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 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

รายการหนังสือท่ีใช;ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปFท่ี 6 (สามัญ)  

 ปFการศึกษา 2564  
   

ช่ือ______________________________ นามสกุล_____________________________ เลขประจำตัว___________ 
 

ที่ กลุRมสาระ รายการ สำนักพิมพU 
ราคาหนังสือ 

หลังหักสRวนลด 
หมายเหต ุ

รายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี

1.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 

ภาษาพาที ป.6 

กระทรวงศึกษาธิการ 72.00 
 

2.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลำนำ ป.6 

กระทรวงศึกษาธิการ 51.20 
 

3.  ภาษาไทย ชุดกิจกรรมการเรียนรูVพัฒนาการคิดวิเคราะหXภาษาไทย ป.6 พว. 76.80  

4.  คณิตศาสตรX หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรX ป.6 เล[ม 1  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 65.60 
 

5.  คณิตศาสตรX หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรX ป.6 เล[ม 2  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 59.20 
 

6.  คณิตศาสตรX แบบฝaกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรX ป.6 เล[ม 1  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 52.00 
 

7.  คณิตศาสตรX แบบฝaกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรX ป.6 เล[ม 2  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 40.80 
 

8.  วิทยาศาสตรX หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี  

ป.6 เล[ม 1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 51.20 
 

9.  วิทยาศาสตรX หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี  

ป.6 เล[ม 2 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 76.00 
 

10.  วิทยาศาสตรX หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี ป.6 

สสวท. 84.80 
 

11.  สังคมศึกษา หนังสือเรียนสาระการเรียนรูVพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ป.6 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

อจท. 78.40 
 

12.  ประวัติศาสตรX หนังสือเรียนประวัติศาสตรX ป.6 (ฉบับปรับปรุง 2560) อจท. 41.60  

13.  สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 พว. 70.40 
 

14.  ศิลปะ หนังสือเรียนทัศนศิลปd อจท. 46.40  

รวมรายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี 866.40  

รัฐสนับสนุน 859.00  

จำนวนเงินเกินจากที่ได;รับเงินอุดหนุน 7.40  
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รายการหนังสือที่ต;องซื้อเพิ่มเติม 

15.   แบบบันทึกกิจกรรมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

ป.6 เล[ม 1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 68.00 
 

16.   แบบบันทึกกิจกรรมวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี 

ป.6 เล[ม 2 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 88.00 
 

17.   แบบฝaกทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี เทคโนโลยี

ป.6   

สสวท. 44.00 
 

18.   หนังสือเรียน Everybody up 2nd ED6 Student Book6  ซีเอ็ด 325.00  

19.   แบบฝaกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล[ม1  

(เล[มคำศัพทX,เล[มแบบฝaกหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 235.00 
 

20.   แบบฝaกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล[ม2  

(เล[มคำศัพทX,เล[มแบบฝaกหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 235.00 
 

21.   My Learning Diary ของ Science Adventure Project 

(SAP) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 85.00 
 

22.   เอกสารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ[มสาระฯ เอกสาร

เสริมการวัดผล 

รร.ไผทอุดมศึกษา 300.00 
 

23.   สื่ออุปกรณXสนับสนุนการเรียนรูVหลักสูตรสถานศึกษา รร.ไผทอุดมศึกษา 580.00  

24.   สื่ออุปกรณXสนับสนุนการเรียนรูV ลูกเสือ-เนตรนาร ี รร.ไผทอุดมศึกษา 160.00  

25.   คู[มือเตรียมสอบ O-NET และ Pre - O net (4 วิชา) รร.ไผทอุดมศึกษา 650.00  

26.   เอกสารเสริมทักษะการเรียนรูVและเอกสาร Little Book 

Explorer  

รร.ไผทอุดมศึกษา 200.00 
 

27.   ภาษาไทยเล[มอ[านพินิจ คิดหาคำตอบ ป.6 รร.ไผทอุดมศึกษา 15.00  

28.   คณิตคิดสนุก ป.6 เล[ม1   รร.ไผทอุดมศึกษา 55.00  

29.   คณิตคิดสนุก ป.6 เล[ม2  รร.ไผทอุดมศึกษา 55.00  

รวมคRาหนังสือที่ต;องชำระทั้งหมด 3,095.00  
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รายการท่ี 3 คRาอุปกรณUการเรียน 

 

ป.6 สามัญ 

1.  สมุดเสVนคู[-เด่ียว 40 แผ[น 4 เล[ม ราคา 82.00 บาท 

2.  สมุดเสVนคู[-เด่ียว 60 แผ[น 1 เล[ม ราคา 24.50 บาท 

3.  สมุดเสVนคู[-เด่ียว 100 แผ[น 2 เล[ม ราคา 64.00 บาท 

4.  สมุดเสVนทึบ 40 แผ[น 1 เล[ม ราคา 21.50 บาท 

5.  สมุดเสVนทึบ 60 แผ[น 1 เล[ม ราคา 24.00 บาท 

6.  สมุดจดการบVาน 60 แผ[น 1 เล[ม ราคา 26.00 บาท 

      รวม 242.00 บาท 

 

 รายการที่ 1 รวม 866.40 บาท 

 รายการที่ 2 รวม 3,095.00 บาท 

 รายการที่ 3 รวม 242.00 บาท 

รวมยอดเงินที่ต;องจRายทั้งสิ้น รวม 4,203.40 บาท 
 

หมายเหต ุ

-  คRาหนังสือแบบเรียนและคRาอุปกรณU ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปF เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ  

ในรายการที่ 1 และ 3 โรงเรียนจะจRายคืนแกRผู;ปกครองตามจำนวนเงินที่ได;รับอนุมัติของแตRละระดับชั้น 

-  จำนวนเงินที่ไมRครบตามที่ได;รับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจะต;องรวบรวมสRงคืนให;แกRรัฐบาล 

 

 

 


