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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

หน่วยที ่7 การวดั                             จ  านวน 30 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. ขอ้ใดมีความยาวมากท่ีสุด 5. ถา้ตอ้งการเขียนแผนท่ีระยะทางจาก 
 ก. 1   มิลลิเมตร   กรุงเทพฯ ถึงพทัยา ควรใชม้าตราส่วนใน 
 ข. 1   เซนติเมตร   ขอ้ใด 
 ค. 1   เมตร    ก. 1   กก.   :   10   กก. 
 ง. 1   กิโลเมตร   ข. 1   ม.      :   100 กม. 
2. ขอ้ใดเป็นการวดัท่ีแตกต่างจากขอ้อ่ืน  ค. 1   ซม.   :   100  กม. 
 ก. ขา้วสาร 1 ลิตร   ง. 1   ลิตร  :   100  ลิตร 
 ข. เกลือหนกั 5 กิโลกรัม 6. “พอ่บอกวา่ระยะทางจากหลงับา้นถึงบ่อน ้า 
 ค. ขา้วเปลือก 20 ถงั  ประมาณ 250 เมตร นกัเรียนใชเ้ชือกท่ีมี 
 ง. น ้า 7 ลูกบาศกเ์มตร  ความยาว 5 เมตร วดัระยะทางนั้นได ้55 คร้ัง” 
3. ใครใชเ้คร่ืองมือในการวดัความยาวได ้  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 เหมาะสม    ก. ระยะทางจากหลงับา้นถึงบ่อน ้าสั้นกวา่ 
 ก. กอ้ยใชส้ายวดัชนิดตลบัวดัรอบเอวของ   ท่ีประมาณไว ้25 เมตร 
  ตนเอง    ข. ระยะทางจากหลงับา้นถึงบ่อน ้ายาว 
 ข. จอยใชไ้มบ้รรทดัวดัรอบปากโอ่ง   275 เมตร ยาวกวา่ท่ีประมาณไว ้25 เมตร 
 ค. มดใชไ้มเ้มตรวดัความสูงของตูเ้ส้ือผา้  ค. ระยะทางจากหลงับา้นถึงบ่อน ้ายาว 
 ง. แชมป์ใชไ้มบ้รรทดัวดัความกวา้งของ   225 เมตร 
  หอ้งเรียน    ง. ระยะทางจากหลงับา้นถึงบ่อน ้ายาว 
4. เชือกเส้นท่ีหน่ึงยาว 48 เมตร เชือกเส้นท่ีสอง   250 เมตร เท่ากบัท่ีประมาณไว ้
 ยาว 24 เมตร ถา้น ามาตดัออกเป็นเส้นยาว 
 เส้นละ 8 เมตร จะตดัเชือกไดท้ั้งหมดก่ีเส้น 
 ก. 9   เส้น  ข.   11   เส้น 
 ค. 13   เส้น  ง.   15   เส้น 
 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
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7. นกัเรียนคาดคะเนระยะทางจากบา้นถึง 11. เสาธงสูง 15 เมตร ปักลงไปในดิน  
 โรงเรียนเป็นระยะทางประมาณ 480 เมตร  45 เซนติเมตร เสาธงส่วนท่ีพน้พื้นดินสูง 
 ถา้นกัเรียนน าลอ้รถท่ีมีเส้นรอบวงยาว   เท่าไร 
 2 เมตร กล้ิงจากบา้นถึงตลาดได ้235 รอบ  ก. 14 เมตร 55 เซนติเมตร 
 ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   ข. 14 เมตร 550 เซนติเมตร 
 ก. ระยะทางจากบา้นถึงโรงเรียนยาวเท่ากบั  ค. 15 เมตร 45 เซนติเมตร 
  ท่ีคาดคะเนไว ้   ง. 15 เมตร 450 เซนติเมตร 
