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ภาษาอังกฤษ ชุด UPLOAD

ภาษาอังกฤษ ชุด Upstream PLUS+
ภาษาอังกฤษ ชุด TEAM UP IN ENGLISH

ภาษาอังกฤษ ชุด SPARK

ภาษาอังกฤษ ชุด NEW ACCESS

การงานอาชีพ

นาฏศิลป

ดนตร�

ดนตร�-นาฏศิลป

ทัศนศิลป

พลศึกษา 
สุขศึกษา 

ประวัติศาสตรสากล

ประวัติศาสตร ไทย

ประวัติศาสตร

เศรษฐศาสตร

หนาที่พลเมืองฯ

พระพ�ทธศาสนา

สังคมศึกษาฯ

คณิตศาสตร

ภาษาไทย วรรณคดี

ภาษาไทย หลักภาษา

ภูมิศาสตร

ม.ต�น 

ว�ทยาศาสตรโลกและอวกาศ

ว�ทยาศาสตรกายภาพ 2 (ฟ�สิกส)

ว�ทยาศาสตรกายภาพ 1 (เคมี)

ว�ทยาศาสตรชีวภาพ

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

เทคโนโลยี (ว�ทยาการคำนวณ)
ว�ทยาศาสตรฯ

ม.ปลาย

กิจกรรมการจัดการเร�ยนรู�เชิงรุก

Active Learning
เพ�่อพัฒนาสมรรถนะผูเร�ยน

ตัวอย�าง

การจัดกิจกรรมเชิงรุกของหนวย
ตั้งแต�เร��มต�นจนทำให�ผู�เร�ยนบรรลุสมรรถนะ
การจัดกิจกรรม

1 ออกแบบให�เห็นแนวทาง

7. วิธีการดำเนินกิจกรรม
(กระบวนการเรียนรู : การเรียนรูโดยใชกระบวนการสืบสอบ (Inquiry)

ครบ
ทุกกลุ�มสาระฯ
ทุกวิชา
ทุกชั้น ม.ตน-ม.ปลาย

ชวยใหครูเตร�ยมผูเร�ยนใหมีความพรอม
และมีความสามารถที่จะปฏิบัติิกิจกรรมเพ�่อ
ประเมินสมรรถนะทั้ง งานเดี่ยว และงานกลุ�ม

ชวยใหครูเตร�ยมผูเร�ยนใหมีความพรอม

4 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะย�อย

ประเมินสมรรถนะทั้ง งานเดี่ยว และงานกลุ�ม

หลากหลายวิธทีี่เป�นสากลหลากหลายวิธี
ผานกระบวนการเรียนการสอน

สำหรับหนวยการเร�ยนรูมีสถานการณ
ใหผูเร�ยนลงมือปฏิบัติจร�ง
พรอมระบุสมรรถนะที่ผูเร�ยนจะได
หลังจากการปฏิบัติิกิจกรรม 

สำหรับหนวยการเร�ยนรูมีสถานการณ

5 กิจกรรมประเมินสมรรถนะกิจกรรมประเมินสมรรถนะ

มีเคร�่องมือการประเมินใหครบทุกกิจกรรม
ตามแนวทางในคูมือประเมินสมรรถนะสำคัญ
พรอมเกณฑ เพ�่อใช�ประเมินสมรรถนะผู�เร�ยน
ได�อย�างสะดวก มีประสิทธิภาพได�อย�างสะดวก มีประสิทธิภาพ

มีเคร�่องมือการประเมินใหครบทุกกิจกรรม

6 การวัดและประเมินผลการเร�ยน

• ว�ธีสอนแบบใชโครงงานเปนฐาน (PBL)
• ว�ธีสอนแบบวัฏจักรการเร�ยนรู (5Es)
• ว�ธีสอนแบบแกปญหา (Problem Solving)
• ว�ธีสอนโดยใชสมองเปนฐาน (BBL)
• ว�ธีสอนดานกระบวนการสืบสอบ (Inquiry)
• ว�ธีสอนโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (PheBL)
• ว�ธีสอนอื่น ๆ อีกหลากหลาย

