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 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

รายการหนังสือท่ีใช;ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 2 (Inspire)  

 ปGการศึกษา 2564  
   

ช่ือ______________________________ นามสกุล_____________________________ เลขประจำตัว___________ 
 

ที่ กลุYมสาระ รายการ สำนักพิมพ\ 
ราคาหนังสือ 

หลังหักสYวนลด 
หมายเหต ุ

รายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี

1.  ภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาและการใชDภาษาไทย ม.2 พว. 44.00  

2.  ภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 พว. 49.60  

3.  ประวัติศาสตรO หนังสือเรียนประวัติศาสตรO ม.2  พว. 71.20  

4.  คณิตศาสตรO หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรO ม.2 เลSม1 

(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 98.40  

5.  คณิตศาสตรO หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรO ม.2 เลSม2 

(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 91.20  

6.  วิทยาศาสตรO หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรO และเทคโนโลยี  

ม.2 เลSม1 (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 89.60  

7.  วิทยาศาสตรO หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรO และเทคโนโลยี  

ม.2 เลSม2 (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 85.60  

8.  สังคมศึกษา หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 อจท. 113.60  

9.  สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.2 พว. 73.60  

10.  ศิลปะ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป_ ม.2 พว. 41.60  

11.  วิทยาศาสตรO หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรO เทคโนโลยี 

(วิทยาการคำนวณ) ม.2 

สสวท. 55.20  

12.  วิทยาศาสตรO หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรOเทคโนโลยี  

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 

สสวท. 42.40  

รวมรายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี 856.00 
 

รัฐสนับสนุน 921.00   

จำนวนเงินที่ไมYครบตามที่ได;รับเงินอุดหนุน 65.00  
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รายการหนังสือท่ีต;องซ้ือเพ่ิมเติม 

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

14.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูDภาษาไทย พว. 76.00  

15.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูDคณิตศาสตรO เพ่ิมเติม ม.2 เลSม1  พว. 84.00  

16.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูDคณิตศาสตรO เพ่ิมเติม ม.2 เลSม2 พว. 62.00  

17.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูDคณิตศาสตรO  ม.2 เลSม1 พว. 108.00  

18.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูDคณิตศาสตรO  ม.2 เลSม2 พว. 108.00  

19.   แบบฝ{กหัดวิทยาศาสตรO (ฉบับปรับปรุง 2560) ม.2 เลSม1 อจท. 52.00  

20.   แบบฝ{กหัดวิทยาศาสตรO (ฉบับปรับปรุง 2560) ม.2 เลSม2 อจท. 52.00  

21.   Happy Chinese2 Unit 1-4 (ฉบับถSายเอกสาร) NOCFL 240.00  

22.   แบบฝ{กทักษะภาษาอังกฤษเสริม เลSม1  

(คำศัพทOและแบบฝ{กหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 220.00  

23.   แบบฝ{กทักษะภาษาอังกฤษเสริม เลSม2  

(คำศัพทOและแบบฝ{กหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 220.00  

24.   เอกสารวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุSมสาระฯ 

เอกสารเสริมการวัดผล 

รร.ไผทอุดมศึกษา 290.00  

25.   เอกสารเสริมหลักสูตร Inspire รร.ไผทอุดมศึกษา 120.00  

26.   ส่ือสนับสนุนการเรียนรูDหลักสูตรสถานศึกษา รร.ไผทอุดมศึกษา 580.00  

27.   ส่ือสนับสนุนการเรียนรูDลูกเสือ-เนตรนารี รร.ไผทอุดมศึกษา 240.00  

28.   เอกสารเสริมทักษะการเรียนรูDและเอกสาร Little Book 

Explorer  

รร.ไผทอุดมศึกษา 115.00  

รวมคYาหนังสือท่ีต;องชำระท้ังหมด 2,727.00  
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รายการท่ี 3 คYาอุปกรณ\การเรียน 

 

 ม.2 สามัญ 

1.  สมุดเสDนคูS-เด่ียว 40 แผSน 2 เลSม ราคา 41.00 บาท 

2.  สมุดเสDนคูS-เด่ียว 60 แผSน 4 เลSม ราคา 98.00 บาท 

3.  สมุดเสDนทึบ 60 แผSน 1 เลSม ราคา 24.00 บาท 

4.  สมุดจดการบDาน 60 แผSน 1 เลSม ราคา 26.00 บาท 

5.  สมุดจีน   1 เลSม ราคา 30.00 บาท 

      รวม 219.00 บาท 

 

 รายการที่ 1 รวม 856.00 บาท 

 รายการที่ 2 รวม 2,727.00 บาท 

 รายการที่ 3 รวม 219.00 บาท 

รวมยอดเงินที่ต;องจYายทั้งสิ้น รวม 3,802.00 บาท 
 

หมายเหต ุ

-  คYาหนังสือแบบเรียนและคYาอุปกรณ\ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปG เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ  

ในรายการที่ 1 และ 3 โรงเรียนจะจYายคืนแกYผู;ปกครองตามจำนวนเงินที่ได;รับอนุมัติของแตYละระดับชั้น 

 

 

 

 


