ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ NT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 12 ข้อ (ข้อ 1-12)
ข้อละ 1 คะแนน รวม 12 คะแนน
ตัวชี้วดั เปรี ยบเทียบและเรี ยงลำดับจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ (ค 1.1 ป.3/2)
1. 30,854 12,633
ควรเติมจำนวนใดลงใน
1 7,365
2 10,251
3 13,448
4 20,567

8,356 5,103
แล้วทำให้กำรเรี ยงลำดับจำนวนจำกมำกไปน้อยถูกต้อง

ตัวชี้วดั บวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ หำรระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ (ค 1.2 ป.3/1)
2. ผลต่ำงของห้ำพันเอ็ดกับสองพันสำมเท่ำกับเท่ำใด
1 2,701
2 2,998
3 3,097
4 7,004
ตัวชี้วดั บอกควำมยำวเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือกเครื่ องวัดที่เหมำะสม และเปรี ยบเทียบ
ควำมยำว (ค 2.1 ป.3/1)
3. แพรวัดควำมสู งของน้องก้อยแล้วบอกว่ำน้องก้อยสู ง 90 เมตร แพรกล่ำวถูกต้องหรื อไม่ เพรำะเหตุใด
1 ถูกต้อง เพรำะ ใช้หน่วยใดในกำรบอกควำมสู งก็ได้
2 ถูกต้อง เพรำะ เมตรใช้บอกควำมสู งของสิ่ งที่มีควำมสู งไม่มำกนัก
3 ไม่ถูกต้อง เพรำะ ควรใช้หน่วยกำรวัดควำมสู งเป็ นเซนติเมตร
4 ไม่ถูกต้อง เพรำะ กำรบอกควำมสู งต้องใช้หน่วยเป็ นมิลลิเมตรเท่ำนั้น

ตัวชี้วดั บอกน้ ำหนักเป็ นกิโลกรัม กรัม และขีด เลือกเครื่ องชัง่ ที่เหมำะสม และเปรี ยบเทียบน้ ำหนัก (ค 2.1 ป.3/2)
4. ข้อใดเรี ยงลำดับน้ ำหนักจำกมำกไปน้อยได้ถูกต้อง
1 2 กิโลกรัม 300 กรัม 2 กิโลกรัมครึ่ ง 21 ขีด 2,600 กรัม
2 21 ขีด 2 กิโลกรัมครึ่ ง 2,600 กรัม 2 กิโลกรัม 300 กรัม
3 2 กิโลกรัมครึ่ ง 2,600 กรัม 21 ขีด 2 กิโลกรัม 300 กรัม
4 2,600 กรัม 2 กิโลกรัมครึ่ ง 2 กิโลกรัม 300 กรัม 21 ขีด
ตัวชี้วดั บอกปริ มำตรและควำมจุเป็ นลิตร มิลลิลิตร เลือกเครื่ องตวงที่เหมำะสม และเปรี ยบเทียบปริ มำตร
และควำมจุในหน่วยเดียวกัน (ค 2.1 ป.3/3)
5. ชุดำต้องกำรตวงแป้ งข้ำวเหนียวเพื่อทำขนมเทียน ชุดำควรเลือกเครื่ องตวงชนิดใดในกำรตวง
แป้ งข้ำวเหนียว จึงจะเหมำะสมที่สุด
1 กระบอกตวง
2 ถัง
3 ถ้วยตวง
4 ช้อนชำ
ตัวชี้วดั บอกจำนวนเงินทั้งหมดจำกเงินเหรี ยญและธนบัตร (ค 2.1 ป.2/4)
6. เงินในข้อใดมีจำนวนมำกที่สุด
1 ธนบัตรฉบับละหนึ่งพันบำท 1 ฉบับ ธนบัตรฉบับละยีส่ ิ บบำท 8 ฉบับ และเหรี ยญสองบำท 16 เหรี ยญ
2 ธนบัตรฉบับละห้ำร้อยบำท 2 ฉบับ ธนบัตรฉบับละห้ำสิ บบำท 2 ฉบับ และเหรี ยญสิ บบำท 7 เหรี ยญ
3 ธนบัตรฉบับละหนึ่งร้อยบำท 8 ฉบับ ธนบัตรฉบับละห้ำสิ บบำท 6 ฉบับ และเหรี ยญหนึ่งบำท 45 เหรี ยญ
4 ธนบัตรฉบับละห้ำสิ บบำท 19 ฉบับ ธนบัตรฉบับละยีส่ ิ บบำท 6 ฉบับ และเหรี ยญห้ำบำท 12 เหรี ยญ
ตัวชี้วดั บอกเวลำบนหน้ำปั ดนำฬิกำ (ช่วง 5 นำที) อ่ำนและเขียนบอกเวลำโดยใช้จุด (ค 2.1 ป.3/4)
7. ลุงสนออกเดินทำงไปต่ำงจังหวัดเวลำบ่ำยโมงครึ่ ง ลุงสนออกเดินทำงไปต่ำงจังหวัดเวลำใด
1 1.50 น.
2 1.30 น.
3 13.50 น.
4 13.30 น.

