
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานการจัดซื้อหนังสือเรียน  
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปีงบประมาณ.พ.ศ. 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

       ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑  สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวน 254 รายการ ซึ่งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระส าคัญของรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะงานจัดซื้อหนังสือเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

       ๑. ความเป็นมา 

       โรงเรียนเทศบาล ๑  สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานค่าหนังสือ
เรียน กรอบวงเงินค่าหนังสือเรียนตามเกณฑ์ และจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีมติให้จัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมส าหรับการจัดซื้อหนังสือเรียน ให้เพียงพอต่อความต้องการส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
จากเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
โรงเรียนจึงต้องด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 

       ๒.วัตถุประสงค์ 

       เพ่ือจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ของโรงเรียนเทศบาล ๑  สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ 

       ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

       ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหนังสือและแบบฝึกหัด 
       ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

       ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้า 
เสนอราคาให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 

       ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

       ๓.๕ ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงรายบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 
พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้ 

๓.5.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๓.5.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด 
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP ) ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 



๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 

ที ่ รายการ จ านวน (เล่ม) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1 หนังสือเรียนภาษาพาที (กท) 110 
2 หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า (กท) 80 
3 แบบฝึกหัดทักษะภาษาเพ่ือชีวิต  เล่ม 1 (กท) 100 
4 แบบฝึกหัดทักษะภาษาเพ่ือชีวิต เล่ม 2 (กท) 80 
5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 86 
6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 86 
7 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 110 
8 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 110 
9 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม ๑ (อจท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 80 

10 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม ๒ (อจท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 86 
11 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 86 
12 หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ (อจท) 86 
13 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา (อจท)  80 
14 หนังสือเรียน say Hello 1 108 
15 แบบฝึกหัด say Hello 1 108 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ESM 
16 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 26 
17 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 26 
18 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาเล่ม 1 26 
19 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษาเล่ม 2 26 
20 Let's go1 4th edition (Student Book) 26 
21 Let's go1 4th edition (Work Book) 26 
22 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษาฯ ป.1 ฉบับ อญ. (ฉบับปรับปรุง 60) 26 
23 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1 ฉบับ อญ. (ฉบับปรับปรุง 60) 26 
24 หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.1 (ฉบับปรับปรุง 60) 26 
25 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 26 
26 แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 (ฉ.ปรับปรุง 60) 26 
27 หนังสือเรียนภาษาพาที (กท) 102 
28 หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า (กท) 25 
29 แบบฝึกหัดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา (กท) 102 
30 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 45 
31 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 102 
32 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 102 
33 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 102 
34 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Say Hello (MAC) 102 
35 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Say Hello (MAC) 102 



ที ่ รายการ จ านวน (เล่ม) 
 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  

36 หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MAC) 25 
37 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ (อจท) 45 
38 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 25 
39 หนังสือเรียนศิลปะ (พว) 25 
40 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา (อจท) 25 
41 หนังสือเรียนการงานอาชีพ (อจท) 45 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ESM 
42 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 28 
43 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 28 
44 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 28 
45 Let's go2 4th edition (Student Book) 28 
46 Let's go2 4th edition (Work Book) 28 
47 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ฉบับ อญ. (หลักสูตร 

2551 ฉบับปรับปรุง 60) 
28 

48 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.2 ฉบับ อญ. (ฉบับปรับปรุง 60) 28 
49 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 ฉบับ อญ. (ฉบับปรับปรุง 60) 28 
50 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 28 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
51 หนังสือเรียนภาษาพาที (กท) 117 
52 หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า (กท) 95 
53 แบบฝึกหัดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา (กท) 135 
54 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (พว) 45 
55 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 (อจท) 55 
56 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 (อจท) 65 
57 แบบฝึดหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 (อจท) 135 
58 แบบฝึดหัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 (อจท) 135 
59 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท)  85 
60 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท) 85 
61 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท) 135 
62 แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท) 135 
63 หนังสือเรียนวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ Student's book new say Hello 3 135 
64 แบบฝึกหัดวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ Student's book new say Hello 4 135 
65 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา (พว) 75 
66 หนังสือเรียนศิลปะ (พว) 75 
67 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ (พว) 55 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ESM 
68 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 25 
69 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 25 



