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ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

 ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ส�าหรับนักเรียน)

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบประจ�าภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560

 ชื่อ ................................................................................... นามสกุล ......................................................................

 เลขประจ�าตัวสอบ ............................................................. โรงเรียน .......................................................................

 สอบวันที่ ........................ เดือน ....................................... พ.ศ. ........................  

 ฝ่ายโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผล สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  

คะแนนเต็ม 30 คะแนน

เวลาสอบ 60 นาที

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย ✕ ทับตัวอักษรหน้าค�าตอบที่ถูกต้อง

  (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

พิจารณารูป แล้วตอบค�าถามข้อ 1-2

 1. ตะปูยาวเท่ากับข้อใด

  ก. 3 เซนติเมตร        ข. 4 เซนติเมตร

  ค. 3 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร     ง. 4 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร

 2. ข้อใดไมถู่กต้อง

  ก. ดินสอยาวที่สุด        ข. ลูกกุญแจสั้นกว่าดินสอ

  ค. ตะปูและลูกกุญแจยาวเท่ากัน    ง. ตะปูสั้นกว่าดินสอ 4 เซนติเมตร
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 3. ประตูสูง 2 เมตร 10 เซนติเมตร ข้อใดสูงกว่าประตู

  ก. พรชัยสูง 175 เซนติเมตร     ข. รั้วบ้านสูง 215 เซนติเมตร

  ค. ถังขยะสูง 135 เซนติเมตร     ง. ต้นกล้วยสูง 205 เซนติเมตร

 4. มุกดาต้องการชั่งน�้าหนักของปลานิล 2 ตัว ควรเลือกเครื่องชั่งแบบใดจึงเหมาะสมที่สุด

  ก.            ข.

  ค.            ง.

 5. ข้อใดใช้หน่วยการชั่งได้เหมาะสม

  ก.            ข.

  ค.            ง.

หนัก 25 ขีด หนัก 15 กรัม

หนัก 20 ขีด หนัก 45 กรัม
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 6. 

  จากรูป หมวยซื้อน�้าทับทิม 2 กล่อง น�้าองุ่นและน�้าส้มอย่างละ 1 กล่อง

  หมวยซื้อน�้าผลไม้ทั้งหมดกี่มิลลิลิตร

  ก. 650 มิลลิลิตร        ข. 700 มิลลิลิตร

  ค. 800 มิลลิลิตร        ง. 850 มิลลิลิตร

 7.  

น�้าลิ้นจี่ 200 มิลลิลิตร น�้าองุ่น 250 มิลลิลิตร น�้าส้ม 150 มิลลิลิตร น�้าทับทิม 200 มิลลิลิตร

  จากรูป เขียนค�าอ่านของจ�านวนเงินทั้งหมดได้ตามข้อใด

  ก. หกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสองห้าสตางค์

  ข. หกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดห้าสตางค์  

  ค. เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์  

  ง. เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

เหรียญห้าบาท เหรียญหนึ่งบาท เหรียญยี่สิบห้าสตางค์
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 8.      บันทึกรายรับและรายจ่ายของเด็กหญิงวนิดา หรรษา

วัน เดือน ปี รายการ
รายรับ
(บาท)

รายจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

 

 

 1 เมษายน 2560 คุณพ่อให้เงิน 200.00   - 200.00

    ซื้อรองเท้า - 59.00 141.00

  ซื้อข้าวไข่เจียว - 35.00 106.00

 
2 เมษายน 2560 ขายเค้กได้เงิน 300.00 - 406.00

   ซื้อหนังสือการ์ตูน - 25.00 381.00

 
3 เมษายน 2560 ซื้อกางเกงกีฬา - 129.00 252.00

  ฝากเงินเก็บไว้กับคุณแม่ - 200.00 52.00

         รวม 500.00 448.00 52.00

  จากบันทึกรายรับและรายจ่ายของเด็กหญิงวนิดา หรรษา ข้อใดถูกต้อง

  ก. เมื่อซื้อรองเท้าแล้ว เด็กหญิงวนิดา หรรษา จะมีเงินคงเหลือ 106 บาท

  ข. เมื่อขายเค้กแล้ว เด็กหญิงวนิดา หรรษา จะมีเงินคงเหลือ 300 บาท

  ค. เมื่อซื้อกางเกงกีฬาแล้ว เด็กหญิงวนิดา หรรษา จะมีเงินคงเหลือ 252 บาท

  ง. เมื่อฝากเงินเก็บไว้กับคุณแม่แล้ว เด็กหญิงวนิดา หรรษา จะมีเงินคงเหลือ 448 บาท

 9.   จากรูป จอยและโน้ตออกไปวิ่งเล่นเวลาใด

 ก. 9.40 น.         

 ข. 10.40 น.

 ค. 8.50 น.        

 ง. 8.45 น.

10. ปิดเทอมดารินทร์ไปอยู่บ้านคุณตาคุณยายเป็นเวลา 3 สัปดาห์ กับ 3 วัน คิดเป็นเวลาทั้งหมดกี่วัน

  ก. 18 วัน          ข. 21 วัน

  ค. 24 วัน          ง. 26 วัน
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วันเสาร์ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

  6.00 น.  ตื่นนอน

  6.30 น. อาบน�้าและแต่งตัว

  7.00 น. รับประทานอาหารเช้า

  7.30 น. ช่วยคุณแม่ล้างจาน

  8.00 น. ดูการ์ตูนโทรทัศน์

    9.00 น. ไปเที่ยวสวนสัตว์

  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

  13.00 น. ซื้อเครื่องเขียนที่ห้างสรรพสินค้า

  15.00 น. ท�าการบ้านที่สวนหลังบ้าน

  17.00 น. ช่วยคุณแม่ประกอบอาหารเย็น

  18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

  19.00 น. ดูละครโทรทัศน์

  20.00 น. อาบน�้าและเข้านอน

  จากบันทึกของเด็กหญิงสุขใจ รื่นเริง เวลา 10.00 น. เด็กหญิงสุขใจ รื่นเริง อยู่ที่ใด

  ก. บ้าน          ข. สวนสัตว์

  ค. ร้านอาหาร         ง. ห้างสรรพสินค้า

11.        บันทึกของเด็กหญิงสุขใจ รื่นเริง

12. รูปเรขาคณิตสามมิติในข้อใดเมื่อมองจากด้านบนจะเป็นรูปวงกลม

  ก.            ข

  ค.            ง.
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13. รูปในข้อใดเขียนเส้นประแสดงแกนสมมาตรได้ถูกต้อง

  ก.

  ข.

  ค.

  ง.

14. 

45 �

ม

ร ย

จากรูป ข้อใดถูกต้อง

ก. รังสีที่ท�าให้เกิดมุม คือ ยม

ข. มย เป็นแขนของมุม

ค. มุม ยรม เขียนแทนด้วย ยร̂ม

ง. จุดยอดมุม คือ จุด ย  จุด ร  และจุด ม
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15. ข้อใดเป็นการเขียนรูปหกเหลี่ยมโดยการลากเส้นต่อจุดได้ถูกต้อง

  ก.  ข.

  ค.  ง.

16. สิ่งของในข้อใดมีลักษณะเป็นทรงกระบอก

  ก.            ข.

  ค.            ง.

17.   คือรูปในล�าดับที่ 29 ของแบบรูปในข้อใด

  ก.             ...

  ข.             ...

  ค.             ...

  ง.             ...
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18. ผลการส�ารวจการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องหนึ่ง มีดังนี้

   รถยนต์ รถประจ�าทาง  รถจักรยาน  รถโรงเรียน

   รถโรงเรียน รถยนต์   รถประจ�าทาง รถประจ�าทาง

   รถโรงเรียน รถโรงเรียน  รถโรงเรียน  รถจักรยาน

   รถยนต์ รถประจ�าทาง  รถประจ�าทาง รถโรงเรียน

   รถจักรยาน รถยนต์   รถโรงเรียน  รถจักรยาน

   รถประจ�าทาง รถประจ�าทาง  รถโรงเรียน  รถยนต์

  จากผลการส�ารวจข้างต้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องนี้ เดินทางมาโรงเรียน

  โดยยานพาหนะใดมากที่สุด

  ก. รถยนต์         ข. รถประจ�าทาง

  ค. รถจักรยาน         ง. รถโรงเรียน

19.    จำานวนยางลบที่สหกรณ์โรงเรียนแห่งหนึ่งขายได้ในแต่ละวัน

  วันจันทร์

  วันอังคาร

  วันพุธ

  วันพฤหัสบดี

  วันศุกร์

ก�าหนดให้                  แทนจ�านวนยางลบ 2 ก้อน

  จากแผนภูมิรูปภาพ ถ้ายางลบราคาก้อนละ 5 บาท วันใดที่สหกรณ์โรงเรียนขายยางลบได้เงิน 

  20 บาท

  ก. วันอังคาร         ข. วันพุธ

  ค. วันพฤหัสบดี        ง. วันศุกร์
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20.   จำานวนเงินที่เจมส์เก็บสะสมไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

  จากแผนภูมิแท่ง เดือนที่เจมส์เก็บสะสมเงินได้มากที่สุด มากกว่าเดือนที่เก็บสะสมเงิน

  ได้น้อยที่สุดอยู่กี่บาท

  ก. 100 บาท         ข. 125 บาท

  ค. 250 บาท         ง. 300 บาท

จ�านวนเงิน (บาท)

400

350

300

250

200

150

100

50

0
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

เดือน
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ตอนที่ 2  แสดงวิธีท�า  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

21. โรงงานแห่งหนึ่ง วันแรกผลิตน�้ามะพร้าวได้ 296 ลิตร 500 มิลลิลิตร วันที่สองผลิตได้ 270 ลิตร

  600 มิลลิลิตร รวมสองวันโรงงานแห่งนี้ผลิตน�้ามะพร้าวได้ทั้งหมดเท่าไร (5 คะแนน)

  วิธีทำา 

  

  

  

  ตอบ 

22. สวนน�้าแห่งหนึ่งเปิดให้บริการเวลา 10.30 น. และปิดให้บริการเวลา 19.00 น. ใน 1 วัน

  สวนน�้าแห่งนี้เปิดให้บริการเป็นเวลานานเท่าไร (5 คะแนน)

  วิธีทำา 

  

  

  

  ตอบ 


