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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

หน่วยที ่4 การคูณ                             จ  านวน 20 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ขอ้ใดมีผลลพัธ์เท่ากบั 92,805 6. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 
 ก. 517   125   1)  125  313     >   39,120 
 ข.    269  345    2)  10,295            <    231  45 
 ค. 867  215   3)  307  118     ≠    36,226 
 ง.    470  269   ขอ้ใดถูกตอ้ง 
2. 125  342   กบั   212  289 มีผลลพัธ์  ก. 1)   กบั   2) ข.    1)   กบั   3) 
 ต่างกนัเท่าไร    ค. 2)   กบั   3)   ง.   1) , 2)  และ 3) 
 ก. 18,518  ข.   18,581 7. จ านวนใดท่ีบวกดว้ย 27,200 แลว้มีค่า 
 ค. 28,518  ง.   28,581  เท่ากบั 353 162 
3. จ านวนท่ีลบออกดว้ย 1,200 แลว้มีค่าเท่ากบั  ก. 29,985  ข.  29,986 
 123  15 คือขอ้ใด   ค. 29,987  ง. 29,988 
 ก. 3,035  ข.   3,040 8.            
 ค. 3,045  ง.   3,050      
4. ขอ้ใดถูกตอ้ง    ประโยคสัญลกัษณ์ทั้งสอง เหมือนกนั 
 ก. 123  14   =   1,822  ในเร่ืองใด 
 ข. 240  25   =   5,900  ก. ตวัคูณ  ข.  ตวัตั้ง 
 ค. 275 18   =   4,940  ค. ส่วนประกอบ ง. ผลลพัธ์ 
 ง. 313  21   =   6,573 9. ก าหนดให ้   =  125     =   45 
5.   เป็นผลลพัธ์ของขอ้ใด               ∆   =  210    =  22    
 ก. 2,100  125   =     ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ข. 1,713  221   =     ก.     =   5,605 
 ค. 1,278  345   =     ข.  ∆   =   4,620 
 ง. 1,524  215   =     ค.      =   2,650 
      ง.   ∆    =   9,440 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

440,910 

 125  5  =    25  25  =    กบั 
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10. 126  28   มากกวา่   89  26  เท่าไร 16. “ฝร่ังราคากิโลกรัมละ 15 บาท ขายฝร่ังได ้
 ก. 1,214  ข.   1,213  35 กิโลกรัม” ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ค. 1,212  ง.   1,211  ก. จ านวนเงิน 875 บาท นอ้ยกวา่เงินท่ีขาย 
11. มีส้มอยู ่25 ลงั แต่ละลงับรรจุส้ม 50 ผล    ฝร่ังได ้
 รวมมีส้มทั้งหมดก่ีผล   ข. จ านวนเงินท่ีขายฝร่ังไดร้วมกบัเงิน 
 ก. 1,225  ผล  ข.   1,250  ผล   120 บาท เท่ากบั 645 บาท 
 ค. 1,275  ผล  ง.   1,300  ผล  ค. จ านวนเงินท่ีขายฝร่ังได ้มากกวา่ 
12. “หอ้งประชุมแห่งหน่ึงมีเกา้อ้ี 23 แถว    645 บาท 
 แถวหน่ึงมี 32 ตวั หอ้งประชุมน้ีมีเกา้อ้ีก่ีตวั”  ง. จ านวนเงินท่ีขายฝร่ังได ้เท่ากบั  
 โจทยถ์ามอะไร    625 บาท 
 ก. จ านวนแถวของเกา้อ้ี 17. “ขายไข่ไก่ไป 12 ถุง ถุงละ 22 บาท ไข่ 
 ข. จ านวนเกา้อ้ีแต่ละแถว  แต่ละถุงมี 10 ฟอง” ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ค. จ านวนเกา้อ้ีทั้งหมดในหอ้งประชุม  ก.  มีไข่ไก่ทั้งหมด 264 ฟอง 
 ง. จ านวนเกา้อ้ี 32 แถว  ข. ขายไข่ไก่ไดเ้งินทั้งหมด 264 บาท 
13. “นกัเรียนเขา้แถว 15 แถว แถวละ 18 คน”  ค. มีไข่ไก่ทั้งหมด 220 ฟอง 
 จากขอ้มูลควรตั้งค  าถามวา่อยา่งไร  ง. ขายไข่ไก่ไดเ้งินทั้งหมด 220 บาท 
 ก. นกัเรียนเขา้แถวไดก่ี้แถว 18. “ซ้ือปากกามา 120 กล่อง กล่องละ 25 บาท 
 ข. จะมีนกัเรียนทั้งหมดก่ีคน  แลว้ขายไป 90 กล่อง กล่องละ 35 บาท” 
 ค. จะไดท้ั้งหมดก่ีแถว   ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ง. จะมีนกัเรียนแถวละก่ีคน  ก. จ่ายเงินซ้ือปากกาไปมากกวา่ท่ีขายได ้
14. “มงัคุดราคากิโลกรัมละ 35 บาท ซ้ือมงัคุดมา  ข. จ่ายเงินซ้ือปากกาไปเท่ากบัท่ีขายได ้
 15 กิโลกรัม” จากขอ้มูลควรตั้งค  าถามวา่  ค. จ่ายเงินซ้ือปากกาไปนอ้ยกวา่ท่ีขายได ้
 อยา่งไร    ง. จ่ายเงินซ้ือปากกาไปมากกวา่ท่ีขายได ้
 ก. จะตอ้งจ่ายเงินทั้งหมดก่ีบาท   150 บาท 
 ข. ซ้ือมงัคุดทั้งหมดก่ีกิโลกรัม 
 ค. มงัคุดราคากิโลกรัมละก่ีบาท 
 ง. จะซ้ือมงัคุดไดจ้ากท่ีไหน 
15. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. 123  68   <   244  19 
 ข. 172  73   >   401  32 
 ค.    346  21   <   298  51 
 ง.    701  14   ≠  1,402  7 
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19. “ค่าบตัรผา่นประตูเขา้สวนสัตวแ์ห่งหน่ึง 20. “ชาวสวนซ้ือปุ๋ยสูตรแรกมา 5 ถุง เป็นเงิน 
 เก็บผูใ้หญ่คนละ 120 บาท เด็กคนละ 60 บาท  675 บาท และซ้ือปุ๋ยสูตรท่ีสองมา 9 ถุง 
 ถา้มีผูใ้หญ่เขา้ชม 17 คน และเด็กเขา้ชม   เป็นเงิน 765 บาท” ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 26 คน” ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  ก. ปุ๋ยสูตรแรกราคาแพงกวา่ปุ๋ยสูตรท่ีสอง 
 ก. เก็บค่าผา่นประตูของผูใ้หญ่ได ้   ถุงละ 40 บาท 
  2,020 บาท   ข. ปุ๋ยสูตรแรกราคาถูกกวา่ปุ๋ยสูตรท่ีสอง 
 ข. เก็บค่าผา่นประตูของเด็กได ้1,500 บาท   ถุงละ 40 บาท 
 ค. เก็บค่าผา่นประตูของเด็กไดม้ากกวา่ของ  ค. ปุ๋ยสูตรแรกราคาแพงกวา่ปุ๋ยสูตรท่ีสอง 
  ผูใ้หญ่     ถุงละ 50 บาท 
 ง. เก็บค่าผา่นประตูไดท้ั้งหมด 3,600 บาท  ง. ปุ๋ยสูตรท่ีสองราคาถุงละ 80 บาท 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


