
       รายการหนงัสือ   ปีการศึกษา 2561 
  ระดับชั้นประถมปีที่ 1 

 

วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์

 

ภาษาไทย 

-หลักภาษาและการใช้ภาษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 พว. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  พว. 

-แบบฝึกหัด  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พว. 

-คัดไทย วพ. 

คณิต -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์  ป.1  เล่ม 1 อจท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์  ป.1  เล่ม 2 อจท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ ป.1 เลม่ 1   อจท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ ป.1 เลม่ 2   อจท. 

วิทย์ -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ ป.1 พว. 

สังคม -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะหส์ังคม ป.1 พว. 

-ชุดกิจกรรมการเรยีนรูร้ายวิชาเพิม่เติม หน้าที่พลเมือง 1 พว 

-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา  พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร ์ พว. 

สุขศึกษา -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะหส์ุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 พว. 

ศิลปะ -หนังสือเรียนทัศนศลิป์ ป.1 อจท. 

-หนังสือดนตร-ีนาฏศิลป ์ อจท. 

การงานฯ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี   อจท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สสวท. 

ภาษา 

ต่างประเทศ 

- GO GO  ป.1 (หนังสือ) วพ. 

- GO GO  ป.1 (แบบฝึกหัด) วพ. 

English Time 1 : Student Book Oxford 

English Time 1 : Workbook Oxford 

Reading :  We love toys level 1  (Fact and fictions) Macmillan 

ลูกเสือ กิจกรรม ลส / นน เอมพันธ์ 

 



        รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 
     ระดับชั้นประถมปีที่ 2 

 

วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์

 

ภาษาไทย 

-หลักภาษาและการใช้ภาษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 พว. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 พว. 

-แบบฝึกหัด  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 พว. 

-คัดไทย วพ. 

คณิต -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ ป.2 สสวท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 1 ป.2 สสวท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 2 ป.2 สสวท. 

วิทย์ -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ ป.2 พว. 

สังคม -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะหส์ังคม ป.2 พว. 

-ชุดกิจกรรมการเรยีนรูร้ายวิชาเพิม่เติม หน้าที่พลเมือง 2 พว 

-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.2 พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร ์ พว. 

สุขศึกษา -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะหส์ุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 พว. 

ศิลปะ -หนังสือเรียนทัศนศลิป์   ป.2 อจท. 

-หนังสือดนตร-ีนาฏศิลป์ ป.2 อจท. 

การงานฯ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อจท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สสวท. 

ภาษา 

ต่างประเทศ 

- GO GO  ป.2 (หนังสือ) วพ. 

- GO GO  ป.2 (แบบฝึกหัด) วพ. 

- English Time 2 : Student Book Oxford 

- English Time 2 : Workbook Oxford 

Reading :  Jack and The Beanstalk  level 2    Oxford 

ลูกเสือ กิจกรรม ลส / นน เอมพันธ์ 

 
 



           รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 
     ระดับชั้นประถมปีที่ 3 

 
 วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์

ภาษาไทย -หลักภาษาและการใช้ภาษา  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 พว. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 พว. 

-แบบฝึกหัด  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พว. 

-คัดไทย วพ. 

คณิต -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ ป.3 สสวท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 1   สสวท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 2   สสวท. 

วิทย์ -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ ป.3 พว. 

สังคม -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะหส์ังคม ป.3 พว. 

-ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ รายวิชาเพิม่เติม  หน้าท่ีพลเมือง ป.3 พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.3 พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์  พว. 

สุขศึกษา -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะหส์ุขศึกษาและพลศึกษา  พว. 

ศิลปะ หนังสือเรียนทัศนศลิป์ ป.3 อจท 

หนังสือดนตร-ีนาฏศิลป์ ป.3 อจท 

การงานฯ -หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี อจท. 

-หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. 

ภาษาต่างประเทศ - Tops    ป.3  (หนังสือ) วพ. 

