
  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1- ป.6 
 
 

ที ่ รายการหนังสือ 
จ านวน/

เล่ม 
ราคา/บาท รวม/บาท 

1 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ (สสวท.) ป.1 78 57     4,446  
2 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ป.1 78 43     3,354  
3 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท.) ป.1 75 29     2,175  
4 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ (สสวท.) ป.2 71 57     4,047  
5 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ป.2 71 32     2,272  
6 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท.) ป.2 71 27     1,917  
7 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ (สสวท.) ป.3 73 54     3,942  
8 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ป.3 73 25     1,825  
9 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท.) ป.3 73 30     2,190  
10 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ (สสวท.) ป.4 64 48     3,072  
11 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ป.4 64 24     1,536  
12 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท.) ป.4 64 28     1,792  
13 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ (สสวท.) ป.5 76 65     4,940  
14 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ป.5 76 27     2,052  
15 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท.) ป.5 76 35     2,660  
16 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ (สสวท.) ป.6 67 63     4,221  
17 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท.) ป.6 67 37     2,479  
18 แบบฝึกหัดสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท.) ป.6 67 30     2,010  
 รวมเป็นเงิน     (ห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)     50,930 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1- ป.6 
 

ที่ รายการหนังสือ จ านวน/
เล่ม 

ราคา/บาท รวม/บาท 

1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 
(กระทรวง) ป.1 

78 55     4,290  

2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 
(กระทรวง) ป.1 

78 35     2,730  

3 แบบฝึกหัดคัดไทย ประถมศึกษา เล่ม 1 (วพ.) ป.1 78 34     2,652  
4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 

(กระทรวง) ป.2 
71 69     4,899  

5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 
(กระทรวง) ป.2 

71 39     2,769  

6 แบบฝึกหัดคัดไทย ประถมศึกษา เล่ม 1 (วพ.) ป.2 71 34     2,414  
7 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 

(กระทรวง) ป.3 
73 70     5,110  

8 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 
(กระทรวง) ป.3 

73 50     3,650  

9 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 
(กระทรวง) ป.4 

64 75     4,800  

10 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 
(กระทรวง) ป.4 

64 50     3,200  

11 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 
(กระทรวง) ป.5 

76 85     6,460  

12 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 
(กระทรวง) ป.5 

76 45     3,420  

13 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 
(กระทรวง) ป.6 

67 85     5,695  

14 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 
(กระทรวง) ป.6 

67 58     3,886  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ชั้น ป.1- ป.6 
 

 
ที่ รายการหนังสือ จ านวน/

เล่ม 
ราคา/บาท รวม/บาท 

1 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง
วิทยาศาสตร์  (อจท.) ป.1 

78 92 7,176 

2 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง
วิทยาศาสตร์  (อจท.) ป.2 

71 92 6,532 

3 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง
วิทยาศาสตร์  (อจท.) ป.3 

73 105 7,665 

4 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง
วิทยาศาสตร์  (อจท.) ป.4 

64 105 6,720 

5 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง
วิทยาศาสตร์  (อจท.) ป.5 

76 112 8,512 

6 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง
วิทยาศาสตร์  (อจท.) ป.6 

67 112 7,504 

 รวมเป็นเงิน          (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน)   44,109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.1- ป.6 
 
 

ที่ รายการหนังสือ จ านวน/เล่ม ราคา/บาท รวม/บาท 
1 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร

แกนกลางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท.) ป.1 
78 79 6,162 

2 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางประวัติศาสตร์ (อจท.) ป.1 

78 48 3,744 

3 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท.) ป.2 

71 79 5,609 

4 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางประวัติศาสตร์ (อจท.) ป.2 

71 50 3,550 

5 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท.) ป.3 

73 79 5,767 

6 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางประวัติศาสตร์ (อจท.) ป.3 

73 55 4,015 

7 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท.) ป.4 

64 105 6,720 

8 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางประวัติศาสตร์ (อจท.) ป.4 

64 50 3,200 

9 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท.) ป.5 

76 105 7,980 

10 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางประวัติศาสตร์ (อจท.) ป.5 

76 60 4,560 

11 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท.) ป.6 

67 105 7,035 

12 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางประวัติศาสตร์ (อจท.) ป.6 

67 60 4,020 

 รวมเป็นเงิน      (หกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสองบาท
ถ้วน) 

  62,362 

  
  

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้น ป.1- ป.6 
 
 

ที่ รายการหนังสือ จ านวน/เล่ม ราคา/บาท รวม/บาท 

1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ (วพ.)  ป.1 78 58 4,524 

2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ (วพ.)  ป.2 71 58 4,118 

3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ (วพ.)  ป.3 73 58 4,234 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ (วพ.)  ป.4 64 60 3,840 

5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ (วพ.)  ป.5 76 60 4,560 

6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ (วพ.)  ป.6 67 60 4,020 

 รวมเป็นเงิน   (สองหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)   25,296 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ชั้น ป.1- ป.6 
 
 

ที่ รายการหนังสือ จ านวน/เล่ม ราคา/บาท รวม/บาท 
1 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร

แกนกลางสุขศึกษาและพลศึกษา   (อจท.)  ป.1 
78 60 4,680 

2 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสุขศึกษาและพลศึกษา   (อจท.)  ป.2 

71 65 4,615 

3 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสุขศึกษาและพลศึกษา   (อจท.)  ป.3 

73 65 4,745 

4 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสุขศึกษาและพลศึกษา   (อจท.)  ป.4 

64 65 4,160 

5 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสุขศึกษาและพลศึกษา   (อจท.)  ป.5 

76 65 4,940 

6 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐานชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางสุขศึกษาและพลศึกษา   (อจท.)  ป.6 

67 65 4,355 

 รวมเป็นเงิน      (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)   27,495 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้น ป.1- ป.6 
 
 

ที่ รายการหนังสือ จ านวน/เล่ม ราคา/บาท รวม/บาท 
1 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร

แกนกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อจท.) ป.1 
78 60 4,680 

2 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อจท.) ป.2 

71 70 4,970 

3 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อจท.) ป.3 

73 70 5,110 

4 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อจท.) ป.4 

64 75 4,800 

5 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อจท.) ป.5 

76 80 6,080 

6 สื่อการเรียนรู้รายวิชาพ้ืนฐาน ชุดแม่บทมาตรฐาน หลักสูตร
แกนกลางการงานอาชีพและเทคโนโลยี  (อจท.) ป.6 

67 85 5,695 

 รวมเป็นเงิน       (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)   31,335 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้น ป.1- ป.6 
 
 

ที่ รายการหนังสือ จ านวน/
เล่ม 

ราคา/บาท รวม/บาท 

1 แบบฝึกทักษะคัดอังกฤษ ชุด Smart  Handwriting  (อจท.) ป.1 78 42 3,276 

2 แบบฝึกทักษะคัดอังกฤษ ชุด Smart  Handwriting  (อจท.) ป.2 71 42 2,982 

 รวมเป็นเงิน        (หกพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)   6,258 
 


