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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

หน่วยที ่13 การบวก ลบ คูณ หารระคน                          จ  านวน 10 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. (12,576 – 11,852) 3  กบั 5. จ านวนใดมีค่ามากกวา่ผลลพัธ์ของ 
 5  (25,608 – 23,078)   95,863 – (259358) อยู ่1,296 
 ผลลพัธ์มีค่าต่างกนัเท่าไร  ก. 4,473 ข. 4,472 
 ก. 10,784  ข.   10,874  ค. 4,437 ง. 4,427 
 ค. 10,478  ง.   10,748 6. ขอ้ใดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 45 
2. (53,289 + 10,359) ÷ 12 มีผลลพัธ์เท่ากบั  ก. 51   42   40   44   45   48 
 ขอ้ใด    ข. 62   58   43   41   36   42 
 ก. 2,462 + 2,576   ค. 35   82   21   39   28   71 
 ข. 3,042 + 2,262   ง. 95   22   18   38   55   60 
 ค. 10,373 – 5,108  7. ขอ้ใดมีค่าเฉล่ียเท่ากบัค่าเฉล่ียของจ านวน 
 ง. 11,295 – 5,868   ต่อไปน้ี 
3. ขอ้ใดมีผลลพัธ์เท่ากบั 2,618  ก. 23 , 31 , 35 , 33 , 38   
 ก. (96,980 ÷ 52) + 753  ข. 28 , 33 , 38 , 29 , 27 
 ข. (1239) + 1,611   ค. 36 , 38 , 32 , 21 , 29 
 ค. 98,629 – (58,110 + 27,539)  ง. 39 , 35 , 29 , 32 , 30 
 ง. (45,607 – 43,626) + 952 8. ร้านคา้มีขา้วสาร 5,860 กิโลกรัม น ามา 
4. พิจารณาโจทยก์ารบวกลบระคนต่อไปน้ี  บรรจุถุง 352 ถุง ถุงละ 15 กิโลกรัม จะ 
 1)  23(12,977 – 9,952) = 69,565  เหลือขา้วสารท่ียงัไม่บรรจุถุงก่ีกิโลกรัม 
 2) (32,629 + 43,707) – 51,466 = 24,870  ก.  520   กิโลกรัม 
 3) (66,672 ÷ 36) + 18,431 = 20,283  ข. 540   กิโลกรัม 
 ขอ้ใดถูกตอ้ง    ค. 560   กิโลกรัม 
 ก. 1)   และ   2) ข.   2)   และ   3)  ง. 580   กิโลกรัม 
 ค. 1)   และ   3) ง.   1) , 2)  และ  3) 
 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

29 , 32 , 36 , 27 , 31 
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9. “นา้พรมีถัว่เขียว 2,605 กิโลกรัม บรรจุใส่ 10. “การสัมมนามีผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 820 คน  
 ถุงเท่าๆ กนั ถุงละ 5 กิโลกรัม แลว้ขายไป  จ่ายค่าอาหารวา่งคนละ 99 บาท ค่าอาหาร 
 ถุงละ 35 บาท” จากสถานการณ์ขอ้ใดถูกตอ้ง  กลางวนัคนละ 285 บาท” จากสถานการณ์ 
 ก. ถา้นา้พรขายถัว่เขียวหมดจะไดเ้งิน  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  18,200 บาท   ก. จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทั้งหมด  
 ข. ถา้นา้พรขายถัว่เขียวได ้258 ถุง จะเหลือ   314,800 บาท 
  ถัว่เขียวอีก 260 ถุง ท่ียงัไม่ไดข้าย  ข. เสียค่าอาหารวา่งนอ้ยกวา่ค่าอาหาร 
 ค. ถา้นา้พรขายถัว่เขียวถุงละ 40 บาท จะได ้   กลางวนั 152,520 บาท 
  เงินมากกวา่ขายถุงละ 35 บาท อยู ่  ค. หากการสัมมนาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
  2,605 บาท    แต่ละกลุ่มจะตอ้งเสียค่าอาหารวา่ง 
 ง. ถา้นา้พรขายถัว่เขียว 385 ถุง จะไดเ้งิน   16,230 บาท 
  13,500 บาท   ง. หากการสัมมนาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
       แต่ละกลุ่มจะตอ้งเสียค่าอาหารกลางวนั 
       46,700 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