- Tops    ป.3  (แบบฝึกหัด) วพ. 

English Time 3 : Student Book Oxford 

English Time 3 : Workbook Oxford 

Reading :  In the Ocean    Oxford 

ลูกเสือ กิจกรรม ลส / นน เอมพันธ์ 

 
 



        รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 61 
      ระดับชั้นประถมปีที่ 4 

 
วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์

ภาษาไทย -หลักภาษาและการใช้  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 อจท. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  อจท. 

-แบบฝึกหัด  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 อจท. 
-คัดไทย วพ. 

คณิต 
-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์     เล่ม 1 อจท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์     เล่ม 2 อจท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์   เล่ม 1   อจท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์   เล่ม 2   อจท. 

วิทย์ -ชุดแม่แบบมาตรฐาน Smart O-Net วิทยาศาสตร์ ป.4 อจท. 

สังคม -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ป.4 พว. 

-ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์  สังคมศึกษา ป.4 พว. 

-ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ รายวิชาเพิม่เติม  หน้าท่ีพลเมือง พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.4 พว. 

สุขศึกษา -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์สุขศึกษาและพลศึกษา  พว. 

ศิลปะ หนังสือเรียนทัศนศลิป์ ป.4 อจท. 

หนังสือดนตร-ีนาฏศิลป์  ป.4 อจท. 

การงานฯ 
-หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี อจท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สสวท. 

ภาษาต่างประเทศ -Tops    ป.4  (หนังสือ) วพ. 

-Tops    ป.4  (แบบฝึกหัด) วพ. 

-  Reading :    - The Enormous Turnip    Oxford 

                    - The Tough  task Oxford 
ลูกเสือ กิจกรรม ลส / นน เอมพันธ์ 

 



    รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 
   ระดับชั้นประถมปีที่ 5 

 

วิชา ช่ือหนังสือ ส านักพิมพ ์

ภาษาไทย -หลักภาษาและการใช้  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 อจท. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  อจท. 

-แบบฝึกหัด  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 อจท. 
-คัดไทย วพ. 

คณิต -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ ป.5 สสวท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 1   สสวท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 2   สสวท. 

วิทย์ -ชุดแม่แบบมาตรฐาน Smart O-Net วิทยาศาสตร์   อจท. 

สังคม -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ป.5 พว. 

-ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังคมศึกษา ป.5 พว. 

-ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ รายวิชาเพิม่เติม  หน้าท่ีพลเมือง พว 

-หนังสือรายวิชาเพิ่มเติม อาเซยีนศึกษา ป.5 พว. 

สุขศึกษา -ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์สุขศึกษาและพลศึกษา  พว. 

ศิลปะ หนังสือเรียนทัศนศลิป์ ป.5 อจท. 

หนังสือเรียนดนตร-ีนาฏศิลป ์ อจท. 

การงานฯ -หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี อจท. 

 -หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. 

ภาษาต่างประเทศ -Tops    ป.5  (หนังสือ) วพ. 

-Tops    ป.5  (แบบฝึกหัด) วพ. 

- Reading :  Black Beard 2   Oxford 

ลูกเสือ กิจกรรม ลส / นน เอมพันธ์ 

 

 

 

 

 



   รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 
  ระดับชั้นประถมปีที่ 6 

 
วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์

ภาษาไทย -หลักภาษาและการใช้  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 อจท. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  อจท. 

-แบบฝึกหัด  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อจท. 

-คัดไทย วพ. 

คณิต -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ ป.6 สสวท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 1   สสวท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 2   สสวท. 

วิทย์ -ชุดแม่แบบมาตรฐาน Smart O-Net วิทยาศาสตร์   อจท. 

สังคม -ชุดกิจกรรมสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 พว. 

-ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ รายวิชาเพิม่เติม  หน้าท่ีพลเมือง พว 

-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ป.6 พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์  พว. 

