
 

แบบฝึกหดัคณติศาสตร ์
                 
      ชดุ : การหารเหลอืเศษ / วงรปูภาพ  หาร 2

 

www.karn.tv อนุบาล - ประถมตน้ (ชว่งชัน้ที ่1) รวมแบบฝึกหัด ตวัอยา่งขอ้สอบ กจิกรรมเพิม่ทักษะ ขอ้มลูการศกึษา  

 

ชือ่ – นามสกลุ ...........................................     คะแนน 

หาร คอื การแบง่ออกเป็นจํานวนเทา่ๆกนั หรอื การนับลดครัง้ละเทา่ๆกนั 

แบบฝึกหดั ใหเ้ด็กๆนับครัง้ละ 2 โดยวงรปูภาพ และ เขยีนประโยคสญัลักษณ์ 

ต.ย.                 

                              
 

มหีนังสอื   5   เลม่  แบง่กลุม่ละ    2    ไดเ้ป็น    2    กลุม่  เหลอื  1  เลม่ 
 

ประโยคสญัลักษณ์ คอื   5    2   =   2  เศษ 1      
 

1  

                   
       

มเีตา่ ____ ตวั  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่  เหลอื ____ ตวั 

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื   ___________________________________ 
 

2  

                            
 

มแีกะ ____ ตวั  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่  เหลอื ____ ตวั 

 

ประโยคสญัลักษณ์  คอื  ____________________________________    
 

3 
                                    

 
มเีป้ ____ ใบ  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่  เหลอื ____ ใบ 

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื  __________________________________   
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4  

                                 

 
มมีะมว่ง ____ ผล  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่  เหลอื ____ ผล  

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื  ____________________________________    
 

5  

                                     

 
มกีลว้ย ____ ผล  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่  เหลอื ____ ผล 

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื  ____________________________________    
 

6  

                     

                   

 
มปีลา ____ ตวั  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่  เหลอื ____ ตวั 

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื  ____________________________________    
 

7         

                          

                           

 
มเีตา่ทอง ____ ตวั  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่  เหลอื ____ ตัว 

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื  ____________________________________    
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8  

                 

                 

 
มสีตอรเ์บอรี ่____ ผล  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่ เหลอื ____ ผล 

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื  ____________________________________    
 

9 

                      

                             

                                      
 
 
มชีมพู ่____ ผล  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่ เหลอื ____ ผล 

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื  ____________________________________    
 

10  

                                  

                                   

                                       
 
 
มดีอกไม ้____ ดอก  แบง่กลุม่ละ ____ ไดเ้ป็น  ____ กลุม่ เหลอื ____ ดอก 

 
ประโยคสญัลักษณ์  คอื  ____________________________________    
 

 

 


