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สํานักทดสอบทางการศกึษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

                                                  
 
 

สงวนลิขสิทธิ ์

แบบทดสอบนี้เปนเอกสารลับของทางราชการ 
หามคัดลอกเปดเผยหรือนําไปเผยแพร 

ตอนที่ 1   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ตอนที่ 2   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ตอนที่ 3   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 



 

คําแนะนําทั่วไป 
 

1. แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 40 นาท ี
 ตอนที่ 2  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  จํานวน 30 ขอ ใชเวลา  60  นาที 
 ตอนที่ 3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จํานวน 30 ขอ ใชเวลา  50  นาที 

ใหนักเรียนทําขอสอบทีละตอน ในเวลาที่กําหนด เมื่อหมดเวลาของตอนที่ 1 หยุดรอคําสั่ง
จากกรรมการผูคุมสอบกอน  จึงจะเริ่มทําตอนที่ 2  ตอไป 

2. แตละขอคําถามใหตอบเพียงคําตอบเดียวเทานั้น  ขอสอบแตละตอนเปนแบบเลือกตอบ  
 4 ตัวเลือก นกัเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด หรือเหมาะสมที่สุดไดเพียง 1 ตัวเลือก 
3. ในการตอบ เมื่อนักเรียนไดคําตอบที่ตองการใหใชดินสอดําระบายทับ ①  ②  ③  ④    

เพียงหมายเลขเดียวลงในกระดาษคําตอบ  กอนระบายตัวเลือกใหพิจารณาขอคําถามกับ 
 เลขขอในกระดาษคําตอบใหตรงกัน  โดยระบายใหเขม  เต็มวงกลม  เชนตองการตอบ 
      ตัวเลือกที่  ② ของคําถามขอ 0 ใหตอบในกระดาษคําตอบดังนี้ 
  0.    ①        ③    ④     
4. ถาตองการเปลี่ยนคําตอบใหมเปนตัวเลือกที่  ③ ใหใชยางลบดินสอเทานั้นลบคําตอบเดิม

ใหสะอาด แลวเลือกระบายคําตอบใหม ดังนี้ 
  0.    ①    ②        ④       
5. หามขีด เขียน หรือกรอกขอความอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในกระดาษคําตอบและระวัง 
      อยาใหกระดาษคําตอบยับ ยน มรีอยพับ หรือหักงอ 
6. หามขีดเขียนขอความใด ๆ ในแบบทดสอบ 
7.  จงพยายามใชความคิดและพิจารณาคําตอบจากตัวเลือกใหดี ไมควรเดา การเดาไมทําให 
      คะแนนดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 



������ 1 ก
������ก����������������� 
 

��������� 
1. ��������ก
������ก�������������������������
��ก���� 4 � !�
��ก �"��#$�%�

� &'(� 30 "�� #��  "����+ 1 - 30 ,(�� ก������
��ก#$������+%�ก���'��+���(����(�����+���
�-��'#$��������!  ��+��
��ก#$��������
�! ,(�,.��/����$������,�        ��+�(���
"��'
ก �� !�
��ก��+���'ก��  
',�ก�����#$���� 

2. � ก�������!
��$��������� 40 ���� 
3. � !����'#$�%��
�!/1���� 

3.1   �$%��������&� 

  0.  "��,�����#$�ก�/�� 
1) � � 
2) �� 
3)  �� 
4) ���� 

3.2   %()���* 
%��� ก�����#/�!�� � !�
��ก��+ 3 ����#$������+%�ก���'(����(�����+��� ,(�� ก�����

,.��/����$������
',� ③③③③   34+'��'ก �(���
""��"�'� !�
��ก��+���'ก��
',�
ก�����#$����  � '��& 

ก��+�������* 
  

0.         ①①①①    ②②②②    ����    ④④④④ 
 
 �����,-+.����*��ก%��ก��ก������*�����/�� 
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1. คําที่ขีดเสนใตในประโยคใด อานออกเสียง 
 เหมือนกัน  
 1) เมื่อปกลายฉันไปดูผีเสื้อปกลาย 
 2) แมวตากลมมานั่งตากลมตอนค่ํา 
 3) ผูคนแหแหนไปดูแมวตาเพชรที่เจาของ 
  หวงแหน 
 4) เกวียนที่บรรทุกขาวมาเพลาหัก ตอน 
  เพลาเย็นพอดี 
 

2. “ที่” ในขอใดมีความหมายตางจากขออ่ืน  
 1) ผูใหญลีมีทีน่ามากกวารอยไร 
 2) คุณนายวรรณถวายทีด่ินใหวัด 
 3) พ่ีขับรถมาจอดที่หนาประตูบาน 
 4) แมซื้อทีบ่นเกาะสมุยราคาแพงมาก  
 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 งูเหาและพังพอนตอสูกันเพราะสาเหตุใด  
 1) เปนศัตรูกัน 
 2) ตองการอาหาร 
 3) ตองการเปนใหญ 
 4) แยงกบเปนอาหาร 
 
 

4.  
 
 
 
 
 
 
 ขอใดไมใชลกัษณะนิสัยของมาลี  
 1) มีน้ําใจ 
 2) รอบคอบ 
 3) ชางสังเกต 
 4) ชอบชวยเหลอื 
 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา  
 1) กลานักมักบิน่ 
 2) ทําคุณบูชาโทษ 
 3) โลภมากลาภหาย 
 4) ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว 
 

 
 

 กบนอยตัวหนึ่งเห็นงูกับพังพอน
ตอสูกัน งูเหาเปนฝายชนะไดกิน
พังพอน กบนอยเกิดความสงสัยวา 
ทําไมสัตวทั้งหลายตองฆากัน ขณะนั้น
เจากบนอยเห็นฝูงยุงบินอยู  จึงใชลิ้น
ตวัดยุงกินจนอิ่ม  กบนอยจึงไดคําตอบ 
วา เหตุที่สัตวตองฆาสัตวอ่ืนก็เพื่อ
ความอยูรอดของชีวิตนั่นเอง  