สุขศึกษา -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศกึษา ป.6 เอมพันธ์ 

ศิลปะ -หนังสือเรียนทัศนศลิป์ ป.6 อจท. 

-หนังสือดนตร-ีนาฏศิลป ์ อจท. 

การงานฯ -หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี อจท. 

-หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. 

ภาษาต่างประเทศ -Tops    ป.6  (หนังสือ) วพ. 

-Tops    ป.6  (แบบฝึกหัด) วพ. 

Reading :  The  wizard  of   O2 Oxford 

ลูกเสือ กิจกรรม ลส / นน เอมพันธ์ 

 
 
 

 



      
    รายการหนังสอื   ปีการศึกษา 2561 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์
ภาษาไทย -หลักภาษาและการใช้    อจท. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม     อจท. 

-แบบวัดและบันทึกผลการเรยีนรู้    อจท. 

 

คณิต 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์  เล่ม 1 อจท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์  เล่ม 2 อจท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 1   อจท. 

-แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เล่ม 2   อจท. 

วิทย์ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  เลม่ 1  วพ. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  เลม่ 2  วพ. 

 

สังคม 

-หนังสือเรียนพ้ืนฐาน สังคมศึกษา     พว. 

-WORLD ATLAS II อจท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร ์ พว. 

สุขศึกษา -หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 1 เอมพันธ์ 

ศิลปะ -หนังสือเรียนทัศนศลิป ์ อจท. 

-หนังสือเรียนดนตร-ีนาฏศิลป ์ อจท. 

การงานฯ -การงานอาชีพและเทคโนโลยี   พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สสวท. 

ภาษา 

ต่างประเทศ 

-Your  Space 1    (หนังสือและแบบฝึกหัด) พว. 

- Reading :  Pocahontas Oxford 

 
 
 
 



 
    รายการหนังสอื   ปีการศึกษา 2561 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์
ภาษาไทย -หลักภาษาและการใช้     อจท. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม     อจท. 

-แบบวัดและบันทึกผลการเรยีนรู้    อจท. 

คณิต - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์  ม.2   เล่ม 1     สสวท. 

- หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์  ม.2   เล่ม 2     สสวท. 

วิทย์ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม. 2 เลม่ 1  วพ. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม. 2 เลม่ 2  วพ. 

 

สังคม 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        พว. 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์            พว. 

สุขศึกษา -หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 2 เอมพันธ์ 

ศิลปะ -หนังสือเรียนทัศนศลิป ์ อจท. 

-หนังสือเรียนดนตร-ีนาฏศิลป ์ อจท. 

การงาน -การงานอาชีพและเทคโนโลยี   พว. 

-หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. 

ภาษาต่างประเทศ - Your  Space 2    (หนังสือและแบบฝึกหัด) พว. 

- Reading :  The  Bird of Happiness and other  Oxford 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

        รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 
   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์

ภาษาไทย -หลักภาษาและการใช้     อจท. 

-วรรณคดีและวรรณกรรม     อจท. 

-แบบวัดและบันทึกผลการเรยีนรู้    อจท. 

คณิต -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เลม่ 1  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  สสวท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณติศาสตร์ เลม่ 2  มัธยมศึกษาปีท่ี 3  สสวท. 

วิทย์ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม. 3 เลม่ 1  วพ. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม. 3 เลม่ 2  วพ. 

สังคม -หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3       พว. 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์  ม.3   พว. 

สุขศึกษา -หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 3 อจท. 

ศิลปะ -หนังสือเรียนดนตร-ีนาฏศิลป ์ อจท. 

-หนังสือเรียนทัศนศลิป ์ อจท. 

การงานฯ -หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ม.3  สสวท. 

-การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 พว. 

ภาษาต่างประเทศ - Your  Space 3    (หนังสือและแบบฝึกหัด) พว. 

-Reading :  Forest  Gump  ม.3   Pearson Education limited  

 
 
 
 
 
 



รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (แผนค านวณ) 

 
 
 

วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์
ภาษาไทย -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดแีละวรรณกรรม     อจท. 

