
 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ NT 
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 
ส่วนที ่1  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว จ ำนวน 12 ขอ้  (ขอ้ 1-12)  
                ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 12 คะแนน 

ตัวช้ีวดั  เปรียบเทียบและเรียงล ำดบัจ ำนวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์(ค 1.1 ป.3/2)  

1. 30,854   12,633           8,356   5,103 

 ควรเติมจ ำนวนใดลงใน           แลว้ท ำใหก้ำรเรียงล ำดบัจ ำนวนจำกมำกไปนอ้ยถูกตอ้ง 
  1   7,365 
  2   10,251 
  3   13,448 
  4   20,567 

ตัวช้ีวดั   บวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ หำรระคนของจ ำนวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ (ค 1.2 ป.3/1) 

2. ผลต่ำงของหำ้พนัเอ็ดกบัสองพนัสำมเท่ำกบัเท่ำใด 
  1   2,701 
  2   2,998 
  3   3,097 
  4   7,004 

ตัวช้ีวดั   บอกควำมยำวเป็นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร เลือกเคร่ืองวดัท่ีเหมำะสม และเปรียบเทียบ
ควำมยำว (ค 2.1 ป.3/1) 

3. แพรวดัควำมสูงของนอ้งกอ้ยแลว้บอกวำ่นอ้งกอ้ยสูง 90 เมตร แพรกล่ำวถูกตอ้งหรือไม่ เพรำะเหตุใด 
  1   ถูกตอ้ง เพรำะ ใชห้น่วยใดในกำรบอกควำมสูงก็ได ้
  2   ถูกตอ้ง เพรำะ เมตรใชบ้อกควำมสูงของส่ิงท่ีมีควำมสูงไม่มำกนกั 
  3   ไม่ถูกตอ้ง เพรำะ ควรใชห้น่วยกำรวดัควำมสูงเป็นเซนติเมตร 
  4   ไม่ถูกตอ้ง เพรำะ กำรบอกควำมสูงตอ้งใชห้น่วยเป็นมิลลิเมตรเท่ำนั้น 
 

ชุดที ่2 



 
ตัวช้ีวดั  บอกน ้ำหนกัเป็นกิโลกรัม กรัม และขีด เลือกเคร่ืองชัง่ท่ีเหมำะสม และเปรียบเทียบน ้ำหนกั (ค 2.1 ป.3/2) 

4. ขอ้ใดเรียงล ำดบัน ้ำหนกัจำกมำกไปนอ้ยไดถู้กตอ้ง 
  1    2  กิโลกรัม 300  กรัม   2 กิโลกรัมคร่ึง     21 ขีด      2,600  กรัม 
  2    21 ขีด      2 กิโลกรัมคร่ึง      2,600 กรัม       2 กิโลกรัม  300  กรัม 
  3    2  กิโลกรัมคร่ึง      2,600  กรัม      21  ขีด       2   กิโลกรัม  300  กรัม 
  4      2,600 กรัม       2 กิโลกรัมคร่ึง         2 กิโลกรัม  300 กรัม    21  ขีด 

 ตัวช้ีวดั  บอกปริมำตรและควำมจุเป็นลิตร มิลลิลิตร เลือกเคร่ืองตวงท่ีเหมำะสม และเปรียบเทียบปริมำตร
และควำมจุในหน่วยเดียวกนั (ค 2.1 ป.3/3) 

5. ชุดำตอ้งกำรตวงแป้งขำ้วเหนียวเพื่อท ำขนมเทียน ชุดำควรเลือกเคร่ืองตวงชนิดใดในกำรตวง 
แป้งขำ้วเหนียว จึงจะเหมำะสมท่ีสุด 

  1   กระบอกตวง 
  2   ถงั 
  3   ถว้ยตวง 
  4   ชอ้นชำ 

ตัวช้ีวดั  บอกจ ำนวนเงินทั้งหมดจำกเงินเหรียญและธนบตัร (ค 2.1 ป.2/4) 

