
ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

                                      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

ลําดับท่ี รายการ ผูแตง/สนพ. จํานวน(เลม) ราคา(บาท) รวมเงิน 

1 วิวิธภาษา ม.1 กระทรวง 21 56.00  1,176.00  

2 วิวิธภาษา ม.2 กระทรวง 19 66.40  1,261.60  

3 วิวิธภาษา ม.3 กระทรวง 23 62.40  1,435.20  

4 หลักภาษาและการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร ม.4 กระทรวง 18 72.80  1,310.40  

5 หลักภาษาและการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร ม.5 กระทรวง 19 78.40  1,489.60  

6 หลักภาษาและการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร ม.6 กระทรวง 9 85.60  770.40  

รวมเปนเงิน (เจ็ดพันส่ีรอยส่ีสิบสามบาทยี่สิบสตางค) 7,443.20 
 
 
      (ลงช่ือ..................................ประธานกรรมการ 
           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 

 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
             (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 

     
 (ลงช่ือ)..................................กรรมการ 
        (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ลําดับที ่ รายการ ผูแตง/สนพ. 
จํานวน
(เลม) ราคา (บาท) รวมเงิน 

7 คณิตศาสตร ม.1 เลม 1 สสวท. 21 90.40 1,898.40 

8 คณิตศาสตร ม.1 เลม 2 สสวท. 21 78.40 1,646.40 

9 คณิตศาสตร ม.2 เลม 1 สสวท. 19 98.40 1,869.60 

10 คณิตศาสตร ม.2 เลม 2 สสวท. 19 91.20 1,732.80 

11 คณิตศาสตร ม.3 เลม 1 สสวท. 23 82.40 1,895.20 

12 คณิตศาสตร ม.3 เลม 2 สสวท. 23 82.40 1,895.20 

13 คณิตศาสตร ม.4 สสวท. 18 44.00 792.00 

14 คณิตศาสตร เพิ่มเติม ม.4 เลม 1 สสวท. 18 60.80 1,094.40 

15 คณิตศาสตร เพิ่มเติม ม.4 เลม 2 สสวท. 18 91.20 1,641.60 

16 คณิตศาสตร ม.5 สสวท. 19 50.40 957.60 

17 คณิตศาสตร เพิ่มเติม ม.5 เลม 1 สสวท. 19 81.60 1,550.40 

18 คณิตศาสตร เพิ่มเติม ม.5 เลม 2 สสวท. 19 53.60 1,018.40 

19 คณิตศาสตร ม.6 สสวท. 9 56.80 511.20 

20 คณิตศาสตร เพิ่มเติม ม.6 เลม 1 สสวท. 9 76.00 684.00 

21 คณิตศาสตร เพิ่มเติม ม.6 เลม 2 สสวท. 9 74.40 669.60 

รวมเปนเงิน ( หนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยหาสิบหกบาทแปดสิบสตางค ) 19,856.80 
 
 
 (ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ 

           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 

     
 (ลงช่ือ)..................................กรรมการ 
          (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 
 
 
 

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
 

(ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ 
           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 
 

 (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
          (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ รายการ ผูแตง/สนพ. จํานวน(เลม) ราคา (บาท) รวมเงิน 

22 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.1 เลม 1 สสวท. 21 71.20 1,495.20  

23 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.1 เลม 2 สสวท. 21 68.80 1,444.80  

24 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.1 สสวท. 21 65.60 1,377.60  

25 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 สสวท. 21 57.60 1,209.60  

26 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.2 เลม 1 สสวท. 19 89.60 1,702.40  

27 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.2 เลม 2 สสวท. 19 85.60 1,626.40  

28 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.2 สสวท. 19 55.20 1,048.80  

29 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 สสวท. 19 42.40  805.60  

30 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.3 เลม 1 สสวท. 23 88.00 2,024.00  

31 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ม.3 เลม 2 สสวท. 23 72.80 1,674.40  

32 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.3 สสวท. 23 53.60 1,232.80  

33 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 สสวท. 23 39.20  901.60  

34 วิทยาศาสตร ชีวภาพ ม.4 สสวท. 18 64.00 1,152.00  

35 ชีววิทยา ม.4 เลม 1 สสวท. 18 69.60 1,252.80  

36 ชีววิทยา ม.4 เลม 2 สสวท. 18 63.20 1,137.60  

37 เคมี ม.4 เลม 1 สสวท. 18 61.60 1,108.80  

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ตอ) 

