
รายการหนังสือคูมือครู 8 กลุมสาระการเรียนรูและ
หนังสือความรูตํารา/ทฤษฏีทางวิชาการ

เทคนิคการเรียนการสอน ฯลฯเทคนคการเรยนการสอน ฯลฯ

ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1

1 2001100044855 คูม่อืครเูตรยีมความพรอ้มคณิตศาสตร์ สสวท. 51.00   

2 2001100044862 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ป.1 สสวท. 205.00  

3 2001100045708 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานวทิยาศาสตร ์ป.1 สสวท. 110.00  

4 2001100046026 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เรื่องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม ป.1-3 สสวท. 140.00  

5 2001100046033 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน  เรื่องสาร การเคลื่อนทีแ่ละพลงังาน ป.1-3 สสวท. 150.00  

6 2001100046040 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เรื่องโลกและทอ้งฟ้าของเรา ป.1-3 สสวท. 110.00  
7 2001100044879 Projects : Play & Learn Teacher's Book 1 สพฐ. 183.00  

8 2001100049874 คูม่อืครชุูดสมัผสัภาษาจนี เลม่ 1 สพฐ. 48.00   

9 คูม่อืครชุูดสมัผสัภาษาจนี เลม่ 2 สพฐ.

10 2001100047221 คูม่อืการจดัการเรยีนรู ้กลุม่สาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานสขุศกึษา  และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที1่ (ป.1-3) อค. 135.00  

11 2001100047351 คูม่อืสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่ สพฐ. 93.00   

12 2001100050177 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ชว่งชัน้ที ่1 (ป.1-3) สสวท. 136.00  

13 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

14 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

15 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

1
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ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

16 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2

1 2001100047337 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์    ป.2 สสวท. 140.00  

2 2001100048716 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานวทิยาศาสตร ์   ป.2 สสวท. 60.00   

4 2001100046026 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เรื่องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม ป.1-3 สสวท. 140.00  

5 2001100046033 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน  เรื่องสาร การเคลื่อนทีแ่ละพลงังาน ป.1-3 สสวท. 150.00  

6 2001100046040 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เรื่องโลกและทอ้งฟ้าของเรา ป.1-3 สสวท. 110.00  

6 2001100047047 Projects : Play & Learn Teacher's Book 2 สพฐ. 100.00  

7 2001100047221 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่1     (ป.1-3) อค. 135.00  

8 2001100047351 คูม่อืสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่กลุม่สาระการเรยีนรู้ สพฐ. 93.00   

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชว่งชัน้ที ่1 (ป.1-3)

9 2001100050177 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ชว่งชัน้ที ่1 (ป.1-3) สสวท. 136.00  

10 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

11 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

12 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

13 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 3

1 2001100049416 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์   ป.3 สสวท. 146.00  

2 2001100049096 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานวทิยาศาสตร ์   ป.3 สสวท. 61.00   

3 2001100046026 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เรื่องสิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม ป.1-3 สสวท. 140.00  

4 2001100046033 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน  เรื่อง สาร การเคลื่อนทีแ่ละพลงังาน ป.1-3 สสวท. 150.00  

5 2001100046040 คูม่อืแนวการจดักจิกรรมสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เรื่องโลกและทอ้งฟ้าของเรา ป.1-3 สสวท. 110.00  
6 2001100048495 Projects : Play & Learn Teacher's Book 3 สพฐ. 113.00  

7 2001100047221 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่1     (ป.1-3) อค. 135.00  

8 2001100047351 คูม่อืสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่กลุม่สาระการเรยีนรู้ สพฐ. 93.00   

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีชว่งชัน้ที ่1 (ป.1-3)

9 2001100050177 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ ชว่งชัน้ที ่1 (ป.1-3) สสวท. 136.00  

10 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

11 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

12 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

13 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์
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ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4

1 2001100046101 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ป.4 สสวท. 195.00  

2 2001100046019 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานวทิยาศาสตร ์ป.4 สสวท. 135.00  

3 2001100047542 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรช์วีภาพ ชว่งชัน้ที ่2  ( ป.4-6) สสวท. 150.00  

4 2001100047443 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ายภาพ เลม่ 1 ชว่งชัน้ที ่2  ( ป.4-6) สสวท. 170.00  

5 2001100047481 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ายภาพ เลม่ 2 ชว่งชัน้ที ่2  ( ป.4-6) สสวท. 125.00  

