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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

หน่วยท่ี 7  การตวง        จ  านวน  15  ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษรตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
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ขอ้ใดถูกตอ้ง 
ก. ตวงดอกมะลิใหต้วงเสมอขอบเคร่ืองตวง 
ข. ตวงนมสดใหต้วงพอดีขีดของเคร่ืองตวง 
ค. ตวงงาด าใหต้วงพนูเคร่ืองตวง 
ง. ตวงถัว่ลิสงใหต้วงเสมอขอบเคร่ืองตวง 
การตวงส่ิงของขอ้ใด ตอ้งตวงใหเ้รียบ 
เสมอขอบของเคร่ืองตวง 
ก. กระจบั ข. ถ่าน 
ค. ถัว่ลิสง ง. ขา้วสาร 
ขอ้ใดใชห้น่วยการตวงไดเ้หมาะสม 
ก. คุณยา่ซ้ือนมสด 1.5 มิลลิเมตร 
ข. ป้าซ้ือน ้ามนัพืช 1,500 ลิตร 
ค. คุณยายใหน้อ้งกินยา 2 ลิตร 
ง. คุณพอ่เติมน ้ามนัรถ 33 ลิตร 
ขอ้ใดไม่ถูกต้อง 
ก. น ้าปลา 850 มิลลิลิตร มากกวา่ 1 ลิตร 
ข. ครีมทาผวิ 450 มิลลิลิตร นอ้ยกวา่  

500 มิลลิลิตร 
ค. น ้าส้ม 1,200 มิลลิลิตร มากกวา่ 1 ลิตร 
ง. นมสด 1,000 มิลลิลิตร เท่ากบั 1 ลิตร 
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น ้ามนัพืช 1 ลิตร กบัน ้ามนัหมู  
700 มิลลิลิตร รวมกนัเป็นเท่าไร 
ก. 1,700 มิลลิลิตร 
ข. 1,600 มิลลิลิตร 
ค. 1,500 มิลลิลิตร 
ง. 1,400 มิลลิลิตร 
ขอ้ใดเป็นหน่วยการตวงทั้งหมด 
ก. ชอ้นตวง  ลิตร  มิลลิเมตร 
ข. มิลลิเมตร  ลิตร  เมตร 
ค. ลิตร  มิลลิลิตร  ถว้ยตวง 
ง. มิลลิลิตร  เมตร  เซนติเมตร 
ส่ิงของทั้งหมดในขอ้ใดเวลาตวงตอ้ง
ตวงใหพ้นูเคร่ืองตวง 
ก. น ้าตาลทราย  ถัว่เขียว  ขา้วสาร 
ข. ถ่าน  แหว้  ถัว่ลิสง 
ค. กระจบั  ถ่าน  ถัว่เขียว 
ง. งาด า  น ้าตาลทราย  กระจบั 
ขอ้ใดมีปริมาตรนอ้ยท่ีสุด 
ก. 7 ลิตร 
ข. 6 ลิตร 
ค. 5,500 มิลลิลิตร 
ง. 3,700 มิลลิลิตร 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
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ขอ้ใดมีปริมาตรมากท่ีสุด 
ก. น ้ากลัน่ 1 ลิตร 
ข. น ้าหมึก 3 ซี.ซี. 
ค. น ้าผลไม ้250 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
ง. น ้ามนัเบนซิน 850 มิลลิลิตร 
เหยอืกใบหน่ึงจุน ้าได ้3,500 มิลลิลิตร 
ขณะน้ีมีน ้าอยู ่2 ลิตร 700 มิลลิลิตร  
ยงัใส่น ้าไดอี้กเท่าไร 
ก. 500  มิลลิลิตร 
ข. 600   มิลลิลิตร 
ค. 700  มิลลิลิตร 
ง. 800  มิลลิลิตร 
เก่งด่ืมนมไป 850 มิลลิลิตร แลว้เหลือนม 
อีก 650 มิลลิลิตร เดิมเก่งมีนมอยูเ่ท่าไร 
ก. 1 ลิตร 600 มิลลิลิตร 
ข. 1 ลิตร 500 มิลลิลิตร 
ค. 1 ลิตร 400 มิลลิลิตร 
ง. 1 ลิตร 300 มิลลิลิตร 
โอ่งใบหน่ึงมีน ้าอยู ่48 ลิตร 700 มิลลิลิตร 
ใชไ้ปแลว้เหลือน ้า 22 ลิตร 300 มิลลิลิตร 
ใชน้ ้าไปเท่าไร 
ก. 26 ลิตร 200 มิลลิลิตร 
ข. 26 ลิตร 300 มิลลิลิตร 
ค. 26 ลิตร 400 มิลลิลิตร 
ง. 26 ลิตร 500 มิลลิลิตร  
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สัปดาห์แรกพอ่เติมน ้ามนัรถยนต ์ 
18 ลิตร 650 มิลลิลิตร สัปดาห์ท่ีสอง 
พอ่เติมน ้ามนัรถยนต ์23 ลิตร  
500 มิลลิลิตร พอ่เติมน ้ามนัรถยนต์
สัปดาห์ท่ีสองมากกวา่สัปดาห์แรก
เท่าไร 
ก. 4 ลิตร 850 มิลลิลิตร 
ข. 4 ลิตร 150 มิลลิลิตร 
ค. 5 ลิตร 850 มิลลิลิตร 
ง. 5 ลิตร 150 มิลลิลิตร 
ตวงน ้าผลไม ้1 ลิตร 400 มิลลิลิตร  
จากนั้นเติมน ้าลงไปอีก 800 มิลลิลิตร  
แลว้เตม็เหยอืกพอดี เหยอืกใบน้ีมี 
ความจุเท่าไร 
ก. 2 ลิตร 400 มิลลิลิตร 
ข. 2 ลิตร 300 มิลลิลิตร 
ค. 2 ลิตร 200 มิลลิลิตร 
ง. 2 ลิตร 100 มิลลิลิตร 
บรรจุนมสดใส่ขวด ขวดใบใหญ่จุ 
นมสดได ้1 ลิตร ขวดใบเล็กจุนมสดได ้
250 มิลลิลิตร ขวดนมสดทั้งสองขนาด
มีความจุต่างกนัเท่าไร 
ก. 850 มิลลิลิตร 
ข. 750 มิลลิลิตร 
ค. 650 มิลลิลิตร 
ง. 550 มิลลิลิตร  

 