 ขณะที่มาลีเดินไปนา  มาลีเห็น
ตั๊กแตนตัวหนึ่งบินมาเกาะตนไมที่มี
มดแดงอยู  โดยมันไมรูวามีมดแดงอยู
ตรงนั้น  มดแดงจึงรุมกัดตั๊กแตน  มาลี
เกิดความสงสารจึงชวยเอามดแดงออก
จากตั๊กแตน 

 สุนัขตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อเดินขาม
สะพานมา  ขณะเดินมาถึงกลางสะพาน 
มันมองลงไปในน้ํา  เห็นสุนัขอีกตัวหนึ่ง
คาบเนื้อชิ้นโตกวา   มันจึงคิดจะแยง 
ชิ้นเนื้อมาจากสุนัขในน้ํา  จึงเหาดวย
เสียงอันดัง ทาํใหชิ้นเนื้อทีค่าบอยูที่ปาก
หลุดลงไปในน้ํา สุนัขจึงอดกินเนื้อทีค่าบ
มาและเนื้อทีอ่ยากจะได 
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6.  
 
 
 
 
 
 

 ขอใดสรุปไดถูกตอง  
 1) นักเรียนชั้น ป. 3 มีจํานวนมากที่สุด 
 2) นักเรียนชั้น ป. 1 มีจํานวนนอยที่สุด 
 3) นักเรียนชั้น ป. 2 มีจํานวนเทากับ ป.4  
 4) นักเรียนชัน้ ป. 4 มีจํานวนมากกวา ป.3 
 

7. ขอใดไมใชการเขียนบรรยายธรรมชาติ  
 1) ฟาผาลงขางบานเสียงดังมาก 
 2) มะมวงในสวนหลังบานออกลูกดก 
 3) ขนมบัวลอยสงกลิ่นหอมฉุยจากเตา 
 4) อากาศหนาวจนลูกสุนัขรองครวญคราง 
 
8. ขอใดเปนการเขียนบรรยายสถานที่ 
 1) แมนั่งอยูหนาบาน 
 2) ฉันชอบไปโรงเรียน 
 3) เด็ก ๆ เลนอยูหลังบาน 
 4) สนามฟุตบอลหนาโรงเรียนกวางมาก 
 

9. ขอใดเปนการเขียนบันทึก 
 1) เรียงความ 
 2) จดหมายถึงเพื่อน 
 3) รายงานการคนควา 
 4) เหตุการณประจําวัน 
 

10. ขอใดเปนการเขียนบันทึกที่ไมไดบอกเวลา 
 1) ฉันกับนองเดินกลับบานพรอมกันตั้งแต 
  อยูชั้น ป. 2 
 2) ครูสอนภาษาไทยตั้งแตเชาถึงเที่ยง 
  ไมยอมใหพักเลย 
 3) วันนี้เปนวันเปดเทอมวันแรกฉันมา 
  โรงเรียนแตเชา 
 4) ตอนพักกลางวันฉันกินกวยเตี๋ยวแลวกิน 
  น้ําปนอีก 1 แกว 
 

11. การเขียนจดหมายถึงครูควรใชคําลงทายวาอยางไร   
 1) ดวยรักและคิดถึง 
 2) ขอแสดงความนับถือ 
 3) ดวยความรักและนับถือ 
 4) ดวยความเคารพอยางสูง 
 

12. ขอความในขอใด  ควรข้ึนตนเปนอันดับแรก  
 1) วันหนึ่งจึงเรียกที่ปรึกษาทั้งสามของตน 
 2) ราชสีหตัวหนึ่งอยากรูวาลมหายใจ 
  ของตนมีกลิ่นอยางไร 
  3) อันไดแก แกะ หมาปา และหมา จ้ิงจอก 
  ใหมาชวยพิสูจน  
 4) สัตวทั้งสามจําตองตอบคําถามดวย 
  ความเกรงกลัวในอํานาจของเจาปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักเรียน ระดับชั้น 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปที่ 1 25 18 
ประถมศึกษาปที่ 2 19 23 
ประถมศึกษาปที่ 3 21 24 
ประถมศึกษาปที่ 4 28 16 
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ดูภาพ แลวตอบคําถามขอ 13 - 14 
 
 
 
 
 
 
 
13. ขอความในขอใดอธิบายภาพไดสมบูรณ 
 ที่สุด 
 1) พอขับรถไถนา    
 2) นาอยูใกลภูเขา 
 3)  เด็ก ๆ กําลังดูรถไถนา 
 4) ชาวนาหลายคนกําลังชวยกันทํานา 
 
14. ภาพนี้ควรตั้งชื่อภาพวาอยางไร 
 1) วิถีชีวิตไทย  
 2) วิถีชีวิตชาวนา 
 3) วิถีชีวิตชาวไร 
 4) วิถีชีวิตชาวชนบท   
 

ดูภาพ แลวตอบคําถามขอ 15 - 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. ประโยคใดอธิบายไดตรงกับเหตุการณในภาพ 
 1) วันนี้ฝนตกหนักมาก 
 2) วันนี้มีฝนตกปรอย ๆ 
 3) หลังฝนตกอากาศสดใส 
 4) แมไมอยูบานขณะฝนตก  
 

16. ขอใดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ 
1) “ถาฝนตกติดตอกันหลายวันอาจเกิด 

           น้าํทวม” 
 2) “แมขอหามไมใหใครออกนอกบานขณะ 
  ที่ฝนตก” 
 3) “ชาวนา ชาวไร แสดงความดีใจเมื่อ 
  ฝนตกลงมา” 
 4) “กรมอุตุฯ  พยากรณวาจะเกิดฝนตก 
  ติดตอกันหลายวัน” 
 