6 2001100045081 Projects : Play & Learn Teacher's Book 4 สพฐ. 250.00  

7 2001100047344 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่2 (ป.4-6) อค. 158.00  

8 2001100047368 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่ อค. 115.00  

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชว่งชัน้ที ่2 (ป.4-6)

9 2001100045074 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ สสวท. 84.00   

10 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

11 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

12 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

13 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5

1 2001100047498 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานคณิตศาสตร ์    ป.5 สสวท. 195.00  

2 2001100047276 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานวทิยาศาสตร ์    ป.5 สสวท. 135.00  

3 2001100047542 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรช์วีภาพ    ป.4-6 สสวท. 150.00  

4 2001100047443 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ายภาพ  เลม่ 1  ป.4-6 สสวท. 170.00  

5 2001100047481 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ายภาพ  เลม่ 2  ป.4-6 สสวท. 125.00  

6 2001100046903 Projects : Play & Learn Teacher's Book 5 สพฐ. 153.00  

7 2001100047344 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่2  (ป.4-6) อค. 158.00  

8 2001100047368 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่ สพฐ. 115.00  

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชว่งชัน้ที ่2 (ป.4-6)

9 2001100045074 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ สสวท. 84.00   

10 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

11 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

12 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

13 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์
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ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6

1 2001100049430 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์   ป.6 สสวท. 182.00  

2 2001100049164 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานวทิยาศาสตร ์   ป.6 สสวท. 120.00  

3 2001100047542 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรช์วีภาพ    ป.4-6 สสวท. 150.00  

4 2001100047443 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ายภาพ  เลม่ 1  ป.4-6 สสวท. 170.00  

5 2001100047481 คูม่อืกจิกรรมวทิยาศาสตรก์ายภาพ  เลม่ 2  ป.4-6 สสวท. 125.00  

6 2001100048372 Projects : Play & Learn Teacher's Book 6 สพฐ. 174.00  

7 2001100047344 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่2  (ป.4-6) อค. 158.00  

8 2001100047368 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่ สพฐ. 115.00  

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชว่งชัน้ที ่2 (ป.4-6)

9 2001100045074 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ สสวท. 84.00   

10 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

11 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

12 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

13 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

่ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1

1 2001100048457 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ ม.1 เลม่ 1 สสวท. 105.00  

2 2001100046217 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ ม.1 เลม่ 2 สสวท. 105.00  

3 2001100045692 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์ ม.1  เลม่ 1 สสวท. 80.00   

4 2001100046231 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์ ม.1  เลม่ 2 สสวท. 75.00   

5 2001100045975 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน สารและสมบตัขิองสาร ม.1 สสวท. 115.00  

6 2001100046743 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน แรง และการเคลื่อนที ่พลงังาน ม.1 สสวท. 95.00   

7 2001100049881 คูม่อืครชุูดสมัผสัภาษาจนี เลม่ 1 สพฐ. 35.00   

8 2001100047214 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่3 (ม.1-3) อค. 190.00  

9 2001100047375 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่ สพฐ. 130.00  

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี และเทคโนโลย ี ชว่งชัน้ที ่3 (ม.1-3)

10 2001100045210 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ (ม.1-3) สสวท. 130.00  

11 2001100046132 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ การโปรแกรมเบือ้งตน้ (ม.1-3) สสวท. 125.00  

12 2001100045227 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการขอ้มลูเบือ้งตน้ (ม.1-3) สสวท. 75.00   

13 2001100049218 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์(ม.1-3) สสวท. 86.00   

14 2001100048853 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ กราฟิกและเทคโนโลยสีือ่ประสม (ม.1-3) สสวท. 172.00  

15 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 200.00  

16 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

17 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์
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18 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2

1 2001100047115 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์    ม.2 เลม่ 1 สสวท. 80.00   

2 2001110050283 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์    ม.2 เลม่ 2 สสวท. 66.00   

3 2001100047122 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์    ม.2  เลม่ 1 สสวท. 80.00   

4 2001400018693 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์    ม.2  เลม่ 2 สสวท. 43.00   

5 2001400018730 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ    ม.2 สสวท. 85.00   

6 2001100047214 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่3    (ม.1-3) อค. 190.00  

7 2001100047375 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่ สพฐ. 130.00  

8 2001100045210 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ (ม.1-3) สสวท. 130.00  

9 2001100046132 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ การโปรแกรมเบือ้งตน้ (ม.1-3) สสวท. 125.00  