ที ่ รายการ จ านวน (เล่ม) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ESM (ต่อ) 

70 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 25 
71 Let's go3 4th edition (Student Book) 25 
72 Let's go3 4th edition (Work Book) 25 
73 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 ฉบับ อญ. (ฉบับปรับปรุง 60) 25 

74 หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.3 (ฉบับปรับปรุง 60) 25 
75 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 25 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
76 Happy Campers 4 (สกสค) 148 
77 Happy Campers 4 Skill book (สกสค) 148 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4  (AP) 20 
79 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1  18 
80 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 58 
81 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 58 
82 หนังสือเรียนภาษาพาที (กท) 90 
83 หนังสือเรียนวรรณคดีล าน า (กท) 90 
84 แบบฝึกหัดทักษะภาษา 118 
85 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 58 
86 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ (อจท) 55 
87 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง 4 (อจท) 148 
88 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 148 
89 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 148 
90 หนังสือเรียนรายวิชาศิลปะ (พว) 53 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ESM  
91 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 29 
92 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 29 
93 Let's go4 4th edition (Student Book) 29 
94 Let's go4 4th edition (Work Book) 29 

95 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 29 

96 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 29 
97 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 29 
98 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีวิทยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

4 (ฉ.ปรับปรุง 60) 
29 

99 หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 29 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

100 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Happy campers 5 (สกสค) 165 
101 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Happy campers 5 (สกสค) 165 
102 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 27 



ที ่ รายการ จ านวน (เล่ม) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ต่อ) 

103 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 32 
104 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท ฉ.ปรับปรุง 60) 135 
105 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ 5  (อจท) 105 
106 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 5 (อจท) 95 
107 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทัศนศิลป์ (อจท) 85 
108 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานดนตรี-นาฏศิลป์ (อจท) 85 
109 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา  (อจท) 85 
110 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า (กท) 45 
111 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที (กท) 140 
112 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา (กท) 165 
113 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม ๑ (สสวท ฉ.ปรับปรุง 60) 165 
114 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท ฉ.ปรับปรุง 60) 165 
115 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) (สสวท ฉ.ปรับปรุง 60) 105 
116 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพ (อจท) 115 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ESM 
117 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 27 
118 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 27 
119 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 27 
120 Let's go5 4th edition (Student Book) 27 
121 Let's go5 4th edition (Work Book) 3 
122 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 27 
123 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 27 
124 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 27 
125 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 27 
126 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 27 
127 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 27 
128 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.5 ฉบับ อญ. (ฉบับปรับปรุง 60) 27 
129 หนังสือเรียนแม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.5 (ฉบับปรับปรุง 60) 27 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
130 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง) 82 
131 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท ฉ.ปรับปรุง) 82 
132 Say Hello 6 Student' book (แม็ค) 72 
133 New Say Hello 6 Workbook (แม็ค) 132 
134 หนังสือเรียนพ้ืนฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อจท) 92 
135 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ (อจท) 92 
136 หนังสือเรียนการงานอาชีพ 82 
137 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 60 
138 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 (อจท ฉ.ปรับปรุง) 52 



ที ่ รายการ จ านวน (เล่ม) 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ต่อ) 

139 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เล่ม ๒ (อจท ฉ.ปรับปรุง) 52 
140 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา (อจท) 82 
141 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ (อจท) 62 
142 หนังสือเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ (อจท) 62 
143 แบบฝึกหัดทักษะภาษาเพ่ือชีวิต (กท) 132 
144 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง (อจท) 82 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ESM 
145 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที 23 
146 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต วรรณคดีล าน า 23 
147 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา 23 
148 Let's go6 4th edition (Student Book) 23 
149 Let's go6 4th edition (Work Book) 23 
150 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 23 
151 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 23 
152 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 23 
153 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 23 
154 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยีวิทยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 (ฉ.ปรับปรุง 60) 
23 

155 หนังสือกิจกรรม รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 23 
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

156 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา  140 
157 แบบฝึกสมรรถนะและการคิดภาษา 212 
158 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ 120 
159 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ (พว ฉ.ปรับปรุง ๖๐) 152 
160 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)  132 
161 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิด (เทคโนโลยี) 212 
162 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง 60) 112 
163 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สสวท ฉ.ปรับปรุง 60) 112 
164 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ Access 1 120 
165 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  105 
166 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานพระพุทธศาสนา  105 
167 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพ 132 
168 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง 1-2 132 
169 หนังสือสุขศึกษา  65 
170 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ (อจท) 122 
171 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 60 
172 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 110 
173 แบบฝึกสมรรถะและการคิดภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 210 



