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แบบทดสอบ 
Pre-NT ความสามารถด้านค านวณ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
           

 

แบบทดสอบนี้เป็นเอกสารลับทางราชการ 
ไม่อนุญาตให้ขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใด ๆ 

ลงในแบบทดสอบ และห้ามคัดลอกเปิดเผยหรือน าไปเผยแพร่ 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ ์
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ค าช้ีแจง 
 

แบบทดสอบ Pre-NT ครั้งท่ี 3 ความสามารถด้านค านวณ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 

 
1. แบบทดสอบฉบับน้ีมี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 35 คะแนน ให้เวลาท าแบบทดสอบ 75 นาที 
2. แบบทดสอบฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1 แบบเลือกตอบ ข้อ 1-27 นักเรียนต้องเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบ
เดียว (ข้อละ  1 คะแนน รวม 27 คะแนน) 
 ตอนท่ี 2 แบบเติมค าตอบ ข้อ 28-29 นักเรียนต้องหาค าตอบท่ีถูกต้อง แล้วเขียนค าตอบ 
ลงในช่องว่างที่ก าหนด (ข้อละ 1 คะแนน รวม 2 คะแนน) 
 ตอนท่ี 3 แบบแสดงวิธีท า ข้อ 30 นักเรียนต้องเขียนค าตอบ พร้อมแสดงวิธีท าอย่าง
ละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนด (6 คะแนน) 
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1.  
 
 
 
 

จากข้อมูล ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความตอ่ไปนี้ 
 ก. วันแรกขายไข่ไก่ได้เงินมากกว่าวันท่ีสอง 105 บาท 
 ข. วันท่ีสามขายไข่ไก่ได้เงินมากกว่าวันท่ีสอง 140 บาท 

ข้อใดถูกต้อง 
1)  ข้อ ก ถูก และข้อ ข ผิด 
2)  ข้อ ก ผิด และข้อ ข ถูก 
3)  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข 
4)  ผิดท้ังข้อ ก และ ข้อ ข 

 

ใช้ข้อมูลต่อไปนีต้อบค าถาม ข้อ 2-3 
 

ราคาและจ านวนสิ่งของที่นกัเรียน 5 คน ซ้ือเพื่อบรจิาคให้กบัผู้ประสบภัย 
ชื่อนกัเรียน ราคาของชดุละ (บาท) จ านวน (ชุด) 

นิสา 32 5 
เดช 28 6 
วิมล 25 7 
พีระ 35 3 

 

2. ข้อใดเรียงล าดับนักเรียนท่ีบริจาคเงินซื้อสิ่งของ จากมากไปหาน้อย 
1)  วิมล เดช นิสา พีระ 
2)  เดช วิมล พีระ นิสา 
3)  นิสา เดช วิมล พีระ 
4)  พีระ นิสา เดช วิมล 

 
 

สุดาขายไข่ไก่ ถุงละสิบฟอง ในราคา 35 บาท 
วันแรก        ขายได้  12  ถุง 

         วันท่ีสอง       ขายได้  7  ถุง 
วันท่ีสาม       ขายได้  11  ถุง 
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3. จ านวนเงินท่ีนักเรียนซื้อสิ่งของบริจาคมากที่สุด กับน้อยท่ีสุด ต่างกันกี่บาท 
1)  15 
2)  45 
3)  55 
4)  70 

4.  
 

 
 

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ตรงกับข้อใด 
1)  ( 38 x 8 ) + 125  =   
2)  ( 38 x 8 ) – 125  =   
3)  ( 38 + 8 ) + 125  =   
4)  ( 38 ÷ 8 ) - 125  =   

5. ร้านอาหารแห่งหน่ึงคิดราคาเหมาจ่าย คนละ 140 บาท โดยจัดรายการพิเศษ ดังน้ี 

 
 
 

 

เงินจ านวน 1,400 บาท สามารถจ่ายค่าอาหารของคน 10 คน ได้หรือไม่ 
1)  ได้ และยังเหลือเงินอีก 140 บาท 
2)  ได้ และยังเหลือเงินอีก 280 บาท 
3)  เงินท่ีมีอยู่จ่ายค่าอาหารได้พอดี 
4)  เงินท่ีมีอยู่ไม่พอจ่ายค่าอาหาร 