10 2001100045227 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการขอ้มลูเบือ้งตน้ (ม.1-3) สสวท. 75.00   

11 2001100049218 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์(ม.1-3) สสวท. 86.00   

12 2001100048853 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ กราฟิกและเทคโนโลยสีือ่ประสม (ม.1-3) สสวท. 172.00  

13 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

14 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

15 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

16 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3

1 2001100049010 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์    ม.3 เลม่ 1 สสวท. 69.00   

2 2001100048860 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์    ม.3 เลม่ 2 สสวท. 53.00   

3 2001100049027 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์    ม.3  เลม่ 1 สสวท. 71.00   

4 2001100048877 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์    ม.3  เลม่ 2 สสวท. 76.00   

5 2001100049355 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน  สิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม ม.3 สสวท. 82.00   

6 2001100047214 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่3    (ม.1-3) อค. 190.00  

7 2001100047375 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่ สพฐ. 130.00  

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี และเทคโนโลย ี ชว่งชัน้ที ่3 (ม.1-3)

8 2001100045210 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ (ม.1-3) สสวท. 130.00  

9 2001100046132 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ การโปรแกรมเบือ้งตน้ (ม.1-3) สสวท. 125.00  

10 2001100045227 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการขอ้มลูเบือ้งตน้ (ม.1-3) สสวท. 75.00   

11 2001100049218 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์(ม.1-3) สสวท. 86.00   

12 2001100048853 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ กราฟิกและเทคโนโลยสีือ่ประสม (ม.1-3) สสวท. 172.00  

13 2001100049195 หนงัสอือา่นประกอบสาํหรบัคร ูการออกแบบแและเทคโนโลย ี สสวท. 91.00   

14 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00   



66

ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

15 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

16 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

17 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4

1 2001100048303 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ม.4 เลม่ 1 สสวท. 80.00   

2 2001100046255 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ม.4 เลม่ 2 สสวท. 105.00  

3 2001100046637 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์ม.4 เลม่ 1 สสวท. 96.00   

4 2001100046347 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์ม.4 เลม่ 2 สสวท. 150.00  

5 2001100047566 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน สารและสมบตัขิองสาร ม.4 สสวท. 115.00  

6 2001100046651 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน การเคลื่อนทีแ่ละพลงังาน ม.4 สสวท. 70.00   

7 2001100045579 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ เคม ีม.4 เลม่ 1 สสวท. 120.00  

8 2001100046125 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ เคม ีม.4 เลม่ 2 สสวท. 125.00  

9 2001100045791 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ชวีวทิยา ม.4 เลม่ 1 สสวท. 135.00  

10 2001100046170 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ชวีวทิยา ม.4 เลม่ 2 สสวท. 155.00  

11 2001100045807 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ฟิสกิส ์ม.4 เลม่ 1 สสวท. 210.00  

12 2001100047450 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ชว่งชัน้ที ่4 (ม.4-6) อค. 199.00  

13 2001100047382 คูม่อืครกูารเรยีนรูพ้ ืน้ฐานแนวการจดัการเรยีนรูแ้ละสือ่ อค. 145.00  

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี ชว่งชัน้ที ่4 (ม.4-6)

14 2001100045326 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ม.4-6) สสวท. 120.00  

15 2001100049300 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6) สสวท. 109.00  

16 2001100049317 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร ์(ม.4-6) สสวท. 58.00   

17 2001100049553 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาซ ีพรอ้ม CD (ม.4-6) สสวท. 139.00  

18 2001100050290 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาจาวา (ม.4-6) สสวท. 148.00  

19 2001100049898 คูม่อืครชุูดสมัผสัภาษาจนี เลม่ 1 สพฐ. 64.00   

20 2001100046248 คูม่อืครสูาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

21 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

22 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

23 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5

1 2001100047184 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ ม.5 เลม่ 1 สสวท. 65.00   

2 2001400018709 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน คณิตศาสตร ์ ม.5 เลม่ 2 สสวท. 33.00   

3 2001100048419 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์ ม.5 เลม่ 1 สสวท. 136.00  

4 2001400016716 คูม่อืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์ ม.5 เลม่ 2 สสวท. 77.00   
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ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

5 2001400018747 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ ม.5 สสวท. 71.00   

6 2001100047085 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ เคม ี   ม.5 เลม่ 3 สสวท. 120.00  

7 2001100049997 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ เคม ี   ม.5 เลม่ 4 สสวท. 70.00   

8 2001100046644 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ชวีวทิยา    ม.5 เลม่ 3 สสวท. 135.00  

