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(งบเรียนฟรี)(งบเรียนฟรี)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

รายการหนังสือเรียนฉบับใบอนุญาต / ฉบับใบประกันฯ
ตามบัญชีกำาหนดสื่อการเรียนการสอนสำาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา

  รายการ
สำำาหรับงบสำนัับสำนุันัค่่าใช้้จ่่ายฯ ปีีการศึึกษา 2563 สำนัพ.

 ปี.4   ปี.5  ปี.6
 รหัสำ ราค่า จ่ำานัวนั รวมเงินั รหัสำ ราค่า จ่ำานัวนั รวมเงินั รหัสำ ราค่า จ่ำานัวนั รวมเงินั

หนังสอืเรยีน ภาษาไทย หลกัภาษาและการใชภ้าษา    
                                                                    ผูแ้ตง่ ป.4-ป.6 ขณัธช์ยั - สริพัิชร์ อจท. 1411009 73 1511009 76 1611002 82
หนังสอืเรยีน ภาษาไทย วรรณคดแีละวรรณกรรม      
                                                                                 ผูแ้ตง่ ป.4-ป.6 ขณัธช์ยั - สริพัิชร์ อจท. 1411010 68 1511005 70 1611003 84
หนังสอืเรยีน รายวชิาเพิม่เตมิ หลกัภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   
                                                                ผูแ้ตง่ ป.1-ป.6 กณุฑรีา และคณะ อจท. 1411006 72 1511006 75 1611004 78
แบบฝึกหดั ภาษาไทย                   
                                                                    ผูแ้ตง่ ป.4-ป.6 ขณัธช์ยั - สริพัิชร์ อจท. 1431061 45 1531058 54 1631047 54
หนังสอืเรยีน ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ภาษาพาท ี                  สพฐ. อค. 80 90 90
หนังสอืเรยีน ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ วรรณคดลี�าน�า         สพฐ. อค. 60 48 64
แบบฝึกหดั ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ทกัษะภาษา             สพฐ. อค. 44 42 46
แบบฝึกหดั ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ทกัษะภาษา เลม่ 1     สพฐ. อค.

แบบฝึกหดั ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ทกัษะภาษา เลม่ 2     สพฐ. อค.

หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ์เลม่ 1
                           ผูแ้ตง่ ป.4 และ ป.5 ไพศาล - ดร.ชริา, ผูแ้ตง่ ป.6 นติกิร และคณะ อจท. 1416027 65 1516009 84 1616008 70
หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ์เลม่ 2                                          

                                      ผูแ้ตง่ ป.4 และ ป.5 ไพศาล - ดร.ชริา, ผูแ้ตง่ ป.6 นติกิร และคณะ อจท. 1416028 65 1516010 84 1616009 70
แบบฝึกหดั  คณติศาสตร ์เลม่ 1                                         

                                   ผูแ้ตง่ ป.4 และ ป.5 ไพศาล - ดร.ชริา, ผูแ้ตง่ ป.6 นติกิร และคณะ อจท. 1436050 59 1536054 60 1636049 62
แบบฝึกหดั  คณติศาสตร ์เลม่ 2                                          

                           ผูแ้ตง่ ป.4 และ ป.5 ไพศาล - ดร.ชริา, ผูแ้ตง่ ป.6 นติกิร และคณะ อจท. 1436051 59 1536055 60 1636050 62
หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ์เลม่ 1                                                         สสวท. อค. 106 71 82
หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ์เลม่ 2                                                         สสวท. อค. 94 76 74
แบบฝึกหดั  คณติศาสตร ์เลม่ 1                                                          สสวท. อค. 51 51 65
แบบฝึกหดั  คณติศาสตร ์เลม่ 2                                                          สสวท. อค. 46 54 51
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเลม่ 1            

                   ผูแ้ตง่ ป.4 และ ป.5 ดร.เพ็ญพักตร ์- ดร.พลอยทราย, ผูแ้ตง่ ป.6 ศริรัิตน ์- รักซอ้น อจท. 1418038 48 1518036 68 1618033 68
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเลม่ 2               

