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กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณติศาสตร์               ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

หน่วยที ่5 การชัง่                  จ  านวน 15 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ส่ิงของขอ้ใดไม่ใช้เคร่ืองชัง่สปริงในการ พจิารณาข้อความต่อไปนี ้แล้วตอบค าถาม 
 หาน ้าหนกั   ข้อ 5 – 6  
 ก. ผกัผลไม ้  ข.   เน้ือสัตว ์   
 ค. ทองค า 
2. ขอ้ใดไม่ถูกต้องเก่ียวกบัการใช ้
 เคร่ืองชัง่สปริง 
 ก. ก่อนชัง่ เขม็ของเคร่ืองชัง่ช้ีท่ีตวัเลขใด 5. ขอ้ใดถูกตอ้ง 
  ก็ได ้    ก. มะละกอหนกักวา่ทุเรียน 
 ข. ขณะชัง่ใหว้างส่ิงของท่ีตอ้งการชัง่ไว ้  ข. มะละกอหนกักวา่ส้มโอ 
  ส่วนบนของเคร่ืองชัง่  ค. ส้มโอหนกักวา่ทุเรียน 
 ค. ในการอ่านน ้าหนกั หากเขม็เคร่ืองชัง่ 6. ขอ้ใดเรียงล าดบัผลไมท่ี้มีน ้าหนกัจาก 
  ช้ีท่ีตวัเลขใด แสดงวา่เป็นน ้าหนกัของ  มากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 
  ส่ิงของนั้น    ก. ส้มโอ         มะละกอ       ทุเรียน 
3. ขอ้ใดไม่ถูกต้อง   ข. มะละกอ   ทุเรียน          ส้มโอ 
 ก. 1 กิโลกรัม   เท่ากบั   1,000 กรัม  ค. ทุเรียน        มะละกอ       ส้มโอ 
 ข. 1 กิโลกรม   เท่ากบั   10 ขีด 7. ขอ้ใดมีน ้าหนกันอ้ยกวา่ 800 กรัม  
 ค. 1 ขีด            เท่ากบั   10 กรัม  ก. ส้มโอหนกั 9 ขีด 
4. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี  ข. องุ่นหนกัคร่ึงกิโลกรัม 
 1) 7 กิโลกรัม 2 ขีด   เท่ากบั   72 ขีด  ค. มะม่วงหนกั 1 กิโลกรัม 
 2) 100 ขีด                  เท่ากบั   10 กิโลกรัม 8. น ้าหนกัในขอ้ใดต่างจากขอ้อ่ืน 
 3) 1,000 กรัม            เท่ากบั   10 กิโลกรม  ก. 30   กิโลกรัม 
 ขอ้ใดถูกตอ้ง    ข. 3,000   กรัม 
 ก. ขอ้ 1),  2)  ข.   ขอ้ 1),  3)  ค. 3   กิโลกรัม 
 ค. ขอ้ 2),  3) 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 

ทุเรียนหนกั    2   กิโลกรัม   8   ขีด 
มะละกอหนกั    1   กิโลกรัม   2   ขีด 
ส้มโอหนกั    9   ขีด 
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9. ขอ้ใดมีน ้าหนกัเท่ากนัทั้งหมด 13. เด็กแรกเกิดคนแรกหนกั 3,800 กรัม  
 ก. 1   ขีด,   100   กรัม,   1   กิโลกรัม  คนท่ีสองหนกั 2,900 กรัม เด็กคนแรกหนกั 
 ข. 4   ขีด,   4,000   กรัม,   4   กิโลกรัม  มากกวา่เด็กคนท่ีสองก่ีกรัม 
 ค. 50   ขีด,   5,000   กรัม,   5   กิโลกรัม  ก. 900   กรัม 
10. หน่วยการชัง่น ้าหนกัขอ้ใดท่ีอยูใ่นมาตรา  ข. 1,000   กรัม 
 ระบบเดียวกนัทั้งหมด   ค. 1,100   กรัม 
 ก. กรัม   กิโลกรัม  14. ขายเงาะและส้มไป 80 กิโลกรัม หากขายส้ม 
 ข. ขีด   กรัม    32 กิโลกรัม ขายเงาะไปก่ีกิโลกรัม 
 ค. กิโลกรัม   ขีด   ก. 42   กิโลกรัม 
11. ทินกรชัง่น ้าหนกัได ้52 กิโลกรัม เม่ือถอด  ข. 45   กิโลกรัม 
 เส้ือคลุมออก ปรากฎวา่น ้าหนกัลดลง   ค. 48   กิโลกรัม 
 แสดงวา่เกิดจากสาเหตุใด 15. มะเขือหนกั 500 กรัม พริกหนกันอ้ยกวา่ 
 ก. ทินกรผอมลง   มะเขือ 3 ขีด พริกหนกัก่ีกรัม 
 ข. เส้ือคลุมมีน ้าหนกั   ก. 470   กรัม 
 ค. เคร่ืองชัง่ไม่ไดม้าตรฐาน  ข. 300   กรัม 
12. กระเทียมหนกั 18 ขีด หวัหอมหนกั 19 ขีด  ค. 200   กรัม 
 ชัง่รวมกนัหนกัเท่าไร 
 ก. 3 กิโลกรัม 6 ขีด 
 ข. 3 กิโลกรัม 7 ขีด 
 ค. 3 กิโลกรัม 8 ขีด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


