
เรียนออนไลน์ทุกท่ี ทุกเวลา www.K-CYBER.COM  

 

 11 

    ง. พดูแซวเขากลบัไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์               ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

หน่วยที ่6 การตวง                            จ  านวน 15 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ขอ้ใดไม่ถูกต้องเก่ียวกบัการตวงส่ิงของ 5. เคร่ืองตวงในขอ้ใดเป็นเคร่ืองตวงมาตรฐาน 
 ก. ตวงของแหง้ละเอียด ให้ตวงเสมอ  ทั้งหมด 
  ขอบเคร่ืองตวงและปาดใหเ้รียบ  ก. กระบอกตวง   แกว้   ลิตร 
 ข. การตวงของเหลว ตอ้งตวงใหเ้ตม็  ข. ชอ้นตวง   ลิตร   กระบอกตวง 
  เคร่ืองตวงพอดี ถา้มีขีดให้ตวงพอดีขีด  ค. ถงั   แกว้   ขวด 
 ค. ตวงของแหง้ท่ีเป็นของหยาบหรือ อ่านข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถามข้อ 6 - 9 
  ของช้ินใหญ่ ใหต้วงพอดีเคร่ืองตวง 
  เสมอขอบ 
2. ส่ิงใดใชเ้คร่ืองตวงแตกต่างจากขอ้อ่ืน 
 ก. นม  ข.   ถ่าน 
 ค. น ้าเปล่า   6. ถงั 1 ใบ มีความจุเท่ากบัขวดก่ีใบ 
3. “เหยอืก 1 ใบ มีความจุเท่ากบัขวด 1 ใบ”  ก. 1   ใบ  
 ขอ้ใดถูกตอ้ง    ข.   2   ใบ 
 ก. หากเติมน ้าลงในเหยอืกและขวด  ค. 3   ใบ 
  จนเตม็ น ้าในเหยอืกและขวดจะมี 7. ถงัจุน ้ามากกวา่เหยอืกก่ีลิตร  
  ปริมาตรเท่ากนั   ก. 2   ลิตร  
 ข. น ้าหนกัของเหยอืกและขวดเท่ากนั  ข. 4   ลิตร 
 ค. รูปร่างของเหยือกและขวดเท่ากนั  ค. 6   ลิตร 
4. ถงัมีความจุมากกวา่เหยอืก แต่มีความจุ 8. ขอ้ใดมีความจุเท่ากบัถงั 1 ใบ  
 นอ้ยกวา่โอ่ง ภาชนะใดมีความจุมากท่ีสุด  ก. เหยอืก 2 ใบ  
 ก. ถงั  ข.   โอ่ง  ข. เหยอืก 1 ใบ กบั ขวด 1 ใบ 
 ค. เหยอืก    ค. ขวด 2 ใบ กบั เหยอืก 1 ใบ 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

ถงัจุเท่ากบั    6   ลิตร 
เหยอืกจุเท่ากบั    4   ลิตร 
ขวดจุเท่ากบั    2   ลิตร 
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9. มีน ้าอยูเ่ตม็ถงัพอดี หากน าขวดมาตวงน ้า 13. น ้าหวานกระติกหน่ึงมี 27 ลิตร ตวงใส่เหยอืก 
 ออกไป 1 ขวดเตม็พอดี จะเหลือน ้าในถงั  เหยอืกละ 3 ลิตร จะไดก่ี้เหยอืก 
 อยูก่ี่ลิตร    ก. 7   เหยอืก 
 ก. 2   ลิตร  ข.   4   ลิตร  ข. 8   เหยอืก 
 ค. 6   ลิตร    ค. 9   เหยอืก 
10. ถงัใบหน่ึงจุน ้าได ้40 ลิตร เดิมมีน ้าอยู ่ 14. โอ่งใบหน่ึงจุน ้าได ้200 ลิตร ถา้ตอนน้ีมีน ้า 
 คร่ึงถงั จะตอ้งเติมน ้าก่ีลิตรจึงจะเตม็ถงั  อยูใ่นโอ่ง 98 ลิตร จะสามารถเติมน ้าใส่โอ่ง 
 ก. 20   ลิตร  ข.   30   ลิตร  ไดม้ากท่ีสุดก่ีลิตร 
 ค. 40   ลิตร    ก. 100   ลิตร 
11. ขวดใบหน่ึงจุน ้าได ้2 ลิตร ตอ้งการบรรจุ  ข. 102   ลิตร 
 น ้าใส่ขวด 34 ขวด จะตอ้งใชน้ ้าก่ีลิตร  ค. 104   ลิตร 
 ก. 64   ลิตร  ข.   68   ลิตร 15. ซ้ือถัว่เขียวมา 1 ถงั ราคาลิตรละ 9 บาท 
 ค. 72   ลิตร    จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท (1 ถงั = 20 ลิตร) 
12. แบ่งขา้วสาร 42 ลิตร ใหลู้กเสือ 7 หมู่   ก. 180   บาท 
 หมู่ละเท่าๆ กนั ลูกเสือแต่ละหมู่จะได ้  ข. 179   บาท 
 ขา้วสารหมู่ละก่ีลิตร   ค. 178   บาท 
 ก. 3   ลิตร  ข.   4   ลิตร 
 ค. 6   ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


