
 

 

NT ประถมศึกษาปที่ 3 ป 2556-2557 

ความสามารถดานภาษา (ดูเฉลยดานทาย) 
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ความสามารถดา้นเหตุผล (ดูเฉลยดานทาย) 
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ใหต้อบว่าใคร และใหเ้หตุผลวา่เพราะ

 
ใหต้อบว่าใคร และใหเ้หตุผลวา่เพราะ



 

 

ความสามารถดานการคํานวณ (ดูเฉลยดานทาย) 

ขอ 27 วิชาท่ีนักเรียนไดระดับดีมาก 82 คะแนน คะแนนระดับดีไดคะแนน 78 คะแนน ระดับ 

           พอใช  61 คะแนน วิชาท่ีไมผานได 48 คะแนน จากผลคะแนนนักเรียนคนนีส้อบไมผาน 

            กี่วิชา 

            …………………………………………………………………………… 

ขอ 28 จากขอมูลขอ 27 วิชาท่ีไดคะแนนระดับดี กับวิชาท่ีไมผาน มีคะแนนตางกันกี่คะแนน 

            …………………………………………………………………………… 

ขอ 29 น้ําผลไมราคากลองละ 27 บาท ซื้อ 2 กลองพรอมกัน ลดเหลือ 50 บาท มีเงิน 180 บาท 

          จะซื้อผลไมไดมากท่ีสุดกี่กลอง 

            …………………………………………………………………………… 

ขอ 30 แมคาซื้อกุงมา 120 กิโลกรัม แมคาขายกุงไปแลว 94 กิโลกรัม 500 กรัม แมคาเหลือกุง 

         กี่กิโลกรัม 

         1. โจทยกําหนดอะไรใหบาง 

            …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

         2. โจทยใหหาอะไร 

            …………………………………………………………………………… 

         3. คิดหาคําตอบไดโดยวิธีใด 

            …………………………………………………………………………… 

         4. แสดงวิธีทํา  

            …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

ความสามารถดานภาษา 

28. ใหคะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อบอกสาเหตุที่ทาใหปลาตายไดอยางถูกตองสมเหตุสมผลตามขอมลู  

แนวคําตอบ  -สารพิษจากผลิตภัณฑที่รวมอยูในนา  -สารพิษทีร่วมอยูในนํ้า  

 -สารพิษทีป่นอยูในนํ้า    -นํ้าทิ้งมีสารพิษ    ฯลฯ  

29. ใหคะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อบอกประโยชนของผักสวนครัวไดสอดคลองกบัขอมลู และสมเหตุสมผล  

แนวคําตอบ  -ผักปลอดสารพิษ    -ทําอาหารได   

-แบงปนได     -เพิ่มความสัมพันธกับเพื่อนบาน  ฯลฯ  

30. ใหคะแนนเต็ม (4 คะแนน) เมื่อเขียนอธิบายเหตุการณที่มีความเปนไปไดสอดคลองกบัภาพที่กําหนด  

ไดอยางชัดเจนมเีหตุผลประกอบถูกตองสมเหตุสมผล  

แนวคําตอบ  

-อาหารจะเหลือทิ้งจานวนมากเพราะรับประทานไมทัน  -แสดงถึงขาดการวางแผนในการเลือกซื้ออาหาร  

-แสดงใหเห็นถึงความสรุุยสุราย ฟุมเฟอย    ฯลฯ  

ใหคะแนนบางสวน (2 คะแนน) เมื่อเขียนอธิบายเหตุการณที่มีความเปนไปไดตามภาพแตไมสมเหตุสมผล  

หรือไมสอดคลองกบัภาพแตสมเหตุสมผล  

แนวคําตอบ  

- ทําใหสิ้นเปลืองไฟฟา   -ตูเย็นมีของกินเยอะ   -อาหารเต็มตูเย็น  ฯลฯ 

 

ความสามารถดานคาํนวณ 

 



 

 

 

 
ความสามารถดานเหตุผล 

28. ใหคะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบคําถามทั้ง 2 สวนไดถูก สวนที่ 1 ช่ือบุคคล สวนที ่2 อธิบายใหเหตุผล  