9 2001100047283 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ชวีวทิยา    ม.5 เลม่ 4 สสวท. 165.00  

10 2001100047160 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ฟิสกิส ์   ม.5 เลม่ 2 สสวท. 150.00  

11 2001100047450 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ช่วงชัน้ที ่4 (ม.4-6) อค. 199.00  

12 2001100047382 คูม่อืครูการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน แนวการจดัการเรยีนรู ้และสื่อกลุม่สาระการเรยีนรู้ อค. 145.00  

 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ช่วงชัน้ที ่4 (ม.4-6)

13 2001100045326 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ม.4-6) สสวท. 120.00  

14 2001100049300 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6) สสวท. 109.00  

15 2001100049317 คู่มอืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ คณติศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร ์(ม.4-6) สสวท. 58.00   

16 2001100049553 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาซ ีพรอ้ม CD (ม.4-6) สสวท. 139.00  

17 2001100050290 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาจาวา (ม.4-6) สสวท. 148.00  

18 2001100046248 คูม่อืครูสาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  

19 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ช่วงชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

20 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ช่วงชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

21 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ช่วงชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6

1 2001100049058 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์ ม.6 เลม่ 1 สสวท. 71.00   

2 2001100048884 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ คณิตศาสตร ์ ม.6 เลม่ 2 สสวท. 109.00  

3 2001400018754 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน สิง่มชีวีติกบัสิง่แวดลอ้ม ม.6 สสวท. 81.00   

4 2001100049119 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ เคม ี   ม.6 เลม่ 5 สสวท. 91.00   

5 2001100049065 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ชวีวทิยา    ม.6 เลม่ 5 สสวท. 237.00  

6 2001100049102 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ชวีวทิยา    ม.6 เลม่ 6 สสวท. 146.00  

7 2001100048563 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานและเพิม่เตมิ ฟิสกิส ์   ม.6 เลม่ 3 สสวท. 161.00  

8 2001100047450 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา : ช่วงชัน้ที ่4 (ม.4-6) อค. 199.00  

9 2001100047382 คูม่อืครูการเรยีนรูพ้ ืน้ฐาน แนวการจดัการเรยีนรู ้และสื่อกลุม่สาระการเรยีนรู้ อค. 145.00  

 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ช่วงชัน้ที ่4 (ม.4-6)

10 2001100045326 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูพ้ ืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ม.4-6) สสวท. 120.00  

11 2001100049300 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาปาสคาล (ม.4-6) สสวท. 109.00  

12 2001100049317 คู่มอืครสูาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร ์(ม.4-6) สสวท. 58.00   

13 2001100049553 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาซ ีพรอ้ม CD (ม.4-6) สสวท. 139.00  

14 2001100050290 คูม่อืครูสาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษาจาวา (ม.4-6) สสวท. 148.00  

15 2001100046248 คูม่อืครูสาระ "นาฏศลิป์" 12 ชัน้ปี อค. 175.00  
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16 2001100046910 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 55.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระทศันศลิป์

17 2001100046965 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์

18 2001100046927 คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สพฐ. 34.00   

 ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา(ชว่งชัน้ที ่1-4) สาระนาฎศลิป์สากล (ละครสรา้งสรรค)์

หนังสือโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ตนฉบับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ รวมกับ

สมาคมคณิตศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ 
รวมกับ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่ รหสัสนิคา้                  รายการ ผูแ้ตง่  ระดบั  ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

1 2003100221533 หนังสอืพชืคณิต ดร.บรบิรูณ ์เนาวประทปี ม.ตน้-ม.ปลาย 145.00   

2 2003100221540 หนังสอืการวดั การประมาณและความน่าจะเป็น ผศ.ดร.อทุุมพร พลาวงศ์ ม.ตน้-ม.ปลาย 95.00     

