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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์               ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

หน่วยที ่11 เงิน                             จ  านวน 15 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ขอ้ใดเปรียบเทียบค่าของเงินไดถู้กตอ้ง 5. ขอ้ใดมีจ านวนเงินต่างจากขอ้อ่ืน 
 ก. 50 บาท มากกวา่  100 บาท  ก.  
 ข. 500 บาท  นอ้ยกวา่  1,000 บาท    
 ค. 100 บาท มากกวา่  500 บาท  ข. 
2. ขอ้ใดแลกเงินไดถู้กตอ้ง 
 ก. ธนบตัรฉบบัละ 20 บาท 1 ฉบบั  ค.  
  แลกเหรียญ 5 บาท ได ้5 เหรียญ 
 ข. ธนบตัรฉบบัละ 500 บาท 1 ฉบบั 
  แลกธนบตัรฉบบัละ 100 บาท  6. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ได ้5 ฉบบั     ก. 361.50 บาท อ่านวา่ สามร้อยหกสิบ 
 ค. ธนบตัรฉบบัละ 1,000 บาท 1 ฉบบั   เอด็บาท หา้ศูนยส์ตางค ์
  แลกธนบตัรฉบบัละ 500 บาท   ข. 125.75 บาท อ่านวา่ หน่ึงร้อยสองหา้ 
  ได ้4 ฉบบั      บาท เจด็หา้สตางค ์
3. ธนบตัรฉบบัละ 1,000 บาท มีค่าต่างจาก  ค. 352.25 บาท อ่านวา่ สามร้อยหา้สิบสอง 
 ธนบตัรฉบบัละ 500 บาท อยูเ่ท่าไร   บาท ยีสิ่บหา้สตางค ์
 ก. 500   บาท  ข.   100   บาท 7. ธนบตัรในขอ้ใดมีค่ามากท่ีสุด 
 ค. 50   บาท     ก.  ข.  
4. หากซ้ือพดัลมราคา 450 บาท จะตอ้งใหเ้งิน 
 แก่คนขายพอดีกบัราคาพดัลมตามขอ้ใด  ค.  
 ก. ธนบตัรฉบบัละ 50 บาท 8 ฉบบั 8. สุชาติมีเงิน 725.25 บาท กมลมีเงิน  
 ข. ธนบตัรฉบบัละ 100 บาท 4 ฉบบั  579.50 บาท ทินกรมีเงิน 621.75 บาท 
  และธนบตัรฉบบัละ 20 บาท 3 ฉบบั  ใครมีเงินมากท่ีสุด 
 ค. ธนบตัรฉบบัละ 100 บาท 4 ฉบบั  ก. สุชาติ ข. กมล 
  และธนบตัรฉบบัละ 50 บาท 1 ฉบบั  ค. ทินกร 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
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9. เหรียญ 25 สตางค ์80 เหรียญ คิดเป็นเงิน 13. มาลีสะสมเหรียญ 5 บาท ได ้20 เหรียญ 
 ทั้งหมดก่ีบาท    ขายของเก่าไดเ้งินอีก 63.25 บาท มาลี 
 ก. 20   บาท  ข.   22   บาท  มีเงินรวมทั้งหมดเท่าไร 
 ค. 25   บาท    ก. 163.25   บาท ข. 164.50   บาท 
10. ขายกระดาษท่ีใชแ้ลว้ไดเ้งิน 75.50 บาท  ค. 165.75   บาท 
 น าไปซ้ือขนม 25 บาท จะเหลือเงินเท่าไร 14. มดนบัเงินจากกระปุกออมสินเป็นเหรียญ 
 ก. 51.50   บาท ข.   50.50   บาท  10 บาท 5 เหรียญ  เหรียญ 5 บาท  15 เหรียญ 
 ค. 50.25   บาท   เหรียญ 1 บาท  30 เหรียญ และ 
11. กุง้ขายถุงกระดาษไดเ้งิน 63.75 บาท แม่ให ้  เหรียญ 50 สตางค ์7 เหรียญ มดมีเงิน 
 อีก 40 บาท กุง้ตอ้งการซ้ือตุก๊ตาราคาตวัละ  ทั้งหมดเท่าไร 
 150 บาท กุง้ตอ้งมีเงินเพิ่มอีกก่ีบาทจึงจะ  ก. 156.50   บาท ข. 157.50   บาท 
 พอซ้ือตุก๊ตา    ค. 158.50   บาท 
 ก. 43.75   บาท ข.   45.50   บาท 15. ขายน ้าปลา 2 ขวด ราคาขวดละ 17.50 บาท 
 ค. 46.25   บาท   ขายน ้าตาล 1 ถุง ราคา 30 บาท ไดรั้บธนบตัร 
12. กอ้ยมีเงินอยู ่225.50 บาท ฝากแม่ไว ้  ฉบบัละ 100 บาท จะตอ้งทอนเงินใหลู้กคา้ 
 175 บาท กอ้ยเหลือเงินอยูเ่ท่าไร  เท่าไร 
 ก. 50.50   บาท ข.   51.25   บาท  ก. 33   บาท ข. 35   บาท 
 ค. 52.75   บาท   ค. 37   บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


