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 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

รายการหนังสือท่ีใช;ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปFท่ี 2 (Inspire)  

 ปFการศึกษา 2564  
   

ช่ือ______________________________ นามสกุล_____________________________ เลขประจำตัว___________ 
 

ที่ กลุXมสาระ รายการ สำนักพิมพ[ 
ราคาหนังสือ 

หลังหักสXวนลด 

หมาย

เหตุ 

รายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี

1.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยชุดภาษาเพ่ือชีวิต 

ภาษาพาที ป.2 

กระทรวงศึกษาธิการ 55.20 
 

2.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทยชุดภาษาเพ่ือชีวิต 

วรรณคดีลำนำ ป.2 

กระทรวงศึกษาธิการ 31.20 
 

3.  ภาษาไทย ชุดกิจกรรมการเรียนรู\พัฒนาการคิดวิเคราะห̂ ภาษาไทย ป.2 พว. 73.60  

4.  คณิตศาสตร^ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร̂ ป.2 เล̀ม1  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 99.20 
 

5.  คณิตศาสตร^ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร̂ ป.2 เล̀ม2  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 68.80 
 

6.  คณิตศาสตร^ แบบฝgกหัดรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร̂ ป.2 เล̀ม1  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 64.80 
 

7.  คณิตศาสตร^ แบบฝgกหัดรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร̂ ป.2 เล̀ม2  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 43.20 
 

8.  วิทยาศาสตร ̂ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยี  

ป.2 เล̀ม1 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 27.20 
 

9.  วิทยาศาสตร ̂ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยี  

ป.2 เล̀ม2 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 32.00 
 

10.  วิทยาศาสตร ̂ หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี ป.2   

สสวท. 73.60 
 

11.  สังคมศึกษา หนังสือเรียนสาระการเรียนรู\พ้ืนฐานสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ป.2 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

อจท. 52.80 
 

12.  ประวัติศาสตร^ หนังสือเรียนประวัติศาสตร̂ ป.2 (ฉบับปรับปรุง 2560)  อจท. 41.60  

13.  สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2 พว. 58.40 
 

รวมรายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี 721.60 
 

รัฐสนับสนุน 650.00   
จำนวนเงินที่เกินจากได;รับเงินอุดหนุน 71.60  
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รายการหนังสือท่ีต;องซ้ือเพ่ิมเติม 

14.   แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร̂และ

เทคโนโลยี ป.2 เล̀ม1 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 48.00 
 

15.   แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร̂และ

เทคโนโลยี ป.2 เล̀ม2 (ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 57.00 
 

16.   แบบฝgกทักษะพ้ืนฐานวิทยาศาสตร̂และเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี ป.2  

สสวท. 38.00 
 

17.   Come on Everyone Student Book2 Build & Grow 425.00  

18.   Come on Everyone Workbook Book2 Build & Grow 165.00  

19.   Come on Phonics workbook เล̀ม4 Build & Grow 150.00  

20.   Come on Phonics workbook เล̀ม5 Build & Grow 150.00  

21.   สัมผัสภาษาจีน เล̀ม2 กระทรวงศึกษาธิการ 119.00  

22.   แบบฝgกทักษะชุดเขียนสวย คัดคล̀อง คัดไทย ป.2  อจท. 42.00  

23.   Standard Handwriting International Book 2  วพ. 52.00  

24.   แบบฝgกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล̀ม1  

(คำศัพท̂และแบบฝgกหัด)  

รร.ไผทอุดมศึกษา 210.00 
 

25.   แบบฝgกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล̀ม2  

(คำศัพท̂และแบบฝgกหัด)  

รร.ไผทอุดมศึกษา 210.00 
 

26.   แบบฝgกทักษะการคิด รร.ไผทอุดมศึกษา     100.00   

27.   My Learning Diary ของ Science Adventure Project 

(SAP) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 85.00 
 

28.   เอกสารวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ̀มสาระฯ เอกสาร

เสริมการวัดผล 

รร.ไผทอุดมศึกษา 320.00 
 

29.   ส่ืออุปกรณ̂สนับสนุนการเรียนรู\หลักสูตรสถานศึกษา รร.ไผทอุดมศึกษา 580.00  

30.   ส่ืออุปกรณ̂สนับสนุนการเรียนรู\ลูกเสือ-เนตรนารี รร.ไผทอุดมศึกษา 130.00  

31.   เอกสารเสริมทักษะการเรียนรู\และเอกสาร Little Book 

Explorer  

รร.ไผทอุดมศึกษา 170.00 
 

32.   เอกสารประกอบกิจกรรมการเรียนรู\หลักสูตร Inspire รร.ไผทอุดมศึกษา 120.00  

33.   ภาษาไทยเล̀มอ̀านพินิจ คิดหาคำตอบ ป.2 รร.ไผทอุดมศึกษา 15.00  

34.   คณิตคิดสนุก ป.2 เล̀ม1  รร.ไผทอุดมศึกษา 55.00  

35.   คณิตคิดสนุก ป.2 เล̀ม2   รร.ไผทอุดมศึกษา 55.00  

รวมคXาหนังสือที่ต;องชำระทั้งหมด 3,296.00  
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รายการท่ี 3 คXาอุปกรณ[การเรียน 

 

 ป.2 Inspire 

1.  สมุดเส\นกราฟ 40 แผ̀น 6 เล̀ม ราคา 126.00 บาท 

2.  สมุดเส\นกราฟ 100 แผ̀น 2 เล̀ม ราคา 65.00 บาท 

3.  สมุดจดการบ\าน 60 แผ̀น 1 เล̀ม ราคา 26.00 บาท 

4.  สมุดจีน   2 เล̀ม ราคา 60.00 บาท 

      รวม 277.00 บาท 

 

 รายการที่ 1 รวม 721.60 บาท 

 รายการที่ 2 รวม 3,296.00 บาท 

 รายการที่ 3 รวม 277.00 บาท 

รวมยอดเงินที่ต;องจXายทั้งสิ้น รวม 4,294.60 บาท 
 

หมายเหตุ 

-  คXาหนังสือแบบเรียนและคXาอุปกรณ[ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปF เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ  

ในรายการที่ 1 และ 3 โรงเรียนจะจXายคืนแกXผู;ปกครองตามจำนวนเงินที่ได;รับอนุมัติของแตXละระดับชั้น 

-  จำนวนเงินที่ไมXครบตามที่ได;รับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจะต;องรวบรวมสXงคืนให;แกXรัฐบาล 

 

 

 


