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    ง. พดูแซวเขากลบัไป 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

หน่วยที ่9 เงิน                             จ  านวน 20 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. มีเงิน 55.75 บาท จะตอ้งหาเพิ่มอีกเท่าไรจึง 6. ถุงเทา้ราคาคู่ละ 29 บาท รองเทา้ราคา 
 จะมีเงินครบ 70 บาท   แพงกวา่ถุงเทา้ 170 บาท เขม็ขดัราคา 
 ก. 13.25   บาท ข.   13.75   บาท  ถูกกวา่รองเทา้ 79 บาท ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ค. 14.25   บาท ง.   14.75   บาท  ก. ถุงเทา้ราคาแพงกวา่เขม็ขดั 
2. ขอ้ใดมีค่าต่างจากขอ้อ่ืน  ข. รองเทา้ราคาถูกท่ีสุด 
 ก. เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ  ค. เขม็ขดัราคาถูกกวา่ถุงเทา้ 
 ข. ธนบตัรฉบบัละยีสิ่บบาท 1 ฉบบั  ง. ถุงเทา้ราคาถูกท่ีสุด 
 ค. เหรียญหา้บาท 4 เหรียญ 7. น่ิมมีรายได ้2,530 บาท จอยมีรายได ้
 ง. เหรียญหน่ึงบาท 20 เหรียญ  มากกวา่น่ิม 75 บาท แป้งมีรายไดม้ากกวา่ 
3. ขอ้ใดมีค่านอ้ยท่ีสุด   น่ิม 58 บาท ฝ้ายมีรายไดม้ากกวา่แป้ง 
 ก. ธนบตัรฉบบัละหน่ึงพนับาท 2 ฉบบั  25 บาท ใครมีรายไดม้ากท่ีสุด 
 ข. ธนบตัรฉบบัละหา้ร้อยบาท 4 ฉบบั  ก. น่ิม ข.   จอย 
 ค. ธนบตัรฉบบัละหน่ึงร้อยบาท  20 ฉบบั  ค. แป้ง ง.   ฝ้าย 
 ง. ธนบตัรฉบบัละหา้สิบบาท 22 ฉบบั 8. เส้ือราคา 399 บาท กางเกงราคามากกวา่ 
4. ขอ้ใดมีค่ามากท่ีสุด   เส้ือ 160 บาท ถา้ซ้ือเส้ือ 1 ตวั  และซ้ือ 
 ก. ธนบตัรฉบบัละหา้สิบบาท 10 ฉบบั  กางเกง 1 ตวั จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท 
 ข. ธนบตัรฉบบัละยีสิ่บบาท 50 ฉบบั  ก. 399 บาท ลบดว้ย 160 บาท แลว้บวก 
 ค. เหรียญ 10 บาท 50 เหรียญ   ดว้ย 399 ค  าตอบคือ 638 บาท 
 ง. ธนบตัรฉบบัละหน่ึงร้อยบาท 9 ฉบบั  ข. 399 บาท บวกดว้ย 160 บาท ค าตอบคือ 
5. นมคร่ึงโหลราคา 33 บาท น ้าหวานโหลละ   559 บาท 
 60 บาท ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  ค. 399 บาท บวกดว้ย 160 บาท แลว้ลบ 
 ก. นมราคาถูกกวา่น ้าหวาน ขวดละ 3 บาท   ดว้ย 399 ค  าตอบคือ 160 บาท 
 ข. นมราคาแพงกวา่น ้าหวานขวดละ   ง. 399 บาท บวกดว้ย 160 บาท แลว้บวก 
  50 สตางค ์    ดว้ย 399 ค  าตอบคือ 958 บาท 
 ค. นมราคาแพงกวา่น ้าหวานขวดละ 3 บาท  
 ง. นมราคาถูกกวา่น ้าหวานขวดละ  
  50 สตางค ์

