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 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  

รายการหนังสือท่ีใช;ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปGท่ี 3 (สามัญ)  

 ปGการศึกษา 2564  
   

ช่ือ______________________________ นามสกุล_____________________________ เลขประจำตัว___________ 
 

ที่ กลุTมสาระ รายการ สำนักพิมพW 
ราคาหนังสือ 

หลังหักสTวนลด 
หมายเหต ุ

รายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี

1.  ภาษาไทย แบบเรียนภาษาไทย หลักและการใชBภาษา ม.3  พว. 76.00  

2.  ภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3 พว. 49.60  

3.  ประวัติศาสตรQ หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตรQ ม.3 พว. 73.60  

4.  คณิตศาสตรQ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรQ ม.3 เลTม1  

(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 82.40 
 

5.  คณิตศาสตรQ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตรQ ม.3 เลTม2  

(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 82.40 
 

6.  วิทยาศาสตรQ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรQและเทคโนโลยี  

ม.3 เลTม1 (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 88.00 
 

7.  วิทยาศาสตรQ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรQและเทคโนโลยี  

ม.3 เลTม2 (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

สสวท. 72.80 
 

8.  สังคมศึกษา หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 อจท. 111.20  

9.  สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 

หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.3 พว. 75.20 
 

10.  การงานอาชีพ หนังสือเรียนการงานอาชีพ ม.3 พว. 64.00  

11.  ศิลปะ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานทัศนศิลป_ ม.3 พว. 54.40  

12.  วิทยาศาสตรQ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรQเทคโนโลยี  

(วิทยาการคำนวณ) ม.3 

สสวท. 60.00 
 

13.  วิทยาศาสตรQ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรQเทคโนโลยี  

(การออกแบบและเทคโนโลยี) 

สสวท. 80.00 
 

รวมรายการหนังสือที่ใช;งบอุดหนุนเรียนฟร ี 969.60  

รัฐสนับสนุน 996.00  

จำนวนเงินที่ไมTครบตามที่ได;รับเงินอุดหนุน 26.40  
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รายการหนังสือที่ต;องซื้อเพิ่มเติม 

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

15.   แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรูBเศรษฐศาสตรQ ม.3 อจท. 48.00  

16.   แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรูBภูมิศาสตรQ ม.3 อจท. 45.00  

17.   แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรูBพระพุทธศาสนา ม.3 อจท. 48.00  

18.   
แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรูBหนBาที่พลเมืองวัฒนธรรมและ 

การดำเนินชีวิตในสังคม ม.3 

อจท. 48.00 
 

19.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูBภาษาไทย ม.3  พว. 74.00  

20.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูBคณิตศาสตรQเพิ่มเติม ม.3 เลTม1 พว.       92.00   

21.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูBคณิตศาสตรQเพิ่มเติม ม.3 เลTม2 พว. 86.00  

22.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูBคณิตศาสตรQ ม.3 เลTม1 พว. 120.00   

23.   ชุดกิจกรรมการเรียนรูBคณิตศาสตรQ ม.3 เลTม2 พว. 115.00  

24.   Happy Chinese3 Unit1-4 (ฉบับถTายเอกสาร) NOCFL 235.00  

25.  
 

แบบฝ�กหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เลTม 1  

(คำศัพทQและแบบฝ�กหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 220.00 
 

26.  
 

แบบฝ�กหัดทักษะภาษาอังกฤษเสริม เลTม 2  

(คำศัพทQและแบบฝ�กหัด) 

รร.ไผทอุดมศึกษา 220.00 
 

27.  
 

เอกสารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุTมสาระฯ เอกสารเสริม

การวัดผล 

รร.ไผทอุดมศึกษา 290.00 
 

28.   สื่อสนับสนุนการเรียนรูBหลักสูตรศึกษา รร.ไผทอุดมศึกษา 580.00  

29.   สื่อสนับสนุนการเรียนรูBลูกเสือ-เนตรนาร ี รร.ไผทอุดมศึกษา 170.00  

30.  
 

เอกสารเสริมทักษะการเรียนรูBและเอกสาร Little Book 

Explorer 

รร.ไผทอุดมศึกษา 115.00 
 

31.   เอกสารเสริม O-NET รร.ไผทอุดมศึกษา 830.00  

รวมคTาหนังสือที่ต;องชำระทั้งหมด 3,496.00  

 

 

 

 

 

 



ม.3. ป&การศึกษา 2564     -3- 

 

รายการท่ี 3 คTาอุปกรณWการเรียน 

 

 ม.3 สามัญ 

1.  สมุดเสBนคูT-เด่ียว 40 แผTน 2 เลTม ราคา 41.00 บาท 

2.  สมุดเสBนคูT-เด่ียว 60 แผTน 4 เลTม ราคา 98.00 บาท 

3.  สมุดเสBนทึบ 60 แผTน 1 เลTม ราคา 24.00 บาท 

4.  สมุดจดการบBาน 60 แผTน 1 เลTม ราคา 26.00 บาท 

5.  สมุดจีน   1 เลTม ราคา 30.00 บาท 

      รวม 219.00 บาท 

 

 รายการที่ 1 รวม 969.60 บาท 

 รายการที่ 2 รวม 3,496.00 บาท 

 รายการที่ 3 รวม 219.00 บาท 

รวมยอดเงินที่ต;องจTายทั้งสิ้น รวม 4,684.60 บาท 
 

หมายเหต ุ

-  คTาหนังสือแบบเรียนและคTาอุปกรณW ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปG เมื่อกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ  

ในรายการที่ 1 และ 3 โรงเรียนจะจTายคืนแกTผู;ปกครองตามจำนวนเงินที่ได;รับอนุมัติของแตTละระดับชั้น 

-  จำนวนเงินที่ไมTครบตามที่ได;รับเงินอุดหนุน ทางโรงเรียนจะต;องรวบรวมสTงคืนให;แกTรัฐบาล 

 

 

 