2 กระบวนการเร�ยนการสอนหลากหลาย 
เหมาะสมกับธรรมชาติว�ชา เร�่องที่เร�ยน

สแกนเพื่อชมตัวอยางสื่อ

เพื่อดาวนโหลดไดฟรี
หรือคลิก www.aksorn.com/download

ตัวอยางสื่อ

QR CODEQR CODE

ขั้นสอน

ขั้นนำ

ขั้นสรุปขั้นสรุป

ขั้นประเมิน

นำไปใชจัดกิจกรรม Active Learning ไดจร�ง 
กิจกรรมระบุขั้นตอนว�ธีการสอน และว�ธีการ
นำมาใชในการจัดกิจกรรมแตละขั้นอยางละเอียด

นำไปใชจัดกิจกรรม

3 แผนการสอนละเอียด
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ตัวอยางสื่อ Twig ออนไลน 
เรื่อง คุณจะถูกไลออกหรือไม

ดูรายละเอียดสื่อฯ
เพิ่มเติมเพียงสแกน

1312

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

หนังสือเรียนสัมฤทธิ์มาตรฐาน (สมฐ.)

สื่อฝกทักษะ ใชควบคูกับ
หนังสือเรียน

กลุ่มสาระฯ

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

คลังสื่อ
ชวยสอนฟรี
จัดเต็ม

คณติศาสตร
ตัวอยางสื่อประกอบการสอน

เน้ือหาตามสาระ และตวัชีวั้ดของหลกัสตูร เสริมการสอน
ดวยแนวคดิ  Singapore Maths  ใหผูเรียนฝกแกโจทย
ทางคณติศาสตรดวยเทคนิค Bar Model
• ฝกคิด วิเคราะห แกโจทยปญหา ไลระดับความคิดจากงายไปยาก
จนถึงการคิดขั้นสูง

• กิจกรรมหลากหลายสะทอนการนำความรูไปแกปญหาในชีวิตประจำวัน

รวมเน้ือหา แบบฝกหดั และขอสอบไวในเลมเดียว
เขียนโดยผูเชีย่วชาญทางดานการสอนคณติศาสตร
ระดับโลกของสงิคโปร Dr. Yeap Ban Har

เสรมิการเรยีนรูจากหนังสอืเรียน และแบบฝกหดั
เพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูใหเหมาะกับทุก Learning Style 
ของผูเรยีน

ชดุ HOTS Maths แบบฝกฯ ทักษะการคดิคณติศาสตร
แบบฝกเสรมิการเรยีนรู ฝกแกโจทยคณติศาสตรในชีวติประจำวนั 
เนนทักษะการคิดขั้นสูง

ระดับชั้นละ 2 เลม

ระดับชั้นละ 2 เลม

ระดับชั้นละ 2 เลม

แบบฝกหัด รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร
ฝกทบทวนความรู เพิม่ทักษะการคดิดวยโจทย
ท่ีหลากหลาย
• เนนกิจกรรมฝกทักษะ เชื่อมโยงความรูใปใชในชีวิตจริง
• แนวขอสอบ และแบบทดสอบตามแนว PISA-like
และกิจกรรม Financial Literacy

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู
เครือ่งมือวดั และประเมินผลผูเรยีนตรงตามตวัชีว้ดั
เปนรายบุคคล
• ใชทดสอบ ประเมนิ และรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรยีน
เปนรายบุคคล

คณิตศาสตร ม.ตน  

Twig สือ่ภาพยนตรสารคดีสัน้ (รปูแบบสมาชกิออนไลน)
สื่อการสอนพรอมใช ผูชวยครูลดภาระการเตรียมสอน เพิ่มทักษะ
การคิดวิเคราะห จบ ครบ เห็นภาพ เขาใจ เกิดความรูใน 3 นาที

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ม
.ต

นตัวอย�างสื่อดิจิทัล

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

สื่อยกระดับการเรียนรู สื่อยกระดับการเรียนรู
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สื่อยกระดับ
การเรียนรู

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.4-ม.6
กลุ่มสาระฯ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวอยางสื่อประกอบการสอน

คลังสื่อ
ชวยสอนฟรี
จัดเต็ม

วทิยาศาสตรฯ ม.ปลาย

ตัวอยางสื่อ 
Twig ออนไลน

วิท
ยา

ศา
สต

รแ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี ม
.ป

ลา
ย

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

Twig สือ่ภาพยนตรสารคดีสัน้ (รปูแบบสมาชกิออนไลน)
สื่อการสอนพรอมใช ผูชวยครูลดภาระการเตรียมสอน เพิ่มทักษะ
การคิดวิเคราะห จบ ครบ เห็นภาพ เขาใจ เกิดความรูใน 3 นาที

ชีววิทยาหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ใชควบคูกับ
หนังสือเรียนสื่อฝกทักษะ ใชควบคูกับหนังสือเรียนแบบเลมตอเลม ใหผูเรียน

ไดฝก ทบทวน เพิ่มทักษะการคิด และแกปญหา
เนนการลงมือปฏิบัติ
• สรปุเนือ้หาจากบทเรยีน พรอมคำถามการคดิขัน้สูง H.O.T.S.
เชือ่มโยง และนำความรูมาประยกุตใชในชวีติจริง

• มกีจิกรรม Science in Real Life และกจิกรรมออกแบบโครงงาน
สะเตม็ศึกษา

ระดับชั้นละ 2 เลม

ระดับชั้นละ 2 เลม

เนนการสอนผานรูปแบบ Concept-Based โดยใชคำถาม
เพื่อนำไปสูการเรียนรู แลวนำความรู ไปประยุกตใช
• เนือ้หาเขมขนตอยอดจากรายวิชาพืน้ฐาน
• ออกแบบชวยใหผูเรยีนเขาใจหลกัการศกึษาทางชีววทิยา
• เช่ือมโยงความรูทางชวีวทิยากบัชวีติประจำวนั
• ตวัอยางขอสอบ Test for U เพือ่เตรยีมความพรอมสูมหาวทิยาลยั

แบบฝกหัด รายวชิาเพิม่เตมิ ชวีวทิยา

เคมีหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ใชควบคูกับ
หนังสือเรียนสื่อฝกทักษะ

เนนการสอนผานรปูแบบ Concept-Based โดยใชคำถาม
เพื่อนำไปสูการเรียนรู แลวนำความรู ไปประยุกตใช
• เขมขนตอยอดจากรายวชิาพืน้ฐาน
• เช่ือมโยงความรูทางเคมีไปใชแกปญหาในชีวติประจำวนั
• ตวัอยางขอสอบ Test for U เพือ่เตรยีมความพรอมสูมหาวทิยาลัย

ใชควบคูกับหนังสือเรียนแบบเลมตอเลม ใหผูเรียน
ไดฝก ทบทวน เพิ่มทักษะการคิด และแกปญหา
เนนการลงมือปฏิบัติ
• สรปุเนือ้หาจากบทเรยีน พรอมคำถามการคดิขัน้สูง H.O.T.S.
เชือ่มโยง และนำความรูมาประยุกตใชในชีวิตจริง

• มีกิจกรรม Science in Real Life และกจิกรรมออกแบบโครงงาน
สะเตม็ศึกษา

ระดับชั้นละ 2 เลม

ระดับชั้นละ 2 เลม

แบบฝกหัด รายวชิาเพิม่เติม เคมี
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ภูมิศาสตร

HOTS Social แบบฝกฯ ทักษะการคดิ สงัคมศกึษาฯ

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู
ใชทดสอบ ประเมิน และรายงานผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนเปนรายบุคคล

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู
ใชทดสอบ ประเมิน และรายงานผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนเปนรายบุคคล

สื่อฝกทักษะ สื่อฝกทักษะ

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

(เฉพาะสาระภมิูศาสตร)
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

แบบฝกหัดสมรรถนะและการคิด
เนนกิจกรรมพัฒนาการคดิ วเิคราะห  แกปญหาตามธรรมชาตวิิชา 
มีขอสอบ และแบบบันทึกผลประจำวิชา ชวยใหใชงานไดสะดวก

แบบฝกหัดสมรรถนะและการคิด
เนนกิจกรรมพฒันาการคดิ วเิคราะห  แกปญหาตามธรรมชาตวิิชา 
มีขอสอบ และแบบบันทึกผลประจำวิชา ชวยใหใชงานไดสะดวก

คลังสื่อ
ชวยสอนฟรี
จัดเต็ม

สังคมศกึษาฯ
ม.ตน

สังคมศกึษาฯ
ม.ปลาย

ใชควบคูกับ
หนังสือเรียน

ใชควบคูกับ
หนังสือเรียน

กลุ่มสาระฯ

สงัคมศกึษาฯ ม.1-ม.3
กลุ่มสาระฯ

สงัคมศกึษาฯ ม.4-ม.6

เขมขน ตอยอดจากรายวิชาพื้นฐาน ชวยใหผูเรียนมีความรอบรูในประเด็นที่สนใจศึกษา
รวมเนื้อหา แบบฝกหัด กิจกรรม และขอสอบไวในเลมเดียว เนนพัฒนาทักษะภูมิศาสตร (Geo-Literacy)