ใหคะแนนบางสวน (1 คะแนน) เมื่อตอบคาถามถูกเพียงสวนใดสวนหน่ึง (สวนที ่1 ช่ือบุคคลถูกตอง  

หรือสวนที ่2 ใหเหตุผลสมเหตุสมผล) 

สวนที ่1 ตอบแดง (1 คะแนน)  

สวนที ่2 ใหเหตุผลประกอบไดสมเหตุสมผล (1 คะแนน) เชน  

-แดงพูดภาษาอังกฤษไดซึ่งภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลทีท่กุประเทศในอาเซียนใช  

-แดงสามารถพูดไดหลายภาษา และใชภาษาอังกฤษที่เปนภาษาสากลได -หรืออื่นๆ ที่สมเหตุสมผล ฯลฯ 

29. ใหคะแนนเต็ม (2 คะแนน) เมื่อตอบคาถามทั้ง 2 สวนไดถูก สวนที่ 1 ช่ือบุคคล สวนที ่2 อธิบายใหเหตุผล 

แนวคําตอบ  

สวนที ่1 ตอบอั้ม (1 คะแนน)  

สวนที ่2 ใหเหตุผลประกอบไดสมเหตุสมผล (1 คะแนน) เชน -ขนมเคกมีไขมันมากทาใหอวน -หรืออื่นๆ ที่

สมเหตุสมผล ฯลฯ 



 

 

1. จํานวน 7,320 เขียนในรูปการกระจายอยางไร 

     ก. 7+3+2+0  ข. 7,000 + 320  ค. 7,000 + 300 + 20 + 0  ง. 7,000 + 30 + 20 

2. น้ําชาเขียวบรรจุกลองละ 200 กรัม ถาตองการน้ําชาเขียว 1 ลิตร ตองซื้อชาเขียวกี่กลอง 

     ก. 1 กลอง  ข. 5 กลอง   ค. 10 กลอง   ง. 100 กลอง 

3. กรกมลกินขาวเย็น เม่ือเข็มยาวชี้เลข 10 และเข็มสั้นชี้ระหวางเลข 7 กับเลข 8 อยาก

ทราบวากรกมลกินขาวเวลาใด 

    ก. 7.10 น.   ข. 7.50 น.   ค. 8..50 น.   ง. 19.50 น. 

4. ปนมีเงินธนบัตร[ ]และเงินเหรียญ ( ) ดังนี้ [20] [20] [50] (10) (10) (5) (1) (1) ปนซื้อสินคาใด

ตอไปนี้แลวมีเงินเหลือนอยที่สุด 

    ก. ซื้อไกทอด 107 บาท   ข. ซื้อลูกฟุตบอล 115 บาท 

    ค. ซื้อกระเปา 118 บาท   ง. ขายขนม 117 บาท 

5. แผนภูมิการขายผลไมของเด็กชายเทน ภาพทุเรียน 10 ภาพ, ภาพมะละกอ 5 ภาพ, ภาพ

มะพราว 6 ภาพ กําหนดใหภาพ 1 ภาพ แทนจํานวน 5 ผล อยากทราบวาเทนขายทุเรียน

กับมะละกอไดกี่ผล 

    ก. 15 ผล   ข. 55 ผล   ค. 75 ผล   ง. 150 ผล 

6. พิจารณาแบบรูปตอไปนี้  13, 26, 39, 52, ......., ........  แบบรูปที่เวนไวคือแบบรูปจํานวนใด 

ก. 13, 65   ข. 65, 78  ค. 100, 200   ง. 130, 260 

7. ผลคูณในขอใดมีคําตอบ นอยที่สุด 

ก. 10x1x5   ข. 2 x 3 x 4   ค. 500 x500 x0   ง. 1 x1 x1 

ขอ 31 ชางตัดเสื้อใชเวลาตัดเสื้อ 5 วัน 11 ชั่วโมง ใชเวลาตัดกางเกงขายาว หนึ่งสัปดาห 15 ชั่วโมง 

          รวมชางตัดเสื้อตัดกางเกงใชเวลากี่วัน 

จงแสดงวิธีทํา  

            ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


