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เงิน



ส
1 สลงึ   เท่ากบั 25 สตางค์   

25 สตางค์   เท่ากบั 1 บาท   

50 สตางค์   เท่ากบั 1 บาท   

100 สตางค์   เท่ากบั 1 บาท   



ส

เป็นจ านวนเงิน 2,833 บาท  50  สตางค์
เขยีนโดยการใช้จุด 2,833.50  บาท

อ่านว่า สองพนัแปดร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์



ส

เป็นจ านวนเงิน 1,655 บาท  75  สตางค์
เขยีนโดยการใช้จุด 1,655.75  บาท

อ่านว่า หน่ึงพนัหกร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์



ส

เป็นจ านวนเงิน 1,622 บาท
เขยีนโดยการใช้จุด 1,622.00  บาท

อ่านว่า หน่ึงพนัหกร้อยยีสิ่บสองบาท



ส
ตัวอย่าง

    ธนบัตรใบละห้าสิบบาท  2  ใบ  กบั ธนบัตรใบละ
ยีสิ่บบาท 3 ใบ  เป็นเงิน ................ บาท160

= 100 = 60



สตัวอย่าง
    ธนบัตรใบละหน่ึงพนับาท  1  ใบ  ธนบัตรใบละห้าร้อย  
3 ใบ  ธนบัตรใบละหน่ึงร้อย  3  ใบ  เหรียญสิบ  5 เหรียญ  
เหรียญ 25  สตางค์  8  เหรียญ  เป็นเงิน ................ บาท2,851

= 1,000

= 1,500

= 300

= 50

= 1



สนมยูเอชท ี 4  กล่อง  ราคา  38  บาท  75  สตางค์

ปลากระป๋องคร่ึงโหลราคา  61  บาท  25  สตางค์

น ้าอดัลมกระป๋องละ   15  บาท

38.75  บาท สามสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

61.25  บาท หกสิบเอด็บาทยีสิ่บห้าสตางค์

15.00  บาท สิบห้าบาท



ส



เฉลยค าตอบ

     1) สี่สิบห้าบาทห้าสบิสตางค์   =   45.50  บาท

     2) หกสบิสามบาทยี่สบิห้าสตางค์  =   63.25 บาท

     3) เจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์  =  76.75 บาท

     4) แปดสบิสองบาทห้าสบิสตางค์     =  82.50 บาท

     5) หนึง่ร้อยสามสบิสองบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์  =  132.75 บาท



ส่วนประกอบของบนัทึกรายรบั-รายจ่าย

วนั เดือน ปี รายการ
รายรบั

(บาท)

รายจ่าย

(บาท)

คงเหลือ

(บาท)

1 ส.ค. 57 พอ่ใหเ้งิน

แมใ่หเ้งิน

ซ้ือขนม

20.00

10.00

-

-

-

5.50

20.00

30.00

24.50

2 ส.ค. 57 พอ่ใหเ้งิน

ซ้ือขนม

20.00

-

-

12.00

44.50

32.50

บนัทึกรายรบั-รายจ่ายของเด็กหญิงชาลิสา เกตุเทียน

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2557

ช่ือเจา้ของบนัทึก

………………………………………………
……………………………………………....

บนัทึกรายรบั-รายจ่ายของเด็กหญิงชาลิสา เกตุเทียน

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายจ่าย

………….…………
เป็นจ านวนท่ีไดร้บัเขา้มา

เป็นจ านวนท่ีไดจ่้ายออกไปรายรบั

………….…………

ตอ้งมีการระบุวนัท่ีมี

การรบัเงินจ่ายเงิน

วนั เดือน ปี

……………………

……………………

……………………
…………………….

เป็นขอ้ความท่ีบ่งบอกการรบัเงิน หรือ

การใชเ้งินในแต่ละครัง้

รายการ

………….…………………

………………………………
………………………………

เป็นจ านวนเงินท่ีเหลือ

หลงัจากบวกรายรบัและ

หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายแลว้

คงเหลือ

………….…………

……………………
…………………….



รายการใดบา้งเป็นรายรบั-รายจ่าย

แมใ่หเ้งิน

ซ้ือสมุด

ซ้ือขนม

ขายลงักระดาษ

ซ้ือหนังสือนิทาน

ฝากธนาคาร

ซ้ือดินสอ

ใหเ้งินนอ้ง

พบัถุงกระดาษขาย

รับเงินบริจาค

ซ้ือของขวญัใหน้อ้ง

…………….................. 

…………….................. 

…………….................. 

…………….................. 

…………….................. 

…………….................. 

…………….................. 

…………….................. 

…………….................. 

