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หน่วยที ่3 การบวก การลบ การคูณ และการหาร                         จ  านวน 15 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. 603,975,182 – 468,921,063 มีค่ามากกวา่ 5. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 
 128,349,555 อยูเ่ท่าไร   1)  (721351) + 768,215   =   1,021,286 
 ก. 5,704,654    2)  24 (4,392 ÷ 12)   =   8,874 
 ข.    6,704,564    3)  (7,653,100 – 6,972,511)2  = 1,361,178 
 ค. 6,740,564    ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ง.    6,804,564    ก. ขอ้ 1), 2),3) ข. ขอ้ 1), 2) 
2. 8,936 127 ผลลพัธ์มีค่าเท่ากบัขอ้ใด  ค. ขอ้ 1), 3) ง. ขอ้ 2), 3) 
 ก. 2,400,749 – 1,265,877 6. มานพขายเส้ือยดืไดเ้งิน 1,590 บาท ขายเส้ือ 
 ข. 9,573 104   ราคาตวัละ 53 บาท ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ค. 682,897 + 452,975   ก. มานพขายเส้ือไดม้ากกวา่ 40 ตวั 
 ง. 27,237,048 ÷ 24   ข. มานพขายเส้ือไดม้ากกวา่ 50 ตวั 
3. 812,934 + (14 28) มีผลลพัธ์ต่างจาก  ค. มานพขายเส้ือไดน้อ้ยกวา่ 20 ตวั 
 923,291 + (175 ÷ 25) อยูเ่ท่าไร  ง. มานพขายเส้ือไดน้อ้ยกวา่ 40 ตวั 
 ก. 107,927   7. นิดขายบา้นไดเ้งินมา 3,750,000 บาท น าเงิน 
 ข.    108,927    ไปฝากธนาคารคร่ึงหน่ึงท่ีเหลือซ้ือสลาก 
 ค. 108,972    ออมสิน 8,500 บาท และซ้ือท่ีดิน 60 ตารางวา 
 ง.    109,972    ตารางวาละ 18,000 บาท นิดเหลือเงินก่ีบาท 
4. ผลลพัธ์ในขอ้ใดมีค่ามากท่ีสุด  ก. 768,500   บาท 
 ก. (72,395 – 29,731) 24  ข. 786,500   บาท 
 ข. (7,2568)(121 ÷ 11)  ค. 796,500   บาท 
 ค. 678,912 – (23,022 ÷ 9)  ง. 799,750   บาท 
 ง. (621320) ÷ (225 ÷ 45) 
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8. เส้ือราคาตวัละ 150 บาท แม่คา้รับมาขาย 12. ขอ้ใดคือสมบติัการสลบัท่ีของการคูณ 
 ราคาตวัละ 199 บาท ขายเส้ือทั้งหมด 24 โหล  ก. 1,168 + 1,720   =   1,720 + 1,168 
 แม่คา้จะไดก้ าไรก่ีบาท   ข. (112 + 495) + 205  =  112 + (495+205) 
 ก. 14,115   บาท ข.   14,112   บาท  ค. 32  (1,2058)  =  (321,250)8 
 ค. 13,115   บาท ง.   13,112   บาท  ง. 2,495 125   =   125 2,495 
9. “พอ่มีเงินอยู ่375,900 บาท แม่มีเงิน 495,650 13. ขอ้ใดมีผลลพัธ์เท่ากนั 
 บาท พอ่และแม่เอาเงินมารวมกนัแลว้น าไป  ก. 1,592 – (897–112) = (1,592–897) –112  
 ซ้ือบา้นราคา 1,199,900 บาท” ควรตั้งค  าถาม  ข. (11229) + 25 = (11225) + (2925) 
 วา่อยา่งไร    ค. (29732)+(10332) = (297+103)32 
 ก. จะเหลือเงินก่ีบาท   ง 365+(115+432) = (365+115)+(365+432) 
 ข. รวมเป็นเงินทั้งหมดก่ีบาท 14. 30  (425 + 375) มีผลลพัธ์เท่ากบัขอ้ใด 
 ค. ยงัขาดเงินอยูอี่กก่ีบาท  ก. (30 + 425)  (30 + 375) 
 ง. จะยมืใครไดอี้ก   ข. (30425) + (30375) 
10. 1,344 ÷ 48   =    จากประโยคสัญลกัษณ์  ค. (30 + 425) + (30 + 375) 
 สร้างโจทยปั์ญหาไดต้ามขอ้ใด  ง. (30425) (30375) 
 ก. ขนมปังหน่ึงปีบมี 1,344 ช้ิน แบ่งใส่ถุง 15. ขอ้ใดเป็นสมบติัการแจกแจง 
  ถุงละ 48 ช้ิน ไดท้ั้งหมดก่ีถุง  ก. (4025) 75 = 40  (2575) 
 ข. ลูกกวาดหน่ึงถุงมี 48 เมด็ ลูกกวาด    ข. 125 + (375 + 430) = (125 + 375)+ 430 
  1,344 ถุง มีทั้งหมดก่ีเมด็  ค. (22175)+(22325) = 22  (175+325) 
 ค. พี่มีเงิน 1,344 บาท ซ้ือขนมไป 48 บาท  ง. (431+ 521) + 495 = 431 + (521 + 495) 
  พี่เหลือเงินก่ีบาท 
 ง. มีดอกไม ้1,344 ดอก น าไปถวายพระ 
  48 ดอก เหลือดอกไมก่ี้ดอก 
11. (1,250 + 1,150) 32   =   (32) +  
 (32) ควรเติมจ านวนใดลงในช่องวา่ง  
 ก. 32   1,250   
 ข. 1,250   1,150 
 ค. 32   32 
 ง. 1,150   32 


