
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

SPEED MATH 
แบบฝึกทักษะคณติคิดเลขเร็ว 

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่  6 (เล่ม 1) 

 
ชื่อ-สกุล................................................ เลขที่.......... 

 

 



แบบฝึกทักษะที่ 79 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ..................................วันที่................ 

แบบฝึกทักษะที่ 80 

 

ครูผู้ตรวจสอบ........................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 1 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

 

 
 ครูผู้ตรวจสอบ...........................วันที่.................. 

 

แบบฝึกทักษะที่ 2 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 5+1+3+4+9+6+7+2  
2 5+8+3+2+1+9+6+3  
3 1+3+6+9+2+5+9+3  
4 8+5+4+7+6+2+5+8  
5 4+9+7+5+6+3+3+5  

ครูผู้ตรวจสอบ.........................วันที่......................... 

 

 

 

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 2+4+8  4 4+5+6  
2 2+9+8  5 7+5+3  
3 3+7+4     



แบบฝึกทักษะที่ 3 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

 

 

ครูผู้ตรวจสอบ.......................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 4 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

 

 
 

 

ครูผู้ตรวจสอบ.............................วันที่......................... 

 

 

 

 

แบบฝึกทักษะที่ 77 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 78 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 50 – 8  4 80 – 5  
2 40 – 9  5 30 – 8  
3 90 – 6     

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 317 – 16  11 627 – 26  
2 436 – 24  12 444 – 24  
3 542 – 30  13 825 – 44  



แบบฝึกทักษะที่ 75 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 76 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 5 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 แบบฝึกทักษะที่ 6 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 (47 + 39) – 

37 
 4 79 + (66- 39)  

2 59 + (85 – 
39) 

 5 (190 + 45) – 
35 

 

3 19 + (35 – 9)     

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 (189 + 45) – 

79 
 4 (48 + 37) – 

18 
 

2 146 + (67 – 
36) 

 5 45 + (42 – 
15) 

 

3 (188 + 35) – 
168 

    



แบบฝึกทักษะที่ 7 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 

 

 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 8 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 
 
 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 73 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 74 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 (53+49)-(59-10)  4 (88+19)-(49-30)  
2 (33+67)-(29+4)  5 (45-25)+(55)  
3 (89+30)-(85-55)     

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 (132 + 38) – 

28 
 4 (18 + 13) – 13  

2 42 + (64 – 
32) 

 5 (386 + 19) – 
216 

 

3 (172 + 38) – 
72 

    



แบบฝึกทักษะที่ 71 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 72 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 9  

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 10  

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

ครูผู้ตรวจสอบ
....................................วันที่......................... 

 
 
 
 

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 

1 (100+155)+(78-55)  4 (125+42)-(95-20)  
2 (58+47)-(27+20)  5 (500-250)+(150+100)  
3 (68-15)+(74-53)     

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 
1 2050  4 8840  

2 991  5 7012  

3 30120     



แบบฝึกทักษะที่ 11 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

 
 

 

 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 12 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 
 

แบบฝึกทักษะที่ 69 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 70 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 

1 0847  4 3,00420  

2 4540  5 6025  

3 1,24550     

ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ ข้อ โจทย์ ผลลัพธ์ 

1 (375+91)-(137+18)  4 (200-146)+(111-11)  
2 (95+78)-(46+19)  5 (92+108)+(200-92)  
3 (53+27)-(79-56)     



แบบฝึกทักษะที่ 67 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 68 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 13 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 14 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 



แบบฝึกทักษะที่ 15 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 16 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 

แบบฝึกทักษะที่ 65 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 66 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 



แบบฝึกทักษะที่ 63 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 64 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 17 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 18 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 



แบบฝึกทักษะที่ 19 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 20 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 61 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 62 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 



แบบฝึกทักษะที่ 59 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 60 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 21 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 22 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

 



แบบฝึกทักษะที่ 23 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 24 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 57 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 58 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 



แบบฝึกทักษะที่ 55 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 56 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 25 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 26 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 



แบบฝึกทักษะที่ 27 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
แบบฝึกทักษะที่ 28 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 53 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 54 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 



แบบฝึกทักษะที่ 51 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 52 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 
 

แบบฝึกทักษะที่ 29 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
แบบฝึกทักษะที่ 30 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 



แบบฝึกทักษะที่ 31 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 32 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 

แบบฝึกทักษะที่ 49 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 50 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 



แบบฝึกทักษะที่ 47 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 48 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 33 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
แบบฝึกทักษะที่ 34 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 



แบบฝึกทักษะที่ 35 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 36 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 45 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 46 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 



แบบฝึกทักษะที่ 43 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 44 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 37 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 38 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
 



แบบฝึกทักษะที่ 39 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 
แบบฝึกทักษะที่ 40 

จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

แบบฝึกทักษะที่ 41 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

แบบฝึกทักษะที่ 42 
จงหาค าตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

ครูผู้ตรวจสอบ....................................วันที่......................... 

 

 

 

 


