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หน่วยที ่14 การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น                          จ  านวน 15 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
 จากแผนภูมิแท่งเปรียบเทยีบ ตอบค าถาม 4. หากวนัองัคารวชิิตจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก 
 ข้อ 1 – 5    5 บาท วชิิตจะจ่ายค่าอาหารมากกวา่สุดา 
รายจ่ายค่าอาหารของวิชิตและสุดาภายใน 1 สัปดาห์  ก่ีบาท 
      ก. 5   บาท ข. 7.50   บาท 
      ค. 15   บาท ง. 20   บาท 
     5. วนัท่ีสุดาจ่ายค่าอาหารมากท่ีสุดมากกวา่วชิิต 
      ก่ีบาท 
      ก. 10   บาท ข. 15   บาท 
      ค. 20   บาท ง. 25   บาท 
      จากกราฟเส้น ตอบค าถามข้อ 6 – 7  

1. ภายใน 1 สัปดาห์ วชิิตกบัสุดา จ่ายค่าอาหาร  ส่วนสูงของ ด.ช. ศุภกร ช่วงอาย ุ7 – 11 ปี 
 รวมทั้งหมดก่ีบาท 
 ก. 205   บาท  ข.   200   บาท 
 ค. 195   บาท  ง.   190   บาท 
2. วนัใดท่ีสุดาจ่ายเงินค่าอาหารมากท่ีสุด 
 ก. วนัจนัทร์  ข.   วนัองัคาร 
 ค. วนัพุธ  ง.   วนัพฤหสับดี 
3. วนัใดบา้งท่ีวชิิตจ่ายค่าอาหารมากกวา่สุดา  
 ก. วนัจนัทร์   วนัองัคาร   วนัพุธ 6. ในช่วงอายใุดท่ี ด.ช. ศุภกร มีส่วนสูงเพิ่มข้ึน 
 ข. วนัองัคาร   วนัพุธ   วนัศุกร์  นอ้ยท่ีสุด 
 ค. วนัพุธ   วนัพฤหสับดี   วนัศุกร์  ก. 7 – 8   ปี ข. 8 – 9   ปี 
 ง. วนัจนัทร์   วนัพฤหสับดี วนัศุกร์  ค. 9 – 10   ปี ง. 10 – 11   ปี 
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7. ในช่วงอาย ุ11 ปี ด.ช. ศุภกร สูงกวา่ในช่วง  จากแผนภูมิรูปวงกลม ตอบค าถาม 
 อาย ุ9 ปี ก่ีเซนติเมตร   ข้อ 11 -15 

 ก. 10   เซนติเมตร ข.   12   เซนติเมตร  ปริมาณการขายหนังสือประเภทต่างๆ 
 ค. 14   เซนติเมตร ง.   16   เซนติเมตร  2,500 เล่ม ของร้านค้าแห่งหน่ึง 
 จากกราฟเส้น ตอบค าถามข้อ 8 – 10 

 เงินเกบ็ของสุภัทท์ระหว่างเดือนพฤษภาคม 

 ถงึเดือนตุลาคม 
 

     11. ร้านคา้ขายหนงัสือการ์ตูนไดม้ากกวา่ 
      หนงัสือนิยายก่ีเล่ม 
      ก. 875   เล่ม ข. 500   เล่ม 
      ค. 415   เล่ม ง.  375   เล่ม 
     12. ร้านคา้ขายหนงัสือนิตยสารไดก่ี้เล่ม 
      ก. 780   เล่ม ข. 830   เล่ม 
8. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สุภทัท ์  ค. 950   เล่ม ง. 980   เล่ม 
 เก็บออมเงินไดท้ั้งหมดก่ีบาท 13. ร้านคา้ขายหนงัสือสารคดีและหนงัสือ 
 ก. 580   บาท  ข.   585   บาท  นิตยสารรวมกนัไดท้ั้งหมดก่ีเล่ม 
 ค. 590   บาท  ง.   595   บาท  ก. 1,125   เล่ม ข.  1,112   เล่ม 
9. เดือนท่ีสุภทัทเ์ก็บออมเงินไดม้ากท่ีสุด  ค. 950   เล่ม ง. 875   เล่ม 
 มากกวา่เดือนท่ีเก็บออมเงินไดน้อ้ยท่ีสุด 14. ร้านคา้ขายหนงัสือนิยายไดน้อ้ยกวา่ 
 ก่ีบาท    หนงัสือนิตยสารก่ีเล่ม 
 ก. 9   บาท  ข.   8   บาท  ก. 425   เล่ม ข. 450   เล่ม 
 ค. 7   บาท  ง.   6   บาท  ค. 475   เล่ม ง. 525   เล่ม 
10. เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมสุภทัท ์ 15. ร้านคา้ขายหนงัสืออะไรไดม้ากท่ีสุด 
 เก็บออมเงินไดม้ากกวา่เดือนกนัยายนถึง  จ านวนก่ีเล่ม 
 เดือนตุลาคมก่ีบาท   ก. นิตยสาร   950   เล่ม 
 ก. 190   บาท    ข. นิยาย        300   เล่ม 
 ข.    191   บาท    ค. การ์ตูน     875   เล่ม 
 ค. 192   บาท    ง. สารคดี     980   เล่ม 
 ง.    193   บาท 

 

 


