล่ม ราคาเล่มละ 42 บาท ร้านลดราคาให้ 12 บาท แดงต้อง

จ่ายเงินท้ังหมดกี่บาท 
 

 
12. อายขุองพนักงาน 4 คน ของบริษัทแห่งหนึ่ง ในเดือนเมษายน ปี 2559 เป็นดังนี้ 

ชื่อ ปอง แพรว แป้น จอย 

อายุ 25 ปี 3 เดือน 27 ปี 8 เดือน 29 ปี 2 เดือน 24 ปี 8 เดือน 

จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) แป้นอายุมากกว่าแพรว 4 เดือน และจอยอายุน้อยกว่าปอง 1 ปี 5 เดือน 
2) แป้นอายุมากกว่าแพรว 4 เดือน และจอยอายุน้อยกว่าปอง 7 เดือน 
3) แป้นอายุมากกว่าแพรว 1 ปี 6 เดือน และจอยอายุน้อยกว่าปอง 1 ปี 5 เดือน 
4) แป้นอายุมากกว่าแพรว 1 ปี 6 เดือน และจอยอายุน้อยกว่าปอง 7 เดือน 

  

6 



ความสามารถดา้นค านวณ ป.3   ปีการศึกษา 2559 

  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

13. จากข้อมูลข้างต้น ปริมาตรน้ าล าไยรวมกับปริมาตรน้ ากระเจ๊ียบน้อยกว่าหรือมากกว่า
ปริมาตรน้ าองุ่นอยู่เท่าใด 
1) น้อยกว่า 1 ลิตร 200 มิลลิลิตร 
2) มากกว่า 1 ลิตร 200 มิลลิลิตร 
3) มากกว่า 1 ลิตร 700 มิลลิลิตร 
4) น้อยกว่า 1 ลิตร 700 มิลลิลิตร 

  

ในกิจกรรมวันเด็ก ครูแหวนน าน้ าผลไม้มาเลี้ยงนักเรียนชั้น ป.3 ดังนี ้

 

 

น้ ากระเจ๊ียบ 

ปริมาตร 500 มิลลิลิตร 

น้ าองุ่น 

ปริมาตร 3 ลิตรคร่ึง 

น้ าล าไย 

ปริมาตร 1 ลิตร 800 มิลลิลิตร 
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14. จากข้อมูลข้างต้น น้ าหนักของนมสด 1 ขวด เท่ากับข้อใด 
1) 1 กิโลกรัม 3 ขีด 
2) 1 กิโลกรัม 8 ขีด 
3) 1 กิโลกรัม 550 กรัม 
4) 2 กิโลกรัม 300 กรัม 

  

ป้อมใช้เครื่องชั่งสองแขนชั่งสิ่งของ ดังภาพ 

เนย 1 ก้อน มีน้ าหนกัเท่ากับ 2 ขีดครึ่ง 

ลูกเหล็ก 1 ลูก มีน้ าหนักเท่ากับ 600 กรัม 
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15. คุณลุงมีท่อนไม้จ านวน 4 ท่อน เมื่อวัดความยาวแล้วมีขนาด ดังนี้ 

ท่อนไม ้ ท่อนท่ี 1 ท่อนท่ี 2 ท่อนท่ี 3 ท่อนท่ี 4 

ความยาว 215 เซนติเมตร 150 เซนติเมตร 1 เมตร 70 เซนติเมตร 2 เมตรครึ่ง 

จากข้อมูลข้างต้น ความยาวของไม้ท่อนท่ี 1 รวมกับท่อนท่ี 2 ต่างกับความยาวของ 
ไม้ท่อนท่ี 3 รวมกับท่อนท่ี 4 อยู่กี่เซนติเมตร 
1)   5 เซนติเมตร 
2) 45 เซนติเมตร 
3) 55 เซนติเมตร 
4) 65 เซนติเมตร 

บันทึกกิจกรรมของ ด.ญ.ดวงดาว ในวันเสาร์แรกของเดือนมิถุนายน 2559 

เวลา กิจกรรม 

6.00 – 6.30 น. ตื่นนอน อาบน้ า แต่งตัว 

6.30 – 7.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

8.00 – 8.15 น. ล้างจาน 

9.00 – 11.00 น. ดูรายการโทรทัศน์ 

11.00 – 11.30 น. เดินทางไปบ้านคุณย่า 

11.30 – 16.30 น. ดูแลคุณย่า 

16.30 – 17.00 น. เดินทางกลับบ้าน 

17.45 – 19.00 น. ท าการบ้าน 

16. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) ดวงดาวใช้เวลาดูรายการโทรทัศน์น้อยกว่าท าการบ้าน 
2) ดวงดาวใช้เวลาเดินทางไปบ้านคุณย่ามากกว่าเดินทางกลับบ้าน 
3) ดวงดาวใช้เวลาดูแลคุณย่ามากกว่าดูรายการโทรทัศน์ 4 ชั่วโมง 
4) ดวงดาวใช้เวลาล้างจานน้อยกว่ารับประทานอาหารเช้า 15 นาที 
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17. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) ป้าทองขายผลไม้ได้เงินท้ังหมด 655 บาท 
2) ป้าทองมีธนบัตรฉบับห้าสิบบาท คิดเป็นเงิน 400 บาท 
3) ป้าทองมีธนบัตรฉบับย่ีสิบบาทรวมกับเหรียญสิบบาท คิดเป็นเงิน 200 บาท 
4) ป้าทองแบ่งเงินท่ีขายผลไม้ได้ทั้งหมดให้หลาน 5 คน โดยแต่ละคนได้เงินเท่ากันพอด ี