17. ถานักเรียนทําหนังสือเรียนของเพื่อนหาย 
 นักเรียนควรจะพูดวาอยางไร ไมให 
 เพื่อนโกรธ 
 1) หนังสือเรียนของเธอที่ฉันยืมไป 
  ไมรูใครขโมยไปแลว 
 2) หนังสือเรียนเธอราคาเทาไร ฉันทํา 
  หายไปแลว 
 3) มีขาวรายจะบอกฉันทําหนังสือเรียน 
  ของเธอหาย 
 4) ขอโทษจริง ๆ ฉันทําหนังสือเรียน 
  ของเธอหาย 
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18. ขอใดไมใชมารยาทในการพูด    
 1) ใชน้ําเสียงนุมนวล 
 2) ไมพูดสอดแทรกขณะผูอ่ืนกําลังพูด 
 3) เลือกเรื่องที่จะพูดใหเหมาะสมกับผูฟง 
 4)ไมพูดลอเลียนใหผูอ่ืนไดรับความอับอาย 
 

19. ขอใดมีคําที่เขียนผิด  
 1) กระทิ  กระทะ   
 2) บันเทิง บันดาล 
 3) รสชาติ ธงชาติ   
 4) สะพาน สบาย 
 

20.  
 

 
 ประโยคขางตนขาดสวนประกอบใด  
 1) กริยา 
 2) กรรม 
 3) สันธาน  
 4) ประธาน 
 

21. ขอใดเรียงคําตามพจนานุกรมไมถูกตอง  
 1) ทุกข    บูชา   วังเวง 
 2) ชิ้นเนื้อ   ตลาด   สุนัข 
 3) ชางไม  สอเสียด  องอาจ 
 4) จดจํา   ฆาตกร    นวยนาด 
 

22. ขอใดเปนประโยคคําถาม  
 1) วิมลไมชอบทุเรียน 
 2) คุณแมเปนอะไรก็ไมรู 
 3) เธอชอบแมวหรือสุนัข 
 4) ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะไป 

23. ขอใดคลองจองกับประโยค  
 “ฉันรักเมืองไทย” 
 1) สุขใจไดอยู  
 2) สุขสงบรมเย็น 
 3) อากาศเย็นสบาย 
 4) เปนเมืองแหงยิ้ม 
 

24. ขอใดใชคําสําหรับพระสงฆไมถูกตอง   
 1) หลวงพี่ออกบิณฑบาต 
 2) หลวงพอฉันขาวไดมาก 
 3) หลวงตาตื่นมาสวดมนต 
 4) หลวงปูปวยอยูโรงพยาบาล  
 
25.  
 
 
 
 
 
 

 คําประพันธขางตน ตองการสอนในเรื่องใด   
 1) ความขยัน 
 2) ความอดทน 
 3) ความอุตสาหะ  
 4) ความประหยัด 
 
 
 
 
 
 

สมชายกิน..............เกงมาก ๆ   กา  กา  กา บินรองกากา 
ออกไปหากิน  เชาตรูทิ้งรังไปสิ้น 
ออกไปหากิน บินรอง กา กา 
เย็นย่ําค่ําแลว  ฝูงกาก็แนวบินมา 
กลับรังพักกายา จงเอาเยี่ยงกาหากิน 
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26.  
 
 
 
 
 ขอคิดจากคําประพันธขางตนนําไปใช 
 ในชีวิตจริงไดตามขอใด  
 1) ตั้งใจเรียน 
 2) ขยันทําการบาน 
 3) ฝกการอานหนังสือ  
 4) ฝกใหมีนิสัยรักการอาน 
 

27.  
 
 
 
 

 ขอความขางตนเปนบทเพลงประเภทใด 
 1) เพลงรองเลน 
 2) เพลงกลอมเด็ก 
 3) เพลงไทยสากล 
 4) เพลงไทยลูกทุง 
 

28. เนื้อเพลงในขอใดแสดงถึงลักษณะของ 
 ผูขาดคุณธรรม 
 1) กาเหวาเอย     ไขไวใหแมกาฟก 
 2) แมกาก็หลงรัก     คิดวาลูกในอุทร 
 3) คาบเอาขาวมาเผื่อ คาบเอาเหยื่อมาปอน 
 4) ถนอมไวในรังนอน   ซอนเหยื่อมาใหกิน 
 

29.  
 
 
 
 
  
 
 
   บทเพลงดังกลาวใหความรูเรื่องใด  
 1) การใชผักสวนครัว  
 2) การประกอบอาหาร 
 3) การทําอาหารใหอรอย 
 4) การรับประทานอาหาร 
 

30.  
 
 
 
 
 จากบทอาขยานขางตน ขอความที่ 
 ขาดหายไป  คือขอใด  
 1) นารักนักหนานาเอ็นดู 
 2) เคลาแขงเคลาขานาเอ็นดู 
 3) นารักหนักหนาเจาเหมียวเอย 
 4) เคลาแขงเคลาขาเจาเหมียวเอย  
 
 

ปรุงรสใหแซบหนอ   
ใสมะละกอลงไป  
อออยาลืมใสกุงแหงปนของดี   
มะเขือเทศเร็วเขา  
ถั่วฝกยาวใสเร็วรี ่ 
เสร็จสรรพแลวซี   
ยกออกจากครัว 

   โยกเยกเอย      
น้ําทวมเมฆ กระตายลอยคอ     
หมาหางงอ กอดคอโยกเยก 

          เกิดมาเปนคน 
หนังสือเปนตน      วิชาหนาเจา 
ถาแมนไมรู       อดสูอายเขา 
เพื่อนฝูงเยาะเยา    วาเงาวาโง  

     แมวเอยแมวเหมียว  
รูปรางประเปรียวเปนนักหนา 
รองเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา 
..................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โปรดรอฟงคําสั่งจากกรรมการคุมสอบตอไป 
 
 

 
 



