
เรื่อง

การบวกและการลบจำนวนนับ

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
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กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒๕๕๒

แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่๖

เล่มที่๑

เรื่อง

การบวกและการลบจำนวนนับ

ชื่อ...........................................................นามสกุล.................................................................................

ชั้นประถมศึกษาปีที.่..............................................เลขที.่............................................................

โรงเรียน....................................................................................................................................................

อำเภอ.....................................................จังหวัด...................................................................................



กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ครั้งที่๑	 ๒๕๕๒	

จำนวนพิมพ	์ ๓๐,๐๐๐	เล่ม	

สงวนลิขสิทธิ	์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 	 กระทรวงศึกษาธิการ	

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด

	 ๗๙	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	๑๐๙๐๐	

	 โทร.	๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗	โทรสาร	๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑	

	 นายโชคดี	ออสุวรรณ	ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา	พ.ศ.	๒๕๕๒	



	 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 ๖	

เล่มที่	๑	 เรื่อง	การบวกและการลบจำนวนนับ	มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ผู้เรียน

บวกและลบจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 แบบฝึกฯ	 เล่มนี้มีจำนวน

ทั้งหมด	 ๒๔	 ชุด	 ประกอบด้วย	 การบวกจำนวนนับสองจำนวน	 มี	 ๘	 ชุด			

การลบจำนวนนับสองจำนวน	 มี	 ๘	 ชุด	 และการบวกจำนวนนับสามจำนวน		

มี	๘	ชุด	ใช้เวลาชุดละ	๓	นาที	

		 การทำแบบฝึกฯ	 ขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกฯ	 ในแต่ละชุด		

ตามเวลาที่กำหนด	 เมื่อตรวจคำตอบเสร็จแล้ว	 ให้นักเรียนนำคะแนนที่ได้

บันทึกลงในแบบบันทึกความก้าวหน้า	ซึ่งอยู่ท้ายแบบฝึกฯ	แต่ละเรื่อง	

	

คำชี้แจง



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

�

10
๑.	

๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๖.	

๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การบวกจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๑

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

 247 + 321 =

 193 + 806 =

3254+4138 =

3235+4526 =

4290+5378 =

7284+1662 =

3197+5334 =

5367+2578 =

7675+2168 =

4371+8356 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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๑๐.	

การบวกจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๒

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

 460 + 217 =

 328 + 420 =

2516+3428 = 

4235+2375 =

4468+3315 =

6463+2392 =

3591+5382 =

7463+1378 =

5495+3136 =

4629+8735 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การบวกจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๓

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

 474 + 323 =

 282 + 617 =

1209+4283 =

1335+4388 =

3541+1279 =

5238+2123 =

4573+3662 =

6372+2491 =

5286+3352 =

8480+3945 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การบวกจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๔

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

 371 + 305 =

 265 + 420 =

4283+1672 =

2529+4232 =

3597+4245 =

5987+2345 =

6246+2327 =

5626+3490 =

4268+5678 =

5673+7265 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การบวกจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๕

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

 238 + 620 =

 326 + 572 =

4694+1291 =

3498+2356 =

3776+2468 =

2153+4468 =

6376+1585 =

4516+3178 =

2628 +6134 =

6789+5198 = 



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การบวกจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๖

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

 537 + 150 =

 459 + 503 =

3592+2635 =

4185+3432 =

4317+3258 =

1271+6683 =

3199+5467 =

3596+4254 =

3876+5468 =

7308+4263 = 



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การบวกจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๗

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

 737 + 150 =

 360 + 417 =

1694+2754 =

3424+2298 =

4655+3946 =

3667+2526 =

6287+1304 =

5293+3561 =

8352+1589 =

6360+7148 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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๙.	
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การบวกจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๘

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

 261 + 726 =

 648 + 331 =

1456+4373 =

2346+4236 =

2638+5195 =

5383+2329 =

3524+4969 =

3683+5319 =

3692+5255 =

8582+3109 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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แบบบันทึกความก้าวหน้า

		 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	

		 ชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	เล่มที่	๑	

		 เรื่อง	การบวกจำนวนนับสองจำนวน		

จำนวนข้อที่ทำถูก	(คะแนน)	

10	

9	

8	

7	

6	

5	

4	

3	

2	

1	

0	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ชุดที่	





แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๖.	

๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การลบจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๑

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลลบ 

 234 – 123 =

3768–1235 =

3573–2456 =

4582–1465 =

4656–2374 =

5625–2542 =

5248–3546 =

7465–3579 =

7922–4495 =

8435–5766 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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๕.	

๖.	

๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การลบจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๒

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลลบ

 587 – 246 =

2756–1635 =

5769–3478 =

6318–4245 =

6571–5236 =

7683–4624 =

7802–5346 =

8462–7552 =

8621–4748 =

9703–4836 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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๗.	
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๙.	

๑๐.	

การลบจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๓

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลลบ 

 653 – 411 =

4675–3517 =

5684–3420 =

6514–1736 =

6648–3475 =

6758–4639 =

7486–6792 =

8461–7284 =

9532–8643 =

9613–4824 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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๑๐.	

การลบจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๔

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลลบ 

 598 – 471 =

3664–1659 =

4713–2152 =

5349–3135 =

5367–3756 = 

5687–4639 =

6531–5142 =

8426–7354 =

8437–4648 =

9436–8467 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การลบจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๕

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลลบ

 350 – 210 =

3625–2514 =

4457–3128 =

5471–3256 =

6316–4254 =

7561–6270 = 

7640–1053 =

8142–5679 =

8248–5614 =

9642–7758 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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๑๐.	

การลบจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๖

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลลบ

 632 – 411 =

4368–1234 =

4534–3517 =

5937–2664 =

6340–4126 =

6853–5067 =

7656–6724 =

8475–3183 =

8364–4576 =

9127–8869 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การลบจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๗

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลลบ

 354 – 251 =

3264–2135 =

3529–1067 =

4570–3126 =

5698–3534 =

6423–4287 =

7285–2643 =

8546–5689 =

8867–5494 =

9427–6638 =

 



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การลบจำนวนนับสองจำนวน

ชุดที่๘

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลลบ

 250 – 140 =

3452–2341 =

4356–2188 =

4632–1227 =

5985–4716 =

7596–2785 =

8518–6234 =

8744–5867 =

8850–6482 =

9167–6588 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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แบบบันทึกความก้าวหน้า

		 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	

		 ชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	เล่มที่	๑	

		 เรื่อง	การลบจำนวนนับสองจำนวน	

	

จำนวนข้อที่ทำถูก	(คะแนน)	
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แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

10
๑.	

๒.	

๓.	

๔.	
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๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การบวกจำนวนนับสามจำนวน

ชุดที่๑

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

11+32+89 =

12+66+34 =

13+54+37 =

35+22+25 =

38+22+35 =

45+41+55 =

49+31+16 =

51+17+29 =

57+64+36 =

85+54+15 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การบวกจำนวนนับสามจำนวน

ชุดที่๒

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

24+39+76 =

29+55+15 =

31+19+44 =

38+22+65 =

42+28+39 =

47+34+26 =

49+51+72 =

52+48+17 =

67+23+36 =

76+11+89 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑
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การบวกจำนวนนับสามจำนวน

ชุดที่๓

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

16+34+28 =

24+51+49 =

25+35+42 =

27+73+19 =

36+25+64 =

38+64+32 =

41+37+29 =

43+24+17 =

68+37+32 =

75+42+25 =

 



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

10
๑.	

๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๖.	

๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การบวกจำนวนนับสามจำนวน

ชุดที่๔

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

17+83+64 =

24+38+46 =

29+37+43 =

33+45+15 =

38+44+12 =

48+35+65 =

54+46+44 =

61+39+35 =

72+74+28 =

91+19+23 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

10
๑.	

๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๖.	

๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การบวกจำนวนนับสามจำนวน

ชุดที่๕

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

15+54+45 =

21+36+79 =

25+48+35 =

26+34+84 =

38+62+53 =

42+63+37 =

45+55+68 =

52+23+37 =

53+46+17 =

64+28+36 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

10
๑.	

๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๖.	

๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การบวกจำนวนนับสามจำนวน

ชุดที่๖

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

16+34+28 =

23+77+28 =

31 +29+37 =

32+47+68 =

34+68+16 =

39+61+74 =

42+56+28 =

46+37+43 =

65+15+34 =

63+56+37 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

10
๑.	

๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๖.	

๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การบวกจำนวนนับสามจำนวน

ชุดที่๗

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

15+38+45 =

27+67+73 =

32+25+48 =

43+62+57 =

48+33+22 =

53+27+59 =

59+47+41 =

63+24+36 =

68+41+32 =

73+44+56 = 

 



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

10
๑.	

๒.	

๓.	

๔.	

๕.	

๖.	

๗.	

๘.	

๙.	

๑๐.	

การบวกจำนวนนับสามจำนวน

ชุดที่๘

เวลา...................................ถึง...................................วันที.่............/............./.............