ตัวชี้วดั บอกชนิดของรู ปเรขำคณิ ตสองมิติที่เป็ นส่ วนประกอบของสิ่ งของที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปเรขำคณิ ต
สำมมิติ (ค 3.1 ป.3/1)
8.
จำกรู ป ส่ วนที่ระบำยสี คือรู ปในข้อใด
1 รู ปสำมเหลี่ยม
2 รู ปหกเหลี่ยม
3 รู ปวงกลม
4 รู ปวงรี
ตัวชี้วดั ระบุรูปเรขำคณิ ตสองมิติที่มีแกนสมมำตรจำกรู ปที่กำหนดให้ (ค 3.1 ป.3/2)
9. เส้นประในข้อใดแสดงแกนสมมำตร
1

2

3

4
ตัวชี้วดั บอกจำนวนและควำมสัมพันธ์ในแบบรู ปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50
และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรู ปซ้ ำ (ค 4.1 ป.3/1)
10. แบบรู ปในข้อใดมีควำมสัมพันธ์ของจำนวนลดลงทีละ 25
1 82, 57, 32, 12
2 86, 61, 46, 31
3 99, 74, 49, 24
4 102, 77, 62, 37

ตัวชี้วดั บอกรู ปและควำมสัมพันธ์ในแบบรู ปของรู ปที่มีรูปร่ ำง ขนำด หรื อสี ที่สัมพันธ์กนั สองลักษณะ
(ค 4.1 ป.3/2)
11. แบบรู ปในข้อใดมีควำมสัมพันธ์กนั โดยมีรูปวงรี ทรงกระบอก และรู ปสำมเหลี่ยม ตำมลำดับ
1
2
3
4
ตัวชี้วดั อ่ำนข้อมูลจำกแผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่งอย่ำงง่ำย (ค 5.1 ป.3/1)
ใช้ แผนภูมิรูปภาพ ตอบคาถามข้ อ 12
จานวนผลไม้ ทลี่ ุงพลเก็บจากสวนในหนึ่งวัน

มะละกอ
ชมพู่
ฝรั่ง
มะม่วง
กำหนดให้รูปผลไม้ 1 รู ป แทน 5 กิโลกรัม
12. ถ้ำลุงพลนำชมพูท่ ี่เก็บได้ท้ งั หมดไปขำยกิโลกรัมละ 35 บำท ลุงพลได้เงินกี่บำท
1 245 บำท
2 1,050 บำท
3 1,225 บำท
4 1,400 บำท
ส้มโอ