ตอนที่ 2  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
 

คําชี้แจง 
1.  แบบทดสอบตอนนี้เปนแบบเลือกตอบมี  4   ตัวเลือก  มีขอคําถามทั้งหมด  30  ขอ   คือ   
     ขอที่ 31 – 60 ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคําตอบเดียว          
     เมื่อเลือกคําตอบไดแลว ใหใชดินสอดําระบายใน  ที่มีหมายเลขตรงกับตัวเลือกที่ตองการ 
     ลงในกระดาษคําตอบ 
2.  นกัเรียนมีเวลาทําแบบทดสอบ  60  นาที 
3.  ตัวอยางคําถามและวิธีตอบ 

3.1  ตัวอยางคําถาม 
 0.  15   +   5     มีคาเทาไร 

 1)    20 
2)   25 
3)   30 
4)   65 

3.2  วิธีตอบ 
           ถานักเรียนคิดวา ตัวเลือกที่  1  เปนคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุด ใหนักเรียน  
      ใชดินสอดําระบายลงใน  ① ซึ่งตรงกับหมายเลขขอของตัวเลือกที่ตองการลงใน 
      กระดาษคําตอบ ดังนี้  

 

กระดาษคําตอบ 
 

     0.         2    3    4     
 
 
 

 
 

อยาเปดขอสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 
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31.  48,264  อานวาอยางไร     
       1)   สี่หมื่นแปดพันสองรอยหกสิบสี่  
       2)   สี่หมื่นแปดพันสี่รอยหกสิบสี่ 
       3)   สี่หมื่นแปดพันสองรอยสี่สิบหก  
       4)   สี่หมื่นแปดพันสองรอยหกสิบ 
 

32.  ตัวเลขใดของจํานวน  23,948  ที่มี 
       คาประจําหลักนอยที่สุด   
       1)    2      
       2)    3   
       3)    4      
       4)    8 
 

33.  คําชี้แจง ใหพิจารณาชุดของจํานวนตอไปนี้         
                  ,  255 ,           
 

       คาของ         กับ         เปนเทาใด  จึงจะทําให 
      ชุดของจํานวนนี้มีคาเรียงลําดับจากมากไปนอย 
     
      1)     230   กับ   240   
  
      2)     240   กับ   250  
     
      3)     260   กับ   250     
     
      4)     270   กับ   260  
 

34.  (16 × 3)  –  (18 ÷ 2)  มีคาเทากับขอใด  
       1)    39 
       2)    47 
       3)    48 
       4)    57 

35.  ถา  57,038   =    50,000  +  7,000  +    +  8             
       แลว      มีคาเปนเทาใด  
       1)    0      
       2)    3  
       3)    30      
       4)    300 

36.  ถา    6  ×  27      =     6  ×  3  ×     
       แลว    แทนจํานวนในขอใด 
       1)    6 
       2)    7 
       3)    8 
       4)    9 

37.  แดงไปสมัครงาน  4  บริษัท  แตละบริษัท        
       เสนอใหเงินเดือนดังนี้   
         บริษัท  ก.   เดือนละ  45,055  บาท 
         บริษัท  ข.   เดือนละ  40,525  บาท   
         บริษัท  ค.   เดือนละ  45,950  บาท 
         บริษัท  ง.   เดือนละ  43,955  บาท       
       ถาแดงตองการเงินเดือนมาก  แดงควรเลือกบริษัทใด 
      1)    บริษัท  ก.                                                           
        2)    บรษิัท  ข.   
      3)    บริษัท  ค.                                                    
      4)    บรษิัท  ง.   
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38.  แมซื้อกระดุมราคาโหลละ  38  บาท    
       ถาซื้อ  22  โหล    แมตองจายเงินเทาไร 
       เขียนเปนประโยคสัญลักษณ ไดตามขอใด   
       1)    38  ×  22     =     
       2)    38  +  22     =     
       3)    38  +  22  + 12    =     
       4)    38  ×  22  × 12  =     

39.  แมมีสมโอ 525 ผล แบงใหลูก 5  คน  คนละ 
       เทา ๆ กนั    ลกูนําสมโอไปขายราคาผลละ       
       35  บาท    ถาขายหมดลูกจะไดเงินคนละกีบ่าท  
        เขียนเปนประโยคสัญลักษณ ไดตามขอใด 
      1)    (525  ×  5)  ×  35    =      
      2)    (525  ÷  5)  ×  35    =      

      3)    (525  ÷  5)  ÷  35     =      

      4)    (525  ×  5)  ÷  35    =      

40.  ขอใดตอไปนี้ถูกตอง   
      1)    56,071  <   56,009 
      2)    90,099   >  90,119 
      3)    80,809   >  80,089 
      4)    42,036   <  40,399 

41.  มะมวงผลหนึ่งหนัก  350  กรัม    มะละกอ      
       ผลหนึ่งหนักเปนสองเทาของมะมวง   
       มะมวงและมะละกอหนักรวมกันเปนเทาไร 
       1)    7  ขีด              
       2)    7  ขีดครึ่ง 
       3)    1  กิโลกรัมครึ่ง 
       4)    1  กิโลกรัม  50  กรัม 

42.  เชือกเสนใดสั้นที่สุด  
       1)    เชือกสีแดงยาว  1  เมตร 
       2)    เชือกสีเขียวยาว  192  เซนติเมตร 
       3)    เชือกสีน้ําเงินยาว 195  มิลลิเมตร 
       4)    เชือกสีมวงยาว 1 เมตร 98  เซนติเมตร 

43.  แจวมีนม  1  ลิตร  ดืม่ไป  250  มิลลิลิตร 
       แจวเหลอืนมเทาไร         
       1)      249   มิลลลิิตร        
       2)      251   มลิลลิิตร 
       3)      750   มิลลลิิตร 
       4)    1,250   มลิลลิิตร 
 
44.    
 
                                            
 
 
 
 
      
 
        จากภาพ  ปลามีน้ําหนักเทาไร    
        1)    2  กิโลกรัม ครึง่     
        2)    2  กิโลกรัม   7  กรัม  
        3)    2  กิโลกรัม   70  กรัม    
        4)    2  กิโลกรัม  700  กรัม    
 
 
 

0 1 
2 
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45.  ภาพแสดงนาฬิกา เปนดังนี้    
 

     
 
       
       จากภาพ ถาเปนเวลากลางวันจะเปนเวลาใด      
       1)    3  นาฬิกา     
       2)    12  นาฬิกา     3  นาที 
       3)    12  นาฬิกา   15  นาที  
       4)    15  นาฬิกา    

46.  จํานวนเงิน  300  บาท  5 สตางค    เทากับ  
       จํานวนเงินตามขอใด 
        1)    300.05  บาท 
        2)    300.50  บาท 
        3)    305.00  บาท 
        4)    350.00  บาท 
 
47.  มีเหรียญหาบาท 3 เหรยีญ เหรียญหาสิบสตางค         
       6  เหรียญ  และเหรียญยี่สิบหาสตางค   
       3  เหรียญ   คิดเปนเงินรวมกันเทากับขอใด    
       1)   18  บาท   25  สตางค                   
       2)   18  บาท   75  สตางค   
       3)   19  บาท   50  สตางค   
       4)   19  บาท   75  สตางค   
 
 
 
 
 
 

48.    
 
 
 
         
         จากภาพ  ความยาวของเสนรอบรูป 
         ของรูปสี่เหลี่ยม  กขคง    หาไดตามขอใด 
         1)    2  +  4      
         2)    (2  +  2)  +  (4  +  4) 
         3)    2  ×  4  ×  2  ×  4     
         4)    (2  ×  2)  +  (4  ×  4) 

 

49.  ขอมูลแสดงบันทึกรายรับรายจายของ 
       เด็กชายนิติ   ระหวางวันที่  3 – 4  มกราคม 
       พ.ศ. 2554 เปนดังนี้ 

วัน  
เดือน ป รายการ รายรับ  

(บาท) 
รายจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
 (บาท) 

3 ม.ค.  
2554 

แมใหเงิน 
ซื้อกลอง
ดินสอ 

240 
- 

- 
55 

240 
185 

4 ม.ค.  
2554 

คาจางขาย
หนังสือพิมพ 
ซื้อรองเทา 

90 
 
- 

- 
 

250 

275 
 

25 

       จากตาราง   เมื่อรวมรายรับรายจายทั้งหมดแลว   
       ยังมีเงินคงเหลือกี่บาท  

 1)     25  บาท        
 2)   185  บาท  

       3)   240  บาท  
       4)   275  บาท  
 
 

2 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 

4 เซนติเมตร ก  ข 

ง  ค 4 เซนติเมตร 
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50.  การทัศนศึกษาของโรงเรียนแหงหนึ่ง   
       ออกเดินทางเวลา  8.30 น.  และกลับถึงโรงเรียน 
       เวลา  15.30 น.     การทัศนศึกษาครั้งนี้ 
      ใชเวลารวมเทาใด  
        1)    7  ชัว่โมง     
      2)    7  ชัว่โมง   30  นาที  
      3)    8  ชัว่โมง   30  นาที    
      4)    9  ชัว่โมง   
 

51.  รูปใดมแีกนสมมาตรเพียง แกนเดียว 
 

       1) 
 

       2)  
 

       3) 
 

       4) 
 

52.  ขอใดมลีักษณะคลายทรงสี่เหลี่ยม 
       มุมฉากมากที่สุด   
       1)    กลองนม       
       2)    ลูกบอล  
       3)    ลอรถ       
       4)    ชอลก   
53.  แบบรูปที่กําหนดใหเปนดังนี้                        
                 996, 992, , 984, 980 
       จํานวนใน    มีคาเปนเทาใด   
       1)    986     
       2)    987  
       3)    988     
        4)    989 

54.  ขอใดเปนรูปทรงเรขาคณิตสามมิติทั้ง 2 รูป               

        1)        
                                                            

        2)   
 

        3)        
 

        4)   

 

55.  พิจารณารูปตอไปนี้    
 
 
 
 

  จากรูป  จุดใดเปนจุดยอดมุม  
  1)     จุด  ก     
  2)     จุด  ข  

        3)     จุด  ค     
        4)     จุด  ง  
 
  56.                                                                   
        

        จากแบบรูป รูปตอไปคือขอใด      
       1)                   
 

       2)   
   

       3)        
 

       4)   

ข 

ค ง 

ก 
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57.  พิจารณาแบบรูป   
       257, □ , 307,  332, ∆, 382, 407   
       ขอใดเปนจํานวนที่เขียนแทน  □  และ ∆      
       ไดถูกตอง 
     1)   □ = 282, ∆ =  357   
       2)   □ = 267, ∆ =   352 
       3)   □ = 282, ∆ =   350 
       4)   □ = 267, ∆ =   375 
 

58.  แผนภูมแิทงแสดงจํานวนนักเรียน 
 ที่ชอบน้ําผลไมชนิดตาง ๆ  เปนดังนี ้  

 
                  
                                                                                          
                                   
                                                                

 จากแผนภูมแิทง  นักเรียนชอบน้ําสมมากกวา 
 น้ํามะนาวกี่คน    

        1)   20  คน      
        2)   40  คน 
        3)   60 คน      
        4)   80  คน 
 
 
 
 
 
 
 

59.  จํานวนสมที่เก็บจากสวน ในวันจันทร 
       ถึงวันศุกร  เปนดังนี้  

 
 
 

  
              

       จากแผนภูมิรูปภาพ  วันศุกรเก็บสมไดนอยกวา    
       วันอังคาร กี่ผล  
       1)    100  ผล      
       2)    150  ผล      
       3)    200  ผล      
       4)    250  ผล 