                                                                          ผูแ้ตง่ ดร.เพ็ญพักตร ์- ดร.พลอยทราย อจท. 1418039 48 1518037 68 1618034 68
หนังสอืเรยีน เทคโนโลย ี(วทิยาการค�านวณ)                
                                                                                       ผูแ้ตง่ ณัฐภทัร แกว้รัตนภทัร์ อจท. 1418040 57 1518038 58 1618035 64
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเลม่ 1                            สสวท. อค. 66 68 64
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเลม่ 2                            สสวท. อค. 55 65 95
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวทิยาการค�านวณ          สสวท. อค. 82 99 106
หนังสอืเรยีน สงัคมศกึษาฯ                                              ผูแ้ตง่ วริยิะ และคณะ อจท. 1413020 79 1513015 78 1613030 98
หนังสอืเรยีน พระพทุธศาสนา         
                                        ผูแ้ตง่ ป.4 จงจรัส - สพุน, ผูแ้ตง่ ป.5 และ ป.6 จงจรัส แจม่จันทร์ อจท. 1413021 62 1513017 62 1613024 62
หนังสอืเรยีน ประวตัศิาสตร ์                                              ผูแ้ตง่ วฒุชิยั มลูศลิป์ อจท. 1413015 52 1513018 50 1613025 52
หนังสอืเรยีน ภมูศิาสตร ์                                            ผูแ้ตง่ ผศ.ดร.ณัฐพร ยวงเงนิ อจท. 1413019 39 1513016 40 1613031 42
หนังสอืเรยีน รายวชิาเพิม่เตมิ หนา้ทีพ่ลเมอืง                ผูแ้ตง่ กนกพร-ศภุษร อจท. 1413016 45 1513011 45 1613028 45
หนังสอืเรยีน รายวชิาเพิม่เตมิ อาเซยีนศกึษา           ผูแ้ตง่ สมเกยีรต ิและคณะ อจท. 1413009 52 1513008 52 1613026 52
หนังสอืเรยีน สขุศกึษาและพลศกึษา                                ผูแ้ตง่ ชชูาต-ิภาสกร อจท. 1414005 74 1514004 72 1614004 78
หนังสอืเรยีน ทศันศลิป์                                                       ผูแ้ตง่ องอาจ มากสนิ อจท. 1415024 50 1515026 55 1615030 56
หนังสอืเรยีน ดนตร ี- นาฏศลิป์                                         ผูแ้ตง่ ประทปี - ศศธิร อจท. 1415026 60 1515027 50 1615031 64   
หนังสอืเรยีน การงานอาชพี                              ผูแ้ตง่ อรัญญา และคณะ อจท. 1417020 58 1517004 58 1617004 58
หนังสอืเรยีน Smile                                                         ผูแ้ตง่ Patricia - Sophia อจท. 1412014 90 1512038 100 1612032 108
แบบฝึกหดั Smile                                                           ผูแ้ตง่ Patricia - Sophia อจท. 1432072 52 1532120 54 1632114 56
หนังสอืเรยีน EXTRA & Friends                         ผูแ้ตง่ Jenny - Virginia อจท. 1412015 115 1512039 115 1612033 115
แบบฝึกหดั EXTRA & Friends                           ผูแ้ตง่ Jenny - Virginia อจท. 1432075 76 1532123 76 1632119 76

 รวมเงนิ ป.4  รวมเงนิ ป.5  รวมเงนิ ป.6

                      รวมเงิินท้�งิหมด ป.1-ป.6

                         ลด.......................%

                                      ยอดสุำทธิิ

  รายการ
สำำาหรับงบสำนัับสำนุันัค่่าใช้้จ่่ายฯ ปีีการศึึกษา 2563 สำนัพ.

 ปี.1   ปี.2  ปี.3
 รหัสำ ราค่า จ่ำานัวนั รวมเงินั รหัสำ ราค่า จ่ำานัวนั รวมเงินั รหัสำ ราค่า จ่ำานัวนั รวมเงินั

หนังสอืเรยีน ภาษาไทย หลกัภาษาและการใชภ้าษา
                                                           ผูแ้ตง่ ป.1-ป.3 มานพ และคณะ อจท. 1111009 73  1211004 76 1311007 80
หนังสอืเรยีน ภาษาไทย วรรณคดแีละวรรณกรรม      
                                                                                  ผูแ้ตง่ ป.1-ป.3 มานพ และคณะ อจท. 1111010 52 1211009 54 1311003 58
หนังสอืเรยีน รายวชิาเพิม่เตมิ หลกัภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   
                                                               ผูแ้ตง่ ป.1-ป.6 กณุฑรีา และคณะ อจท. 1111006 60 1211006 60 1311004 72
แบบฝึกหดั ภาษาไทย                   
                                                           ผูแ้ตง่ ป.1-ป.3 มานพ และคณะ อจท. 1131085 42 1231074 52 1331072 52
หนังสอืเรยีน ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ภาษาพาท ี                  สพฐ. อค. 54 69 71
หนังสอืเรยีน ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ วรรณคดลี�าน�า         สพฐ. อค. 31 39 51
แบบฝึกหดั ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ทกัษะภาษา             สพฐ. อค. 36 46
แบบฝึกหดั ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ทกัษะภาษา เลม่ 1     สพฐ. อค. 28
แบบฝึกหดั ภาษาไทย ชดุ ภาษาเพือ่ชวีติ ทกัษะภาษา เลม่ 2     สพฐ. อค. 24
หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ์เลม่ 1
                           ผูแ้ตง่ ป.1 และ ป.2 ไพศาล - ดร.ชริา, ผูแ้ตง่ ป.3 นติกิร และคณะ อจท. 1116025 68 1216018 96 1316022 96
หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ์เลม่ 2                                          

                                       ผูแ้ตง่ ป.1 และ ป.2 ไพศาล - ดร.ชริา, ผูแ้ตง่ ป.3 นติกิร และคณะ อจท. 1116026 60 1216019 96 1316023 96
แบบฝึกหดั  คณติศาสตร ์เลม่ 1                                         