 

6. คุณแม่มีผลไม้ 3 ชนิดดังน้ี มังคุด 25 ผล ส้มเขียวหวาน 15 ผล และชมพู่ 30 ผล น ามาจัดใส่
ถาด 5 ใบ  โดยให้ถาดแต่ละใบมีผลไม้แต่ละชนิดจ านวนเท่า ๆ กัน ได้ดังข้อใด 

1)  มังคุด 3 ผล ส้มเขียวหวาน 5 ผล ชมพู่ 6 ผล 
2)  มังคุด 5 ผล ส้มเขียวหวาน 6 ผล ชมพู่ 3 ผล 
3)  มังคุด 5 ผล ส้มเขียวหวาน 3 ผล ชมพู่ 6 ผล 
4)  มังคุด 6 ผล ส้มเขียวหวาน 5 ผล ชมพู่ 3 ผล 

 แม่ค้าขายขนม 38 ถุง ราคาถุงละ 8 บาท และ
ขายน้ าได้เงนิ 125 บาท แม่ค้าขายของไดเ้งินกีบ่าท 

มา 5 คน  จ่ายเพียง 4 คน 
มา 12 คน  จ่ายเพียง 9 คน 
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7.  
 

 

ข้อใดถูกต้อง 
1)  ต๋ิมได้รับค่าจ้างน้อยกว่าต้อย 40 บาท 
2)  ต้อยได้รับค่าจ้างมากกว่าต๋ิม 50 บาท 
3)  ต๋ิมได้รับค่าจ้างมากกว่าต้อย 55 บาท 
4)  ต้อยได้รับค่าจ้างน้อยกว่าต๋ิม 45 บาท 

8. บริษัทผลิตน้ าผลไม้ได้วันละ 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 250 กระป๋อง แต่ต้องส่งให้ลูกค้าจ านวน 
1,600 กระป๋อง ยังขาดน้ าผลไม้อีกกี่กระป๋อง 
วิธีคิดหาค าตอบตรงตามข้อใด 

1)  1,600 – (6 + 250)    2)  (250 + 6) - 1,600 
3)  1,600 - (6 x 250)    4)  (250 - 6) - 1,600 

9.  
 
 

จากข้อมูล ข้อใดเป็นวิธีคิดหาค าตอบท่ีถูกต้อง 
1)  (105 ÷ 5) × 40     2)  (105 × 5) + 40 
3)  (105 × 5) ÷ 40     4)  (40÷ 5) + 105 

 
10.  
 
 

จากข้อมูล ความสัมพันธ์ของจ านวนเงินท่ีพ่อและแม่ให้ลัดดา กับราคาโทรศัพท์ท่ีถูกต้องคือข้อใด 
1)  3,148 + 3,467 = 6,595 
2)  3,148 + 3,467 < 6,595 
3)  3,148 + 3,467 > 6,595 
4)  6,595 - 3,467 = 3,148 
 
 

  ติ๋มกบัตอ้ยช่วยกนับรรจุส้มใส่ถุง ติ๋มบรรจุได้ 25 ถุง 
  ต้อยบรรจุได้ 30 ถุง โดยได้รบัค่าจ้างถุงละ 8 บาท 

แม่เก็บชมพู่จากสวนได้ 105 ผล แบ่งใส่ถุง ถุงละ 5 ผล ขายในราคาถุงละ 40 บาท   
ถ้าแม่ขายชมพู่ได้ทั้งหมด แม่จะได้เงินจากการขายกี่บาท 

 ลัดดาต้องการซ้ือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งราคา 6,595 บาท โดยพ่อให้เงินลัดดา 
3,148 บาท และแม่ให้เงินลัดดา 3,467 บาท 
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11. ป้าสวย เปิดร้านขายอาหารต่าง ๆ ในตลาดโตรุ้ง่แห่งหนึ่ง 
ราคาอาหาร 3 ชนิดของร้านป้าสวย 