สรางการเรียนรู เนนการแกปญหา
ตามสถานการณจริง ฝกกระบวนการคิด
อยางมีเหตุผล และนำไปปรับใช ไดจริง

สังคมศึกษาฯ
ตัวอยางสื่อประกอบการสอน

ทันโลก ทันเหตุการณ รอบรูความเปนไปของสังคมไทย สังคมโลก 
ปรับตัวเขากับสถานการณไดดี ชวยพัฒนากระบวนการคิด
• เนื้อหาเรียบเรียงเขาใจงาย พรอมภาพประกอบ Infographic คำถาม กิจกรรมหลากหลาย
• ขอมูลทันสมัย ปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับปจจุบัน
• ชวยพัฒนา KSA เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียน

ดูรายละเอียดสื่อฯ
เพิ่มเติมเพียงสแกน

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล
ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

สื่อยกระดับการเรียนรู

32

หนังสือเรียนสัมฤทธิ์มาตรฐาน (สมฐ.)

พระพุทธศาสนา
เศรษฐศาสตรประวัติศาสตร
หนาที่พลเมืองฯ

ภูมิศาสตร

สังคมศึกษา แยกรายสาระ

พระพุทธศาสนา

เศรษฐศาสตร
ประวัติศาสตร ไทย ประวตัศิาสตรสากล

หนาที่พลเมืองฯ

ภูมิศาสตร

ม.4-6 ครบทุกสาระ สงเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห แกปญหา
เปนลำดับขั้นตอน
• เนื้อหาทันสมัย เปนปจจุบัน เรียบเรียงเขาใจงาย
• พัฒนา KSA ของผูเรียนเพื่อการเกิดสมรรถนะ
• ยกระดับการเรียนรูดวยคำถามทาทายการคิดขั้นสูง

(หนาที่พลเมืองฯ + เศรษฐศาสตร + ภูมิศาสตร)

(เฉพาะสังคมศึกษาฯ และภูมิศาสตร)

33
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สื่อยกระดับการเรียนรู

สื่อฯ ภาษาอังกฤษ รายวิชาพื้นฐาน

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 
ม.

ตน
 

ภาษาองักฤษพืน้ฐาน
ม.ตน

ภาษาองักฤษเพิม่เติม
ม.ตน

ดูรายละเอียดสื่อฯ
เพิ่มเติมเพียงสแกน

หนังสือเรียน

หนังสือเรียน ACTION

ACTION UPSKILL

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

สื่อฯ ภาษาอังกฤษ รายวิชาเพิ่มเติม

ตวิเข�มได�ทกุทีทุ่กเวลา
กับเวบ็ไซต�จำลอง

การสอบเสมอืนจรงิ

พิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ ม.3

เครื่องมือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ของผูเรียนตาม วPA
เกงคิด พรอมพิชิตทุกแนวโจทย
สำหรับเตรียมสอบเขา ม.4

แบบฝกหัด แบบฝกหัด

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

หนังสือเรียน หนังสือเรียน

TEAM UP in EnglishSPARK
เนนสื่อสารผานการฝกทักษะฟง พูด อาน เขียน โดยใชบทสนทนา
ในชีวิตประจำวันเปนตัวเชื่อมโยงความรู มาพรอมโครงงาน กิจกรรม
และสื่อดิจิทัลชวยสอน

นำเสนอดวยบทสนทนา บทอาน และคำศัพท พรอมไวยากรณ
โดยใชแนวทางการสอนเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ
และระดับของ CEFR 

ตัวอยาง Interactive Software

ใชคูกับ

 ตวัอยาง Audio
Module 9

Modern Living

ปรบัปรงุเน้ือหาใหมลาสดุ! สอดคลองกับสถานการณ และบรบิทปจจบัุน 
เนนกิจกรรม Active Learning เพือ่พัฒนาสมรรถนะผูเรยีน

• ใชแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR
• กิจกรรมหลากหลาย นำไปบูรณาการเชื่อมโยงกับสาระอื่นไดงาย
• QR Code ภายในเลมที่ชวยฝกทั้งการฟง และพูด จากเสียงของเจาของภาษา