 ข. ท่ีคาดคะเนไวย้าวกวา่ 20 เมตร เม่ือวดั 12. ขอ้ใดมีน ้าหนกันอ้ยท่ีสุด 
  ระยะทางดว้ยลอ้รถ  ก. 1   กิโลกรัมคร่ึง 
 ค. ท่ีคาดคะเนไวส้ั้นกวา่ 20 เมตร เม่ือวดั  ข. 9   ขีด 
  ระยะทางดว้ยลอ้รถ  ค. 2   กิโลกรัมคร่ึง 
 ง. นกัเรียนคาดคะเนระยะทางคลาดเคล่ือน  ง. 500   กรัม 
  ไป 10 เมตร  13. ปลาหนกั 1 กิโลกรัม 5 ขีด กุง้หนกั  
8. ขอ้ใดมีหน่วยวดัเป็นกิโลเมตร  1 กิโลกรัม 800 กรัม ไก่หนกั 17 ขีด เน้ือหมู 
 ก. นกักีฬายกน ้าหนกั   หนกั 1,200 กรัม ส่ิงใดหนกันอ้ยท่ีสุด 
 ข. ความยาวของผา้   ก. เน้ือหมู ข. กุง้ 
 ค. ระยะทางจากบา้นไปถึงชายทะเล  ค. ไก่ ง. ปลา 
 ง. ความสูงของยทุธพงษ ์ 14. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 
9. ขอ้ใดคือเคร่ืองมือของช่างตดัเส้ือ  1)  4 กิโลกรัม 100 กรัม หนกัเท่ากบั  
 ก. เคร่ืองชัง่  ข.   ตลบัเมตร   4,100 กรัม 
 ค. ไมบ้รรทดั  ง.   สายวดัตวั  2) 2 กิโลกรัมคร่ึง หนกัมากกวา่  
10. หากตอ้งการเปรียบเทียบตน้มะม่วงและ   2 กิโลกรัม 500 กรัม 
 ตน้มะพร้าว ควรตั้งค  าถามวา่อยา่งไร  3) 30 ขีด หนกัไม่ถึง 3 กิโลกรัม 
 ก. ตน้มะพร้าวยาวกวา่ตน้มะม่วงเท่าไร  4) 1 กิโลกรัม 8 ขีด หนกันอ้ยกวา่ 24 ขีด 
 ข. ตน้มะพร้าวสูงกวา่ตน้มะม่วงเท่าไร  ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ค. ตน้มะพร้าวและตน้มะม่วงมีน ้าหนกั  ก. 1)   และ   2)  
  เท่าไร    ข. 2)   และ   3) 
 ง. ตน้มะพร้าวและตน้มะม่วงมีลูกรวม  ค. 3)   และ   4)  
  ทั้งหมดเท่าไร   ง. 1)   และ   4) 
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15. ขอ้ใดมีน ้าหนกัเท่ากบัส้ม 3 กิโลกรัมคร่ึง 20. “ป้าซ้ือกุง้แหง้มา 23 กิโลกรัม 300 กรัม” 
 ก. มะพร้าว 3 กิโลกรัม 5 กรัม  จากสถานการณ์ขอ้ใดถูกตอ้ง 
 ข. มะม่วง 3 กิโลกรัม 500 กรัม  ก. หากแบ่งกุง้แหง้ใส่ถุง 20 ถุง ถุงละ 
 ค. มะปราง 3 กิโลกรัม 250 กรัม   เท่าๆ กนั จะได ้ถุงละ 1 กิโลกรัม  
 ง. มะยม 3,000 กรัม    100 กรัม 
16. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   ข. หากน ากุง้แหง้ไปท าอาหารเล้ียง 
 ก. 2 กิโลกรัมคร่ึง   >   2,500 กรัม   คนงาน 2 กิโลกรัม 500 กรัม จะเหลือ 
 ข. 1 กิโลกรัม 2 ขีด   =   1 กิโลกรัม 2 กรัม   กุง้แหง้ 20 กิโลกรัม 800 กรัม 
 ค. 3 กิโลกรัม 4 ขีด   <   3 กิโลกรัมคร่ึง  ค. หากแบ่งกุง้แหง้ใส่ถุง ถุงละ 3 กิโลกรัม 
 ง. 2,400 กรัม   ≠   2 กิโลกรัม 400 กรัม   500 กรัม จะเหลือกุง้แหง้ 2 กิโลกรัม 