 
 

(ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ 
           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 

      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 

 

 (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
        (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 
 
 
 

ลําดับที ่ รายการ ผูแตง/สนพ. จํานวน(เลม) ราคา (บาท) รวมเงิน 

38 เคมี ม.4 เลม 2 สสวท. 18 48.80  878.40  

39 ฟสิกส ม.4 เลม 1 สสวท. 18 60.80 1,094.40  

40 ฟสิกส ม.4 เลม 2 สสวท. 18 77.60 1,396.80  

41 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.4 เลม 1 สสวท. 18 52.00  936.00  

42 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.4 เลม 2 สสวท. 18 40.00  720.00  

43 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.4 สสวท. 18 32.00  576.00  

44 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.4 สสวท. 18 51.20  921.60  

45 วิทยาศาสตรกายภาพ ม.5 เลม 1 (เคมี) สสวท. 19 40.00  760.00  

46 วิทยาศาสตรกายภาพ ม.5 เลม 2 (ฟสิกส) สสวท. 19 66.40 1,261.60  
47 ชีววิทยา ม.5 เลม 3 สสวท. 19 68.00 1,292.00  
48 ชีววิทยา ม.5 เลม 4 สสวท. 19 59.20 1,124.80  
49 เคมี ม.5 เลม 3 สสวท. 19 46.40  881.60  
50 เคมี ม.5 เลม 4 สสวท. 19 46.40  881.60  
51 ฟสิกส ม.5 เลม 3 สสวท. 19 79.20 1,504.80  
52 ฟสิกส ม.5 เลม 4 สสวท. 19 80.80 1,535.20  
53 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.5 เลม 3 สสวท. 19 33.60  638.40  
54 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.5 เลม 4 สสวท. 19 36.00  684.00  
55 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.5 สสวท. 19 43.20  820.80  
56 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5 สสวท. 19 31.20  592.80  

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ตอ) 

 
 

 

(ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ 
           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 
 

 (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
          (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ รายการ ผูแตง/สนพ. จํานวน(เลม) ราคา (บาท) รวมเงิน 

57 ชีววิทยา ม.6 เลม 5 สสวท. 9 70.40  633.60  

58 ชีววิทยา ม.6 เลม 6 สสวท. 9 72.00  648.00  

59 เคมี ม.6 เลม 5 สสวท. 9 42.40  381.60  

60 เคมี ม.6 เลม 6 สสวท. 9 24.00  216.00  

61 ฟสิกส ม.6 เลม 5 สสวท. 9 79.20  712.80  

62 ฟสิกส ม.6 เลม 6 สสวท. 9 72.00  648.00  

63 วิทยาศาสตรโลก และอวกาศ ม.6 สสวท. 9 80.00  720.00  

64 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.6 เลม 5 สสวท. 9 40.00  360.00  

65 โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.6 เลม 6 สสวท. 9 32.80  295.20  

66 เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.6 สสวท. 9 33.60  302.40  

รวมเปนเงิน ( ส่ีหมื่นส่ีพันหกรอยสิบสองบาทแปดสิบสตางค ) 44,612.80 

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

   กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 

(ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ 
           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 
 

 (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
          (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ รายการ ผูแตง/สนพ. จํานวน(เลม) ราคา (บาท) รวมเงิน 

67 สังคมศึกษาฯ(รวม 3 สาระ) ม.1 อจท. 21 111.20  2,335.20  

68 พระพุทธศาสนา ม.1 อจท. 21 54.40  1,142.40  

69 สังคมศึกษาฯ(รวม 3 สาระ) ม.2 อจท. 19 113.60  2,158.40  

70 พระพุทธศาสนา ม.2 อจท. 19 59.20  1,124.80  

71 สังคมศึกษาฯ(รวม 3 สาระ) ม.3 อจท. 25 111.20  2,780.00  

72 พระพุทธศาสนา ม.3 อจท. 23 63.20  1,453.60  

73 เศรษฐศาสตร ม.4-6 (ม.4) อจท. 18 60.00  1,080.00  

74 ภูมิศาสตร ม.4-6 (ม.4) อจท. 18 95.20  1,713.60  

75 เศรษฐศาสตร ม.4-6 (ม.5) อจท. 18 60.00  1,080.00  

76 ภูมิศาสตร ม.4-6 (ม.5) อจท. 18 95.20  1,713.60  

77 เศรษฐศาสตร ม.4-6 (ม.6) อจท. 9 60.00  540.00  

78 ภูมิศาสตร ม.4-6 (ม.6) อจท. 9 95.20  856.80  

รวมเปนเงิน ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยเจ็ดสิบแปดบาทส่ีสิบสตางค ) 17,978.40 

