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 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

รายการหนังสือท่ีใช;ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปFท่ี 1 (Inspire Gifted)  

 ปFการศึกษา 2564  
   

ช่ือ______________________________ นามสกุล_____________________________ เลขประจำตัว___________ 
 

ที่ กลุ]มสาระ รายการ สำนักพิมพ ̀
ราคาหนังสือ 

หลังหักส]วนลด 
หมายเหต ุ

รายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี

1.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 

ภาษาพาที ป.1 

กระทรวงศึกษาธิการ 43.20  

2.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลำนำ ป.1 

กระทรวงศึกษาธิการ 24.80  

3.  ภาษาไทย ชุดกิจกรรมการเรียนรูaพัฒนาการคิดวิเคราะหcภาษาไทย ป.1 พว. 76.00  

4.  คณิตศาสตรc หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรc ป.1 เลeม1  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 102.40  

5.  คณิตศาสตรc หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรc ป.1 เลeม2  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 87.20  

6.  คณิตศาสตรc แบบฝjกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรc ป.1 เลeม1  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 65.60  

7.  คณิตศาสตรc แบบฝjกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรc ป.1 เลeม2  

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 56.00  

8.  วิทยาศาสตรc หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี  

ป.1 เลeม1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 30.40  

9.  วิทยาศาสตรc หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี  

ป.1 เลeม2 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 30.40  

10.  วิทยาศาสตรc หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี  

เทคโนโลยี ป.1  

สสวท. 60.80  

11.  สังคมศึกษา หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ป.1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

อจท. 49.60  

12.  ประวัติศาสตรc หนังสือเรียนประวัติศาสตรc ป.1 (ฉบับปรับปรุง 2560) อจท. 33.60  

13.  สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1 พว. 48.00  

รวมรายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี 708.00 
 

รัฐสนับสนุน 656.00  
 

จำนวนเงินเกินจากที่ได;รับเงินอุดหนุน 52.00  
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รายการหนังสือที่ต;องซื้อเพิ่มเติม 

14.   แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี  

ป.1 เลeม1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 48.00  

15.   แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี  

ป.1 เลeม2 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 47.00  

16.   แบบฝjกทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตรcและเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.1  สสวท. 33.00  

17.   Come on Phonics workbook เลeม2 Build & Grow 150.00  

18.   Come on Phonics workbook เลeม3 Build & Grow 150.00  

19.   หนังสือเรียน Everybody up 2nd ED1 Student Book1  ซีเอ็ด 325.00  

20.   สัมผัสภาษาจีน เลeม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 119.00  

21.   แบบฝjกทักษะชุด เขียนสวย คัดคลeอง คัดไทย ป.1  อจท. 42.00  

22.   Standard Handwriting International Book 1 วพ. 55.00  

23.   แบบฝjกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เลeม1  

(คำศัพทcและแบบฝjกหัด)  

รร.ไผทอุดมศึกษา 200.00  

24.   แบบฝjกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เลeม2  

(คำศัพทcและแบบฝjกหัด)  

รร.ไผทอุดมศึกษา 200.00  

25.   แบบฝjกทักษะการคิด รร.ไผทอุดมศึกษา   100.00   

26.   My Learning Diary ของ Advanced Science Adventure 

Project (A-SAP) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 160.00  

27.   เอกสารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุeมสาระฯ เอกสารเสริม

การวัดผล 

รร.ไผทอุดมศึกษา 350.00  

28.   เอกสารประกอบการเรียนรูaหลักสูตร Inspire และแฟ�มเก็บผลงาน รร.ไผทอุดมศึกษา 150.00  

29.   สื่ออุปกรณcสนับสนุนการเรียนรูaหลักสูตรสถานศึกษา  รร.ไผทอุดมศึกษา 580.00  

30.   สื่ออุปกรณcสนับสนุนการเรียนรูaลูกเสือ-เนตรนาร ี รร.ไผทอุดมศึกษา 100.00  

31.   แฟ�มสะสมผลงานของนักเรียน Portfolio  รร.ไผทอุดมศึกษา 140.00  

32.   ชุดแบบฝjกทักษะความสามารถพิเศษ  00.00  

  - Enrichment รร.ไผทอุดมศึกษา 110.00  

  - Acceleration รร.ไผทอุดมศึกษา 50.00  

  - รูaไวaใชeวeาพัฒนาการคิด (ภาษาไทย/คณิตศาสตรc/วิทยาศาสตรc) รร.ไผทอุดมศึกษา 40.00  

  - The Little Book รร.ไผทอุดมศึกษา 30.00  

  - Products of Minds รร.ไผทอุดมศึกษา 65.00  

  - แบบฝjกหัดทบทวนกeอนสอบ รร.ไผทอุดมศึกษา 50.00  

33.   แฟ�มเก็บผลงานหลักสูตรความสามารถพิเศษ รร.ไผทอุดมศึกษา 80.00  

34.   หนังสืออeานนอกเวลา เรื่อง มิตรแทaสี่สหาย สกายบุ�ค 119.00  

35.   ภาษาไทยเลeมอeานพินิจ คิดหาคำตอบ ป.1 รร.ไผทอุดมศึกษา 15.00  

รวมค]าหนังสือที่ต;องชำระทั้งหมด 3,508.00  
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รายการท่ี 3 ค]าอุปกรณ̀การเรียน 

 

 ป.1 Inspire Gifted 
1.  สมุดเสaนกราฟ 40 แผeน 5 เลeม ราคา 105.00 บาท 

2.  สมุดเสaนกราฟ 100 แผeน 2 เลeม ราคา 65.00 บาท 

3.  เสaนประ 60 แผeน 1 เลeม ราคา 24.00 บาท 

4.  เอกสารจากโรงเรียน    ราคา 30.00 บาท 

5.  สมุดจีน   2 เลeม ราคา 60.00 บาท 

      รวม 284.00 บาท 

 

 รายการที่ 1 รวม 708.00 บาท 

 รายการที่ 2 รวม 3,508.00 บาท 

 รายการที่ 3 รวม 284.00 บาท 

รวมยอดเงินที่ต;องจ]ายทั้งสิ้น รวม 4,500.00 บาท 
 

หมายเหต ุ

-  ค]าหนังสือแบบเรียนและค]าอุปกรณ` ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปF เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ  

ในรายการที่ 1 และ 3 โรงเรียนจะจ]ายคืนแก]ผู;ปกครองตามจำนวนเงินที่ได;รับอนุมัติของแต]ละระดับชั้น 

-  จำนวนเงินที่ไม]ครบตามที่ได;รับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจะต;องรวบรวมส]งคืนให;แก]รัฐบาล 

 

 

 