ส่ วนที่ 2 ระบำยตัวเลข จำนวน 4 ข้อ (ข้อ 13-16) ข้อละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน
ตัวชี้วดั บวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ หำรระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ (ค 1.2 ป.3/1)
13. จำนวนใดเมื่อนำมำคูณด้วย 7 แล้วได้ผลลัพธ์เท่ำกับผลต่ำงของ 788 กับ 8,012
ตัวชี้วดั วิเครำะห์และแสดงวิธีหำคำตอบของโจทย์ปัญหำและโจทย์ปัญหำระคนของจำนวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงควำมสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้ำงโจทย์ได้
(ค 1.2 ป.3/2)
14. ลุงชัยเก็บทุเรี ยนจำกสวนได้ 2,564 ผล ขำยให้พอ่ ค้ำ 4 คน คนละ 522 ผล ลุงชัยเหลือทุเรี ยนกี่ผล
ตัวชี้วดั บอกควำมสัมพันธ์ของหน่วยกำรวัดควำมยำว น้ ำหนัก และเวลำ (ค 2.1 ป.3/5)
15. ป้ ำอรซื้ อกุง้ 2 กิโลกรัม ปลำทับทิม 2,800 กรัม ปลำทับทิมหนักมำกกว่ำกุง้ กี่กรัม
ตัวชี้วดั แก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรวัดควำมยำว กำรชัง่ กำรตวง เงิน และเวลำ (ค 2.2 ป.3/1)
16. แม่ซ้ื อน้ ำมันพืช 8 ขวด จุขวดละ 1 ลิตร 250 มิลลิลิตร แม่ได้น้ ำมันพืชทั้งหมดกี่ลิตร

วิธีการตอบ
 ให้ใช้ปำกกำหรื อดินสอเขียนตัวเลขที่เป็ นคำตอบลงในช่องว่ำง ให้ตรงกับหลักเลข ให้ครบทั้งสี่ หลัก
 ระบำยตัวเลขในวงกลมให้ครบทุกหลัก เช่น คำตอบคือ 250 ต้องระบำย 0250
13

14

15

16

ชุ ดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ NT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ส่ วนที่ 1
1. เฉลย 2
แนวคิด กำรเรี ยงลำดับจำนวนนับ ใช้กำรเปรี ยบเทียบจำนวนทีละคู่ แล้วเรี ยงลำดับ
12,633 > 7,365 < 8,356 ผิด
12,633 > 10,251 > 8,356 ถูก
12,633 < 13,448 > 8,356 ผิด
12,633 < 20,563 > 8,356 ผิด
2. เฉลย 2
แนวคิด
ห้ำพันเอ็ด = 5,001
สองพันสำม = 2,003
5,001 – 2,003 = 2,998
3. เฉลย 3
แนวคิด เซนติเมตร เป็ นหน่วยกำรวัดควำมยำวที่ใช้บอกควำมยำวของสิ่ งที่มีควำมยำวไม่มำกนัก
ดังนั้น แพรควรบอกว่ำ น้องก้อยสู ง 90 เซนติเมตร จึงจะเหมำะสม
4. เฉลย 4
แนวคิด ทำหน่วยกำรชัง่ ให้เป็ นหน่วยเดียวกัน เปรี ยบเทียบกันทีละคู่แล้วเรี ยงลำดับ
2 กิโลกรัม 300 กรัม เท่ำกับ 2,300 กรัม
2 กิโลกรัมครึ่ ง เท่ำกับ 2,500 กรัม
21 ขีด เท่ำกับ 2,100 กรัม
เรี ยงลำดับน้ ำหนักจำกมำกไปน้อย ได้ดงั นี้
2,600 กรัม 2,500 กรัม (2 กิโลกรัมครึ่ ง) 2,300 กรัม (2 กิโลกรัม 300 กรัม)
21 ขีด (2,100 กรัม)

5. เฉลย 3
แนวคิด

 กระบอกตวง ใช้ตวงของเหลว เช่น หัวน้ ำหอม หัวน้ ำส้มสำยชู

ถัง ใช้ตวงของแห้งที่ตอ้ งกำรปริ มำณมำก ๆ เช่น ข้ำวเปลือก เมล็ดถัว่ ชนิดต่ำง ๆ
 ถ้วยตวง ใช้ตวงของเหลวหรื อของแห้งที่ตอ
้ งกำรปริ มำณไม่มำก เช่น น้ ำมันพืช แป้ งทำขนม
ประเภทต่ำง ๆ
 ช้อนชำ ใช้ตวงของเหลวหรื อของแห้งที่ตอ
้ งกำรปริ มำณน้อย ๆ เช่น ส่ วนประกอบในกำร
ทำอำหำร ได้แก่ น้ ำปลำ พริ กไทยป่ น หรื อตวงยำ


