
ศึกษาภณัฑ์พาณิชย์

             

กล่อง/หอ่ ราคาขาย

(เล่ม) เล่มละ

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1
กลุ่มวิชาภาษาไทย

1 9786163178350 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ววิธิภาษา ม .1 70.00    

2 9786163178367 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วรรณคดีวจิกัษ ์ม .1 58.00    

หนังสือเรียนกลุ่มวิชาคณติศาสตร์  (ฉบบัปรับปรุง 2560)

3 9786163629968 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์ ม .1 เล่ม 1 113.00   

4 9786163629975 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์ ม .1 เล่ม 2 50 98.00    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิทยาศาสตร์

5 9786165760072 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีม .1 เล่ม 1 89.00    

6 9786165760096 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีม .1 เล่ม 2 86.00    

เทคโนโลยี

7 9786165760133 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ีม .1 (วทิยาการค านวณ) 60 82.00    

8 9786165760188 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ีม .1 (การออกแบบและเทคโนโลยี ) 72.00    

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

สนพ. Macmillan

9 9786164612211 หนังสือเรียนพืน้ฐานภาษาองักฤษ  Go Beyond 1 ม.1 70 185.00   

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาจีน)

10 9786164610873 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 1 ม.ต้น 65 149.00   

11 9786164610880 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 2 ม.ต้น 65 161.00   

12 8850526043171 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 1 ม.ต้น 120 72.00    

13 8850526043188 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 2 ม.ต้น 110 96.00    

                                                                   วันที่……เดอืน....................พ.ศ.................
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กล่อง/หอ่ ราคาขาย

(เล่ม) เล่มละ

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

14 9786163175564 หนังสือเรียนพืน้ฐาน พระพทุธศาสนา ม .1 40 74.00    

15 9786163175328 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม .1 45 49.00    

16 9786163178251 หนังสือเรียนพืน้ฐาน อสิลามศึกษา ม .1 120 34.00    

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

17 9786164610514 หนังสือเรียนพืน้ฐาน หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคมเศรษฐศาสตร์และ

ภมูิศาสตร์ ม.1

60 91.00    

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

18 9786163175755 หนังสือเรียนพืน้ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .1 40 67.00    

กลุ่มวิชาการงานอาชพี ตน้ฉบบั อค . (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

19 9786164610750 หนังสือเรียนพืน้ฐาน การด ารงชีวติกบัอาชีพ  ม .1 100 60.00    

กลุ่มวิชาศิลปะ

20 9786163176189 หนังสือเรียนพืน้ฐาน นาฏศิลป ์ม .1 130 41.00    

21 9789740162582 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์ม .1 (อค.) 90 85.00    

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่2
กลุ่มวิชาภาษาไทย

1 9786163178374 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ววิธิภาษา ม .2 83.00    

2 9786163178381 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วรรณคดีวจิกัษ ์ม .2 55 56.00    

หนังสือเรียนกลุ่มวิชาคณติศาสตร์  (ฉบบัปรับปรุง 2560)

3 9786163629982 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์ ม .2 เล่ม 1 40 123.00   

4 9786163629999 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์ ม .2 เล่ม 2 45 114.00   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิทยาศาสตร์

5 9786165760089 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีม .2 เล่ม 1 112.00   

6 9786165760119 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีม .2 เล่ม 2 107.00   

เทคโนโลยี

7 9786165760102 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ีม .2 (วทิยาการค านวณ) 69.00    

8 9786165760195 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ีม .2 (การออกแบบและเทคโนโลยี ) 53.00    

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

สนพ. Macmillan

9 9786164612204 หนังสือเรียนพืน้ฐานภาษาองักฤษ  Go Beyond 2 ม.2 55 217.00   

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาจีน)

10 9786164610903 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี สัมผัสภาษาจนี เล่ม 3 ม.ต้น 65 245.00   

11 9786163179630 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี สัมผัสภาษาจนี เล่ม 4 ม.ต้น 50 305.00   

12 8850526041290 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี สัมผัสภาษาจนี เล่ม 3 ม.ต้น 150 95.00    

13 8850526031826 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี สัมผัสภาษาจนี เล่ม 4 ม.ต้น 130 95.00    

รวม 

ลด 

คงเหลือ 

ที่ รหสัสินค้า รายการ จ านวน รวมเงนิ
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กล่อง/หอ่ ราคาขาย