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
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9. เอกมีเหรียญ 10 บาท เหรียญ 5 บาท  14. ซ้ือมงัคุด 9 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 18.50 บาท 
 เหรียญบาท และเหรียญ 50 สตางค ์ชนิดละ  ถา้ตอ้งการขายใหไ้ดก้ าไร 27 บาท ตอ้งขาย 
 30 เหรียญ เอกมีเงินทั้งหมดก่ีบาท  มงัคุดกิโลกรัมละก่ีบาท 
 ก. 495   บาท  ข.   485   บาท  ก. 19.50   บาท  
 ค. 475   บาท  ง.   465   บาท  ข. 20.50   บาท 
10. ขายมะม่วง 180 บาท ขายส้มมากกวา่มะม่วง  ค. 21.50   บาท  
 50 บาท ขายเงาะนอ้ยกวา่ส้ม 20 บาท  ง. 22.50   บาท 
 ขายมงัคุดนอ้ยกวา่มะม่วง 5 บาท ขายส่ิงใด  15. นมสดชนิดกล่องราคาโหลละ 75 บาท น า 
 ไดเ้งินนอ้ยท่ีสุด   มาขายกล่องละ 7.50 บาท จะไดก้ าไรก่ีบาท 
 ก. มะม่วง  ข.   ส้ม  ก. 5   บาท  
 ค. เงาะ  ง.   มงัคุด  ข. 7   บาท 
11. ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของการท าบนัทึก  ค. 12 บาท  
 รายรับรายจ่าย    ง. 15 บาท 
 ก. ท าใหท้ราบจ านวนเงินคงเหลือ 16. มีธนบตัร 3 ชนิด ชนิดละ 1 ฉบบั และเงิน
 ข. รู้วา่ควรจะยมืเงินจากเพื่อนเท่าไร  เหรียญ 1 เหรียญ มีค่ารวมเป็น 180 บาท 
 ค. ช่วยใหท้ราบรายรับรายจ่าย  จะเป็นธนบตัรชนิดใดและเหรียญชนิดใด
 ง. เป็นการตรวจสอบการใชเ้งิน  ก. ธนบตัรฉบบัละ 100 บาท 50 บาท  
12. ธนบตัรฉบบัละยีสิ่บบาท 1 ฉบบั กบัเหรียญ   20 บาท และเหรียญ 5 บาท  
 สิบบาท 2 เหรียญ เหมือนกนัในเร่ืองใด  ข. ธนบตัรฉบบัละ 100 บาท 50 บาท  
 ก. ประเภทของเงิน    20 บาท และเหรียญ 10 บาท 
 ข. ค่าของเงิน    ค. ธนบตัรฉบบัละ 100 บาท 50 บาท  
 ค. ราคา     10 บาท และเหรียญ 10 บาท 
 ง. จ านวนธนบตัรและเงินเหรียญ  ง. ธนบตัรฉบบัละ 100 บาท 20 บาท  
                 10 บาท และเหรียญ 10 บาท  
 
 
 ทั้ง 2 ประโยคน้ี เหมือนกนัในเร่ืองใด 
 ก. เป็นยอดเงินรายรับ 
 ข. เป็นยอดเงินรายจ่าย 
 ค. เป็นยอดเงินคงเหลือ 
 ง. เป็นการซ้ือสินคา้ 

ขายของไดก้ าไร 150 บาท 

พอ่ใหเ้งิน 20 บาท กบั 13. 
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 จากบันทกึรายรับ – รายจ่าย ตอบค าถามข้อ 17 - 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. เด็กหญิงจีรนนัทใ์ชจ่้ายเงินค่าอะไรมากท่ีสุด 20. “หากวนัท่ี 20 ต.ค. 49 เด็กหญิงจีรนนัท ์
 ก. ซ้ือสมุด  ข.   ซ้ือขนม  ตอ้งการซ้ือหนงัสือการ์ตูนราคา 35 บาท” 
 ค. ซ้ือของเล่น ง.   ดูภาพยนต ์  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
18. วนัใดท่ีเด็กหญิงจีรนนัทมี์เฉพาะรายรับ  ก. เด็กหญิงจีรนนัทต์อ้งหาเงินเพิ่มอีก 
 อยา่งเดียว     5 บาท 
 ก. 16 ต.ค. 49  ข.   17 ต.ค. 49  ข. เด็กหญิงจีรนนัทต์อ้งหาเงินเพิ่มอีก 
 ค. 18 ต.ค. 49  ง.   19 ต.ค. 49   10 บาท 
19. วนัท่ี 19 ต.ค. 49 เด็กหญิงจีรนนัทมี์ยอดเงิน  ค. เด็กหญิงจีรนนัทมี์เงินคงเหลือของ 
 คงเหลือก่ีบาท     วนัท่ี 19 ต.ค. 49 พอดีกบัราคาหนงัสือ 
 ก. 115   บาท  ข.   75   บาท   การ์ตูน 
 ค. 50   บาท  ง.   25   บาท  ง. เด็กหญิงจีรนันท์ซ้ือหนังสือการ์ตูน
       แลว้ยงัมีเงินเหลืออีก 10 บาท 
       
        
        
       
        
 
 
 
 

บันทกึรายรับรายจ่ายของเด็กหญงิ จีรนันท์ เด็กดี ในวนัที ่16 – 19 ต.ค. 49 
วนั เดือน ปี รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
16 ต.ค. 49 

 
17 ต.ค. 49 

 
18 ต.ค. 49 

 
19 ต.ค. 49 
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