-หลักภาษาและการใช้ภาษา วพ. 
 

คณิต 
-แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรยีนรู้คณติพื้นฐาน ม.4-6  เล่ม 1 เดอะบุ๊คส ์

-แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรยีนรู้คณติเพิ่มเติม ม.4-6  เล่ม 1 เดอะบุ๊คส ์

-แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรยีนรู้คณติเพิ่มเติม ม.4-6  เล่ม 2 เดอะบุ๊คส ์

วิทย์ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสกิส์ ม.4-6  สสวท. 

-หนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชีวะ   ม.4-6 สสวท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เคม ี   ม.4-6  สสวท. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน โลก อวกาศและดาราศาสตร์   ม.4-6 สสวท. 

-แบบฝึกหัดเคมี ม.4-6 เอมพันธ์ 

สังคม -หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์    ม.4-ม.6 เลม่ 1   วพ. 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา  ม.4-ม.6 เลม่ 1    วพ. 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าท่ีพลเมือง    ม.4-ม.6       วพ. 

สุขศึกษา -หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 4 อจท. 

ศิลปะ -หนังสือเรียนดนตร ี อจท. 

-หนังสือเรียนนาฏศิลป ์ อจท. 

-หนังสือทัศนศิลป ์ อจท. 

การงานฯ -การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สสวท. 

   ภาษาต่างประเทศ -Reading Keys  Student book 1  Macmillan 

-Aim High 4   Student book Oxford 

 
 
 
 
 
 



 
รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (แผนวิทย์) 
 
 

วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์
ภาษาไทย -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดแีละวรรณกรรม     อจท. 

-หลักภาษาและการใช้ภาษา วพ. 
 

คณิต 
- แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตพื้นฐาน ม.4-6  เล่ม 1 เดอะบุ๊คส ์

- แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตเพิ่มเตมิ ม.4-6  เล่ม 1 เดอะบุ๊คส ์

- แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตเพิ่มเตมิ ม.4-6  เล่ม 2 เดอะบุ๊คส ์

วิทย์ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสกิส์ ม.4-6  สสวท. 
-หนงัสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชีวะ   ม.4-6 สสวท. 
-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เคม ี   ม.4-6  สสวท. 
-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน โลก อวกาศและดาราศาสตร์   ม.4-6 สสวท. 

วิทย์ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสกิส์ ม.4-6  
-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  เคมี   เล่ม 1 ม. 4  
-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  ชีว    เล่ม 1  ม.4 
-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม  ชีว    เล่ม 2  ม.4 
-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสกิส์ เลม่ 1  ม.4 
-หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสกิส์ เลม่ 2  ม.4 

สสวท. 
สสวท. 
สสวท. 
สสวท. 
สสวท. 
สสวท. 

สังคม -หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์       ม.4-6  เล่ม 1  วพ. 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา     ม.4-6  เล่ม 1 วพ. 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าท่ีพลเมือง       ม.4-6    วพ. 

สุขศึกษา -หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 1 อจท. 

ศิลปะ -หนังสือเรียนดนตร ี อจท. 

-หนังสือเรียนนาฎศิลป ์ อจท. 

-หนังสือทัศนศิลป ์ อจท. 

การงานฯ -การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สสวท. 

   ภาษาต่างประเทศ -Reading Keys  Student book 1  Macmillan 

-Aim High 4   Student book Oxford 

 
 
 
 



 
รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (แผนภาษา) 
 
 

วิชา ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ ์
ภาษาไทย -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วรรณคดแีละวรรณกรรม     อจท. 

-หลักภาษาและการใช้ภาษา วพ. 
คณิต - แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตพื้นฐาน ม.4-6  เล่ม 1 เดอะบุ๊คส ์

วิทย์ -หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสกิส์ ม.4-6 สสวท. 
-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชีวะ ม.4-6 สสวท. 
-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เคม ีม.4-6 สสวท. 
-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน โลก อวกาศและดาราศาสตร์  ม.4-6 สสวท. 

