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ที่ รหสับารแ์ทง่ รายการ ผู้แต่ง ราคาขาย จ านวน รวมเงนิ

(เล่มละ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 (ปรบัปรงุเน้ือกระดาษ)

หนังสือเรยีนคณติศาสตร ์ป.1 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

1 9786163627889 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.1 เล่ม 1 สสวท. 128.00    

2 9786163627827 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.1 เล่ม 2 สสวท. 109.00    

3 8850526043652 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.1 เล่ม 1 สสวท. 82.00     

4 8850526043669 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.1 เล่ม 2 สสวท. 70.00     

หนังสือเรยีนวิทยาศาสตร ์ป.1 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

5 9786163627834 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.1 เล่ม 1 สสวท. 38.00     

6 9786163627858 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.1 เล่ม 2 สสวท. 38.00     

7 8850526043614 แบบบนัทกึกิจกรรมรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.1 เล่ม 1 สสวท. 48.00     

8 8850526043621 แบบบนัทกึกิจกรรมรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.1 เล่ม 2 สสวท. 47.00     

หนังสือเรยีนวิทยาการค านวณ ป.1 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

9 9786163627605 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วทิยาการค านวณ  ป.1 สสวท. 76.00     

10 8850526043829 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วทิยาการค านวณ  ป.1 สสวท. 33.00     
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ที่ รหสับารแ์ทง่ รายการ ผู้แต่ง ราคาขาย จ านวน รวมเงนิ

(เล่มละ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

หนังสือเรยีนคณติศาสตร ์ป.2 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

11 9786163627940 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.2 เล่ม 1 สสวท. 124.00    

12 9786163627957 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.2 เล่ม 2 สสวท. 86.00     

13 8850526043867 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.2 เล่ม 1 สสวท. 81.00     

14 8850526043874 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.2 เล่ม 2 สสวท. 54.00     

หนังสือเรยีนวิทยาศาสตร ์ป.2 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

15 9786163627902 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.2 เล่ม 1 สสวท. 34.00     

16 9786163627919 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.2 เล่ม 2 สสวท. 40.00     

17 8850526043904 แบบบนัทกึกิจกรรมรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.2 เล่ม 1 สสวท. 48.00     

18 8850526043911 แบบบนัทกึกิจกรรมรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.2 เล่ม 2 สสวท. 57.00     

หนังสือเรยีนวิทยาการค านวณ ป.2 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

19 9786163627988 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วทิยาการค านวณ  ป.2 สสวท. 92.00     

20 8850526043843 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วทิยาการค านวณ  ป.2 สสวท. 38.00     

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 (ปรบัปรงุเน้ือกระดาษ)

หนังสือเรยีนคณติศาสตร ์ป.4 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

21 9786163627841 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.4 เล่ม 1 สสวท. 106.00    

22 9786163627865 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.4 เล่ม 2 สสวท. 94.00     

23 8850526043676 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.4 เล่ม 1 สสวท. 51.00     

24 8850526043683 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.4 เล่ม 2 สสวท. 46.00     

หนังสือเรยีนวิทยาศาสตร ์ป.4 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

25 9786163627872 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.4 เล่ม 1 สสวท. 66.00     

26 9786163627896 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.4 เล่ม 2 สสวท. 55.00     

27 8850526043638 แบบบนัทกึกิจกรรมรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.4 เล่ม 1 สสวท. 70.00     

28 8850526043645 แบบบนัทกึกิจกรรมรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.4 เล่ม 2 สสวท. 62.00     

หนังสือเรยีนวิทยาการค านวณ ป.4 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

29 9786163627612 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วทิยาการค านวณ  ป.4 สสวท. 82.00     

30 8850526043836 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วทิยาการค านวณ  ป.4 สสวท. 35.00     

ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5

หนังสือเรยีนคณติศาสตร ์ป.5 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

31 9786163627964 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.5 เล่ม 1 สสวท. 71.00     

32 9786163627971 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.5 เล่ม 2 สสวท. 76.00     



3

ที่ รหสับารแ์ทง่ รายการ ผู้แต่ง ราคาขาย จ านวน รวมเงนิ

(เล่มละ)

33 8850526043881 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.5 เล่ม 1 สสวท. 51.00     

34 8850526043898 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน คณิตศาสตร์  ป.5 เล่ม 2 สสวท. 54.00     

หนังสือเรยีนวิทยาศาสตร ์ป.5 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

35 9786163627926 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.5 เล่ม 1 สสวท. 68.00     

36 9786163627933 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.5 เล่ม 2 สสวท. 65.00     

37 8850526043928 แบบบนัทกึกิจกรรมรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.5 เล่ม 1 สสวท. 83.00     

38 8850526043935 แบบบนัทกึกิจกรรมรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์  ป.5 เล่ม 2 สสวท. 69.00     

หนังสือเรยีนวิทยาการค านวณ ป.5 (ปรบัปรงุ พ.ศ.2560)

39 9786163627995 หนังสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วทิยาการค านวณ  ป.5 สสวท. 99.00     

40 8850526043850 แบบฝึกหดัรายวชิาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วทิยาการค านวณ  ป.5 สสวท. 41.00     
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