ชนิดอาหาร ข้าวผัด ข้าวมันไก่ ข้าวหน้าเป็ด 
ราคา(บาท)/

กล่อง 
35 40 45 

 

จากข้อมูล ถ้าสุพรรณ๊มีเงิน 280 บาท ต้องเลือกซื้ออาหารให้พอดีกับเงินท่ีมีอยู่ จะต้องเลือกซื้อ
ตามข้อใด 

1)  ข้าวผัด 2 กล่อง ข้าวมันไก่ 2 กล่อง ข้าวหน้าเป็ด 3 กล่อง 
2)  ข้าวผัด 2 กล่อง ข้าวมันไก่ 3 กล่อง ข้าวหน้าเป็ด 2 กล่อง 
3)  ข้าวผัด 3 กล่อง ข้าวมันไก่ 2 กล่อง ข้าวหน้าเป็ด 2 กล่อง 
4)  ข้าวผัด 3 กล่อง ข้าวมันไก่ 3 กล่อง ข้าวหน้าเป็ด 1 กล่อง 

 

ใช้ตารางตอ่ไปนี้ ตอบค าถามข้อ 12 -13 
 

น้ าหนกั และส่วนสูงของเด็กอายุ 7-12 ปี 
 

อายุ (ปี) 
เดก็ชาย เดก็หญิง 

น้ าหนกั (๑) ส่วนสูง (๒) น้ าหนกั (๑) ส่วนสูง (๒) 
7 23 121 23 122 
8 25 127 26 127 
9 29 133 28 133 
10 33 138 32 138 
11 37 144 36 143 
12 41 151 40 149 

 

12. หมายเลข (๑) และหมายเลข (๒) ควรใช้หน่วยในข้อใด 
1)  กรัม และ เมตร 
2)  กรัม และ เซนติเมตร 
3)  กิโลกรัม และ เมตร 
4)  กิโลกรัม และ เซนติเมตร 
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13. เด็กชาย อายุ 9 ปี และ เด็กหญิงอายุ 11 ปี จะมีความสูง ต่างกนักี่หน่วย 
1)  7 
2)  10 
3)  11 
4)  16 

 
14.  
 
 
 
 

ล าดับที ่ กิจกรรมที่ท า ใช้เวลา 
1 อาบน้ า 10 นาที 
2 แต่งตัว 20 นาที 
3 รับประทานอาหารเช้า 30 นาที 
4 เดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน 30 นาที 

 

ถ้าโรงเรียนเลิกเวลา 15.30 น. แก้วใช้เวลาอยู่ในโรงเรียนกี่ช่ัวโมง 
1)  8 
2)  7 
3)  6 
4)  5 

 

15. แม่ซื้อสิ่งของดังภาพต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

 

แก้วตืน่นอนตามเวลา ดังรูป แล้วท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ต่อเนื่องกนัตาล าดับ ดังตาราง 

ผักกาดขาว 
หนัก 800 กรัม
กรัม 

ฟักทอง 
หนัก 1 กิโลกรัม 400 กรัม 

มะระ 
หนัก 1 กิโลกรัม 2 ขีด 
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ข้อใดถูกต้อง 
1)  มะระหนักกว่าฟักทอง 
2)  ผักกาดขาวหนักกว่ามะระ 
3)  มะระและผักกาดขาว หนักรวมกันเป็น 2 กิโลกรัม 2 ขีด 
4)  ผักกาดขาวและฟักทอง หนักรวมกัน 2 กิโลกรัม 2 ขีด 

 

16. บ้านของสวัสดิ์ มีถังน้ าจ านวน 3 ใบ ดงันี ้
 

ความจุของถัง 3 ใบ 
ถังใบที่ ความจุ 

1 4 ลิตร 500 มิลลิลิตร 
2 4,500 มิลลิลิตร 
3 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร 

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง 
1)  ถังใบท่ี 1 เท่าน้ันมีความจุมากที่สุด 
2)  ถังใบท่ี 1 และ ใบท่ี 2 มีความจุเท่ากัน 
3)  ถังใบท่ี 1 มีความจุมากกว่าใบท่ี 3 อยู่ 500 มิลลิลติร 
4)  ถังใบท่ี 2 มีความจุมากกว่าใบท่ี 3 อยู่ 500 มิลลิลิตร 

 
17.  
 