60.  จากการสํารวจจํานวนปลาที่รานขายปลาตูรานหนึ่ง  
      ขายไดใน 4 เดือนแรก    แลวเขียนแทนดวย  
      แผนภูมิรปูภาพไดดังนี ้           
     มกราคม                     

    กุมภาพนัธ                   

       
                                  
              กําหนดให            แทนปลา  1,000   ตัว             
      จากแผนภูมิรูปภาพ  รานขายปลา  ขายปลาใน  
      เดือนใดไดมากที่สุด   และเปนจํานวนเทาใด 
      1)    มกราคม  จํานวน  71  ตัว            
      2)    เมษายน  จํานวน  81  ตัว 
      3)    มกราคม  จํานวน  7,500  ตัว      
      4)    เมษายน  จํานวน  8,500  ตัว 

จันทร  
อังคาร  
พุธ  

พฤหัสบดี  
ศุกร  

0 
20 
40 
60    
80 

จํานวน (คน) 

     สม        องุน      มะนาว    สับปะรด              

 

น้ําผลไม 
20 

60 
40 40 

       กําหนดให     แทนสม  50  ผล 

    

 

        

     

        

มีนาคม 
เมษายน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โปรดรอฟงคําสั่งจากกรรมการคุมสอบตอไป 
 
 

 
 



ตอนที่ 3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

คําชี้แจง 
1. แบบทดสอบตอนนี้เปนแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก มีขอคําถามทั้งหมด 30 ขอ 

คือ ขอที่ 61- 90 ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดเพียง 
คําตอบเดียว เมื่อนักเรียนเลือกคําตอบไดแลว ใหใชดินสอดําระบายใน  ที่มี
หมายเลขตรงกับตัวเลือกที่ตองการ  ลงในกระดาษคําตอบ 

2. นักเรียนมีเวลาทําขอสอบ 50 นาท ี
3. ตัวอยางคําถามและวิธีตอบ 

        3.1 ตัวอยางคําถาม 
 

0.  อาชีพใดใชประโยชนจากแสงอาทิตยมากที่สุด 
                          1) ประมง 
                          2) ทํานากุง 
                          3) ทํานาเกลือ 
                          4) เลี้ยงปลาในกระชัง 

 

       3.2 วิธีตอบ 
ถานักเรียนคิดวาตัวเลือกที่  3  เปนคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุด       

ใหนักเรียนใชดินสอดํา   ระบายลงใน   ③   ซึ่งตรงกับหมายเลขขอของตัวเลือก        
ที่ตองการ ลงในกระดาษคําตอบ ดังนี้  

 

กระดาษคําตอบ 
 

     0.     ①    ②        ④ 
 
 อยาเปดขอสอบจนกวากรรมการคุมสอบจะอนุญาต 



วิทยาศาสตร ป.3 1
61.การแสดงออกใดตอไปนี้เปนการตอบสนอง 
     ตออุณหภูมิ  
 1)   จามเมื่อไดกลิ่นฉุน 

2)   เหงื่อออกเมื่ออยูกลางแดด 
 3)   สะดุงเมื่อไดยินเสียงประทัด    
 4)   น้ําลายไหลเมื่อมองเห็นอาหาร    
 
62. การกระทําใดตอไปนี้ที่เปนอันตรายตอหู      
  1)    ใชไมแคะหู      

 2)    เช็ดใบหใูหแหงหลังอาบน้ํา 
  3)    ทําความสะอาดใบหูดวยสําลี 

 4)    ใชมือปดหูเมื่อไดยินเสียงดัง 
 
63. ขอมูลแสดงหนาที่ของสวนตาง ๆ ของพืช  
       เปนดังนี้    

สวนของพืช หนาที่ 
ราก ยึดลําตน 
ลําตน พยุงกิ่ง กาน และใบ 
ใบ สรางอาหาร 
ดอก สืบพันธุ 

         จากขอมูล  สวนใดของพืชที่เปรียบเสมือน
หองครัวของบานเรือน  

1)    ราก     
2)    ลําตน 

  3)    ใบ             
4)    ดอก 

 
 
 
 

64.  ในบริเวณโรงเรียนแหงหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตและ 
       สิ่งไมมชีีวิต เปนดังนี้    
 
 
     จากขอมูล  มีสิ่งมีชีวิตอยูกี่ชนิด 
      1)     3  ชนิด  
 2)     4  ชนิด 
      3)     5  ชนิด       
 4)     6  ชนิด 
 
65. ทดลองเลี้ยงปลา 3 ตวั ในตูปลาที่อยูใน 
      บริเวณเดียวกัน โดยใหอาหารเทากันทุกวัน 
      ในตูปลาที่อยูใกลกัน ดังรูป                
                                                                                    
 
 
         
        

      เมื่อเวลาผานไป 3 สปัดาห พบวาปลาในตูที่ 1 
เหลือครบ ทั้ง 3 ตัว สวนปลาในตูที่ 2 เหลือเพียง 
1 ตัว อะไรเปนสาเหตุที่ทําใหปลาในตูที่ 2 ลดลง   
 1)    อาหาร    
 2)    อากาศ     
         3)    อุณหภูมิ    
 4)    แสงสวาง 
 
 
 

 

°
° °

°
°
°

      ปลาตูที่ 1                        ปลาตูที่  2 

   ฝาปด  

°
° °

°
°
°

ผีเสื้อ  แมลงปอ  หิน  หญา  น้ํา  ผักบุง  ฝุน  นก  ดิน 
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66.  ขอมูลแสดงลักษณะของแมและลูกเปนดังนี้ 
บุคคล ติ่งห ู ล้ิน นิ้วมือ ความสูง 
แม ไมมี พับได ส้ัน เตี้ย 
ลูก มี พับได ยาว สูง 

      จากขอมูล  ลูกมลีักษณะใดเหมือนแม    
 1)   ลิ้น       
 2)   ติ่งหู     
 3)   นิ้วมือ       
 4)   ความสูง    
 

67.  ขอมูลแสดงผลการสังเกตลักษณะของพอ 
        และลกู เปนดังนี้     

บุคคล เสนผม ลักยิ้ม เปลือกตา จมูก 
พอ หยิก ไมมี ช้ันเดียว โดง 
แม ตรง มี สองชั้น แบน 
ลูก หยิก มี สองชั้น โดง 

จากขอมูล  ลกูมีลักษณะทางพันธุกรรมใด
เหมือนพอ    
 1)  ลักยิ้มกับเปลือกตา    

2)  จมูกกับเสนผม    
 3)  เสนผมกับลักยิ้ม    

4)  เปลือกตากับจมูก    
 

68. สิ่งมีชีวิตชนิดใดตอไปนี้ใชสิ่งแวดลอมเปน 
      ที่หลบภยั   

1)   นก  สรางรังบนตนไมใหญ 
2)   กุง  วางไขบริเวณปาชายเลน 
3)   ไก  อาศัยเลาเปนที่หลับนอน 
4)   ปลาการตูน ใชดอกไมทะเลเปนที่ 
       อําพรางตัว         

69.  ผลการสาํรวจพฤติกรรมของสัตวที่พบใน 
       หมูบานแหงหนึ่ง  เปนดังนี้ 

สัตว พฤติกรรมที่พบ 
ไก จิกหนอน 
ปู หนีลงรู 

แมลง ตอมดอกไม 
มด เดินเขารัง 

      จากขอมูล พฤติกรรมของสัตวชนิดใดเปน
การหาอาหาร     

 1)   ไกและป ู    
 2)   แมลงและมด 
 3)   ไกและแมลง   
 4)   ปูและมด 

 
70.  การกระทําใดตอไปนี้เปนการใชน้ําอยางไม 
       ประหยัด      
  1)  ใชน้ําจากการซักผารดตนไม  

2)  เปดน้ําไหลตลอดเวลาขณะแปรงฟน 
3)  ใชบัวรดน้ําตนไมแทนการใชสายยาง 
4)  ระบายน้ําลางรถใหไหลไปในสนามหญา 

 
71.  สิ่งใดตอไปนี้ไมไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาต ิ   

1)    กอหญา    
 2)    ดินเหนียว    

3)    ใบไมแหง    
 4)    เศษกระดาษ    
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72.   การกระทําของใครที่อนุรักษน้ําในคลอง 
        เหมาะสมที่สุด    
 1)   สมศักดิ์  ขุดลอกตะกอนในคลอง        

2)   สมชาย  ปลูกผักตบชวาในคลอง  
3)   สมพงษ  นําเปดมาเลี้ยงในคลอง  
4)   สมรักษ  สรางแพที่อยูอาศัยในคลอง 

 

73.  ถานักเรยีนพบเห็นขยะลอยอยูมากมายใน 
       แหลงน้ําในหมูบานของตนเอง  ซึ่งทําให 
       หมูบานมีน้ําเนาเสีย  คําถามใดที่จะนําไปสู 
       การศึกษาการเนาเสียของน้ํา      

1)  จะหาวิธีทําใหรูวาน้ําไหลมาจากที่ใด 
2)  จะหาน้ําสะอาดไดจากที่ไหน 
3)  จะหาที่ทิ้งขยะที่เหมาะสมไดอยางไร      
4)  จะหาวิธีชวยกันรักษาน้ําใหสะอาด 
     ไดอยางไร       

 
 

74.  ถามีเกลอื พริกปน ทราย และผงเหล็ก 
       ผสมกันอยู  จะใชแมเหล็กดูดแยกสิ่งใด  
       ออกมาได   

1)    เกลือ      
 2)    พริกปน  
 3)    ทราย    
 4)    ผงเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจง  ขอมูลแสดงสมบัติของวัสดุ 4  ชนดิ   
               ใชตอบคําถาม ขอ 75 – 76    
 

สมบัติของวัสดุ 

ของเลน 
แข็ง ออน

นุม 
เหนยีว แตก

งาย 

นํา
ความ
รอน 

ชนิดที่  1      
ชนิดที่  2      
ชนิดที่  3      
ชนิดที่  4      

75.  วัสดุชนดิใดเหมาะที่จะนํามาใชทําเปน 
        ลกูโปง      

1)    ชนิดที่   1     
2)    ชนิดที่   2      
3)    ชนิดที่   3     
4)    ชนิดที่   4 

 
76.  วัสดุชนดิใดเหมาะที่จะนํามาใชทําโตะและ 
       เกาอี้นักเรียน 

1)  ชนิดที ่ 1 
2)  ชนิดที ่ 2 
3)  ชนิดที ่ 3 
4)  ชนิดที ่ 4 
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คําชี้แจงใชขอมูลตอไปนี้ใชตอบคําถามขอ77-78 
              ในการสํารวจของเลน 4 ชนดิ ทําจาก 
              วัสดุตางๆ ซึ่งมีลักษณะผิว ดังนี้      

ของเลน วัสดุท่ีใชทํา ลักษณะผิว  
ชนิดที่ 1 ไม ขรุขระ 
ชนิดที่ 2 ยาง ขรุขระ 
ชนิดที่ 3 ยาง เรียบ 
ชนิดที่ 4 พลาสติก เรียบ 

77.  จากขอมูล  ของเลนคูใดทํามาจากวัสดุชนิด 
        เดียวกนั แตมีลักษณะผิวตางกัน   
 1)  ชนิดที ่1 และ 2   
 2)  ชนิดที ่1 และ 4 
 3)  ชนิดที ่2 และ 3         
 4)  ชนิดที ่3 และ 4 

78.  จากขอมูล ของเลนชนิดใดดัดแปลงมาจาก 
       วัสดุจากธรรมชาติ    
 1)  ชนิดที ่1     
 2)  ชนิดที ่2 
 3)  ชนิดที ่3         
 4)  ชนิดที ่4      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

79.  ภาพแสดงกลองบรรจุสิ่งของที่ใชเพื่อ 
       การขนสง เปนดังนี้      
   
 
 

     กลองที่มีปายดังภาพ นิยมใชบรรจุสิ่งของ
ชนิดใด 

  1)    รองเทายาง   
 2)    จานกระเบื้อง     

  3)    กระดาษแข็ง   
 4)    ผาเช็ดตัว 

 

  
80. เทียนไขที่ทําจากขี้ผ้ึง 4 ชนดิ มีขนาด 
      เทากันและรูปรางเหมือนกัน เมื่อจุดเทียนไข 
      เปนเวลา 20 นาที  ผลการเปลี่ยนแปลงของ 
      เทียนไข  เปนดังภาพ  
 
 
 
 
         

จากภาพ  เทียนไขที่ทําจากขี้ผ้ึงชนิดใดมี 
การเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางมากที่สุด    
  1)    ชนิดที่ 1    

 2)    ชนิดที่ 2      
  3)    ชนิดที่ 3    

 4)    ชนิดที่ 4      
 
 
 

หามโยน 
ระวังแตก !!! 

ขี้ผ้ึงชนิดท่ี 1 ขี้ผ้ึงชนิดท่ี 2 ขี้ผึ้งชนิดท่ี 3 ขี้ผ้ึงชนิดท่ี 4 
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81. สิ่งใดตอไปนี้เคลื่อนที่ไดดวยแรงดึงดูด 
      ของโลก   

1)   กังหันลมหมุน     
 2)   เรือแลนบนผิวน้ํา   
 3)   รถยนตแลนบนถนน 
 4)   มะพราวหลนจากตน 
 
82.   
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพ  เปนการนําแมเหล็กขนาดเทากัน  
จอที่เข็มหมุดจํานวนเทากัน การทดลองนี้
ตองการคําตอบเรื่องใด 
          1)  แมเหล็กดูดเข็มหมุดไดเทากันหรือไม 
          2)  เข็มหมุดกับแมเหล็กควรหางกันเทาใด 
          3)  แมเหล็กทั้ง 2 ชดุ มีน้ําหนักเทากัน 
               หรอืไม 
          4)  เข็มหมุดทั้ง 2 ชุด มีน้ําหนกัเทากัน 
               หรอืไม 
 
 
 
 
 
 

83.  การออกแรงกระทําในทิศทางใด สามารถ 
       ทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไดเร็วท่ีสุด      

 1)          
  

2)     
 
 
 3)     
  
 

4) 
 
 

84.  การวางแมเหล็กในลกัษณะใด ที่แสดง 
       ใหเห็นวา แมเหล็กมีแรงผลักกันทั้ง 3 แทง  
 1)    

 2) 

 3)   

 4)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

S 

N 

S 

  เข็มหมุด 

S        N S       N 

N       S N       S 

N       S S       N 

S       N 

N       S 

S       N 

S       N N       S S       N 

วัตถุ 

วัตถุ 

วัตถุ 

วัตถุ 
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85.  ภาพแสดงเทอรมอมิเตอรที่ใชวัดอุณหภูมิ  
       4 บริเวณ  เปนดังนี้  
 
 
 
 

 จากภาพ บริเวณใดมีอุณหภูมิตํ่าสุด    
1)    บริเวณที่ 1     

 2)    บริเวณที่ 2  
 3)    บริเวณที่ 3   
 4)    บริเวณที่ 4  

 

86.  ขอใดเปนลักษณะการเคลื่อนที่ของลม      
1)   จากพื้นที่สูงสูพ้ืนที่ต่ํา  
2)   จากพื้นที่ต่ําสูพ้ืนที่สูง 
3)   จากที่มีอุณหภูมิสูงไปที่มีอุณหภูมิต่ํา  
4)   จากที่มีอุณหภูมิต่ําไปที่มีอุณหภูมิสูง    
 

87. ในการทดลองนําลูกโปงมาเปา ลูกโปง 
       จะขยายตัวพองขึ้น  การขยายตัวของลูกโปง 
       สามารถสรุปไดตรงกับขอใด   

1)   การรวมตัวของไอน้ํา  
 2)   อากาศมีแรงกระทําทุกทิศทาง      

3)   อากาศมีน้ําหนัก   
 4)   การขยายตัวของไอน้ํา      

 

 

 

 

88.  พิจารณาแผนผังตอไปนี้ แลวตอบคําถาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       จากแผนผังสิ่งแวดลอมรอบบริเวณตางๆ  
       ตอไปนี้ บริเวณใดที่ตนไมจะเขียวชอุม  

1)  บริเวณ  ก    
 2)  บริเวณ  ข    

3)  บริเวณ  ค     
4)  บริเวณ  ง 
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89.  แผนภูมิแทงแสดงปริมาณแกสออกซิเจนใน 
       อากาศ 4 บริเวณ  เปนดังนี้  
 
 
 
 
 
      จากแผนภูมิ  บริเวณใดมีปริมาณแกส
ออกซิเจนนอยท่ีสุด      

1)    บาน    
 2)    ตลาด  

3)    ริมถนน           
 4)    ใตตนไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90. ขอมูลแสดงผลการสังเกตน้ําจากแหลงตางๆ   
       เปนดังนี ้

แหลงน้ํา สี กลิ่น ความขุน 
แหลงท่ี 1 ไมมีสี มีกลิ่นเหม็น ไมขุน 
แหลงท่ี 2 สีดํา มีกลิ่นเหม็น ขุน 
แหลงท่ี 3 ไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมขุน 
แหลงท่ี 4 สีเขียวขุน ไมมีกลิ่น ขุน 

    จากขอมูล  น้ําจากแหลงใดเปนน้ําสะอาด
ที่ใชชําระลางรางกายได      

1)    แหลงที่ 1    
 2)    แหลงที่ 2   
 3)    แหลงที่ 3       
 4)    แหลงที่ 4   
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