จงหาผลบวก

18+42+31=

26+27+54 =

32+28+43 =

35+46+54 =

43+19+31 =

49+37+23 =

55+45+62 =

58+52+63 =

69+31+39 =

83+57+18 =



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

แบบบันทึกความก้าวหน้า

		 แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	

		 ชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	เล่มที่	๑	

		 เรื่อง	การบวกจำนวนนับสามจำนวน		

จำนวนข้อที่ทำถูก	(คะแนน)	

10	

9	

8	

7	

6	

5	

4	

3	

2	

1	

0	
	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 ชุดที่	





แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

ที่ปรึกษา

	 ๑.	 คุณหญิงกษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา		

	 	 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

	 ๒.	 นายสมเกียรติ	ชอบผล	 	

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

		 ๓.	 นายวินัย	รอดจ่าย	 	

	 	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ๑.	 นายสุชาติ	วงศ์สุวรรณ	 	

	 	 ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้	

	 ๒.	 นางสาววันทยา	วงศ์ศิลปภิรมย์	 	

	 	 ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา	

		 ๓.	 นางเบญจลักษณ์	น้ำฟ้า	 	

	 	 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	

		 ๔.	 นางสาววีณา	อัครธรรม	 	

	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้	

		 ๕.	 รศ.ดร.จิราภรณ์	ศิริทวี	 	

	 	 ข้าราชการบำนาญ	

	 	 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		

		 	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา	

คณะทำงาน



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

		 ๖.	 รศ.ประพนธ์	จ่ายเจริญ	

	 	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร		

	 	 (ฝ่ายประถม)	

		 ๗.		รศ.พัชรี	วรจรัสรังสี	 	

	 	 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

	 	 ฝ่ายประถม	

	 ๘.	 นายหฤษฎ์พันธุ์	ปรีชพันธุ์	 	

	 	 บริษัท	คุมอง	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

ผู้รับผิดชอบโครงการ

	 กลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้	สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา		

		 ๑.	 นางสาวกัญนิกา	พราหมณ์พิทักษ	์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้	

	 ๒.	 นางสาวศรินทร	เศรษฐการุณย์	 นักวิชาการศึกษา	

	 ๓.	 นางสาววรณัน	ขุนศรี	 นักวิชาการศึกษา		

		 ๔.	 นางผาณิต	ทวีศักดิ์	 นักวิชาการศึกษา	

	 ๕.	 นางบุษริน	ประเสริฐรัตน์	 นักวิชาการศึกษา	

		 ๖.		นางสาวเปรมวดี	ศรีธนพล	 นักวิชาการศึกษา	

		 ๗.		นางสาวภัทรา	สุวรรณบัตร	 นักวิชาการศึกษา	

		 ๘.		นางสาวจรูญศรี	แจบไธสง	 นักวิชาการศึกษา	



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

�0

ผู้เขียน

	 ๑.	 นางประณิตา	อุทาน	 	

	 	 ข้าราชการบำนาญ	

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	๑	

		 ๒.	 นางวรรณะ	คนซื่อ	 	

	 	 ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ		

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	๑	

	 ๓.	 นางนารี	เพชรสัมฤทธิ์	 	

	 	 ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์		

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	๑	

	 ๔.	 นางอรนุช	วงษ์ประยูร	 	

	 	 ครูโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม		

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร	เขต	๑	

	 ๕.	 นางเพลินพิศ	อยู่สำแดงกิจ	 	

	 	 ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา		

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	๑	

		 ๖.	 นางสุวรรณี	หมั่นสระเกษ	 	

	 	 ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา	

		 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	๑	

		 ๗.		นางสาวสมนึก	ปัญญาพร	 	

	 	 ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัว	(เทพวิทยาคม)		

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	๓	



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

	 ๘.	 นายจักรกฤช	ปรุงศิลป์	 	

	 	 ครูโรงเรียนบ้านหนองพลวง	

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา	เขต	๕	

ผู้ปรับปรุงแบบฝึก

		 ๑.	 นางประณิตา	อุทาน		

	 	 ข้าราชการบำนาญ	

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	๑	

		 ๒.	 นางวรรณะ	คนซื่อ	 	

	 	 ครูโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ		

		 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	๑	

	 ๓.	 นางนารี	เพชรสัมฤทธิ์	 	

	 	 ครูโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์	

		 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์	เขต	๑	

	 ๔.		นางบุญชู	สุเมผา		

	 	 ครูโรงเรียนบ้านยา		

	 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	เขต	๓	

		 ๕.		นางนิศารัตน์	นวลประจักษ์		

	 	 ครูโรงเรียนศรีขวัญเมือง		

		 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี	เขต	๓	

	 ๖.		นายประเชิญ	ภาคสวัสดิ์		

	 	 ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์		

		 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา	เขต	๑	 	



แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว	 	
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖เล่มที่๑

��

	 ๗.		นายสุพรรณ	วะโร		

	 	 ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า		

		 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี	เขต	๑	

	 ๘.		นายสุทธิพงษ์	โคตรผาย		

	 	 ครูโรงเรียนนายอวัฒนา		

		 	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	เขต	๑	

ผู้บรรณาธิการและจัดทำฉบับสมบูรณ์

	 ๑.	 นางสาวกัญนิกา	พราหมณ์พิทักษ์	 	

	 	 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	

	 ๒.	 นางสาววรณัน	ขุนศรี	 	

	 	 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	 	

ผู้จัดพิมพ์ต้นฉบับ

	 นางสาววรณัน	ขุนศรี	 	

	 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา		
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