                                                 ผูแ้ตง่ ป.1 และ ป.2 ไพศาล - ดร.ชริา, ผูแ้ตง่ ป.3 นติกิร และคณะ อจท. 1136090 54 1236075 58 1336063 60
แบบฝึกหดั  คณติศาสตร ์เลม่ 2                                          

                                                        ผูแ้ตง่ ป.1 และ ป.2 ไพศาล - ดร.ชริา, ผูแ้ตง่ ป.3 นติกิร และคณะ อจท. 1136091 54 1236076 58 1336064 60
หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ์เลม่ 1                                                         สสวท. อค. 128 124 113
หนังสอืเรยีน คณติศาสตร ์เลม่ 2                                                         สสวท. อค. 109 86 113
แบบฝึกหดั  คณติศาสตร ์เลม่ 1                                                          สสวท. อค. 82 81 86
แบบฝึกหดั  คณติศาสตร ์เลม่ 2                                                          สสวท. อค. 70 54 81
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเลม่ 1            

                                                                          ผูแ้ตง่ ดร.เพ็ญพักตร ์- ดร.พลอยทราย อจท. 1118048 39 1218044 48 1318041 54
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเลม่ 2                                                             

                                                                          ผูแ้ตง่ ดร.เพ็ญพักตร ์- ดร.พลอยทราย อจท. 1118049 39 1218045 48 1318042 54
หนังสอืเรยีน เทคโนโลย ี(วทิยาการค�านวณ)                                      
                       ผูแ้ตง่ ป.1 มงคล ทะกอง, ผูแ้ตง่ ป.2 มงคล - อาทร, ผูแ้ตง่ ป.3 อาทร นกแกว้ อจท. 1118050 52 1218046 58 1318043 62
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตร ์เลม่ 1                                                        สสวท. อค. 38 34 58
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตร ์เลม่ 2                                                        สสวท. อค. 38 40 57
หนังสอืเรยีน วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวทิยาการค�านวณ          สสวท. อค. 76 92 98
หนังสอืเรยีน สงัคมศกึษาฯ                                               ผูแ้ตง่ วริยิะ และคณะ อจท. 1113062 62  1213060 66 1313053 76
หนังสอืเรยีน พระพทุธศาสนา         
                                        ผูแ้ตง่ ป.1 จงจรัส - สพุน, ผูแ้ตง่ ป.2 และ ป.3 จงจรัส แจม่จันทร์ อจท. 1113063 42 1213061 52 1313046 56
หนังสอืเรยีน ประวตัศิาสตร ์                                              ผูแ้ตง่ วฒุชิยั มลูศลิป์ อจท. 1113064 42 1213062 52 1313055 52
หนังสอืเรยีน ภมูศิาสตร ์                                            ผูแ้ตง่ ผศ.ดร.ณัฐพร ยวงเงนิ อจท. 1113061 39 1213059 40 1313054 40
หนังสอืเรยีน รายวชิาเพิม่เตมิ หนา้ทีพ่ลเมอืง              ผูแ้ตง่ กนกพร - ศภุษร อจท. 1113058 40 1213056 40 1313051 40
หนังสอืเรยีน รายวชิาเพิม่เตมิ อาเซยีนศกึษา           ผูแ้ตง่ สมเกยีรต ิและคณะ อจท. 1113051 48 1213054 48 1313048 48
หนังสอืเรยีน สขุศกึษาและพลศกึษา                              ผูแ้ตง่ ชชูาต ิ- ภาสกร อจท. 1114005 60 1214004 62 1314004 66
หนังสอืเรยีน ทศันศลิป์                                                       ผูแ้ตง่ องอาจ มากสนิ อจท. 1115040 50 1215024 52 1315028 52
หนังสอืเรยีน ดนตร ี- นาฏศลิป์                                         ผูแ้ตง่ ประทปี - ศศธิร อจท. 1115042 55 1215026 43 1315030 50
หนังสอืเรยีน การงานอาชพี                               ผูแ้ตง่ อรัญญา และคณะ อจท. 1117018 58 1217020 58 1317014 58
หนังสอืเรยีน Smile                                                         ผูแ้ตง่ Patricia - Sophia อจท. 1112013 90 1212012 100 1312013 108
แบบฝึกหดั Smile                                                           ผูแ้ตง่ Patricia - Sophia อจท. 1132074 52 1232074 54 1332066 56
หนังสอืเรยีน EXTRA & Friends                         ผูแ้ตง่ Jenny - Virginia อจท. 1112014 115 1212011 115 1312012 115
แบบฝึกหดั EXTRA & Friends                           ผูแ้ตง่ Jenny - Virginia อจท. 1132075 60 1232073 60 1332065 76

 รวมเงนิ ป.1  รวมเงนิ ป.2  รวมเงนิ ป.3

รายการหนังสือเรียนฉบับใบอนุญาต / ฉบับใบประกันฯ
ตามบัญชีกำาหนดสื่อการเรียนการสอนสำาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา






