
- อนุมัติ                  
                                                

(นางสุภิดา  ช่ืนชมศาสตร์) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมติร ปฏิบตัิราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสมีา 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (ลงช่ือ).................................................................ประธานกรรมการ 
        (นายอาทิตย์  มาสวนจิต) 
           ครู 
   
   (ลงช่ือ).................................................................กรรมการ 
        (นายอภิชาติ  ชลเทพ) 
         ครู 
 
   (ลงช่ือ).................................................................กรรมการ 
         (นายอโนชา  ประวันนา) 
          ครู 
 
 
 

1.  ชื่อโครงการ  จัดซื้อโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันฐาน (ค่าหนังสือเรียน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส าหรบันักเรียนโรงเรียนวดัประชานิมิตร   

2.  หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนวัดประชานิมติร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา 

3.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   557,175.- บาท (ห้าแสนหา้หมื่นเจด็พันหนึ่งร้อยเจด็สิบหา้บาทถ้วน) 

4.  วันที่ก าหนดราคากลาง   วันที ่10 พฤษภาคม  2565 
              557,152.- บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 

5.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
         เกณฑร์าคากลางจากส านกัพิมพ์ 
 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)  6. ส านักพิมพ์เอมพันธ ์
               2. ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์    7. ส านักพิมพ์แม็ค 
               3. ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช    8. องค์การค้า สกสค. 
       4. ส านักพิมพ์วัฒนาพาณิช     9. ส านักพิมพ์ไฮเอ็ดยูเคช่ัน (HI-ED) 
    5. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ    10. ส านักพิมพ์ซัคเซสมีเดีย 

6.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
     1.  นายอาทิตย์  มาสวนจิต    คร ู    ประธานกรรมการ    
 2.  นายอภิชาติ  ชลเทพ  คร ู    กรรมการ  

3.  นายอโนชา  ประวันนา  คร ู    กรรมการ    
            

 



ล ำดับ รำยกำร ชัน้ ชือ่ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ จ ำนวน (เล่ม) รำคำปก รวมเปน็เงิน
1 หนงัสือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพืน้ฐาน ม.1  เล่ม 1 ม.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 123 89 8,757.60      
2 หนังสือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพืน้ฐาน ม .1  เล่ม 2 ม.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 123 86 8,462.40      
3 หนงัสือเทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี  ม.1 ม.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 123 72 7,084.80      
4 หนังสือเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  ม.1 ม.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 123 82 8,068.80      
5 หนงัสือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพืน้ฐาน ม.2  เล่ม 1 ม.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 82 112 7,347.20      
6 หนังสือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพืน้ฐาน ม .2  เล่ม 2 ม.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 82 107 7,019.20      
7 หนงัสือเทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี  ม.2 ม.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 82 53 3,476.80      
8 หนังสือเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  ม.2 ม.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 82 69 4,526.40      
9 หนงัสือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพืน้ฐาน ม.3  เล่ม 1 ม.3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 88 110 7,744.00      
10 หนังสือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีพืน้ฐาน ม .3  เล่ม 2 ม.3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 88 91 6,406.40      
11 หนงัสือเทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี  ม.3 ม.3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 88 49 3,449.60      
12 หนังสือเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  ม.3 ม.3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 88 67 4,716.80      
13 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ ม.4  ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 105 80 6,720.00      
14 หนังสือเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  ม.4 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 105 40 3,360.00      
15 หนงัสือเทคโนโลย ี(การออกแบบและเทคโนโลย)ี  ม.4 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 105 64 5,376.00      
16 หนังสือเคมี เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 67 77 4,127.20      
17 หนังสือเคมี เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 2 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 35 61 1,708.00      
18 หนังสือชีววิทยา เพิ่มเติม  ม. 4 เล่ม 1 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 23 87 1,600.80      
19 หนังสือชีววิทยา เพิ่มเติม  ม. 4 เล่ม 2 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 35 79 2,212.00      
20 หนังสือฟสิิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 67 76 4,073.60      
21 หนังสือฟสิิกส์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 2 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 35 97 2,716.00      
22 หนังสือโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 4 เล่ม 1 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 67 65 3,484.00      
23 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกายภาพ เล่ม 1  ม.5  ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 78 50 3,120.00      
24 หนังสือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีายภาพ เล่ม 2  ม.5 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 78 83 5,179.20      
25 หนังสือเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  ม.5 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 78 54 3,369.60      
26 หนังสือเทคโนโลย(ีการออกแบบและเทคโนโลยี)  ม.5 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 78 39 2,433.60      
27 หนังสือเคมี เพิ่มเติม ม. 5 เล่ม 3 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 62 58 2,876.80      
28 หนังสือเคมี เพิ่มเติม ม. 5 เล่ม 4 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 31 58 1,438.40      
29 หนังสือชีววิทยา เพิ่มเติม ม. 5 เล่ม 3 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 62 85 4,216.00      
30 หนังสือชีววิทยา เพิ่มเติม ม. 5 เล่ม 4 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 31 74 1,835.20      
31 หนังสือฟสิิกส์ เพิ่มเติม ม. 5 เล่ม 3 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 62 99 4,910.40      
32 หนังสือฟสิิกส์ เพิ่มเติม ม. 5 เล่ม 4 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 31 101 2,504.80      
33 หนังสือโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 5 เล่ม 3 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 62 42 2,083.20      
34 หนังสือโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 5 เล่ม 4 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 31 45 1,116.00      
35 หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ ม.6 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 86 100 6,880.00      
36 หนังสือเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  ม.6 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 86 42 2,889.60      
37 หนังสือโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 6 เล่ม 5 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 54 50 2,160.00      
38 หนังสือโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 6 เล่ม 6 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 28 41 918.40        
39 หนังสือฟสิิกส์ เพิ่มเติม  ม. 6 เล่ม 5 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 54 99 4,276.80      
40 หนังสือฟสิิกส์ เพิ่มเติม  ม. 6 เล่ม 6 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 42 90 3,024.00      
41 หนังสือเคมี เพิ่มเติม ม. 6 เล่ม 5 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 54 53 2,289.60      
42 หนังสือเคมี เพิ่มเติม ม. 6 เล่ม 6 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 1 30 24.00          
43 หนังสือชีววิทยา เพิ่มเติม ม. 6 เล่ม 5 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 54 88 3,801.60      
44 หนังสือชีววิทยา เพิ่มเติม ม. 6 เล่ม 6 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 54 90 3,888.00      
45 หนังสือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1  เล่ม 1  ม.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 123 113 11,119.20    

ก ำหนดรำคำกลำง หนังสือเรียน ส ำหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 1-6 ปกีำรศึกษำ 2565
 ตำมโครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตัง้แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัน้ฐำน (ค่ำหนังสือเรียน)  ประจ ำปงีบประมำณ  2565

(ลงช่ือ).....................................................ประธานกรรมการ           (ลงช่ือ)....................................................กรรมการ               (ลงช่ือ).....................................................กรรมการ           

(นายอาทิตย์  มาสวนจิต) (นายอภิชาติ  ชลเทพ) (นายอโนชา  ประวันนา)



ล ำดับ รำยกำร ชัน้ ชือ่ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ จ ำนวน (เล่ม) รำคำปก รวมเปน็เงิน

ก ำหนดรำคำกลำง หนังสือเรียน ส ำหรับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 1-6 ปกีำรศึกษำ 2565
 ตำมโครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตัง้แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขัน้ฐำน (ค่ำหนังสือเรียน)  ประจ ำปงีบประมำณ  2565