6. เงินในขอ้ใดมีจ ำนวนมำกท่ีสุด 
  1   ธนบตัรฉบบัละหน่ึงพนับำท 1 ฉบบั ธนบตัรฉบบัละยีสิ่บบำท 8 ฉบบั และเหรียญสองบำท 16 เหรียญ 
  2   ธนบตัรฉบบัละหำ้ร้อยบำท 2 ฉบบั ธนบตัรฉบบัละหำ้สิบบำท 2 ฉบบั และเหรียญสิบบำท 7 เหรียญ 
  3   ธนบตัรฉบบัละหน่ึงร้อยบำท 8 ฉบบั ธนบตัรฉบบัละหำ้สิบบำท 6 ฉบบั และเหรียญหน่ึงบำท 45 เหรียญ 
  4   ธนบตัรฉบบัละหำ้สิบบำท 19 ฉบบั ธนบตัรฉบบัละยีสิ่บบำท 6 ฉบบั และเหรียญหำ้บำท 12 เหรียญ 

ตัวช้ีวดั  บอกเวลำบนหนำ้ปัดนำฬิกำ (ช่วง 5 นำที) อ่ำนและเขียนบอกเวลำโดยใชจุ้ด (ค 2.1 ป.3/4) 

7. ลุงสนออกเดินทำงไปต่ำงจงัหวดัเวลำบ่ำยโมงคร่ึง ลุงสนออกเดินทำงไปต่ำงจงัหวดัเวลำใด 
  1   1.50 น. 
  2   1.30 น. 
  3   13.50 น. 
  4   13.30 น. 
 
 



ตัวช้ีวดั  บอกชนิดของรูปเรขำคณิตสองมิติท่ีเป็นส่วนประกอบของส่ิงของท่ีมีลกัษณะเป็นรูปเรขำคณิต          
                สำมมิติ (ค 3.1 ป.3/1) 

8.                    

 จำกรูป ส่วนท่ีระบำยสีคือรูปในขอ้ใด 
  1   รูปสำมเหล่ียม          
  2   รูปหกเหล่ียม 
  3   รูปวงกลม           
  4   รูปวงรี 

ตัวช้ีวดั  ระบุรูปเรขำคณิตสองมิติท่ีมีแกนสมมำตรจำกรูปท่ีก ำหนดให ้(ค 3.1 ป.3/2) 

9. เส้นประในขอ้ใดแสดงแกนสมมำตร 
  1                       
 
 
  2 
 
 
  3                       
 
 
  4 

ตัวช้ีวดั  บอกจ ำนวนและควำมสัมพนัธ์ในแบบรูปของจ ำนวนท่ีเพิ่มข้ึนทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50  
และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 5 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ ้ ำ (ค 4.1 ป.3/1) 

10.  แบบรูปในขอ้ใดมีควำมสัมพนัธ์ของจ ำนวนลดลงทีละ 25 
  1   82,    57,    32,    12            
  2   86,    61,    46,    31 
  3   99,    74,    49,    24             
  4   102,    77,    62,    37 



ตัวช้ีวดั  บอกรูปและควำมสัมพนัธ์ในแบบรูปของรูปท่ีมีรูปร่ำง ขนำด หรือสี ท่ีสัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ  
     (ค 4.1 ป.3/2) 

11. แบบรูปในขอ้ใดมีควำมสัมพนัธ์กนั โดยมีรูปวงรี ทรงกระบอก และรูปสำมเหล่ียม ตำมล ำดบั 

  1 

  2  

  3  

  4  

ตัวช้ีวดั  อ่ำนขอ้มลูจำกแผนภูมิรูปภำพและแผนภูมิแท่งอยำ่งง่ำย (ค 5.1 ป.3/1) 

ใช้แผนภูมิรูปภาพ ตอบค าถามข้อ 12 
                             จ านวนผลไม้ทีลุ่งพลเกบ็จากสวนในหน่ึงวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     
   ก ำหนดใหรู้ปผลไม ้1 รูป แทน 5 กิโลกรัม 

12.  ถำ้ลุงพลน ำชมพูท่ี่เก็บไดท้ั้งหมดไปขำยกิโลกรัมละ 35 บำท ลุงพลไดเ้งินก่ีบำท 
  1   245   บำท   
  2   1,050  บำท   
  3   1,225  บำท 
  4   1,400  บำท 

ส้มโอ มะละกอ ชมพู ่ ฝร่ัง มะม่วง 



 
ส่วนที ่2  ระบำยตวัเลข จ ำนวน 4 ขอ้ (ขอ้ 13-16)  ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 8 คะแนน 

ตัวช้ีวดั  บวก ลบ คูณ หำร และบวก ลบ คูณ หำรระคนของจ ำนวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์พร้อมทั้ง
ตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ (ค 1.2 ป.3/1) 