(เล่ม) เล่มละ

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

14 9786163175571 หนังสือเรียนพืน้ฐาน พระพทุธศาสนา ม .2 35 92.00    

15 9786163175366 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม .2 35 93.00    

16 9786163175274 หนังสือเรียนพืน้ฐาน หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม .2 50 126.00   

17 9786163178268 หนังสือเรียนพืน้ฐาน อสิลามศึกษา ม .2 120 35.00    

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

18 - หนังสือเรียนพืน้ฐาน หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคมเศรษฐศาสตร์และ

ภมูิศาสตร์ ม.2

- -        

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

19 9786163175762 หนังสือเรียนพืน้ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .2 80 58.00    

กลุ่มวิชาการงานอาชพี ตน้ฉบบั อค . (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

20 9786163177773 หนังสือเรียนพืน้ฐาน การสร้างอาชีพเพือ่ครอบครัว ม .2 170 108.00   

กลุ่มวิชาศิลปะ

21 9789740195351 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์ม .2 (อค.) 80 195.00   

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3
กลุ่มวิชาภาษาไทย

1 9786163178398 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ววิธิภาษา ม .3 78.00    

2 9786163178558 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วรรณคดีวจิกัษ ์ม .3 60 56.00    

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

3 9786163629135 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์  ม .3 เล่ม 1 50 103.00   

4 9786163629203 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์  ม .3 เล่ม 2 50 103.00   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิทยาศาสตร์

5 9786163629159 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ม .3 เล่ม 1 110.00   

6 9786163629180 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ม .3 เล่ม 2 91.00    

เทคโนโลยี

7 9786163629265 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ี ม .3 (วทิยาการค านวณ) 67.00    

8 9786163629289 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ีม .3 (ออกแบบ และเทคโนโลยี) 49.00    

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

9 9786164612228 หนังสือเรียนพืน้ฐานภาษาองักฤษ  Go beyond 3 ม.3 217.00   

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาจีน)

10 9789740194002 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 5 ม.ต้น 40 200.00   

11 9786163179647 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 6 ม.ต้น 50 295.00   

12 8850526030843 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 5 ม.ต้น 140 78.00    

13 8850526031833 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 6 ม.ต้น 140 95.00    

รวม 

ลด 

คงเหลือ 

ที่ รหสัสินค้า รายการ จ านวน รวมเงนิ
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กล่อง/หอ่ ราคาขาย

(เล่ม) เล่มละ

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

14 9786163175588 หนังสือเรียนพืน้ฐาน พระพทุธศาสนา ม .3 40 88.00    

15 9786163175373 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ม .3 35 94.00    

16 9786163175281 หนังสือเรียนพืน้ฐาน หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติ ในสังคม ม .3 40 124.00   

17 9786163177087 หนังสือเรียนพืน้ฐาน อสิลามศึกษา ม .3 120 40.00    

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

18 - หนังสือเรียนพืน้ฐาน หน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคมเศรษฐศาสตร์และ

ภมูิศาสตร์ ม.3

- -        

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

19 9786163175830 หนังสือเรียนพืน้ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .3 70 61.00    

กลุ่มวิชาการงานอาชพี ตน้ฉบบั อค .

20 9789740198819 หนังสือพืน้ฐานการด ารงชีวติกบัอาชีพ ม .3 100 115.00   

กลุ่มวิชาศิลปะ

21 9786163175915 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์ม .3 150 34.00    

22 9786163176059 หนังสือเรียนพืน้ฐาน นาฏศิลป ์ม .3 120 47.00    

23 9789740194591 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์ม .3 (อค.) 20 170.00   

รวม 

ลด 

คงเหลือ 

ที่ รหสัสินค้า รายการ จ านวน รวมเงนิ
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กล่อง/หอ่ ราคาขาย

(เล่ม) เล่มละ

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่4
กลุ่มวิชาภาษาไทย

1 9786163178565 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วรรณคดีวจิกัษ ์ม .4 78.00    

2 9786163178404 หนังสือเรียนพืน้ฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสาร ม .4 91.00    

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

(ส าหรับนักเรียนสายศิลปท์ัว่ไป )

3 9786165760003 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์  ม .4 55.00    

(ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์และศิลปค์ านวณ )

4 9786165760010 หนังสือเรียนเพิม่เติม คณิตศาสตร์  ม .4 เล่ม 1 76.00    

5 9786165760027 หนังสือเรียนเพิม่เติม คณิตศาสตร์  ม .4 เล่ม 2 35 114.00   

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิทยาศาสตร์

(ส าหรับนักเรียนสายศิลปท์ัว่ไป )