46 หนังสือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1  เล่ม 2 ม.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 123 98 9,643.20      
47 หนังสือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2  เล่ม 1  ม.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 82 123 8,068.80      
48 หนังสือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2  เล่ม 2 ม.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 82 114 7,478.40      
49 หนังสือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3  เล่ม 1  ม.3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 88 103 7,251.20      
50 หนังสือคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3  เล่ม 2 ม.3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 88 103 7,251.20      
51 หนังสือ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม. 4 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 105 55 4,620.00      
52 หนังสือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 1 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 67 76 4,073.60      
53 หนังสือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 4 เล่ม 2 ม.4 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 67 114 6,110.40      
54 หนังสือ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม. 5 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 78 63 3,931.20      
55 หนังสือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 5 เล่ม 1 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 62 102 5,059.20      
56 หนังสือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 5 เล่ม 2 ม.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 62 67 3,323.20      
57 หนังสือ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม. 6 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 86 71 4,884.80      
58 หนังสือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 6 เล่ม 1 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 54 95 4,104.00      
59 หนังสือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม. 6 เล่ม 2 ม.6 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (สสวท.) สสวท. 54 93 4,017.60      
60 หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1 ม.1 ฟองจันทร์ และคณะ อจท. 123 60 5,904.00      
61 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  ม.1 ม.1 ฟองจันทร์ และคณะ อจท. 123 60 5,904.00      
62 หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.2 ม.2 ฟองจันทร์ และคณะ อจท. 82 79 5,182.40      
63 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  ม.2  ม.2 ฟองจันทร์ และคณะ อจท. 82 79 5,182.40      
64 หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.3 ม.3 ฟองจันทร์ และคณะ อจท. 88 82 5,772.80      
65 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  ม.3 ม.3 ฟองจันทร์ และคณะ อจท. 88 64 4,505.60      
66 หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.4 ม.4 ภาสกร และคณะ อจท. 105 75 6,300.00      
67 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  ม.4   ม.4 ภาสกร และคณะ อจท. 105 89 7,476.00      
68 หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.5 ม.5 ภาสกร และคณะ อจท. 78 89 5,553.60      
69 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  ม.5 ม.5 ภาสกร และคณะ อจท. 78 84 5,241.60      
70 หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.6 ม.6 ภาสกร และคณะ อจท. 86 89 6,123.20      
71 หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  ม.6 ม.6 ภาสกร และคณะ อจท. 86 82 5,641.60      
72 หนังสือสังคมศึกษา  ม.1  ม.1 ดร.ด ารงค์ และคณะ อจท. 123 139 13,677.60    
73 หนังสือพระพทุธศาสนา ม.1 ม.1 วิทย์ - เสฐียรพงษ์ อจท. 31 68 1,686.40      
74 หนังสือประวัติศาสตร์  ม.1 ม.1 ณรงค์ และคณะ อจท. 31 78 1,934.40      
75 หนังสือสังคมศึกษา  ม.2 ม.2 ดร.ด ารงค์ และคณะ อจท. 82 142 9,315.20      
76 หนังสือพระพทุธศาสนา  ม.2 ม.2 วิทย์ - เสฐียรพงษ์ อจท. 28 74 1,657.60      
77 หนังสือประวัติศาสตร์  ม.2  ม.2 ณรงค์ และคณะ อจท. 28 84 1,881.60      
78 หนังสือสังคมศึกษา  ม.3 ม.3 ดร.ด ารงค์ และคณะ อจท. 88 139 9,785.60      
79 หนังสือพระพทุธศาสนา  ม.3 ม.3 วิทย์ - เสฐียรพงษ์ อจท. 30 79 1,896.00      
80 หนังสือประวัติศาสตร์  ม.3 ม.3 ณรงค์ และคณะ อจท. 30 84 2,016.00      
81 หนังสือพระพทุธศาสนา  ม.4 ม.4 ดร.วิทย์ - เสฐียรพงษ์ อจท. 38 75 2,280.00      
82 หนังสือประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 ม.4 สัญชัย และคณะ อจท. 105 88 7,392.00      
83 หนังสือพระพทุธศาสนา  ม.5 ม.5 ดร.วิทย์ - เสฐียรพงษ์ อจท. 31 85 2,108.00      
84 หนังสือเศรษฐศาสตร์ ม.4-6 ม.5 จรินทร์ และคณะ อจท. 78 75 4,680.00      
85 หนังสือพระพทุธศาสนา ม.6 ม.6 ดร.วิทย์ - เสฐียรพงษ์ อจท. 32 86 2,201.60      
86 หนังสือภมูิศาสตร์ ม.4-6 ม.6 ดร.สากล และคณะ อจท. 86 119 8,187.20      
87 หนังสือประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 ม.6 ณรงค์ - วุฒิชัย อจท. 86 88 6,054.40      
88 หนังสือ New World Student Book 1 ม.1 ม.1 MANUEL DOS SANTOS ทวพ. 123 124 12,201.60    
89 หนังสือ New World Student Book 2 ม.2 ม.2 MANUEL DOS SANTOS ทวพ. 28 124 2,777.60      
90 หนังสือ New World Student Book 3 ม.3 ม.3 MANUEL DOS SANTOS ทวพ. 88 124 8,729.60      
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91 หนังสือ Focus Student Book 1  ม.4 ม.4 Pearson ทวพ. 105 145 12,180.00    
92 หนังสือ Focus Student Book 2  ม.5 ม.5 Pearson ทวพ. 31 145 3,596.00      
93 หนังสือ Focus Student Book 3  ม.6 ม.6 Pearson ทวพ. 86 145 9,976.00      
94 หนังสือสุขศึกษา  ม.1   ม.1 พรสุข และคณะ อจท. 123 85 8,364.00      
95 หนังสือสุขศึกษา ม.2 ม.2 พรสุข และคณะ อจท. 82 92 6,035.20      
96 หนังสือสุขศึกษา ม.3 ม.3 พรสุข และคณะ อจท. 88 88 6,195.20      
97 หนังสือสุขศึกษา ม.4 ม.4 พรสุข และคณะ อจท. 105 75 6,300.00      
98 หนังสือสุขศึกษา ม.5 ม.5 พรสุข และคณะ อจท. 78 78 4,867.20      
99 หนังสือสุขศึกษา  ม.6 ม.6 พรสุข และคณะ อจท. 86 64 4,403.20      
100 หนังสือทศันศิลป ์ ม.1 ม.1 ดร.เตชิต ตรีชัย เอมพนัธ์ 123 79 7,773.60      
101 หนังสือนาฏศิลป ์1 ม.1 อ.ธิดารัตน์ ภกัดีรักษ์ เอมพนัธ์ 31 72 1,785.60      
102 หนังสือทศันศิลป ์ ม.2 ม.2 ดร.เตชิต ตรีชัย เอมพนัธ์ 82 79 5,182.40      
103 หนังสือนาฏศิลป ์2 ม.2 อ.ธิดารัตน์ ภกัดีรักษ์ เอมพนัธ์ 28 72 1,612.80      
104 หนังสือทศันศิลป ์ ม.3 ม.3 ดร.เตชิต ตรีชัย เอมพนัธ์ 88 67 4,716.80      
105 หนังสือนาฎศิลป ์ ม.3 ม.3 อ.ธิดารัตน์ ภกัดีรักษ์ เอมพนัธ์ 30 82 1,968.00      
106 หนังสือ ทศันศิลป ์ ม.4-6      ม.4-6 อ.ณีรนุช สุวรรณมัย เอมพนัธ์ 38 170 5,168.00      
107 หนังสือนาฎศิลป ์ ม.4-6 ม.4-6 อ.ธิดารัตน์ ภกัดีรักษ์ เอมพนัธ์ 32 77 1,971.20      
108 หนังสือการงานอาชีพ 1 ม.1 อ.เสาวนีย์ ประทปีทอง และคณะ พว. 123 70 6,888.00      
109 หนังสือการงานอาชีพ 2 ม.2 อ.เสาวนีย์ ประทปีทอง และคณะ พว. 82 60 3,936.00      
110 หนังสือการงานอาชีพ 3 ม.3 อ.เสาวนีย์ ประทปีทอง และคณะ พว. 88 78 5,491.20      
111 หนังสือการงานอาชีพ 5 ม.5 ดร.ดวงฤทยั ธ ารงโชติ และคณะ พว. 78 84 5,241.60      
112 หนังสือการงานอาชีพ 6 ม.6 อ.เสาวนีย์ ประทปีทอง และคณะ พว. 86 82 5,641.60      
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