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หน่วยที ่2 ตวัประกอบของจ านวนนบั               จ านวน 20 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. 96 แยกตวัประกอบไดต้ามขอ้ใด 4. มีลวด 3 เส้น ยาว 8 เมตร 10 เมตร และ  
 ก. 3  8  4   12 เมตร ตอ้งการตดัใหย้าวเท่าๆ กนั และ 
 ข. 3 32   ยาวมากท่ีสุด จะตอ้งหาค าตอบดว้ยวธีิใด 
 ค. 6 16   ก. ค.ร.น.  
 ง. 3 2 2 2 2 2  ข.   ห.ร.ม. 
2. 22  3  53  เป็นการแยกตวัประกอบของ  ค. แยกตวัประกอบ  
 จ านวนใด   ง. บญัญติัไตรยางค ์
 ก. 1,200  5. ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
 ข.    1,500   ก. 2   มีตวัประกอบ 2 ตวั คือ 1 และ 2 
 ค. 1,650   ข. 5   มีตวัประกอบ 2 ตวั คือ 1 และ 5 
 ง.    1,800   ค. 7   มีตวัประกอบ 2 ตวั คือ 1 และ 7 
3. พิจารณาการแยกตวัประกอบของจ านวน  ง. 12   มีตวัประกอบ 2 ตวั คือ 1 และ 12 
 ต่อไปน้ี  6. จ านวนใดบา้งเป็นตวัประกอบเฉพาะของ 18 
 60   =   2  2  3  5   ก. 1,  2 ข. 2,  3 
 70   =   2  5 7   ค. 1,  3 ง. 1,  2,  3 
 40   =   2 2 2 5  7. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 
 ห.ร.ม. ตรงกบัขอ้ใด   1. 56     แยกตวัประกอบไดเ้ป็น 23 7 
 ก. 2 5   2. 108   แยกตวัประกอบไดเ้ป็น 23 32 
 ข. 2 2 5   3. 18     แยกตวัประกอบไดเ้ป็น 32 

2 
 ค. 2 2 3 5   ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ง. 2 2 2 3 57  ก. ขอ้ 1,  2 ข. ขอ้ 1,  3 
     ค. ขอ้ 2,  3 ง. ขอ้ 1,  2,  3 
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8. ห.ร.ม. ของ 18   24 และ 30 คือจ านวนใด 16. 13 เป็น ห.ร.ม. ของ 117,    273 ควรเติม 
 ก. 2 ข.   4  จ านวนใดลงในช่องวา่ง 
 ค. 6 ง.   8  ก. 123 ข. 132 
9. ขอ้ใดไม่มี ห.ร.ม. เท่ากบั 18  ค. 143 ง. 253 
 ก. 45   108 ข.   54   126 17. แม่จะตอ้งมีเงินอยา่งนอ้ยท่ีสุดเท่าไร  
 ค. 18   36 ง.   36   90  หากตอ้งการแบ่งใหลู้กไม่วา่จะเป็นคร้ังละ 
10. 15, 24, 45 มี ห.ร.ม. และ ค.ร.น. มีค่าต่างกนั  60 บาท หรือ 90 บาท หรือ 100 บาท แลว้เงิน 
 เท่าใด   หมดพอดี 
 ก. 257 ข.   280  ก. 800   บาท ข.   900   บาท 
 ค. 300 ง.   357  ค. 1,000   บาท ค. 1,100   บาท 
11. ค.ร.น. ของ 20   25 และ 30 คือขอ้ใด 18. มีรถ 3 คนั รถคนัแรกเติมน ้ามนัทุก 4 วนั 
 ก. 150 ข.   200  รถคนัท่ีสองตอ้งเติมน ้ามนัทุก 6 วนั และ 
 ค. 250 ง.   300  รถคนัท่ีสามตอ้งเติมน ้ามนัทุก 8 วนั ถา้รถ 
12. 48, 72, 108 ค.ร.น. มีค่ามากกวา่ ห.ร.ม. ก่ีเท่า  ทั้งสามคนัเติมน ้ามนัพร้อมกนั เม่ือวนัท่ี 3 
 ก. 32   เท่า ข.   34   เท่า  ตุลาคม วนัท่ีเท่าไรท่ีรถทั้งสามคนัจะมี 
 ค. 36   เท่า ง.   38   เท่า  โอกาสเติมน ้ามนัพร้อมกนัอีกคร้ัง 
13. ตวัประกอบร่วมของ 12 และ 16 คือขอ้ใด  ก. 20   ตุลาคม ข. 25   ตุลาคม 
 ก. 1, 2, 3 ข.   1, 2, 4  ค. 27   ตุลาคม ง. 1   พฤศจิกายน 
 ค. 1, 2, 8 ง.   1, 2, 3, 4 19. มีลวดอยู ่3 เส้น ยาว 24   56 และ 48 เมตร 
14.                                   การหาผลลพัธ์ของ  น าลวดมาตดัเป็นเส้นสั้นๆ เท่ากนัใหย้าว 
 เศษส่วนน้ี ตอ้งท าตวัส่วนให้มีค่าเท่ากนั   ท่ีสุด และไม่เหลือเศษจะไดล้วดยาวเส้นละ 
 โดยใชก้ารหา ค.ร.น. มาช่วย ซ่ึงจะได ้  ก่ีเมตร และจ านวนทั้งหมดก่ีเส้น 
 ตวัส่วนมีค่าเท่าใด   ก. เส้นละ 8 เมตร จ านวน 16 เส้น 
 ก. 15 ข.   45  ข. เส้นละ 6 เมตร จ านวน 18 เส้น 
 ค. 90 ง.   115  ค. เส้นละ 4 เมตร จ านวน 25 เส้น 
15. จ านวนใดมี ค.ร.น. เป็น 150  ง. เส้นละ 2 เมตร จ านวน 47 เส้น 
 ก. 6, 12 ข.   10,  30 
 ค.  5,  50 ง.   6,  25 
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20. มีการตีระฆงั 3 ใบ ทุก 12 นาที 15 นาที และ 20 นาที เม่ือระฆงัทั้ง 3 ใบ เร่ิมตีพร้อมกนัเวลา 8.00 น.   
 ในเวลาใดท่ีระฆงัทั้ง 3 ใบ จะตีพร้อมกนัอีก 
 ก. 8.45   น.  ข.   9.00   น. 
 ค. 9.15   น.  ง.   9.30   น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