6 9786165760157 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชีวภาพ ม .4 50 80.00    

(ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ )

7 9786165760324 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชีววทิยา ม .4 ล.1 87.00    

8 9786165760331 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชีววทิยา ม .4 ล.2 79.00    

9 9786165760041 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเคมี ม .4 ล.1 77.00    

10 9786165760058 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเคมี ม .4 ล.2 61.00    

11 9786165760362 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฟสิิกส์ ม .4 ล.1 76.00    

12 9786165760379 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฟสิิกส์ ม .4 ล.2 97.00    

13 9786165760263 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม .4 ล.1 65.00    

14 9786165760287 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม .4 ล.2 50.00    

เทคโนโลยี

15 9786165760126 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ี ม .4 (วทิยาการค านวณ) 40.00    

16 9786165760201 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ี ม .4 (การออกแบบและเทคโนโลยี ) 64.00    

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

ส านักพิมพ์ Macmillan
17 9786164612235 หนังสือเรียนพืน้ฐานภาษาองักฤษ  Go Beyond 4 ม.4 60 217.00   

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาจีน)

18 9786164611658 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 1 ม.ปลาย 60 152.00   

19 9786164610927 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 2 ม.ปลาย 55 176.00   

20 8850526043201 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 1 ม.ปลาย 140 69.00    

21 8850526031857 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 2 ม.ปลาย 90 102.00   

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

22 9786163175847 หนังสือเรียนพืน้ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .4 45 71.00    

กลุ่มวิชาการงานอาชพี ตน้ฉบบั อค .

23 9789740162810 หนังสือเรียนพืน้ฐาน การสร้างอาชีพเพือ่ครอบครัว ม .4 (ปป.60) 70 76.00    

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

24 9786163175595 หนังสือเรียนพืน้ฐาน พระพทุธศาสนา ม .4-6 20 182.00   

25 9786163175397 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ไทย ม .4-6 30 83.00    

ที่ รหสัสินค้า รายการ จ านวน รวมเงนิ

Page 5



กล่อง/หอ่ ราคาขาย

(เล่ม) เล่มละ

26 9786163175380 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์สากล ม .4-6 35 103.00   

27 9786163175304 หนังสือเรียนพืน้ฐานหน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม .4-6 90 51.00    

28 9786163175311 หนังสือเรียนพืน้ฐาน เศรษฐศาสตร์ ม .4-6 60 52.00    

29 9786163176431 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา อารยธรรมอสิลาม ม .4-6 90 64.00    

30 9786163174628 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา ปรัชญาอสิลาม ม .4-6 100 58.00    

31 9789740195979 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา กฎหมายอสิลาม ม .4-6 50 75.00    

32 9789740196136 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา อรรถาธบิายอลั -กรฺุอาน ม.4-6 120 37.00    

33 9789740164104 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา ระบอบชีวติอสิลาม ม .4-6 60 63.00    

34 9786163179524 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา จริยธรรมอสิลาม ม .4-6 110 45.00    

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

35 9786164610521 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ภมูิศาสตร์ ม .4-6 30 127.00   

กลุ่มวิชาศิลปะ

36 9786163175922 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์เล่ม 1 ม.4-6 210 28.00    

37 9789740148111 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์ม .4 (อค.) 20 85.00    

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5
กลุ่มวิชาภาษาไทย

1 9786163178572 หนังสือเรียนพืน้ฐาน  วรรณคดีวจิกัษ ์ม .5 61.00    

2 9786163178411 หนังสือเรียนพืน้ฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสาร ม .5 98.00    

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

(ส าหรับนักเรียนสายศิลปท์ัว่ไป )

3 9786163629951 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์  ม .5 63.00    

(ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์และศิลปค์ านวณ )

4 9786163629944 หนังสือเรียนเพิม่เติม คณิตศาสตร์  ม .5 เล่ม 1 40 102.00   

5 9786165760034 หนังสือเรียนเพิม่เติม คณิตศาสตร์  ม .5 เล่ม 2 60 67.00    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิทยาศาสตร์

(ส าหรับนักเรียนสายศิลปท์ัว่ไป )

6 9786165760164 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กายภาพ ม .5 เล่ม 1 50.00    

7 9786165760409 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กายภาพ ม .5 เล่ม 2 50 83.00    

(ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ )

8 9786165760348 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชีววทิยา ม 5 ล.3 50 85.00    

9 9786165760355 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชีววทิยา ม 5 ล.4 55 74.00    

10 9786165760065 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเคมี ม .5 ล.3 58.00    

11 9786165760171 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเคมี ม .5 ล.4 58.00    

12 9786165760386 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฟสิิกส์ ม .5 ล.3 99.00    

13 9786165760393 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฟสิิกส์ ม .5 ล.4 101.00   

รวม 

ลด 

คงเหลือ 

ที่ รหสัสินค้า รายการ จ านวน รวมเงนิ
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(เล่ม) เล่มละ

14 9786165760300 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม .5 ล.3 42.00    

15 9786165760317 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม .5 ล.4 45.00    

เทคโนโลยี

16 9786165760140 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ี ม .5 (วทิยาการค านวณ) 54.00    

17 9786165760218 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ี ม .5 (การออกแบบและเทคโนโลยี ) 39.00    

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

ส านักพิมพ์ Macmillan

18 9786164612242 หนังสือเรียนพืน้ฐานภาษาองักฤษ  Go Beyond 5 ม.5 60 217.00   

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาจีน)

19 9786163179678 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 3 ม.ปลาย 40 295.00   
20 9786163179685 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 4 ม.ปลาย 50 295.00   

21 8850526031864 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 3 ม.ปลาย 110 125.00   

22 8850526031871 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 4 ม.ปลาย 110 120.00   

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

23 9786163175779 หนังสือเรียนพืน้ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .5 60 79.00    

กลุ่มวิชาการงานอาชพี ตน้ฉบบั อค .

24 9789740195924 หนังสือเรียนพืน้ฐาน การสร้างอาชีพเพือ่ครอบครัว ม .5 (ปป.60) 90 136.00   

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

25 9786163175595 หนังสือเรียนพืน้ฐาน พระพทุธศาสนา ม .4-6 20 182.00   

26 9786163175397 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ไทย ม .4-6 30 83.00    

27 9786163175380 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์สากล ม .4-6 35 103.00   

28 9786163175304 หนังสือเรียนพืน้ฐานหน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติในสังคม ม .4-6 90 51.00    

29 9786163175311 หนังสือเรียนพืน้ฐาน เศรษฐศาสตร์ ม .4-6 60 52.00    

30 9786163176431 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา อารยธรรมอสิลาม ม .4-6 90 64.00    

31 9786163174628 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา ปรัชญาอสิลาม ม .4-6 100 58.00    

32 9789740195979 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา กฎหมายอสิลาม ม .4-6 50 75.00    

33 9789740196136 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา อรรถาธบิายอลั -กรฺุอาน ม.4-6 120 37.00    

34 9789740164104 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา ระบอบชีวติอสิลาม ม .4-6 60 63.00    

35 9786163179524 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา จริยธรรมอสิลาม ม .4-6 110 45.00    

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

36 9786164610521 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ภมูิศาสตร์ ม .4-6 30 127.00   

กลุ่มวิชาศิลปะ

37 9786163176158 หนังสือเรียนพืน้ฐาน นาฏศิลป ์ เล่ม 2 ม.4-6 170 35.00    

38 9789740012801 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์ม .5 (อค.) 90 185.00   

รวม 

ลด 

คงเหลือ 

ที่ รหสัสินค้า รายการ จ านวน รวมเงนิ
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ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6
กลุ่มวิชาภาษาไทย

1 9786163178435 หนังสือเรียนพืน้ฐาน  ชุดวรรณคดีวจิกัษ ์ม .6 78.00    

2 9786163178428 หนังสือเรียนพืน้ฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาเพือ่การส่ือสาร ม .6 25 107.00   

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

(ส าหรับนักเรียนสายศิลปท์ัว่ไป )

3 9786163629142 หนังสือเรียนพืน้ฐาน คณิตศาสตร์  ม .6 71.00    

(ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์และศิลปค์ านวณ )

4 9786163629173 หนังสือเรียนเพิม่เติม คณิตศาสตร์  ม .6 เล่ม 1 45 95.00    

5 9786163629197 หนังสือเรียนเพิม่เติม คณิตศาสตร์  ม .6 เล่ม 2 40 93.00    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

วิทยาศาสตร์

(ส าหรับนักเรียนสายศิลปท์ัว่ไป )

6 9786165760256 หนังสือเรียนพืน้ฐาน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโลก และอวกาศ ม .6 40 100.00   

