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 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  
รายการหนังสือที่ใช้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 (สามัญ)  
 ปีการศึกษา 2563  
   

ชื่อ______________________________ นามสกุล_____________________________ เลขประจำตัว___________ 
 

ที่ กลุ่มสาระ รายการ สำนักพิมพ์ 
ราคาหนังสือ 

หลังหักส่วนลด 
หมายเหต ุ

รายการหนังสือที่ใช้งบอุดหนุนเรียนฟรี 

1.  ภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.2 พว. 41.25  

2.  ภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 พว. 46.50  

3.  ประวัติศาสตร์ หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.2  พว. 66.75  

4.  คณิตศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม1 
(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 110.75  

5.  คณิตศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม2 
(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 102.60  

6.  วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ม.2 เล่ม1 (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 100.80  

7.  วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
ม.2 เล่ม2 (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 97.20  

8.  สังคมศึกษา หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 อจท. 106.50  

9.  สุขศึกษาและ 
พละศึกษา 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.2 พว. 69.00  

10.  การงานอาชีพ หนังสือเรียนการงานอาชีพ ม.2 พว. 45.00  

11.  ดนตร ี หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ม.2 พว. 39.00  

12.  วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) ม.2 

สสวท. 62.10  

13.  วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 

สสวท. 47.70  

รวมรายการหนังสือที่ใช้งบอุดหนุนเรียนฟรี 935.15 
 

รัฐสนับสนุน 877.00   
จำนวนเงินเกินจากที่ได้รับเงินอุดหนุน 58.15  
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รายการหนังสือที่ต้องซื้อเพิ่มเติม 

14.   PROJECT 2 Student Book (3 ED) TOM HUTCHINSON ซีเอ็ด   160.00   

15.   แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ ม.2 อจท. 45.00  

16.   แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ม.2 อจท. 45.00  

17.   แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.2 อจท. 45.00  

18.   แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.2 

อจท. 45.00  

19.   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ม.2 พว.     76.00   

20.   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม1  พว. 84.00  

21.   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.2 เล่ม2 พว. 62.00  

22.   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ม.2 เล่ม1 พว. 108.00  

23.   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ม.2 เล่ม2 พว. 108.00  

24.   แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ม.2 เล่ม1 อจท. 52.00  

25.   แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 2560) ม.2 เล่ม2 อจท. 52.00  

26.   Happy Chinese2 Unit 1-4 (ฉบับถ่ายเอกสาร) NOCFL 240.00  

27.   แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล่ม1  
(คำศัพท์และแบบฝึกหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 220.00  

28.   แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล่ม2  
(คำศัพท์และแบบฝึกหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 220.00  

29.   เอกสารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 
เอกสารเสริมการวัดผล 

รร.ไผทอุดมศึกษา 290.00  

30.   สื่อสนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา รร.ไผทอุดมศึกษา 580.00  

31.   สื่อสนับสนุนการเรียนรู้ลูกเสือ-เนตรนารี รร.ไผทอุดมศึกษา 240.00  

32.   เอกสารเสริมทักษะการเรียนรู้และเอกสาร Little Book 
Explorer  

รร.ไผทอุดมศึกษา 115.00  

33.   สมุดภาษาจีน (เทอม 1,2) รร.ไผทอุดมศึกษา 40.00  

รวมค่าหนังสือท่ีต้องชำระท้ังหมด 2,827.00  
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รายการที่ 3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 

 ม.2 สามัญ 

1.  คู่-เด่ียว 40 แผ่น 2 เล่ม ราคา 41.00 บาท 
2.  คู่-เด่ียว 60 แผ่น 5 เล่ม ราคา 122.50 บาท 
3.  เส้นทึบ 60 แผ่น 1 เล่ม ราคา 24.00 บาท 
4.  จดการบ้าน 60 แผ่น 1 เล่ม ราคา 26.00 บาท 

      รวม 213.50 บาท 

 

 รายการท่ี 1 รวม 935.15 บาท 
 รายการท่ี 2 รวม 2,827.00 บาท 
 รายการท่ี 3 รวม 213.50 บาท 
รวมยอดเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น รวม 3,975.65 บาท 

 

หมายเหต ุ
-  ค่าหนังสือแบบเรียนและค่าอุปกรณ์ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี เม่ือกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ  

ในรายการที่ 1 และ 3 โรงเรียนจะจ่ายคืนแก่ผู้ปกครองตามจำนวนเงนิที่ได้รับอนุมัติของแต่ละระดับชั้น 

 

 

 

 


