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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์               ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

หน่วยที ่12 เวลา                             จ  านวน 20ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. เราควรต่ืนนอนเวลาใด  7. ก าหนดไปทศันศึกษาวนัท่ี 25 วนัน้ีเป็น 
 ก. 2.15 น.  ข.   6.30 น.  วนัท่ี 11 อีกก่ีวนัจะถึงวนัไปทศันศึกษา 
 ค. 9.30 น.    ก. 14   วนั  
2. ถา้เขม็ยาวเดินจากตวัเลข 2 ถึง ตวัเลข 8   ข. 18   วนั 
 คิดเป็นเวลาก่ีนาที   ค. 20   วนั 
 ก. 20   นาที  ข.   25   นาที 8. ขอ้ใดถูกตอ้ง  
 ค. 30   นาที    ก. เดือนท่ีมีจ านวนวนันอ้ยท่ีสุดคือ  
3. ขอ้ใดไม่ถูกต้อง    เดือนมีนาคม 
 ก. 5 สัปดาห์ เท่ากบั 35 วนั  ข. ถา้ขณะน้ีเวลา 8.50 น. อีก 45 นาที  
 ข. 730 วนั     เท่ากบั  2 ปี   จะเป็นเวลา 10. 35 น. 
 ค. 3 วนั เท่ากบั 70 ชัว่โมง  ค. หน่วยเวลาท่ีเล็กท่ีสุดคือ วินาที และ 
4. ขอ้ใดเป็นการบอกเวลาตอนกลางคืน   หน่วยเวลาท่ีใหญท่ีสุดคือ ชัว่โมง 
 ก. 11.30 น.  ข.   ส่ีทุ่มคร่ึง 9. ขอ้ใดต่างจากกลุ่ม  
 ค. บ่ายสามโมง   ก. 1   ชัว่โมง  
5. ถา้เขม็ยาวหมุนไปได ้1 รอบคร่ึง คิดเป็น  ข. 60   นาที 
 เวลาก่ีนาที    ค. คร่ึงชัว่โมง 
 ก. 90   นาที  ข.   60   นาที 10. เดือนท่ีข้ึนตน้ดว้ยพยญัชนะตวัท่ี 33  
 ค. 30   นาที    มีทั้งหมดก่ีเดือน 
6. ถา้ออกจากบา้นเวลา 6 นาฬิกา 45 นาที  ก. 3   เดือน ข.  4   เดือน 
 ถึงโรงเรียนเวลา 7 นาฬิกา 50 นาที   ค. 5   เดือน 
 ใชเ้วลาเดินทางไปโรงเรียนก่ีนาที 11. เดือนใดมีจ านวนวนัเท่ากบัเดือนเมษายน 
 ก. 75   นาที  ข.   65   นาที  ก. มิถุนายน ข. มีนาคม 
 ค. 55   นาที    ค. กุมภาพนัธ์ 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ 
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12. “นิดใชเ้วลาท าการบา้น อ่านหนงัสือ และดู 17. โรงเรียนปิดเทอมตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม 
 โทรทศัน์รวม 2 ชัว่โมง 50 นาที คิดเป็นเวลา  และเปิดวนัท่ี 1 พฤษภาคม ปีเดียวกนั 
 ก่ีนาที” มีวธีิคิดตามขอ้ใด  รวมเวลาปิดเทอมก่ีวนั 
 ก. น า 2 คูณกบั 60 แลว้น าไปบวกกบั 50  ก. 40   วนั ข. 46   วนั 
 ข. น า 60 บวกกบั 45   ค. 50   วนั 
 ค. น า 2 คูณกบั 60 แลว้ลบดว้ย 50 18. ปีน้ีเก๋มีอาย ุ9 ปี พี่สาวอายมุากกวา่เก๋ 4 ปี 
13. ถา้วนัท่ี 29 มีนาคมตรงกบัวนัจนัทร์ แลว้  พี่สาวของเก๋มีอายก่ีุปี 
 วนัท่ี 11 เมษายน จะตรงกบัวนัอะไร  ก. 11   ปี ข. 12   ปี 
 ก. วนัศุกร์  ข.   วนัเสาร์  ค. 13   ปี 
 ค. วนัอาทิตย ์  19. ครูสั่งงานวนัท่ี 11 ก าหนดส่งงานอีก 
14. คุณแม่ต่ืนนอนเวลา 5.00 น. สมทรงต่ืนนอน  2 สัปดาห์ จะตอ้งส่งงานวนัท่ีเท่าไร 
 ชา้กวา่คุณแม่ 45 นาที สมทรงต่ืนนอน  ก. วนัท่ี 25 ข. วนัท่ี 22 
 เวลาใด    ค. วนัท่ี 18 
 ก. 4.45   น.  ข.   5.45   น. 20. นกัเรียนเรียนวนัละ 6 คาบ ถา้ก าหนดให ้
 ค. 6.45   น.    1 คาบ นาน 50 นาที นกัเรียนใชเ้วลา 
15. พอ่อาย ุ54 ปี ลูกอายนุอ้ยกวา่พอ่ 45 ปี  ในการเรียนวนัละก่ีชัว่โมง 
 แม่อายมุากกวา่ลูก 38 ปี แม่อายก่ีุปี  ก. 6   ชัว่โมง ข. 5   ชัว่โมง 
 ก. 47   ปี  ข.   48   ปี  ค. 4   ชัว่โมง 
 ค. 49   ปี 
16. หน่อยเดินทางไปโรงเรียนในตอนเชา้ 
 45 นาที ตอนเยน็ใชเ้วลาเดินทางกลบั 
 มากกวา่ตอนเชา้ 15 นาที หน่อยใชเ้วลา 
 เดินทางกลบับา้นก่ีนาที 
 ก. 55   นาที  ข.   60   นาที 
 ค. 65   นาที 
 
 
 
 