3 2003100221519 หนังสอืเรขาคณิต ผศ.ดร.ชัยวัฒน ์ มณสีวา่ง ม.ปลาย-ป.ตรี 200.00   

4 2003100221526 ั ื ิ ิหนังสอืคอมบนิาทอรกิ 115.00   

5 2003100221502 หนังสอืทฤษฏจีํานวน 140.00   

ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

หนังสือเสริมการเรียนรู้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

1 2003100021508 ตามรอยสตัวโ์ลก สสวท. 80.00   

2 2003100021145 คูม่อืศกึษาสิง่มชีวีติสารบญับางชนิดในประเทศไทย สสวท. 290.00  

3 200310009062 รวมขอ้มลูเคมี สสวท. 145.00  

หนังสือเสริมการเรียนรู้ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

4 2003100019536 การแกป้ญัหา สสวท. 18.00   

5 2003100019505 โทโพโลยี สสวท. 18.00   

6 2003100213316 รหสั สสวท. 56.00   

7 2003100021621 ทรงสามมติิ สสวท. 25.00   

8 2003100212890 การบวก ลบโดยใชล้กูคดิ สสวท. 130.00  

9 2003100212876 การคณูโดยใชล้กูคดิ สสวท. 170.00  

10 2003100213217 การหารโดยใชล้กูคดิ สสวท. 200.00  

วิเคราะหข้์อสอบโอลิมปิกระหว่างประเทศ

11 2003100214573 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โครงการวเิคราะหข์อ้สอบคณิตศาสตรโ์อลมิปิก สสวท. 50.00   

ระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์นประเทศไทย

12 2003100214580 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โครงการวเิคราะหข์อ้สอบฟิกสกิสโ์อลมิปิก สสวท. 75.00   

ระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนฟิกสกิสใ์นประเทศไทย

ศ.ดร.ณรงค ์ ปั้นนิม่

ศ.ดร.ณรงค ์ ปัน้นิม่

ม.ปลาย-ป.ตรี

ม.ปลาย-ป.ตรี



             หนงัสือชดุพฒันาทกัษะการคิด การพฒันาเหตผุลทางคณิตศาสตร ์ การคิดอยา่งมีวิจิจารณญาณ           

    เลม่ 1-4 ช่วงชัน้ท่ี 2 ป.4-6

             ผ ูแ้ต่ง : อ.สมศกัด์ิ สินธรุเิวชญ์

                  เนือ้หาปรับปรุงตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2544   โดยมุ่งให้ความรู้สาระท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันา       ทกัษะในการคิดของผู้ เรียน และพฒันา

ความสามารถด้วยเหตผุล ซึง่มุ่งหวงัให้นกัเรียนผู้ปกครอง และโรงเรียนได้ใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการพฒันาเหตผุลทางคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศกึษา ในช่วงชัน้ท่ี 2 ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี  4-6   รวม 4 เล่ม    แต่ละเล่มจะมี      กิจกรรม พร้อมเฉลยคําตอบ เร่ิมจากเล่มท่ีงา่ยไปสู่เล่มท่ียาก   หนงัสือแต่ละเล่มจะครอบคลมุสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ตาม  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้ท่ีนํามาให้นกัเรียนได้ฝึกพฒันาเหตผุลทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย จํานวนนบัเศษสว่น ทศนิยม แบบรูป 

และความสมัพนัธ์ การวดั เรขาคณิต เป็นต้น
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13 2003100214559 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โครงการวเิคราะหข์อ้สอบชวีวทิยาโอลมิปิก สสวท. 60.00   

ระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนชวีวทิยาในประเทศไทย

ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

14 2003100214566 รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์โครงการวเิคราะหข์อ้สอบเคมโีอลมิปิก สสวท. 125.00  

ระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนเคมใีนประเทศไทย

15 2003100214566 เฉลยและวเิคราะหข์อ้สอบเคมโีอลมิปิกระหวา่งประเทศ พ.ศ.2533-2542 สสวท. 110.00  

ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

1 2003100219615 หนงัสอืชุดพฒันาทกัษะการคดิ การพฒันาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ - 60.00   

ี ้ ี่ การคดิอยา่งมวีจิจิารณญาณ ชว่งชัน้ที ่2 ป.4-6 เลม่ 1

2 2003100219622 หนงัสอืชุดพฒันาทกัษะการคดิ การพฒันาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ - 60.00   

 การคดิอยา่งมวีจิจิารณญาณ ชว่งชัน้ที ่2 ป.4-6 เลม่ 2

3 2003100219639 หนงัสอืชุดพฒันาทกัษะการคดิ การพฒันาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ - 60.00   

 การคดิอยา่งมวีจิจิารณญาณ ชว่งชัน้ที ่2 ป.4-6 เลม่ 3

4 2003100219649 หนงัสอืชุดพฒันาทกัษะการคดิ การพฒันาเหตุผลทางคณิตศาสตร์ - 60.00   

 การคดิอยา่งมวีจิจิารณญาณ ชว่งชัน้ที ่2 ป.4-6 เลม่ 4
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