13. จ  ำนวนใดเม่ือน ำมำคูณดว้ย 7 แลว้ไดผ้ลลพัธ์เท่ำกบัผลต่ำงของ 788 กบั 8,012 

ตัวช้ีวดั  วเิครำะห์และแสดงวธีิหำค ำตอบของโจทยปั์ญหำและโจทยปั์ญหำระคนของจ ำนวนนบัไม่เกิน
หน่ึงแสนและศูนย ์พร้อมทั้งตระหนกัถึงควำมสมเหตุสมผลของค ำตอบ และสร้ำงโจทยไ์ด ้ 
(ค 1.2 ป.3/2) 

14.  ลุงชยัเก็บทุเรียนจำกสวนได ้2,564 ผล ขำยใหพ้อ่คำ้ 4 คน คนละ 522 ผล ลุงชยัเหลือทุเรียนก่ีผล 

ตัวช้ีวดั  บอกควำมสัมพนัธ์ของหน่วยกำรวดัควำมยำว น ้ำหนกั และเวลำ (ค 2.1 ป.3/5) 

15.  ป้ำอรซ้ือกุง้ 2 กิโลกรัม ปลำทบัทิม 2,800 กรัม ปลำทบัทิมหนกัมำกกวำ่กุง้ก่ีกรัม 

ตัวช้ีวดั   แกปั้ญหำเก่ียวกบักำรวดัควำมยำว กำรชัง่ กำรตวง เงิน และเวลำ (ค 2.2 ป.3/1) 

16.  แม่ซ้ือน ้ำมนัพืช 8 ขวด จุขวดละ 1 ลิตร 250 มิลลิลิตร แม่ไดน้ ้ำมนัพืชทั้งหมดก่ีลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วธีิการตอบ 
 ใหใ้ชป้ำกกำหรือดินสอเขียนตวัเลขท่ีเป็นค ำตอบลงในช่องวำ่ง ใหต้รงกบัหลกัเลข ใหค้รบทั้งส่ีหลกั 
 ระบำยตวัเลขในวงกลมใหค้รบทุกหลกั เช่น ค ำตอบคือ 250 ตอ้งระบำย 0250 
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                                                                                        ชุดที ่2 

                                   เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ NT 
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  

 

ส่วนที ่1 

1. เฉลย  2 
 แนวคิด  กำรเรียงล ำดบัจ ำนวนนบั ใชก้ำรเปรียบเทียบจ ำนวนทีละคู่ แลว้เรียงล ำดบั 
       12,633 > 7,365 < 8,356   ผดิ 
       12,633 > 10,251 > 8,356  ถูก 
       12,633 < 13,448 > 8,356  ผดิ 
       12,633 < 20,563 > 8,356  ผดิ 
2. เฉลย  2 
 แนวคิด       หำ้พนัเอ็ด  =  5,001 
         สองพนัสำม =  2,003 
       5,001    2,003 =  2,998 
3. เฉลย  3 
 แนวคิด  เซนติเมตร เป็นหน่วยกำรวดัควำมยำวท่ีใชบ้อกควำมยำวของส่ิงท่ีมีควำมยำวไม่มำกนกั  

ดงันั้น แพรควรบอกวำ่ นอ้งกอ้ยสูง 90 เซนติเมตร จึงจะเหมำะสม 
4. เฉลย  4 
 แนวคิด  ท ำหน่วยกำรชัง่ใหเ้ป็นหน่วยเดียวกนั เปรียบเทียบกนัทีละคู่แลว้เรียงล ำดบั 
       2 กิโลกรัม 300 กรัม  เท่ำกบั  2,300 กรัม 
       2 กิโลกรัมคร่ึง เท่ำกบั  2,500 กรัม 
       21 ขีด  เท่ำกบั  2,100 กรัม 
       เรียงล ำดบัน ้ำหนกัจำกมำกไปนอ้ย ไดด้งัน้ี 
       2,600 กรัม     2,500 กรัม (2 กิโลกรัมคร่ึง)     2,300 กรัม (2 กิโลกรัม 300 กรัม)   
                     21 ขีด (2,100 กรัม) 
 
 
 
 

