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 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

รายการหนังสือท่ีใช;ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

ระดับช้ันประถมศึกษาปFท่ี 6 (ความสามารถพิเศษ)  

 ปFการศึกษา 2564  
   

ช่ือ______________________________ นามสกุล_____________________________ เลขประจำตัว___________ 
 

ที่ กลุTมสาระ รายการ สำนักพิมพU 
ราคาหนังสือ 

หลังหักสTวนลด 
หมายเหต ุ

รายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี

1.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 

ภาษาพาที ป.6 

กระทรวงศึกษาธิการ 72.00  

2.  ภาษาไทย หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 

วรรณคดีลำนำ ป.6 

กระทรวงศึกษาธิการ 51.20  

3.  ภาษาไทย ชุดกิจกรรมการเรียนรูWพัฒนาการคิดวิเคราะหYภาษาไทย ป.6 พว. 76.80  

4.  คณิตศาสตรY หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรY ป.6 เล[ม1  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 65.60  

5.  คณิตศาสตรY หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรY ป.6 เล[ม2  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 59.20  

6.  คณิตศาสตรY แบบฝaกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรY ป.6 เล[ม1  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 52.00  

7.  คณิตศาสตรY แบบฝaกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรY ป.6 เล[ม2  

(ฉบับปรับปรุง 2560)  

สสวท. 40.80  

8.  วิทยาศาสตรY หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี  

ป.6 เล[ม1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 51.20  

9.  วิทยาศาสตรY หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี  

ป.6 เล[ม2 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 76.00  

10.  วิทยาศาสตรY หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี ป.6 

สสวท. 84.80  

11.  สังคมศึกษา หนังสือเรียนสาระการเรียนรูWพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ป.6 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

อจท. 

 

78.40  

12.  ประวัติศาสตรY หนังสือเรียนประวัติศาสตรY 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.   แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรYและ

เทคโนโลยี ป.6 เล[ม1 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 68.00  

16.   แบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรYและ

เทคโนโลยี ป.6 เล[ม2 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

สสวท. 88.00  

17.   แบบฝaกทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี ป.6 

สสวท. 44.00  

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

19.   แบบฝaกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล[ม1  

(เล[มคำศัพทY,เล[มแบบฝaกหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 235.00  

20.   แบบฝaกหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เล[ม2  

(เล[มคำศัพทY,เล[มแบบฝaกหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 235.00  

21.   My Learning Diary ของ Advanced Science 

Adventure Project (A-SAP) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 160.00  

22.   เอกสารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ[มสาระฯ เอกสาร

เสริมการวัดผล 

รร.ไผทอุดมศึกษา 347.00  

23.   สื่ออุปกรณYสนับสนุนการเรียนรูWหลักสูตรสถานศึกษา รร.ไผทอุดมศึกษา 580.00  

24.   สื่ออุปกรณYสนับสนุนการเรียนรูW ลูกเสือ-เนตรนาร ี รร.ไผทอุดมศึกษา     160.00   

25.   ชุดแบบฝaกทักษะความสามารถพิเศษ  00.00  

  - Enrichment รร.ไผทอุดมศึกษา 90.00  

  - Acceleration รร.ไผทอุดมศึกษา 40.00  

  - รูWไวWใช[ว[าพัฒนาการคิด (ภาษาไทย/คณิตศาสตรY/วิทยาศาสตรY) รร.ไผทอุดมศึกษา 40.00  

  - The Little Book รร.ไผทอุดมศึกษา 30.00  

  - High Ability รร.ไผทอุดมศึกษา 50.00  

  - Products of Minds รร.ไผทอุดมศึกษา 65.00  

  - In-Depth Mathematics รร.ไผทอุดมศึกษา 75.00  

  - แบบฝaกหัดทบทวนก[อนสอบ รร.ไผทอุดมศึกษา 50.00  

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

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

รวมคTาหนังสือที่ต;องชำระทั้งหมด 3,347.00  
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รายการท่ี 3 คTาอุปกรณUการเรียน 

 

 ป.6 Gifted 
1.  สมุดเสWนกราฟ 40 แผ[น 1 เล[ม ราคา 21.00 บาท 

2.  สมุดเสWนคู[-เด่ียว 40 แผ[น 2 เล[ม ราคา 41.00 บาท 

3.  สมุดเสWนคู[-เด่ียว 60 แผ[น 1 เล[ม ราคา 24.50 บาท 

4.  สมุดเสWนคู[-เด่ียว 100 แผ[น 2 เล[ม ราคา 64.00 บาท 

5.  สมุดเสWนทึบ 40 แผ[น 1 เล[ม ราคา 21.50 บาท 

6.  สมุดเสWนทึบ 60 แผ[น 1 เล[ม ราคา 24.00 บาท 

7.  สมุดจดการบWาน 60 แผ[น 1 เล[ม ราคา 26.00 บาท 

      รวม 222.00 บาท 

 

 รายการที่ 1 รวม 866.40 บาท 

 รายการที่ 2 รวม 3,347.00 บาท 

 รายการที่ 3 รวม 222.00 บาท 

รวมยอดเงินที่ต;องจTายทั้งสิ้น รวม 4,435.40 บาท 
 

หมายเหต ุ

-  คTาหนังสือแบบเรียนและคTาอุปกรณU ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปF เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ  

ในรายการที่ 1 และ 3 โรงเรียนจะจTายคืนแกTผู;ปกครองตามจำนวนเงินที่ได;รับอนุมัติของแตTละระดับชั้น 

-  จำนวนเงินที่ไมTครบตามที่ได;รับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจะต;องรวบรวมสTงคืนให;แกTรัฐบาล 

 

 

 

 


