
                                          โรงเรียนกุหลาบวิทยา 
เอกสารประกอบการเรียน 

เร่ือง   การวัดปริมาตร 

วิชา  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       ภาคเรยีนท่ี 2       ปีการศึกษา  2564 

กิจกรรรมตามตัวช้ีวัด ค 2.1 ป.3/13 
1. จงเติมค าตอบ 

1)    น้ ามันพืช 5 ลิตร 125 มิลลิลิตร  เท่ากับ  ................  มิลลิลิตร 
2)    น้ านมวัว 2,370 มิลลิลิตร         เท่ากับ  ................  ลิตร  ................ มิลลิลิตร 
3)    น้ าปลา 90 มิลลิลิตร               เท่ากับ  ................  ช้อนโต๊ะ 
4)    แป้งมัน 7 ถ้วยตวง                 เท่ากับ  ................  มิลลิลิตร   

               5)    น้ าผ้ึง 750 มิลลิลิตร               เท่ากับ  ................   ถ้วยตวง 

2. จงหาค าตอบ 

1)     พ่อมีสีทาบ้านสีแดง 1 ลิตร 600 มิลลิลิตรลิตร  สีเหลือง 900 มิลลิลิตร   
   ผสมสีทั้งสองเข้าด้วยกันได้สีส้ม  พ่อมีสีทาบ้านสีส้มปริมาตรเท่าไร 

                      ......................................................................................................................... 
2)     ลุงรีดนมวัวใส่ถังได้ 6 ลิตร 125 มิลลิลิตร  เทนมวัวใส่ขวด 900 มิลลิลิตตร     

             เหลือนมวัวในถังเท่าไร 
             .......................................................................................................................... 

3)     ขวดใบหนึ่งน้ าได้ 3 ลิตร  มีน้ าอยู่แล้ว 2 ลิตร 500 มิลลิลิตร  ต้องเติมน้ าอีกเท่าใด 
               จึงเต็มขวดพอดี 
             ..........................................................................................................................  

       4)    ปีบใบหนึ่งมีน้ ามันพืช 8 ลิตร 250 มิลลิลิตร  ใส่น้ ามันพืชลงไปอีก 4 ลิตร 650   
             มิลลิลิตร    มีน้ ามันพืชทั้งหมดเท่าใด 

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

                5)    ถังน้ าใส่น้ าเต็มถังตวงได้ 10 ลิตรคร่ึง  กะละมังใส่น้ าเต็มกะละมังตวงได้ 8,000    
                       มิลลิลิตร  ภาชนะใดมีความจุมากกว่า  
                       ..........................................................................................................................  
                                                                                   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 



โรงเรียนกุหลาบวิทยา 
เอกสารประกอบการเรียน 

เร่ือง   การวัดปริมาตร 

วิชา  คณิตศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3       ภาคเรยีนท่ี 2       ปีการศึกษา  2564 

กิจกรรรมตามตัวช้ีวัด ค 2.1 ป.3/11 

     ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี ้

       •   เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสม  (ตอบได้มากกว่า 1 อย่าง) 

 

 

 

 

       1)   น้ าส้มปริมาตร 170 มิลลิลิตร       เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

       2)   น้ าโอเลี้ยงปริมาตร 800 มิลลิลิตร  เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

       3)   น้ าชาปริมาตร 420 มิลลิลิตร       เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

       4)   น้ าเปล่าปริมาตร 78 มิลลิลิตร      เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

       5)   น้ ามะนาว 40 มิลลิลิตร              เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

       6)   น้ าขิง 350 มิลลิลิตร                  เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

       7)   น้ ามะพร้าว 200 มิลลิลิตร           เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

       8)   น้ าเชื่อม 170 มิลลิลิตร               เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

       9)   น้ าต้มปริมาตร 650 มิลลิลิตร        เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

     10)   น้ าดื่มปริมาตร 500 มิลลิลิตร        เลือกใช้   ..................................   เป็นเครื่องตวง 

                                                                                   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ถ้วยตวงขนาด 100 มิลลิลิตร กระบอกตวงขนาด 25 มิลลิลิตร 

ถ้วยตวงขนาด 1 ลิตร กระบอกตวงขนาด 500 มิลลิลิตร 
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กิจกรรรมตามตัวช้ีวัด ค 2.1 ป.3/12 

     ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี ้

       •   ภาระงาน     กิจกรรมคาดคะเนน ้าหนัก  (ผู้สอนจัดหาภาชนะตามท่ีก้าหนด)  

 

    คาดคะเนความจุของภาชนะที่ก าหนดให้ แล้วตรวจสอบด้วยการวัดจริง 

          ภาชนะที่ก าหนด                    คาดคะเน                           วัดจรงิ  

    1)   เหยือกน้ า                    .....................................          .................................... 

    2)   ขวดน้ า                       .....................................          ....................................     

    3)   กาน้ า                         .....................................          .................................... 

    4)   กระป๋องน้ าอัดลม           .....................................          .................................... 

    5)   กล่องนมสดกล่องใหญ่     .....................................          .................................... 

 
                                                                                   
 
 
 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
 