– 



5. เฉลย  3 
 แนวคิด      กระบอกตวง ใชต้วงของเหลว เช่น หวัน ้ำหอม หวัน ้ำส้มสำยชู 
                         ถงั ใชต้วงของแหง้ท่ีตอ้งกำรปริมำณมำก ๆ เช่น ขำ้วเปลือก เมล็ดถัว่ชนิดต่ำง ๆ  
                         ถว้ยตวง ใชต้วงของเหลวหรือของแหง้ท่ีตอ้งกำรปริมำณไม่มำก เช่น น ้ ำมนัพืช แป้งท ำขนม 
                         ประเภทต่ำง ๆ  
                         ชอ้นชำ ใชต้วงของเหลวหรือของแหง้ท่ีตอ้งกำรปริมำณนอ้ย ๆ เช่น ส่วนประกอบในกำร 
                         ท  ำอำหำร ไดแ้ก่ น ้ำปลำ พริกไทยป่น หรือตวงยำ 
6. เฉลย  1 
 แนวคิด  1. รวมเป็นเงิน 1,192 บำท 
       2. รวมเป็นเงิน 1,170 บำท 
       3. รวมเป็นเงิน 1,145 บำท 
       4. รวมเป็นเงิน 1,130 บำท 
7. เฉลย  4 
 แนวคิด  เวลำบ่ำยโมงคร่ึง เป็นกำรบอกเวลำ 13.30 น. ดว้ยภำษำพดูท่ีใชใ้นชีวติประจ ำวนั 
8. เฉลย  2 
 แนวคิด  ช่ือและจ ำนวนดำ้นของรูปเหล่ียมต่ำง ๆ มีควำมสอดคลอ้งกนั เช่น รูปสำมเหล่ียมเป็นรูปท่ีมี

ดำ้น 3 ดำ้น รูปส่ีเหล่ียมเป็นรูปท่ีมีดำ้น 4 ดำ้น 
       เน่ืองจำก ส่วนท่ีระบำยสีมีดำ้นหกดำ้น จึงเป็นรูปหกเหล่ียม 
9. เฉลย  4 
 แนวคิด  รอยพบัท่ีเกิดจำกกำรน ำรูปมำพบัคร่ึงแลว้ท ำใหแ้ต่ละขำ้งของรอยพบัทบักนัสนิท เรียกรอยพบัน้ีวำ่ 

แกนสมมำตร 
10.  เฉลย 3 

  แนวคิด    82    57    32    12 

         86    61    46    31 

          99    74     49       24 

        102       77        62       37 

11.  เฉลย    1 

–25  

  

  

  

  

–20  

–15  –25  

–25  –25  –25  

–25  –15  –15  

–25  –25  



  แนวคิด   รูปวงรี 

        ทรงกระบอก   

        รูปสำมเหล่ียม 

        รูปเรขำคณิตสำมรูปเรียงกนัตำมล ำดบั จะได ้
12.  เฉลย   3 
  แนวคิด  ลุงพลเก็บชมพูไ่ด ้7  5 =  35 กิโลกรัม 
       ขำยชมพูกิ่โลกรัมละ 35 บำท 
       ลุงพลไดเ้งิน 35  35 = 1,225 บำท 
ส่วนที ่2 

13. เฉลย  1,032 
  แนวคิด  8,012    788  =  7,224 
       7,224    7   =  1,032 
  ดงันั้น  8,012    788  =  7,224 
       1,032     7  =  7,224 
14. เฉลย   476 ผล 
  แนวคิด  ขำยทุเรียนใหพ้อ่คำ้ 4 คน คนละ 522 ผล 
       ขำยทุเรียนใหพ้อ่คำ้ทั้งหมด 4  522 = 2,088 ผล 
       ลุงชยัเหลือทุเรียน 2,564    2,088 = 476 ผล 
15. เฉลย   800 กรัม 
  แนวคิด  1 กิโลกรัม เท่ำกบั 1,000 กรัม 
       กุง้หนกั 2 กิโลกรัม เท่ำกบั 2  1,000 = 2,000 กรัม 
       ปลำทบัทิมหนกัมำกกวำ่กุง้ 2,800    2,000 = 800 กรัม 
16.  เฉลย   10 ลิตร 
  แนวคิด  1 ลิตร เท่ำกบั 1,000 มิลลิลิตร 
       1 ลิตร 250 มิลลิลิตร เท่ำกบั 1,000 + 250 = 1,250 มิลลิลิตร 
       แม่ซ้ือน ้ำมนัพืช 8 ขวด 
       จะไดน้ ้ำมนัพืช 8  1,250 = 10,000 มิลลิลิตร 
       10,000 มิลลิลิตร เท่ำกบั 10,000   1,000 = 10 ลิตร 
      

– 

– 

– 

– 