 
 
 
 

18. จากข้อมูลข้างต้น ขณะที่เด็กหญิงแอนพูด คือเวลาใด 
 

1)   2) 
 
 
 

 
3) 4) 

 
 

ป้าทองได้เงินจากการขายผลไม้ ดังนี ้

 
ชนิด 

 
 

   

จ านวน 9 ฉบับ 8 ฉบับ 5 เหรียญ 5 เหรียญ 

๑๐ บาท ๑ บาท 

เด็กหญิงแอนพูดว่า“อีก 30 นาที จะถึงเวลาเริ่มเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งใช้เวลาเรียน  
1 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาเรียนคณิตศาสตร์จะเป็นเวลา 12.00 น.” 
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19. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าเวลาของประเทศจีนเป็น 14.30 น. ข้อใดถูกต้อง 
1) ไทยเวลา 9.00 น. ญี่ปุ่นเวลา 11.00 น. 
2) ไทยเวลา 13.30 น. ญี่ปุ่นเวลา 15.30 น. 
3) ไทยเวลา 12.30 น. ญี่ปุ่นเวลา 16.30 น. 
4) ไทยเวลา 15.30 น. ญี่ปุ่นเวลา 13.30 น. 

 
 
 
 
 
 

 
 

20. จากข้อมูลข้างต้น ถ้าไม่พิจารณาด้ามของพัด ข้อใดถูกต้อง 
1) มีพัดของนักเรียน 1 คน ท่ีไม่มีแกนสมมาตร 
2) พัดของวิชัยมีจ านวนแกนสมมาตรมากกว่าพัดของสาลี่ 
3) พัดของเอมอรมีจ านวนแกนสมมาตรเท่ากับพัดของวิชัย 
4) มีพัดของนักเรียน 2 คน ท่ีมีจ านวนแกนสมมาตรมากกว่า 1 แกน 

  

 ไทย                                จีน                               ญี่ปุ่น 

ณ เวลาเดียวกันของโลก เวลาในประเทศไทย จีน และญี่ปุ่น เป็นดังนี้ 

ในชั่วโมงวิชางานประดษิฐ์ นักเรียนห้องหนึ่งท ากิจกรรมประดิษฐ์พัดเป็นรูปต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 

 

พัดของเอมอร พัดของวิชัย พัดของสาลี ่ พัดของมีนา 
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21. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) ก เป็นการแสดงด้วยมุม 
2) ข เป็นการแสดงด้วยรังสี 
3) ค เป็นการแสดงด้วยเส้นตรง 
4) ง เป็นการแสดงด้วยส่วนของเส้นตรง 

  

ค 

ง ง 

ข 

ก 

ก ก 

บ้านจอย 

สวนหย่อม สวนหย่อม 

สวนหย่อม 

อาคาร 1 

ไปโรงพยาบาล ถนนจิตภักด ีไปชายหาด 

บ้านกล้า 

นักเรียนชั้น ป.5 จัดท าแผนผังแสดงที่ตั้งบ้านของจอย และบ้านของกล้า ดงันี้ 
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22. จากข้อมูลข้างต้น รูปในข้อใดท่ีประกอบด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติ มากกว่า 2 ชนิด 
1) รูป ก และ รูป ข 
2) รูป ข และ รูป ค 
3) รูป ก และ รูป ค 
4) รูป ค และ รูป ง 

 
 
 
 
 
 
 
23. จากข้อมูลข้างต้น ในการปูพื้นคร้ังท่ี 7 ช่างแดงต้องใช้กระเบ้ือง        น้อยกว่า        

จ านวนกี่แผ่น 
1) 49 แผ่น 
2) 42 แผ่น 
3) 35 แผ่น 
4) 29 แผ่น 

รูป ข รูป ก รูป ค รูป ง 

ช่างแดงท าการปูพื้นด้วยกระเบื้อง 2 ชนิด คือ       และ        โดยปูพื้นในแต่ละครั้ง
ตามลักษณะ ดังนี้ 

… 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 … 
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24. จากข้อมูลข้างต้น นักเรียนเลขที่ 19 จะได้หมวกแฟนซีที่ครูวางในลักษณะตรงกับข้อใด 
  
 1) 2)  

 
  
 3) 4) 

 
 
 
 
 

25. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) ในวันท่ี 10 มานะต้องออมเงิน 10 บาท 
2) เมื่อออมเงินครบ 15 วัน มานะจะมีเงินออมท้ังหมด 200 บาท 
3) จ านวนเงินท่ีออมในวันท่ี 10 กับวันท่ี 15 มีค่าต่างกัน 10 บาท 
4) ถ้ามานะต้องการซื้อเสื้อให้แม่ราคา 240 บาท ต้องออมเงินเป็นเวลา 20 วัน 

ในการจัดงานปีใหม่ของนักเรียนชั้น ป.3 ครูแจกหมวกแฟนซีให้นักเรียนทุกคน  
โดยวางหมวกแฟนซีให้นักเรียนเลขที่ 1 ถึงเลขท่ี 41 ในลักษณะ ดังนี้ 

 

นักเรียนเลขที่      1     2      3     4    5     6     7     8 

… 

… 

14 

การออมเงินในแต่ละวันของเด็กชายมานะในเดือนธันวาคม 2559 เป็นดังนี ้

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 … 

จ านวนเงิน (บาท) 5 10 15 5 10 15 5 … 
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26. จากข้อมูลข้างต้น การน าเสนอข้อมูลจ านวนสัตว์เล้ียงของลุงจันในข้อใดถูกต้อง 

 

 1)                                                2) 

 

 

 3)                                               4) 

  

ชนิด จ านวน (ตัว) 
วัว  

ห่าน  
เป็ด  
ไก่  

 

ชนิด จ านวน (ตัว) 
เป็ด  
ห่าน  
ไก่  
วัว  

 

ชนิด จ านวน (ตัว) 
ห่าน  
ไก่  
วัว  
เป็ด  

 

เด็กหญิงแหวนใจไปเยี่ยมลุงจันท่ีบ้าน พบว่าลุงจันเลี้ยงสัตว์ไว้ ดังนี้ 
ไก่ 12 ตัว เป็ดน้อยกว่าไก่ 4 ตัว ห่านน้อยกว่าเป็ด 5 ตัว และวัวมากกว่าห่าน 1 ตัว 
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ชนิด จ านวน (ตัว) 
ไก่  
วัว  

ห่าน  
เป็ด  
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จ านวนเงินท่ีได้มาโรงเรียนในเวลา 1 สัปดาห์ ของนักเรียน ชั้น ป.3 จ านวน 5 คน 

ก าหนดให้          แทนจ านวนเงิน 20 บาท 

27. จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดถูกต้อง 
1) เกตุได้เงินน้อยท่ีสุด ซึ่งเท่ากับ 180 บาท 
2) แก้วได้เงิน 220 บาท ซึ่งมากกว่าเงินของกิ่ง 40 บาท 
3) จ านวนเงินของไก่กับกิ่งรวมกัน มากกว่าจ านวนเงินของก้อง 220 บาท 
4) จ านวนเงินของเกตุกับกิ่งรวมกัน น้อยกว่าจ านวนเงินของก้องกับไก่รวมกัน 80 บาท 

  

แก้ว  

เกตุ  

ก้อง  

ไก ่  

กิ่ง  
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ชื่อ-นามสกุล................................................โรงเรียน.............................................................  

ห้องสอบที่...........................เลขที่นั่งสอบ........................................ 

ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ข้อ 28 – 29 ให้นักเรียนหาค าตอบท่ีถูกต้องแล้วเขียนตอบใน
ช่องว่าง 

จ านวนเงินออมของนักเรียน 4 คน ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม 2559 

 

28. จากข้อมูลข้างต้น จ านวนเงินออมของติ๋มรวมกับของต้อย ต่างกับ จ านวนเงินออมของ
แต๋วรวมกับของตุ๊กอยู่กี่บาท 

ตอบ..........................บาท 

 
29. แม่ค้าซื้อลิ้นจี่มา 550 กล่อง ลิ้นจี่มีน้ าหนักกล่องละ 10 กิโลกรัม ปรากฏว่ามีลิ้นจี่เน่า

ท้ังหมด 48 กิโลกรัม แม่ค้าเหลือลิ้นจี่ท่ีสามารถน าไปขายได้กี่กิโลกรัม 

ตอบ..........................กิโลกรัม 
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ตอนที่ 3 แบบแสดงวธิีท า ข้อ 30 ให้นักเรียนแสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

30. ให้นักเรียนเขียนค าตอบพร้อมแสดงวิธีท าอย่างละเอียด 
 

 
 
 

1. โจทย์ก าหนดอะไรมาให้บ้าง 
ตอบ  1.1 ………………………………………………………………………………………................ 

1.2 ……………………………………………………………………………………………………. 
2. โจทย์ถามอะไร 

ตอบ ......................................................................................................................... 
3. คิดหาค าตอบได้โดยวิธีใด 

ตอบ ......................................................................................................................... 
4. จงแสดงวิธีท าอย่างละเอียด 

ตอบ ......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

เสาธงชาติสูง 10 เมตร 50 เซนติเมตร ประตูโรงเรียนสูง 2 เมตร 80 เซนติเมตร  
เสาธงชาติกับประตูโรงเรียนสูงต่างกันกี่เมตร กี่เซนติเมตร 
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