17. “ขนุนหนกั 3 กิโลกรัม 2 ขีด มะละกอหนกั  ง. หากป้าซ้ือกุง้แหง้มาเพิ่มอีก 2 กิโลกรัม 
 1 กิโลกรัม 600 กรัม ทุเรียนหนกั   จะมีกุง้แหง้ 25 กิโลกรัมคร่ึง 
  3,500 กรัม” จากสถานการณ์ขอ้ใดถูกตอ้ง 21. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 ก. ทุเรียนหนกักวา่มะละกอ 2 กิโลกรัม  ก. เติมน ้ามนัเบนซิน 50 ลูกบาศกเ์มตร 
 ข. ขนุนหนกัเท่ากบัทุเรียน  ข. ใชดิ้นถมบริเวณบา้น 60 มิลลิลิตร 
 ค. มะละกอหนกันอ้ยกวา่ขนุน 1 กิโลกรัม  ค. แม่ซ้ือทรายถมสนาม 8 ลิตร 
  6 ขีด    ง. น ้าส้มสายชูขวดใหญ่ 1,000 ลูกบาศก-์ 
 ง. ทุเรียนหนกัเท่ากบัมะละกอ   เซนติเมตร 
18. “ชมพูเ่ข่งหน่ึงหนกั 27 กิโลกรัม เป็นน ้าหนกั 22. ขอ้ใดมีปริมาตรมากท่ีสุด 
 ของเข่ง 550 กรัม” จากสถานการณ์ขอ้ใด  ก. น ้าส้ม 680 มิลลิลิตร 
 ถูกตอ้ง    ข. น ้าปลา 750 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ก. ชมพูห่นกั 26 กิโลกรัมคร่ึง  ค. ซีอ๊ิวขาว 1,000 ซม.3 
 ข. ชมพูห่นกัมากกวา่ 27 กิโลกรัม  ง. น ้าส้มสายชู 970 ซี.ซี. 
 ค. ชมพูแ่ละเข่งหนกั 27 กิโลกรัม 550 กรัม 23. หินมีปริมาตร 6 คิวบิกเมตร น ้ามีปริมาตร 
 ง. ชมพูห่นกันอ้ยกวา่ 27 กิโลกรัม  7 ลูกบาศกเ์มตร นมถัว่เหลืองมีปริมาตร 
19. ทองค าราคาบาทละ 10,750 บาท ถา้ซ้ือ  8 ลิตร น ้าหวานมีปริมาตร 200 มิลลิลิตร 
 ทองค าหนกั 30 กรัม จะตอ้งจ่ายเงินก่ีบาท  ขอ้ใดเรียงล าดบัจากปริมาตรนอ้ยท่ีสุดไป 
 ก. 10,750   บาท   มากท่ีสุดไดถู้กตอ้ง 
 ข. 16,125   บาท   ก. น ้า หิน นมถัว่เหลือง น ้าหวาน 
 ค. 21,500   บาท   ข. น ้าหวาน นมถัว่เหลือง หิน น ้า 
 ง. 26,875   บาท   ค. นมถัว่เหลือง หิน น ้า น ้าหวาน 
      ง. หิน น ้า นมถัว่เหลือง น ้าหวาน 
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24. พิจารณาขอ้ความต่อไปน้ี 27. มีน ้าผลไม ้5 ลิตร 850 มิลลิลิตร แบ่งใหเ้ด็ก 
 1) น ้าด่ืมปริมาตร 4 ลิตร  9 คน คนละเท่าๆ กนั เด็กจะไดรั้บน ้าผลไม ้
 2) น ้ากลัน่ปริมาตร 3 ลิตร 300 มิลลิลิตร  คนละเท่าไร 
 3) น ้ามนัเคร่ืองปริมาตร 4,304 มิลลิลิตร  ก. 1 ลิตร 500 มิลลิลิตร 
 ขอ้ใดถูกตอ้ง    ข. 650 ลูกบาศกเ์มตร 
 ก. น ้าด่ืมมีปริมาตรมากกวา่น ้ามนัเคร่ือง  ค. 550 มิลลิลิตร 
 ข. น ้ากลัน่มีปริมาตรเท่ากบัน ้ามนัเคร่ือง  ง. 650 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
 ค. น ้ากลัน่มีปริมาตรนอ้ยกวา่น ้าด่ืม 28. “โอ่งใบหน่ึงมีน ้าอยู ่20 ลิตร 700 มิลลิลิตร 
 ง. น ้ามนัเคร่ืองมีปริมาตรนอ้ยกวา่น ้ากลัน่  ถา้เติมน ้าลงไปอีก 8 ลิตร 800 มิลลิลิตร  
25. นมสด 5 กล่อง กล่องละ 200 มิลลิลิตร   น ้าจะเตม็โอ่งพอดี” จากสถานการณ์ขอ้ใด 
 น ้ามนัพืช 1 ขวด 1,000 มิลลิลิตร น ้าหวาน  ถูกตอ้ง 
 2 ขวด ขวดละ 560 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  ก. โอ่งใบน้ีมีความจุ 20 ลิตร 700 มิลลิลิตร 
 ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง   ข. โอ่งใบน้ีมีความจุ 29 ลิตร 500 มิลลิลิตร 
 ก. นมสดและน ้ามนัพืชมีปริมาตรเท่ากนั  ค. โอ่งใบน้ีมีความจุมากกวา่ 30 ลิตร 
 ข. นมสดมีปริมาตรมากท่ีสุด  ง. โอ่งใบน้ีมีความจุนอ้ยกวา่ 29 ลิตร 
 ค. น ้าหวานมีปริมาตรนอ้ยท่ีสุด 29. “แต่ละวนัร่างกายคนตอ้งสูญเสียน ้าประมาณ 
 ง. น ้ามนัพืชมีปริมาตรมากกวา่น ้าหวาน  2,500 มิลลิลิตร ซ่ึงจะไดน้ ้าชดเชยจากอาหาร 
26. “ถงัน ้าใบใหญ่ใบหน่ึงมีน ้าอยู ่450 ลิตร 500  ประมาณ 1,000 มิลลิลิตร และจากปฏิกิริยา 
 มิลลิลิตร ตกัน ้าไปใส่ตูป้ลา 42 ลิตร 200   ภายในเซลลอี์กประมาณ 300 มิลลิลิตร” 
 มิลลิลิตร ตกัไปใส่ถงัใบเล็กอีก 125 ลิตร  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 
 300 มิลลิลิตร” จากสถานการณ์ขอ้ใดกล่าว  ก. จะตอ้งด่ืมน ้าอีก 1 ลิตร 200 มิลลิลิตร 
 ถูกตอ้ง     น ้าในร่างกายจึงจะพอดีกบัท่ีสูญเสีย 
 ก. เหลือน ้าอยูใ่นถงัใหญ่นอ้ยกวา่ 200 ลิตร  ข. จะตอ้งด่ืมน ้าอีก 1 ลิตร 300 มิลลิลิตร 
 ข. น ้าในถงัเล็กรวมน ้าในตูเ้ล้ียงปลาเท่ากบั   น ้าในร่างกายจึงจะพอดีกบัท่ีสูญเสีย 
  167 ลิตร 500 มิลลิลิตร  ค. จะตอ้งด่ืมน ้านอ้ยกวา่ 1 ลิตร น ้าใน 
 ค. น ้าในตูป้ลานอ้ยกวา่น ้าในถงัเล็ก 82 ลิตร   ร่างกายจึงจะพอดีกบัท่ีสูญเสีย 
  100 มิลลิลิตร   ง. จะตอ้งด่ืมน ้ามากกวา่ 3 ลิตร น ้าใน 
 ง. เหลือน ้าอยูใ่นถงัใหญ่เท่ากบั 202 ลิตร   ร่างกายจึงจะพอดีกบัท่ีสูญเสีย 
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30. ถงัน ้าใบหน่ึงมีความจุ 4 ลิตร 500 มิลลิลิตร  หากใส่น ้ าอยูเ่ต็มถงัพอดีแลว้หยอ่นลูกตุม้เหล็กลงไป 
ท าให้มีน ้ าล้นออกจากถงั  และเม่ือเอาลูกตุม้เหล็กออกเหลือน ้ าอยู่ในถงั 3 ลิตร 900 มิลลิลิตร 
ลูกตุม้เหล็กมีปริมาตรเท่าไร 

 ก. 4  ลิตร 500 มิลลิลิตร ข.  3  ลิตร  900  มิลลิลิตร 
 ค. 500  มิลลิลิตร  ง. 600  มิลลิลิตร 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


