
                                          โรงเรียนกุหลาบวิทยา 

เอกสารประกอบการเรียน 

เร่ือง   การวัดน ้าหนัก 

วิชา  คณิตศาสตร์       ชั นประถมศึกษาปีท่ี 3       ภาคเรยีนท่ี 2       ปีการศึกษา  2564 

กิจกรรมตามตัวชี วัด ค 2.1 ป.3/7 

 เลือกเคร่ืองชั่งให้เหมาะสมกับสิ่งของที่ชั่ง  โดยน้าพยัญชนะ  ก - ง  เติมลงหน้าข้อ 

            ก.   เครื่องชั่งสปริง                 ข.  เครื่องชั่งสองแขน  

             ค.   เครื่องชั่งน ้าหนักตัว           ง.  เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง  

           .............  1)   ปลาดุก  1  ตัว                                .............  11)   ปุ๋ยเคมี  5  กระสอบ 

           .............   2)   หมู  1  ตัว                                     .............   12)   เป็ด  3  ตัว 

           .............   3)   น ้าตาลทราย  6  ขีด                         .............   13)   เครื่องยาจีน  20  กรัม 

           .............   4)   น ้าหนักของคุณแม่                            .............   14)   ข้าวสาร  3  กิโลกรัม 

           .............   5)   พิเสน  3  กรัม                                .............   15)   สร้อยคอ  2  สลึง  

           .............   6)   ข้าวสาร  2  กระสอบ                        .............   16)   ก้ามะถัน  5  กรัม  

           .............   7)   สร้อยข้อมือ  1  เส้น                         .............   17)   น ้าตาลทราย  3  กระสอบ  

           .............   8)   ผักกาดขาว  2  หัว                           .............   18)   พริกไทย  10  กรัม  

           .............   9)   น ้าหนักของน้องสาว                          .............   19)   ผักบุ้งครึ่งกิโลกรัม  

           .............  10)   เครื่องแกง  3  ขีด                            .............   20)   น ้าหนักของคุณครู 

                                                                                                 ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  
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เปรียบเทียบน ้าหนักสิ่งของว่าสิ่งใดหนัก มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากัน 
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                                                                                                   ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

  1)   30 กิโลกรัม  700 กรัม       ........................       30 กิโลกรัม  8 ขีด 

  2)   2,915 กรัม                    ........................        2 กิโลกรัม   

  3)   12 กิโลกรัม  415 กรัม       ........................       14,010 กรัม   

  4)   19,500 กรัม                   ........................       19 กิโลกรัม  5 ขีด 

  5)   81 กิโลกรัม  416 กรัม       ........................       80,910 กรัม   

  6)   5 ตัน  310 กิโลกรัม          ........................       50,310 กิโลกรัม   

  7)   10 ตัน  915 กิโลกรัม        ........................       9,915 กิโลกรัม   

  8)   89,350 กิโลกรัม              ........................       89 ตัน 

  9)   90,000 กรัม                   ........................       930 กิโลกรัม   

10)   16,008 กิโลกรัม              ........................       16 ตัน  80 กิโลกรัม 
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              •   วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน ้าหนัก แล้วเติมค้าตอบ 

                 เร่ือล้าหนึ่งสามารถบรรทุกน ้าหนักได้มากที่สุด 240 กิโลกรัม  แม่ค้าหนัก 59 กิโลกรัม  

                500 กรัม  ทุกวันแม่ค้าต้องพายเรือล้าหนึ่งข้ามคลองมารับผักและผลไม้ที่ตลาดเพ่ือน้า 

                ไปขายที่หมู่บ้าน  ผักและผลไม้ต่าง ๆ มีน ้าหนัก ดังนี  
 

 

 

 

 

 

1)   แม่ค้าต้องใช้เรือล้านี ขนผักและผลไม้อย่างน้อยที่สุด  ...........................  เที่ยว 

2)   แต่ละเที่ยวต้องขนผักและผลไม้ ดังนี  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 
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                                                                             ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564  

       กะหล่้าปลี 3 ตะกร้า  หนักตะกร้าละ 17 กิโลกรัม 3 ขีด 

       คะน้าหนัก 3 ตะกร้า  หนักตะกร้าละ 40 กิโลกรัม 4 ขีด 

       ฟกัทอง 2 เข่ง  หนักเข่งละ 45 กิโลกรัม 500 กรัม 

       สับปะรด 2 ตะกร้า  หนักตะกร้าละ 5 กิโลกรัม 700 กรัม 