 
 

จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง 
1)  ช่างตัดเสื้อนักเรียนได้ 2 ตัว และผ้าหมดพอดี 
2)  ช่างตัดเสื้อนักเรียนได้ 3 ตัว และผ้าหมดพอดี 
3)  ช่างตัดเสื้อนักเรียนได้ 2 ตัว และยังมีผ้าเหลือ 
4)  ช่างตัดเสื้อนักเรียนได้ 3 ตัว และยังมีผ้าเหลือ 

 
 

ช่างตัดเสื้อของร้านหนึ่ง มผี้า 1 ม้วน มีความยาว 5 เมตร 
และใช้ผ้า 1 เมตร 80 เซนติเมตร ตัดเสื้อนกัเรียนได้ 1 ตัว 
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18.  
 
 
 

จากข้อมูล ปุญญาภา ไปถึงสนามบินตามเวลาในข้อใด 

1)        2)    

3)        4)    
 

19.    
 
 
 
 

จากข้อมูล มะม่วงในเข่งใบท่ี 2 หนักกว่าในเข่งใบท่ี 1 เท่าใด 
1)  1 กิโลกรัม 300 กรัม    2)  1 กิโลกรัม 500 กรัม 
3)  2 กิโลกรัม 300 กรัม    4)  2 กิโลกรัม 500 กรัม 

 
20.  
 
 
 
 

จากรูปทีก่ าหนดให้ ถ้าตดัรปูตามเส้นทกุเสน้ออกเปน็ชิ้น ๆ  
จะได้จ านวนรูปสามแหลี่ยม มากกว่าหรือน้อยกว่า รูปสี่เหลี่ยมกี่รูป 
1)  มากกว่า 3 รูป   2)  มากกว่า 4 รูป 
3)  น้อยกว่า 3 รูป   4)  น้อยกว่า 4 รูป 

ปุญญาภา จะเดินทางไปประเทศอังกฤษ ตั๋วเครื่องบินระบุเวลาออกจากสนามบิน 
14.00 น. โดยปุญญาภา ไปถึงสนามบินก่อนเครื่องบินออก 3 ชั่วโมง 30 นาที พอดี 

คณุลุงเกบ็มะม่วงในสวนหลังบ้าน ดังนี้ 
เข่งใบที่ 1 มีมะม่วงหนัก 19 กิโลกรัม 800 กรัม 
เข่งใบที่ 2 มีมะม่วงหนัก 21 กิโลกรัม 300 กรัม 
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21. ก าหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังภาพ ถ้าลากเส้นตามแกนสมมาตรทุกเส้น จะได้รูปสามเหลี่ยม 
รูปเล็กที่สุดกี่รูป 

1)  2 
2)  4 
3)  6 
4)  8 

 
 
22.  
 
 
 
 
 
 

จากรูปที่ก าหนดให้ รูปในข้อใดท่ีมีรูปวงกลมเป็นส่วนประกอบทุกรูป 
1)  รูป ,  และ  
2)  รูป ,  และ  
3)  รูป ,  และ  
4)  รูป ,  และ  

23. ก าหนดรูป  ∆, 8, 12, 16, , …. 
 และ  1, ∆, 7, 10 ,  ,…. 

แล้ว  มีค่ามากกว่า  เท่าใด 
1)  5     
2)  7 
3)  10     
4)  13 
 
 

1 2 3 4 



11 
 

24. วัฒนา หมุนบล็อกไม้ตามเข็มนาฬิกา ดังภาพ 
 

 
 

ภาพท่ีได้จากการหมนุครั้งที่ 5 คือภาพใด 

1)         2)    

3)         4)    
 

25. มาลีร้อยลกูปดัตามแบบรปูทีก่ าหนด ดงัรูป 

 
ในการร้อยลูกปัด มาลีต้องใช้ลูกปัดรูปท่ี 8 กี่ลูก 

1)  15       2)  21 
3)  28      4)  36 

 