สังคม -หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ประวัติศาสตร์       ม.4-6  เล่ม 1  วพ. 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา     ม.4-6  เล่ม 1 วพ. 

-หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน หน้าท่ีพลเมือง       ม.4-6    วพ. 

สุขศึกษา -หนังสือรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา 1 อจท. 

ศิลปะ -หนังสือเรียนดนตร ี อจท. 

-หนังสือเรียนนาฏศิลป ์ อจท. 

-หนังสือทัศนศิลป ์ อจท. 

การงานฯ -การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 พว. 

-หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สสวท. 

   ภาษาต่างประเทศ -Reading Keys  Student book 1  Macmillan 

-Aim High 4     Student book Oxford 

-ADOSPHERE 1 : LIVRE  DE L’ELEVE + AUDIO CD Hachette 

-ADOSPHERE 1 : CAHIER D ACTIVITES +   CD  ROM Education 

 
 
 
 
 
 



 
       รายการหนงัสือ   ปีการศึกษา 2561 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนค านวณ) 
 

ล าดับที ่ รายการหนังสือ ส านักพิมพ ์

1 หนังสือเรียนดนตรี  อจท 

2 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ อจท 

3 หนังสือเรียนนาฏศิลป์ อจท 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท 

5 หลักภาษาและการใช้ภาษา วพ. 

6 แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตพ้ืนฐาน ม.4-6  เล่ม 2 เดอะบุ๊คส์ 

7 แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตเพ่ิมเติม ม.4-6  เล่ม 3 เดอะบุ๊คส์ 

8 แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตเพ่ิมเติม ม.4-6  เล่ม 4 เดอะบุ๊คส์ 

9 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา อจท. 

10 หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 

11 หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. 

12 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ วพ. 

13 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ เล่ม 2 วพ. 

14 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 วพ. 

15 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 วพ. 

16 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 3-4 วพ. 

17 หนังสือรายวิชาพ้ืนฐาน ชีววิทยา ม.4-6 สสวท. 

18 หนังสือรายวิชาพ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สสวท. 

19 Reading  Keys Student book 2 Macmillan 

20 Aim High 5   Student book Oxford 

 
 
 
 
 



 
       รายการหนงัสือ   ปีการศึกษา 2561 

        ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 (แผนวิทย์) 
 

ล าดับที ่ รายการหนังสือ ส านักพิมพ ์

1 หนังสือเรียนดนตรี  อจท 

2 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ อจท 

3 หนังสือเรียนนาฏศิลป์ อจท 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท 

5 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร วพ. 

6 แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตพ้ืนฐาน ม.4-6  เล่ม 2 เดอะบุ๊คส์ 

7 แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตเพ่ิมเติม ม.4-6  เล่ม 3 เดอะบุ๊คส์ 

8 แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตเพ่ิมเติม ม.4-6  เล่ม 4 เดอะบุ๊คส์ 

9 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมเคมี เล่ม 3, เล่ม 4 สสวท. 

10 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมชีววิทยา เล่ม 3, เล่ม 4 สสวท. 

11 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมฟิสิกส์ เล่ม 3 สสวท. 

12 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมฟิสิกส์ เล่ม 4 สสวท. 

13 หนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา อจท. 

14 หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 

15 หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. 

16 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์   วพ. 

17 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ เล่ม 2 วพ. 

18 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 วพ. 

19 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 วพ. 

20 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 3-4 วพ. 

21 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ชีววิทยา ม.4-6 วพ. 

22 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สสวท. 