แบบฝกหัด

e-Book
พรอม Audio

ตอบสนองพฤตกิรรมของผูเรยีนในยุคดิจทัิล พรอมฟงกชนัการสอนท่ีหลากหลาย สนุก 
กระตุนการเรียนรูของผูเรยีนสื่อดิจิทัล

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

Interactive 
Software โปรแกรมผู�ช�วยครู

ช�วยในการสอนภาษาอังกฤษ
ง�าย สนุก สะดวก 

ภาษาองักฤษ ม.1-ม.3 ภาษาองักฤษ ม.1-ม.3

ตอบสนองพฤตกิรรมของผูเรยีนในยุคดิจทัิล พรอมฟงกชนัการสอนท่ีหลากหลาย สนุก 
กระตุนการเรยีนรูของผูเรยีนสื่อดิจิทัล

พฒันาทักษะการอาน และเขียนอยางเปนข้ันตอน Pre-While-Post ดวยบทอาน และแบบฝกหดัหลากหลาย
ตรงตามมาตรฐาน CEFR 
• กิจกรรม Project  และ Application กระตุนทักษะการเรียนรู สงเสริมความคิดสรางสรรค
• กิจกรรม Extra Competences Corner ตอยอดใหผูเรียนใชทักษะภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุสมรรถนะ
• ทันสมัย สะดวกตอการสอนดวย Audio QR Code สามารถฟงคําศัพท และบทอานได จากเสียงเจาของภาษา

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

e-Book
พรอม Audio

 ตวัอยาง Audio
Unit 9 FOLK TALES

หนังสือเรียน

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

สำหรบัวชิา 
Reading & Writing

ประกันฯ ประกันฯ

3938
คลังสื่อ
ชวยสอนฟรี
จัดเต็ม

คลังสื่อ
ชวยสอนฟรี
จัดเต็ม

ภาษาองักฤษ
ตัวอยางสื่อประกอบการสอน

ภาษาองักฤษ
ตัวอยางสื่อประกอบการสอน

NEW NEW
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สื่อยกระดับการเรียนรู

คลังสื่อ
ชวยสอนฟรี
จัดเต็ม

คลังสื่อ
ชวยสอนฟรี
จัดเต็ม

40 41

ตอบสนองพฤตกิรรมของผูเรยีนในยุคดิจทัิล พรอมฟงกชนัการสอนท่ีหลากหลาย สนุก 
กระตุนการเรียนรูของผูเรยีน

Upload

ตัวอย�างสื่อดิจิทัล

UPBEAT

ตัวอย�างสื่อดิจิทัลตัวอย�างสื่อดิจิทัล

ภาษาองักฤษ ม.4-ม.6 ภาษาองักฤษ
ม.ปลาย

 ภ
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เนนสื่อสารผานการฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียน โดยใชบทสนทนาในชีวิตประจําวัน
เปนตัวเชื่อมโยงความรู พรอมบูรณาการทักษะทางภาษาผานกิจกรรม
ตรงตามมาตรฐาน CEFR

เสริมการเรียน ครอบคลุมหลักการใช
ภาษาทั้ง คำ วลี สำนวน
เพื่อการสื่อสารอยางถูกตอง

ดูรายละเอียดสื่อฯ
เพิ่มเติมเพียงสแกน

ปรบัปรงุเน้ือหาใหมลาสดุ! สอดคลองกับสถานการณ และบรบิทปจจบัุน เนนกิจกรรม
แบบ Active Learning

• ใชแนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT ตรงตามกรอบ CEFR
• กิจกรรมหลากหลาย พรอมความรูเสริม ชวยใหเรียนไดสนุก แนะนำ Culture ที่ผูเรียนควรรู
• QR Code ภายในเลมที่ชวยฝกทั้งการฟง และพูดจากเสียงของเจาของภาษา

หนังสือเรียน แบบฝกหัด

ใชคูกับ

e-Book
พรอม Audio

ตัวอยาง Audio 
Module 4 Feel Good

 : 8a Fit for Life

ตัวอยาง Interactive Software

ใชคูกับ

หนังสือเรียน แบบฝกหัด

หนังสือเรียน UPBEAT

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

Interactive 
Software โปรแกรมผู�ช�วยครู

ช�วยในการสอนภาษาอังกฤษ
ง�าย สนุก สะดวก 

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

Interactive 
Software โปรแกรมผู�ช�วยครู

ช�วยในการสอนภาษาอังกฤษ
ง�าย สนุก สะดวก 

ประกันฯ ประกันฯสื่อฯ ภาษาอังกฤษ รายวิชาพื้นฐาน สื่อฯ ภาษาอังกฤษ รายวิชาพื้นฐาน

ENGLISH FOR TODAY GRAMMAR AND USAGE

ภาษาองักฤษ
ตัวอยางสื่อประกอบการสอน

ภาษาองักฤษ
ตัวอยางสื่อประกอบการสอน

ตัวอยาง Interactive Software

Module 4 Feel Good
 : 8a Fit for Life

สื่อดิจิทัล

ตอบสนองพฤตกิรรมของผูเรยีนในยุคดิจทัิล พรอมฟงกชนัการสอนท่ีหลากหลาย สนุก 
กระตุนการเรยีนรูของผูเรยีนสื่อดิจิทัล

NEW
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รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

หนังสืิอเรียน ACTION
Virginia-Jenny

2112128 130 2212130 135 2312150 138

แบบฝกหัด ACTION
Virginia-Jenny

2132241 75 2232204 75 2332179 82

หนังสืิอเรียน SPARK  
Virginia-Jenny

2112126 125 2212127 125 2312147 125

แบบฝกหัด SPARK
Virginia-Jenny

2132238 88 2232200 88 2332170 88

แบบฝกไวยากรณ Extra ACCESS
Virginia-Jenny

2132237 130 2232201 135 2332172 140

หนังสืิอเรียน TEAM UP IN ENGLISH
Kavanagh et al

2112127 130 2212129 130 2312149 130

แบบฝกหัด TEAM UP IN ENGLISH  
ม.1-ม.2 Smith et al/ม.3 Moore et al

2132240 65 2232203 65 2332177 65

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

UPSKILL
Niels Jeffreys

2112129 112 2212131 112 2312151 112

New Read and Write
ดร.สามารถ-อาจิณ

2112120 85 2212122 85 2312142 85

New Current English
ดร.สามารถ-อาจิณ

2112118 89 2212120 89 2312140 89 

รายการ ม.1-ม.3 (ช่วงชั้น)
รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

Focus on Reading เลม 1
Gillian-James

2012005 110

Focus on Reading เลม 2
Gillian-Chris

2012006 110

Focus on Reading เลม 3
Gillian-Chris

2012007 110

รวมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

รายการ จัดจําหน่ายโดย รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

ENGLISH FOR TODAY GRAMMAR AND USAGE 1                           อักษร อินสไปร 9122063 185

ENGLISH FOR TODAY GRAMMAR AND USAGE 2                           อักษร อินสไปร 9122064 165

ENGLISH FOR TODAY GRAMMAR AND USAGE 3                           อักษร อินสไปร 9122065 135

รวมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

หนังสือเรียน UPBEAT
Virginia-Jenny

3412010 130 3512010 138 3612011 142

แบบฝกหัด UPBEAT 
Virginia-Jenny

3432007 62 3532007 72 3632012 82

หนังสือเรียน Upload
Virginia-Jenny

3412009 128 3512009 128 3612010 128

แบบฝกหัด Upload
Virginia-Jenny

3432006 62 3532006 62 3632009 62

รายการ ม.4-ม.6 (ช่วงชั้น)
รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

MASTERY in Reading เลม 1
Gillian และคณะ

3012003 115

MASTERY in Reading เลม 2
Gillian และคณะ

3012004 115

MASTERY in Reading เลม 3
Gillian-Chris

3012005 115

รวมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

สื่อฯ รายวิชาเพิ่มเติม ประกันฯ

สื่อฯ รายวิชาเพิ่มเติม ประกันฯ

หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประกันฯ
หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประกันฯ

• สรปุยอไวยากรณ ดวยภาษางาย ๆ เขาใจไดเรว็
• เนือ้หาครบถวน และเทคนคิเจาะลึกในทุกหัวขอ
   ทีอ่อกสอบ
• แบบฝกหดัทบทวนครบทกุหวัขอ และแนวขอสอบ
   กอนลงสนามจรงิมากกวา 700 ขอ
• ฝกทำโจทยออนไลน ชวยจบัเวลาเสมอืนจรงิ

พรอมประเมนิตวัเองไดทนัที

ระดับมัธยมศึกษา

ขอมูลเพิ่มเติมเพียงสแกน

เก�งคดิ พร�อม ม.4พชิติทกุแนวโจทย� เตรยีมสอบเข�า
ตวิเข�มได�ทกุทีทุ่กเวลา

กับเวบ็ไซต�จำลอง
การสอบเสมอืนจรงิ

รายการ จัดจําหน่ายโดย รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

พิชิตโจทย ภาษาอังกฤษ ม.3
จันทิมา อินทรเพ็ชร

อักษร อินสไปร 9332014 280

ชดุ พชิติโจทย ระดบัมธัยมศกึษาปที ่3

ใชงบเรียนฟรี ตามบัญชีกำหนดสื่อฯใชงบเรียนฟรี ตามบัญชีกำหนดสื่อฯ

เครือ่งมือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ของผู�เรยีนตาม วPA

ภาษาองักฤษ ม.4-ม.6ภาษาองักฤษ ม.1-ม.3

42 43
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รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

หนังสือเรียน ทัศนศิลป
สุชาติ และคณะ

2115006 70 2215005 75 2315005 74

หนังสือเรียน ดนตรี-นาฏศิลป
สุมนมาลย และคณะ

2115005 78 2215006 78 2315006 79

รายการ
ม.1 ม. 2 ม.3

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป 
ธำรงศักดิ์ และคณะ

2135005 48 2235005 48 2335005 48

แบบปฏิบัติกิจกรรม ดนตรี-นาฏศิลป              
ดร.อนรรฆ-ฐิตาภรณ

2135006 48 2235006 48 2335006 48

แบบวัดฯ ทัศนศิลป
ธำรงศักดิ์-เกษมรัสมิ์

2135003 48 2235003 48 2335003 48

แบบวัดฯ ดนตรี-นาฏศิลป
สุพร-ฐิตาภรณ

2135004 48 2235004 48 2335004 48

รวมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

แบบปฏิบัติ/แบบวัดฯ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน อญ.

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

หนังสือเรียน สุขศึกษา
พรสุข และคณะ

2114114 85 2214101 92 2314079 88

หนังสือเรียน พลศึกษา
สุขพัชรา และคณะ

2114113 65 2214099 58 2314077 54

รายการ ม.1 ม.2 ม.3
รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

สมฐ. สุขศึกษา
สุชาดา วงษใหญ

2134040 88 2234043 88 2334038 88

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

แบบวัดฯ สุขศึกษา
ธงชัย หวลถึง

2134044 48 2234047 48 2334042 48

แบบฝกสมรรถนะฯ สุขศึกษา
พรสุข-สมฤดี

2134043 54 2234046 54 2334041  54

รวมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน อญ.

สมฐ. สุขศึกษา

แบบฝกฯ และแบบวัดฯ

5050 51

สุขศึกษาฯ ม.1-ม.3
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ ม.1-ม.3
กลุ่มสาระฯ

ศิลปะ ม.4-ม.6
กลุ่มสาระฯ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

แบบปฏิบัติกิจกรรม

สุขศกึษาฯ ศลิปะ

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

หนังสือเรียน ทัศนศิลป
สุชาติ และคณะ

3415010 70 3515004 74 3615001 58

หนังสือเรียน ดนตรี 
สำเร็จ และคณะ

3415011 70 3515005 74 3615005 72

หนังสือเรียน นาฏศิลป
สุมนมาลย-สุมนรตี

3415012 60 3515006 62 3615006 65

รวมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน อญ.

ใชงบเรียนฟรี ตามบัญชีกำหนดสื่อฯใชงบเรียนฟรี ตามบัญชีกำหนดสื่อฯ หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสำคัญหมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสำคัญ

แบบวัดและบันทึกผลฯ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสื่อฝกทักษะ สื่อฝกทักษะ

แบบวัดและบันทึกผลฯแบบฝกสมรรถนะฯ

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

หนังสือเรียน สุขศึกษา  
พรสุข และคณะ

3414007 75 3514005 78 3614005 64

หนังสือเรียน พลศึกษา  
สุขพัชรา และคณะ

3414006 60 3514004 60 3614004 64

รวมเงิน

ลด...............%

ยอดสุทธิ

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน อญ.

สุขศึกษาฯ ม.4-ม.6
กลุ่มสาระฯ
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