6. เฉลย 1
แนวคิด 1. รวมเป็ นเงิน 1,192 บำท
2. รวมเป็ นเงิน 1,170 บำท
3. รวมเป็ นเงิน 1,145 บำท
4. รวมเป็ นเงิน 1,130 บำท
7. เฉลย 4
แนวคิด เวลำบ่ำยโมงครึ่ ง เป็ นกำรบอกเวลำ 13.30 น. ด้วยภำษำพูดที่ใช้ในชีวติ ประจำวัน
8. เฉลย 2
แนวคิด ชื่อและจำนวนด้ำนของรู ปเหลี่ยมต่ำง ๆ มีควำมสอดคล้องกัน เช่น รู ปสำมเหลี่ยมเป็ นรู ปที่มี
ด้ำน 3 ด้ำน รู ปสี่ เหลี่ยมเป็ นรู ปที่มีดำ้ น 4 ด้ำน
เนื่องจำก ส่ วนที่ระบำยสี มีดำ้ นหกด้ำน จึงเป็ นรู ปหกเหลี่ยม
9. เฉลย 4
แนวคิด รอยพับที่เกิดจำกกำรนำรู ปมำพับครึ่ งแล้วทำให้แต่ละข้ำงของรอยพับทับกันสนิท เรี ยกรอยพับนี้วำ่
แกนสมมำตร
10. เฉลย 3
–20
–25 –25
แนวคิด

82
86
99
102

11. เฉลย 1

–25
–25
–25

57
61
74
77

–15
–25
–15

32

12
–15

46

31
–25

49
62

–25

24
37

แนวคิด รู ปวงรี
ทรงกระบอก
รู ปสำมเหลี่ยม
รู ปเรขำคณิ ตสำมรู ปเรี ยงกันตำมลำดับ จะได้
12. เฉลย 3
แนวคิด ลุงพลเก็บชมพูไ่ ด้ 7  5 = 35 กิโลกรัม
ขำยชมพูก่ ิโลกรัมละ 35 บำท
ลุงพลได้เงิน 35  35 = 1,225 บำท
ส่ วนที่ 2
13. เฉลย 1,032
แนวคิด 8,012 – 788 = 7,224
7,224  7 = 1,032
ดังนั้น 8,012 – 788 = 7,224
1,032  7 = 7,224
14. เฉลย 476 ผล
แนวคิด ขำยทุเรี ยนให้พอ่ ค้ำ 4 คน คนละ 522 ผล
ขำยทุเรี ยนให้พอ่ ค้ำทั้งหมด 4  522 = 2,088 ผล
ลุงชัยเหลือทุเรี ยน 2,564 – 2,088 = 476 ผล
15. เฉลย 800 กรัม
แนวคิด 1 กิโลกรัม เท่ำกับ 1,000 กรัม
กุง้ หนัก 2 กิโลกรัม เท่ำกับ 2  1,000 = 2,000 กรัม
ปลำทับทิมหนักมำกกว่ำกุง้ 2,800 – 2,000 = 800 กรัม
16. เฉลย 10 ลิตร
แนวคิด 1 ลิตร เท่ำกับ 1,000 มิลลิลิตร
1 ลิตร 250 มิลลิลิตร เท่ำกับ 1,000 + 250 = 1,250 มิลลิลิตร
แม่ซ้ื อน้ ำมันพืช 8 ขวด
จะได้น้ ำมันพืช 8  1,250 = 10,000 มิลลิลิตร
10,000 มิลลิลิตร เท่ำกับ 10,000  1,000 = 10 ลิตร