ที ่ รายการ จ านวน (เล่ม) 
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

174 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 210 
175 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
210 

176 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ชุดเพ่ิมศักยภาพหน้าที่พลเมือง 3-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 
177 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมในการ

ด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
145 

178 หนังสือคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.2 เล่ม 1 210 
179 หนังสือคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.2 เล่ม 2 210 
180 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1  100 
181 หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 90 
182 หนังสือเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 160 
183 หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 105 
184 หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 120 
185 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 130 
186 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ Access Student's Book ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 129 

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
187 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา  60 
188 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ 60 
189 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 60 
190 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 60 
191 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1              (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 85 
192 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2              (สสวท. ฉ.ปรับปรุง 60) 85 
193 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ Access 3 Student's Book     (อจท.) 150 
194 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ Access 3 Student's Book     (อจท.) 210 
195 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม              (อจท. ฉ.ปรับปรุง 60) 120 
196 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา  110 
197 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์  115 
198 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 210 
199 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ 140 
200 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพ 175 

สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) 
201 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 (สสวท.) 40 
202 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.4 (สสวท.) 30 
203 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ม.4 (สสวท.) 41 
204 หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 (อจท) 24 
205 หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม.4-6 (อจท) 100 
206 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) สสวท. 22 
207 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ม.4 (สสวท.) 70 



ที ่ รายการ จ านวน (เล่ม) 
สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) (ต่อ) 

208 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม ๒ ม.4 (สสวท.) 70 
209 หนังสือเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 ม.๔ (สสวท.) 25 
210 หนังสือรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1 (แม็ค) 100 
211 หนังสือรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม ๒ (แม็ค) 100 
212 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วิทยาการค านวณ) ม.๕ (อจท) 15 
213 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ  เล่ม 1 (สสวท.) 54 
214 หนังสือเรียนรายวิชาเคมี เล่ม 1  ม. 4 (สสวท.) 15 
215 หนังสือเรียนรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม เล่ม ๒  ม. 4 (สสวท.) 30 
216 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ม. ๔ (อจท) 35 
217 แบบฝึกสมรรถนะการคิดภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา ม. 4 (อจท) 35 
218 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม. 4 (อจท) 40 

สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5) 
219 หนังสือเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 (อจท) 15 
220 หนังสือเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ ม.4-6 (อจท) 35 
221 หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ม.4-6 (อจท) 45 
222 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.๕ (สสวท.) 10 
223 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.๕ (สสวท.) 10 
224 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ม.๕ (สสวท.) 10 
225 หนังสือรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม ๓ ม.๕ (สสวท.) 9 
226 หนังสือรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม ๔ ม.๕ (สสวท.) 15 
227 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาเล่ม ๓ ม.๕(สสวท.) 45 
228 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาเล่ม ๔ ม.๕(สสวท.) 45 
229 หนังสือเรียนรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม เล่ม ๓  ม. ๕ (สสวท.) 26 
230 หนังสือเรียนรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม เล่ม ๔  ม. ๕ (สสวท.) 10 
231 หนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา ม. ๕ (อจท) 15 
232 แบบฝึกสมรรถนะการคิดภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษา ม. ๕ (อจท) 15 
233 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม. ๕ (อจท) 25 

234 แบบฝึกสมรรถนะการคิดวรรณคดีและวรรณกรรม ม. ๕ (อจท) 25 

235 หนังสือเรียนการเขียนในชีวิตประจ าวัน ม.๔-๖ (อจท) 45 
236 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ Upstream ๕ Student’s Book ม.๕ (อจท) 35 

สายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
237 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.๖ (สสวท.) 36 
238 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ม.๖ (สสวท.) 35 
239 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ เล่ม ๒ ม.๖ (สสวท.) 34 
240 หนังสือเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา ม.4-6 (อจท) 55 
241 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา เล่ม ๕ ม.๖ (สสวท.) 45 
242 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา เล่ม ๖ ม.๖ (สสวท.) 45 
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