(ส าหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ )

7 9786163629111 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชีววทิยา ม .6 ล.5 88.00    

8 9786163629128 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีชีววทิยา ม .6 ล.6 90.00    

9 9786163629166 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเคมี ม .6 ล.5 53.00    

10 9786163629227 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเคมี ม .6 ล.6 30.00    

11 9786163629210 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฟสิิกส์ ม .6 ล.5 40 99.00    

12 9786163629234 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีฟสิิกส์ ม .6 ล.6 90.00    

13 9786163629241 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม .6 ล.5 50.00    

14 9786163629258 หนังสือเรียนเพิม่เติม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม .6 ล.6 41.00    

เทคโนโลยี

15 9786163629272 หนังสือเรียนพืน้ฐานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเทคโนโลย ี ม .6 (วทิยาการค านวณ) 90 42.00    

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)

ส านักพิมพ์ Macmillan

16 9786164612259 หนังสือเรียนพืน้ฐานภาษาองักฤษ  Go Beyond 6 ม.6 60 217.00   

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ  (ภาษาจีน)

17 9789740194019 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 5 ม.ปลาย 50 209.00   

18 9786163178169 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 6 ม.ปลาย 50 315.00   

19 8850526030850 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 5 ม.ปลาย 100 105.00   

20 8850526031888 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  สัมผัสภาษาจนี เล่ม 6 ม.ปลาย 100 135.00   

กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

21 9786163175854 หนังสือเรียนพืน้ฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ม .6 90 60.00    

กลุ่มวิชาการงานอาชพี ตน้ฉบบั อค .

22 9786163178763 หนังสือพืน้ฐานการด ารงชีวติกบัอาชีพ ม .6 70 165.00   

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

23 9786163175595 หนังสือเรียนพืน้ฐาน พระพทุธศาสนา ม .4-6 20 182.00   

24 9786163175397 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ไทย ม .4-6 30 83.00    

25 9786163175380 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์สากล ม .4-6 35 103.00   
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กล่อง/หอ่ ราคาขาย

(เล่ม) เล่มละ

26 9786163175304 หนังสือเรียนพืน้ฐานหน้าที่พลเมือง วฒันธรรม และการด าเนินชีวติ ในสังคม ม .4-6 90 51.00    

27 9786163175311 หนังสือเรียนพืน้ฐาน เศรษฐศาสตร์ ม .4-6 60 52.00    

28 9786163176431 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา อารยธรรมอสิลาม ม .4-6 90 64.00    

29 9786163174628 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา ปรัชญาอสิลาม ม .4-6 100 58.00    

30 9789740195979 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา กฎหมายอสิลาม ม .4-6 50 75.00    

31 9789740196136 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา อรรถาธบิายอลั -กรฺุอาน ม.4-6 120 37.00    

32 9789740164104 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา ระบอบชีวติอสิลาม ม .4-6 60 63.00    

33 9786163179524 หนังสือเรียนอสิลามศึกษา จริยธรรมอสิลาม ม .4-6 110 45.00    

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)

34 9786164610521 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ภมูิศาสตร์ ม .4-6 30 127.00   

กลุ่มวิชาศิลปะ

35 9786163175939 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์เล่ม 3 ม.4-6 140 42.00    

36 9789740012818 หนังสือเรียนพืน้ฐาน ทัศนศิลป ์ม .6 (อค.) 20 160.00   

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ - ตอนปลาย

กลุ่มวิชาภาษาตา่งประเทศ (ภาษาจีนสร้างสรรค์)

1 9786163179876 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 1 60 173.00   

2 9786163179869 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 2 70 155.00   

3 9786163175953 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 3 55 152.00   

4 9789740163831 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 4 70 149.00   

5 9789740163848 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 5 70 155.00   

6 9789740163855 หนังสือเรียนเพิม่เติมภาษาจนี  ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 6 70 158.00   

7 8850526030102 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 1 140 75.00    

8 8850526030119 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 2 120 81.00    

9 8850526030126 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 3 130 87.00    

10 8850526030133 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 4 130 87.00    

11 8850526030140 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 5 120 84.00    

12 8850526030157 แบบฝึกหดัเพิม่เติมภาษาจนี  ชุดสร้างสรรค์ เล่ม 6 120 84.00    

* รายการและราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลงโปรดตรวจสอบอีกครั้ง

รวม 

ลด 

คงเหลือ 
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