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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์               ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

หน่วยที ่2 การบวกจ านวนท่ีมีผลบวกไม่เกิน 1,000             จ านวน 15 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. 321 + 535 ผลลพัธ์คือขอ้ใด 6. 726 + 101 น าผลบวกไปรวมกบั 27  
 ก. 856    มีค่าเท่ากบัขอ้ใด 
 ข.    846   ก. 835 ข. 844 
 ค. 836   ค. 854 
2. การบวกในขอ้ใดท่ีไม่มีการทด 7. จ านวนใดบวกดว้ย 195 แลว้มีค่าเท่ากบั 
 ก. 335 + 472   321 + 178 
 ข. 485 + 215   ก. 303 ข. 304 
 ค. 213 + 486   ค. 305 
3. ขอ้ใดถูกตอ้ง  8. ขอ้ใดเป็นการสลบัท่ีส าหรับการบวก 
 ก. 125 + 153   >   378   ก. 125 + 217   =   217 + 125 
 ข. 361 + 295    ≠   655  ข. 421 + 399   =   287 + 533 
 ค. 420 + 278   <   689   ค. 354 + 278   <   287 + 354 
4. 259 + 318 มีผลลพัธ์เท่ากบัขอ้ใด 9. 832 เป็นผลลพัธ์ของขอ้ใด 
 ก. 413 + 164   ก. 178 + 644  
 ข. 282 + 195   ข. 372 + 450 
 ค. 309 + 258   ค. 246 + 586 
5. ขอ้ใดมีผลลพัธ์ต่างจากขอ้อ่ืน 10. ก าหนดให ้  =   325              =   197 
 ก. 432 + 372      =   408   ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ข. 377 + 437   ก.       +   183   =    
 ค. 291 + 513   ข.             +       =    723 
     ค.      +   114   =     +      
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11. ปลูกตน้ไม ้295 ตน้ ยงัเหลือตน้ไมท่ี้ยงั 14. “หน่อยมีแกว้ 175 ใบ” ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ไม่ไดป้ลูกอีก 330 ตน้ มีตน้ไมท้ั้งหมดก่ีตน้  ก. หากหน่อยซ้ือแกว้มาอีก 120 ใบ  
 ก. 625   ตน้ ข.   635   ตน้   หน่อยจะมีแกว้ทั้งหมด 190 ใบ 
 ค. 645   ตน้   ข. หากนิดมีแกว้ 200 ใบ แสดงวา่ นิดมีแกว้ 
12. “เล้ียงเป็ด 375 ตวั เล้ียงไก่ 290 ตวั”   มากกวา่หน่อย 
 ขอ้ใดสรุปถูกตอ้ง   ค. หากเพื่อนใหแ้กว้หน่อย 25 ใบ หน่อย 
 ก. เล้ียงเป็ดนอ้ยกวา่ไก่   จะมีแกว้มากกวา่ 200 ใบ 
 ข. เล้ียงเป็ดมากกวา่ไก่ 15. “เก็บขา้วโพดวนัแรกได ้356 ฝัก วนัท่ีสอง 
 ค. เล้ียงเป็ดเท่ากบัไก่   เก็บได ้420 ฝัก” ขอ้ใดถูกตอ้ง 
13. ครูแจกดินสอใหน้กัเรียนไป 225 แท่ง  ก. เก็บขา้วโพดไดท้ั้งหมดมากกวา่ 800 ฝัก 
 ยงัเหลือดินสออีก 138 แท่ง ครูซ้ือดินสอ  ข. เก็บขา้วโพดไดท้ั้งหมดนอ้ยกวา่ 750 ฝัก 
 มาแจกนกัเรียนทั้งหมดก่ีแท่ง  ค. เก็บขา้วโพดไดท้ั้งหมดเท่ากบั 776 ฝัก 
 ก. 363   แท่ง ข.   353   แท่ง 
 ค. 343   แท่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