26. จ านวน และชนิดของนมต่าง ๆ  5 ชนิด ของรา้นสหกรณ์โรงเรียนแห่งหนึ่ง 

 
ก าหนดให้ รูปกล่องนม 1 รูป แทนจ านวนนม 10 กล่อง 

 

จากข้อมูลข้างต้น ถ้าจะเก็บนมสองชนิดลงในลังกระดาษที่บรรจุนมได้เพียง 50 กล่อง เท่าน้ัน นม
สองชนิดใดสามารถบรรจุลงลังกระดาษได้พอดี 
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1)  รสสตรอเบอร์รี่ กับ รสโกโก้ 
2)  รสหวาน กับ รสสตรอเบอร์รี่ 
3)  รสโกโก ้กับ รสส้ม 
4)  รสจืด กับ รสหวาน 

 

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ ตอบค าถามข้อ 27  
คะแนนผลการสอบใน 5 วิชา ของเด็กหญิงรุจิรา รกัการเรียน ปกีารศกึษา 2559 

 
 

27. วิชาใดบ้างที่เด็กหญิงรุจิรา รักการเรียน ท าคะแนนอยู่ในระดับพอใช้ 
1)  ภาษาไทย เท่าน้ัน 
2)  วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย 
3)  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
4)  ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
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ชื่อ-นามสกุล.................................................................โรงเรียน.............................................. 

ห้องสอบที่.............................................เลขทีน่ั่งสอบ................................. 

 

 
 ตอนที่ 2 แบบเติมค าตอบ ข้อ 28-29 นักเรียนต้องหาค าตอบที่ถูกต้อง แล้วเขียน
ค าตอบ ลงในช่องว่างที่ก าหนด (ข้อละ 1 คะแนน รวม 2 คะแนน) 
 

28. น้ าผลไม้ราคากล่องละ 27 บาท ซื้อ 2 กล่องพร้อมกัน ลดเหลือ 50 บาท มีเงิน 180 บาท จะ
ซื้อน้ าผลไม้ได้มากที่สุดกี่กล่อง 

ตอบ            
 

29.    อุปกรณก์ีฬาที่ใช้ในเดือนมกราคมของนักเรียนชั้น ป.3 ห้องหนึ่ง 
 

ลูกปิงปอง 
 

     

ลูกเทนนิส         

ลูกฟุตบอล 
 

  

ลูกขนไก่  

   
 

ก าหนดให้ภาพ 1 ภาพ แทนอุปกรณก์ีฬา 5 ลูก 
จ านวนลูกเทนนิสรวมกับลูกขนไก่ มากกว่าจ านวนลูกปิงปองรวมกับลูกฟุตบอลกี่ลูก 

ตอบ            
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 ตอนที่ 3 แบบแสดงวิธีท า ข้อ 30 นักเรียนต้องเขียนค าตอบ พร้อมแสดงวิธีท าอย่าง
ละเอียดลงในช่องว่างที่ก าหนด (6 คะแนน) 

 
30.  
 

1. โจทย์ก าหนดอะไรมาให้บ้าง (0.5 คะแนน) 
1.1          (0.25 คะแนน) 
1.2          (0.25 คะแนน) 

2. โจทย์ให้หาอะไร (0.25 คะแนน) 
             
 

3. คิดหาค าตอบได้โดยวิธีใด (0.25 คะแนน) 
             
             

4. จงแสดงวิธีท า (อย่างละเอียด) (5 คะแนน) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 

 

แม่ค้าซ้ือกุ้งมา 120 กิโลกรัม ขายกุง้ไปได้ 94 กิโลกรัม 500 กรัม แม่ค้าเหลือกุ้งกีก่ิโลกรัม 
กี่กรัม 



15 
 

 

ชื่อ-นามสกุล.................................................................โรงเรียน.............................................. 

ห้องสอบที่.............................................เลขทีน่ั่งสอบ................................. 

 

กระดาษค าตอบ ความสามารถด้านค านวณ 
ตอนที่ 1 จงใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
 

ข้อ 1) 2) 3) 4) ข้อ 1) 2) 3) 4) 
1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     
10     25     
11     26     
12     27     
13          
14          
15          

 
 
 
 
 