23 Reading  Keys Student book 2 Macmillan 

24 Aim High 5 Student book Oxford 

 
 



 
    รายการหนังสอื   ปีการศึกษา 2561 

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (แผนภาษา) 
 
  

 ล าดับที่ รายการหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 หนังสือเรียนดนตรี  อจท 

2 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ อจท 

3 หนังสือเรียนนาฏศิลป์ อจท 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท 

5 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร วพ. 
6 แบบฝึกหัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตพ้ืนฐาน ม.4-6  เล่ม 2 เดอะบุ๊คส์ 

7 หนังสือเรียนสุขศึกษา อจท. 

8 หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี พว. 

9 หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสวท. 

10 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ วพ. 

11 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ เล่ม 2 วพ. 

12 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 วพ. 

13 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 วพ. 

14 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 3-4 วพ. 

15 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ชีววิทยา ม.4-6 สสวท. 

16 หนงัสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ฟิสิกส์ สสวท. 

17 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ สสวท. 

18 Reading  Keys Student book 2 Macmillan 

19 Aim High 5  Student book Oxford 

20 -ADOSPHERE 1 : LIVRE  DE L’ELEVE + AUDIO CD Hachette 

21 -ADOSPHERE 1 : CAHIER D ACTIVITES +   CD  ROM Education 

 
 
 
 



 
                  รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 

        ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 (แผนค านวณ) 
 

ล าดับที่ รายการหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 หนังสือดนตรี  อจท. 

2 หนังสือทัศนศิลป์ อจท. 

3 หนังสือนาฏศิลป์ อจท. 

4 หนงัสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท. 

5 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา วพ. 

6 หนังสือเรียนสุขศึกษา อจท. 

7 หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี เอมพันธ์ 

8 หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พว. 

9 หนังสือเรียน รายวิขาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา เล่ม 3 วพ. 

10 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง  3-4 วพ. 

11 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 วพ. 

12 Reading Keys Student  book 3 Macmillan 

13 Writing Paragraph  Student book Macmillan 

14 English  Grammar in  Context  intermediate Macmillan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนวิทย์) 

 

ล าดับที่ รายการหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 หนังสือดนตรี  อจท. 

2 หนังสือทัศนศิลป์ อจท. 

3 หนังสือนาฏศิลป์ อจท. 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท. 

5 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา วพ. 

6 หนังสือรายวิชาเพ่ิมเติมเคมี เล่ม 5 คุรุสภา 

7 หนังสือรายวิชาเพ่ิมเติมชีววิทยา เล่ม 5 คุรุสภา 

8 หนังสือรายวิชาเพ่ิมเติมฟิสิกส์  เล่ม 5 คุรุสภา 

9 หนังสือเรียนสุขศึกษา อจท. 

10 หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี เอมพันธ์ 

11 หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พว. 

12 หนังสือเรียน รายวิขาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา เล่ม 3 วพ. 

13 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง  3-4 วพ. 

14 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 วพ. 

15 Reading Keys Student  book 3 Macmillan 

16 Writing Paragraph  Student book Macmillan 

17 English  Grammar in  Context  intermediate Macmillan 

 

 

 

 

 



 

     รายการหนังสือ   ปีการศึกษา 2561 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนภาษา) 

 

ล าดับที ่ รายการหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 หนังสือดนตรี  อจท 

2 หนังสือทัศนศิลป์ อจท 

3 หนังสือนาฏศิลป์ อจท 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท 

5 หนังสือเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา วพ. 

6 รายวิชาเพ่ิมเติม  หลักการใช้ภาษาไทย ม.4-6 วพ. 

7 หนังสือเรียนสุขศึกษา อจท. 

8 หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี เอมพันธ์ 

9 หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พว. 

10 หนังสือเรียน รายวิขาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา เล่ม 3 วพ. 

11 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง 3-4 วพ. 

12 หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-ม.6 วพ. 

13 Reading Keys Student  book 3 Macmillan 

14 Writing Paragraph  Student book Macmillan 

15 English  Grammar in  Context  intermediate Macmillan 

  

 

 

 

 

 

 

 


