
 

1. ลูกอม 3 เม็ด ราคา 5 บาท มานีต้องการซ้ือ 
ลูกอม 15 เม็ด จะต้องจ่ายเงินกี่บาท 
 ก. 8 บาท     ข. 10 บาท  
 ค. 20 บาท      ง. 25 บาท  
  
2.  สมุดปกอ่อน 6 เล่ม ราคา 25 บาท  
ถ้าต้องการซื้อ 12 เล่ม คิดเป็นเงินกี่บาท 
 ก. 30 บาท   ข. 50 บาท   
 ค. 60 บาท    ง. 65 บาท 
 
3.  ข้าวสาร 2 ถุง สามารถแบ่งใส่ถ้วยได้ 16 
ถ้วยเท่า ๆ กัน ถ้าคุณแม่ซื้อข้าวสารมา 3 ถุง  
จะแบ่งใส่ถ้วยในปริมาณเท่าเดิมได้กี่ถ้วย 
       ก. 24 ถ้วย   ข. 26 ถ้วย   

 ค. 30 ถ้วย    ง. 34 ถ้วย  

4. ดินสอ 5 แท่ง ราคา 20 บาท จอยต้อง
การซื้อดินสอ โดยใช้เงินทั้งหมด 36 บาท 
จอยจะซื้อดินสอได้ทั้งหมดกี่แท่ง 

ก. 9 แท่ง   ข. 10 แท่ง 

ค. 11 แท่ง   ง. 12 แท่ง 
 

5.  กระดาษทิชชู 3 ห่อ ราคา 20 บาท ต๋อ
ยต้องการซื้อการดาษทิชชู 12 ห่อต๋อยต้อง
จ่ายเงินกี่บาท 

 ก. 60 บาท   ข. 75 บาท   

 ค. 80 บาท    ง. 90 บาท   

6.  ไก่ทอด 2 ชิ้น ราคา 24 บาท ต้องการซื้อ
ไก่ทอด 5 ชิ้น คิดเป็นเงินกี่บาท 

 ก. 30 บาท   ข. 40 บาท   

 ค. 50 บาท  ง. 60 บาท 

 

 

7.  คุณแม่ซื้อน ้าตาล 2 ถุง น ามาแบ่งใส่ถุง
เล็ก เพื่อใส่บาตรได้ทั้งหมด 12 ถุงเท่าๆ กัน 
ถ้าคุณแม่ซื้อน ้าตาลมา 5 ถุง จะแบ่งใส่ถุงเล็ก
ในปริมาณเท่าเดิมได้ทั้งหมดกี่ถุง 

 ก. 25 ถุง   ข. 30 ถุง   

 ค. 32 ถุง  ง. 36 ถุง 
 

8.  แบมเตรียมน ้าอัดลมส าหรับงานเลี้ยงคืนนี้ 
โดยน ้าอัดลม 2 ขวด สามารถเทแบ่งใส่แก้ว 
ได้ 7 แก้ว เท่า ๆ กัน ถ้าแบมต้องการเตรียม
น ้าอัดลม 84 แก้ว จะต้องใช้น ้าอัดลมอย่าง
น้อยกี่ขวด 

ก. 12 ขวด   ข. 18 ขวด 

ค. 20 ขวด   ง. 24 ขวด 
 

9. จอยมีดอกกุหลาบ 30 ดอก จัดใส่แจกัน 
แจกันละเท่า ๆ กัน ได้ 6 ใบ ถ้าต้องการจัด
แจกันขนาดเดียวกันนี้ 8 ใบ จะต้องใช้ดอก
กุหลาบกี่ดอก 

ก. 40 ดอก   ข. 50 ดอก 

ค. 60 ดอก   ง. 70 ดอก 
 

10. ขนมปังปิ้ง 5 ชิ้น ราคา 39 บาท ถ้า
ต้องการซื้อขนมปังปิ้ง 15 ชิ้น คิดเป็นเงิน
เท่าไร 

ก. 100 บาท   ข. 117 บาท   

ค. 120 บาท           ง. 127 บาท 
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เฉลยแบบทดสอบ 

ข้อที่ ค าตอบ ข้อที่ ค าตอบ 

1 ง. 25 บาท 6 ง. 60 บาท 

2 ข. 50 บาท 7 ข. 30 ถุง 

3 ก. 24 ถ้วย 8 ง. 24 ขวด 

4 ก. 9 แท่ง 9 ก. 40 ดอก 

5 ค. 80 บาท   10 ข. 117 บาท 
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     ค. 6 ชิ้น  ง. 8 ชิ้น 


