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 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  
รายการหนังสือที่ใช้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 (ILP 2)  
 ปีการศึกษา 2563  
   

ชื่อ______________________________ นามสกุล_____________________________ เลขประจำตัว___________ 
 

ที่ กลุ่มสาระ รายการ สำนักพิมพ์ 
ราคาหนังสือ 

หลังหักส่วนลด 
หมายเหต ุ

รายการหนังสือที่ใช้งบอุดหนุนเรียนฟรี 

1.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 
ภาษาพาที ป.5 

กระทรวงศึกษาธกิาร 72.00  

2.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 
วรรณคดีลำนำ ป.5 

กระทรวงศึกษาธกิาร 38.40  

3.  คณิตศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม1  
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 56.80  

4.  คณิตศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม2  
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 60.80  

5.  คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม1  
(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 40.80  

6.  คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม2 
 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 43.20  

7.  วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ป.5 เล่ม1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 54.40  

8.  วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ป.5 เล่ม2 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 52.00  

9.  สังคมศึกษา หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ป.5 

พว. 67.50  

10.  ภาษาไทย แบบฝึกหัดภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ทักษะภาษา ป.5 สกสค. 33.60  

11.  สุขศึกษาและพละ
ศึกษา 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5 พว. 64.50  

12.  ประวัติศาสตร์ หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ป.5 อจท. 37.50  

13.  วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยี ป.5 

สสวท. 79.20  

รวมรายการหนังสือที่ใช้งบอุดหนุนเรียนฟรี 700.70 
 

รัฐสนับสนุน 806.00   
จำนวนเงินที่ไม่ครบตามที่ได้รับเงินอุดหนุน 105.30  
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รายการหนังสือท่ีต้องซื้อเพิ่มเติม 

14.   แบบบันทึกกจิกรรมรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ป.5 เล่ม1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 83.00  

15.   แบบบันทึกกจิกรรมรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ป.5 เล่ม2 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 69.00  

16.   Come on Everyone Student book5  Build & Grow 425.00  

17.   Come on Everyone Workbook5  Build & Grow 165.00  

18.   แบบฝึกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล่ม1  
(เล่มคำศัพท,์เล่มแบบฝึกหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 225.00  

19.   แบบฝึกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล่ม2  
(เล่มคำศัพท,์เล่มแบบฝึกหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 225.00  

20.   Happy Chinese 2 Unit 1-4 (ฉบับถ่ายเอกสาร) NOCFL 70.00  

21.   My Learning Diary ของ Science Adventure Project 
(SAP) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 85.00  

22.   เอกสารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ เอกสาร
เสริมการวัดผล 

รร.ไผทอุดมศึกษา 320.00  

23.   ส่ืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา รร.ไผทอุดมศึกษา 580.00  

24.   ส่ืออุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ ลูกเสือ-เนตรนาร ี รร.ไผทอุดมศึกษา    230.00   

25.   เอกสารเสริมทักษะการเรียนรู้ และเอกสาร Little Book 
Explorer 

รร.ไผทอุดมศึกษา 140.00  

26.   My Spelling Test Book รร.ไผทอุดมศึกษา 20.00  

27.   สมุดภาษาจนี (เทอม 1,2) รร.ไผทอุดมศึกษา 50.00  

28.   ภาษาไทยเล่มอ่านพินิจ คิดหาคำตอบ ป.5 รร.ไผทอุดมศึกษา 15.00  

29.   คณิตคิดสนุก ป.5 เล่ม1  รร.ไผทอุดมศึกษา 55.00  

30.   คณิตคิดสนุก ป.5 เล่ม2  รร.ไผทอุดมศึกษา 55.00  

รวมค่าหนังสือที่ต้องชำระทั้งหมด 2,812.00  
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รายการที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 

 ป.5 (ILP 2) 
1.  คู่-เด่ียว 40 แผ่น 5 เล่ม ราคา 102.50 บาท 
2.  คู่-เด่ียว 60 แผ่น 2 เล่ม ราคา 49.00 บาท 
3.  คู่-เด่ียว 100 แผ่น 2 เล่ม ราคา 64.00 บาท 
4.  จดการบ้าน 60 แผ่น 1 เล่ม ราคา 26.00 บาท 

      รวม 241.50 บาท 

 

 รายการท่ี 1 รวม 700.70 บาท 
 รายการท่ี 2 รวม 2,812.00 บาท 
 รายการท่ี 3 รวม 241.50 บาท 
รวมยอดเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น รวม 3,754.20 บาท 

 

หมายเหตุ 
-  ค่าหนังสือแบบเรียนและค่าอุปกรณ์ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ีเมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ  

ในรายการที่ 1 และ 3 โรงเรียนจะจ่ายคืนแก่ผู้ปกครองตามจำนวนเงินท่ีได้รับอนุมัติของแต่ละระดับชั้น 
-  จำนวนเงินท่ีไม่ครบตามท่ีได้รับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจะต้องรวบรวมส่งคืนให้แก่รัฐบาล 

 

 

 