…………….................. 

……………..................

2557

รายรบั

รายจ่าย

รายจ่าย

รายรบั

รายจ่าย

รายจ่าย

รายจ่าย

รายจ่าย

รายรบั

รายรบั

รายจ่าย



2557 บนัทึกรายรบั-รายจ่ายของเด็กชายประหยดั  มุ่งการดี

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีดงัรายการต่อไปน้ี

วนัท่ี 1 พ.ย. 54 คณุปู่ และคณุย่าใหเ้งิน     1,000  บาท

วนัท่ี 2 พ.ย. 54    ซ้ือไมแ้บดมินตนั 1 อนั         89  บาท

วนัท่ี 3 พ.ย. 54    ซ้ือสมุด  6 เล่ม                  84  บาท

                         น าเงินไปฝากธนาคาร          400  บาท

วนัท่ี 4 พ.ย.54     คณุพ่อและคณุแม่ใหเ้งิน       500  บาท

วนั เดือน ปี รายการ
รายรบั

(บาท)

รายจ่าย

(บาท)

คงเหลือ

(บาท)

บนัทึกรายรบั-รายจ่ายของเด็กชายประหยดั  มุ่งการดี

ตัง้แต่วนัท่ี 1 ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

1 พ.ย.54 คณุปู่ และคณุย่าใหเ้งิน 1,000 1,000

2 พ.ย.54 ซ้ือไมแ้บดมินตนั 1 อนั 89 911

3 พ.ย.54 ซ้ือสมุด 6 เล่ม 84 827

400 427น าเงินไปฝากธนาคาร

4 พ.ย.54 คณุพ่อและคณุแม่ใหเ้งิน 500 927

รวม 1,500 573 927

1,500

573

927



ตอบค าถาม
    1)  ช่ือบนัทกึนีค้ือ .......................................................

         วนั เดือน ปี ท่ีบนัทกึ  ..............................................

     2) วนัท่ี 1–4 พ.ย. 54 เด็กชายประหยดัมีรายรับทัง้หมด ............ บาท
          และรายจ่ายทัง้หมด ............... บาท

     3) วนัท่ี 3 พ.ย. 54 เด็กชายประหยดัมีเงินคงเหลือ ............. บาท 

     4) วนัท่ี 1–4 พ.ย. 54 เด็กชายประหยดัมีเงินคงเหลือ 

          .................... บาท  



เฉลยค าตอบ

1)  ช่ือบนัทกึนีค้ือ      เด็กชายประหยดัมุง่การดี

         วนั เดือน ปี ท่ีบนัทกึ     วนัท่ี 1 – 4 พฤศจิกายน 2554

     2) วนัท่ี 1–4 พ.ย. 54  เด็กชายประหยดัมีรายรับทัง้หมด   1,500   บาท
          และรายจ่ายทัง้หมด     573    บาท

     3) วนัท่ี 3 พ.ย. 54  เด็กชายประหยดัมีเงินคงเหลือ    427   บาท 

     4) วนัท่ี 1–4 พ.ย. 54  เด็กชายประหยดัมีเงินคงเหลือ 

          927   บาท  





ท า Mind Map
ส่วนประกอบของรายรับ - รายจ่าย

1. ช่ือเจ้าของบนัทกึ  เป็นบนัทกึรายรับ รายจ่ายของ ........

                              ตัง้แตว่นัท่ี ..... เดือน ........... พ.ศ. .......

2. วนั เดือน ปี ต้องมีการระบวุนัรับเงิน จ่ายเงิน

3. รายการ เป็นข้อความท่ีบง่บอกการรับเงินหรือการใช้จ่ายเงินในแตล่ะครัง้

4. รายรับ   เป็นจ านวนเงินท่ีได้รับเข้ามา

5. รายจ่าย เป็นจ านวนเงินท่ีได้จ่ายออกไป

6. คงเหลือ เป็นจ านวนเงินท่ีเหลือหลงัจากบวกรายรับ

                 และหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายแล้ว

   



แบบฝึกหดั

• ให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียนส าหรับสปัดาห์นีค้ะ่

     1) แบบฝึกหดั 12.5  การแลกเงิน (2)                                         

         ในหนงัสือเรียนหน้า 156 – 157 
     2) แบบฝึกหดั12.11.2  ข้อ 2  เขียนบนัทกึรายรับรายจา่ย

         ในหนงัสือเรียนหน้า 175

 “ ครูหวงัวา่นกัเรียนตัง้ใจท างานท่ีครูมอบหมายให้เป็นอย่างดี

      นะคะ ”         ขอบคณุนกัเรียนท่ีน่ารักทกุคนคะ่


