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หน่วยที ่10 การบวก การลบ การคูณ และการหารทศยม                        จ  านวน 20 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ผลบวกของขอ้ใดมีค่ามากท่ีสุด 5. 18.296 ÷ 8 กบั 1.625 ÷ 5 ผลลพัธ์ท่ีไดมี้ค่า 
 ก. 162.43 + 115.33   ต่างกนัเท่าไร 
 ข. 242.139 + 35.616   ก. 1.296 ข. 1.692 
 ค. 121.625 + 158.13   ค. 1.962 ง. 2.926 
 ง. 138.23 + 139.525  6. “ร้ายขายของช ามีกุง้แหง้อยู ่20.4 กิโลกรัม 
2. คุณพอ่เสียภาษี 139.25 บาท ปรากฏวา่ตอ้ง  ถา้ตอ้งการแบ่งใส่ถุง ถุงละ 1.7 กิโลกรัม” 
 เสียเพิ่มอีก 213.75 บาท คุณพอ่ตอ้งจ่ายภาษี  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ทั้งหมดท่ีบาท    ก. แบ่งกุง้แหง้ไดม้ากกวา่ 10 ถุง 
 ก. 351.75 บาท ข.   352.00 บาท  ข. แบ่งกุง้แหง้ไดน้อ้ยกวา่ 8 ถุง 
 ค. 352.25 บาท ง.   353.00 บาท  ค. แบ่งกุง้แหง้ไดเ้ท่ากบั 15 ถุง 
3. ผลลบในขอ้ใดมีค่านอ้ยท่ีสุด  ง. แบ่งกุง้แหง้ไดม้ากกวา่ 12 ถุง 
 ก. 464.931 – 213.77  7. 63.125 ÷ 2.5 ผลลพัธ์มีค่ามากกวา่ 11.25 
 ข. 632.82 – 281.659   อยูเ่ท่าไร 
 ค. 752.52 – 499.39   ก. 12 ข. 13 
 ง. 831.695 – 245.12   ค. 14 ง. 15 
4. 15.17  2.5 มีค่านอ้ยกวา่ขอ้ใด 8. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ก. 16.44 + 21.36   ก. 0.9  0.07   =   0.63 
 ข. 436.72 – 378.795   ข. 1.2 1.2   =   0.144 
 ค. 9.133  4    ค. 7.45 0.1   =   0.075 
 ง. 231.261 – 195.269   ง. 0.312 7   =   2.184 
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9. ขอ้ใดถูกตอ้ง   14. “ไข่ไก่ราคาฟองละ 2.25 บาท ไข่เป็ดราคา 

 ก. 0.75 ÷ 5   >   35.37 ÷ 27  ฟองละ 2.75 บาท”   ขอ้ใดถูกตอ้ง 

 ข. 3.22 ÷ 0.23   <   0.7 ÷ 0.35  ก. ถา้ซ้ือไข่ไก่และไข่เป็ดอยา่งละ 2 ฟอง 

 ค. 2.94 ÷ 1.4   >   0.78 ÷ 6   ตอ้งจ่ายเงิน 10.75 บาท 

 ง. 1.35 ÷ 9   =   0.78 ÷ 6  ข. ถา้ซ้ือไข่ไก่ 2 ฟอง และไข่เป็ด 5 ฟอง 

10. (23.253) ÷ 5 ผลลพัธ์เท่ากบัขอ้ใด   ตอ้งจ่ายเงิน 18.25 บาท 

 ก. 12.95  ข.   13.95  ค. ถา้ซ้ือไข่ไก่ 3 ฟอง และไข่เป็ด 2 ฟอง 

 ค. 14.95  ง.   15.95   ตอ้งจ่ายเงิน 12.50 บาท 

11. ขอ้ใดมีผลลพัธ์เท่ากบั    ง. ถา้ซ้ือไข่ไก่ 6 ฟอง และไข่เป็ด 3 ฟอง 

 (12.3 + 28.69) – 23.196   ตอ้งจ่ายเงิน 20.75 บาท 

 ก. 36.91 – 19.116  15. ผลลพัธ์ขอ้ใดมีค่าต่างจากขอ้อ่ืน 

 ข. 3.424 + 15.37   ก. 123.16 + 115.248 

 ค. 14.82 1.2   ข. 953.632  ÷ 4 

 ง. 46.445 ÷ 2.5   ค. 29.801 8 

12. (46.308 ÷ 3.4) + 15.29 มีผลลพัธ์นอ้ยกวา่  ง. 432.65 – 195.102 

 52.71 อยูเ่ท่าไร  16. (65.12 1.2) + 49.78 ผลลพัธ์มีค่าประมาณ 

 ก. 20.8  ข.   21.8  ใกลเ้คียงทศนิยม 2 ต  าแหน่ง เท่ากบัขอ้ใด 

 ค. 22.8  ง.   23.8  ก. 127.92 ข.  127.93 

13. ผลลพัธ์ในขอ้ใดมีค่ามากกวา่ 49.66  ค. 172.92 ง. 172.93 

 ก. (73.62 – 45.11)  0.9 17. พอ่มีเงิน 500 บาท แบ่งใหลู้ก 3 คน คนละ 

 ข. 1.6  (78.65 – 59.72)  เท่าๆ กนั แลว้พอ่ยงัมีเงินเหลืออีก 132.50 

 ค. (235.085 + 12.715) ÷ 4.2  บาท ลูกแต่ละคนไดรั้บเงินคนละก่ีบาท 

 ง. 15.278 + (196.65 – 169.77)  ก. 166.67   บาท ข. 132.50   บาท 

      ค. 125.50   บาท ง. 122.50   บาท 
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18. กมลขบัรถไดร้ะยะทาง 215.5 กิโลเมตร 20. จากจ านวนต่อไปน้ี 39.8   0.205   15.7 
 ใชเ้วลา 2 ชัว่โมง 30 นาที เฉล่ียแลว้กมล  4.6   0.21 ถา้น าจ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุดรวม 
 ขบัรถดว้ยความเร็วชัว่โมงละก่ีกิโลเมตร  กบัจ านวนท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด แลว้น าไปหาร 
 ก. 93.7   กิโลเมตร ข.   86.2   กิโลเมตร  ดว้ยจ านวนท่ีมีค่ามากเป็นอนัดบั 3 จะได ้
 ค. 85.7   กิโลเมตร ง.   75.8   กิโลเมตร  ผลลพัธ์เท่าใด  
19. น ้าตาลทรายกิโลกรัมละ 17.50 บาท เม่ือตกั  (ตอบเป็นทศนิยม 3 ต ำแหน่ง) 
 น ้าตาลใส่ถุงชัง่ได ้8.5 กิโลกรัม ตอ้งการ  ก. 8.697 ข. 8.698 
 น ้าตาลเพียง 5 กิโลกรัม ดงันั้นน ้าตาลส่วน  ค. 8.608 ง. 8.597 
 ท่ีเกินคิดเป็นเงินเท่าไร 
 ก. 55.25 บาท ข.   60.50 บาท 
 ค. 61.25 บาท ง.   62.50 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