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

   กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
 

(ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ 
           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 
 

 (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
          (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ รายการ ผูแตง/สนพ. จํานวน(เลม) ราคา (บาท) รวมเงิน 

79   สุขศึกษา  ม.1    เอมพันธ 21 63.20  1,327.20  

80   พลศึกษา  ม.1  เอมพันธ 21 71.20  1,495.20  

81   สุขศึกษา  ม.2    เอมพันธ 19 63.20  1,200.80  

82   พลศึกษา  ม.2  เอมพันธ 19 55.20  1,048.80  

83   สุขศึกษา  ม.3    เอมพันธ 23 71.20  1,637.60  

84   พลศึกษา  ม.3  เอมพันธ 23 68.00  1,564.00  

85   สุขศึกษา  ม.4    เอมพันธ 18 71.20  1,281.60  

86   พลศึกษา  ม.4  เอมพันธ 18 69.60  1,252.80  

87   สุขศึกษา  ม.5    เอมพันธ 19 68.00  1,292.00  

88   พลศึกษา  ม.5  เอมพันธ 19 71.20  1,352.80  

89   สุขศึกษา  ม.6    เอมพันธ 9 71.20  640.80  

90   พลศึกษา  ม.6  เอมพันธ 9 71.20  640.80  
รวมเปนเงิน ( หนึ่งหมื่นส่ีพันเจ็ดรอยสามสิบส่ีบาทส่ีสิบสตางค) 14,734.40 

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

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

           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 
 

 (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
          (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ รายการ ผูแตง/สนพ. จํานวน(เลม) ราคา (บาท) รวมเงิน 

91 การงานอาชีพ ม.1 เอมพันธ 21 55.20  1,159.20  

92 การงานอาชีพ ม.2 เอมพันธ 19 68.00  1,292.00  

93 การงานอาชีพ ม.3 เอมพันธ 25 71.20  1,780.00  

94 การงานอาชีพ ม.4-6 (ม.4) เอมพันธ 22 119.20  2,622.40  

95 การงานอาชีพ ม.4-6 (ม.5) เอมพันธ 19 119.20  2,264.80  

96 การงานอาชีพ ม.4-6 (ม.6) เอมพันธ 9 119.20  1,072.80  
รวมเปนเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งรอยเกาสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค ) 10,191.20 

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



ราคากลางหนังสือแบบเรียน 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการคาหนังสือเรียน 

      กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
  
 

(ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ 
           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            (นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 
 

 (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
          (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับที ่ รายการ ผูแตง/สนพ. จํานวน(เลม) ราคา (บาท) รวมเงิน 

97 New world student book 1 ม.1 ทวพ. 21 99.20  2,083.20  

98 New world student book 2 ม.2 ทวพ. 19 99.20  1,884.80  

99 New world student book 3 ม.3 ทวพ. 23 99.20  2,281.60  

100 New world student book 4 ม.4 ทวพ. 18 99.20  1,785.60  

101 New world student book 5 ม.5 ทวพ. 19 99.20  1,884.80  

102 New world student book 6 ม.6 ทวพ. 10 99.20  992.00  

รวมเปนเงิน (หนึ่งหมื่นเการอยสิบสองบาทถวน) 10,912.00 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (หนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันเจ็ดรอยยี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค) 125,728.80 

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 



แบบ ป.ป.ช. 7 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซ้ือจัดจางท่ีมิใชงานกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 (ลงช่ือ)..................................ประธานกรรมการ 
           (นายเชิดสิทธิ์  บุญทองดี) 
 
 
      (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
            ( นางอุมาภรณ  ฟกเนียม) 
 
 

 (ลงช่ือ).................................กรรมการ 
          (นางจีระภา  สถิตยชนม) 
 

 

1. ช่ือโครงการ จัดซื้อหนังสือเรียน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา รายการ
คาหนังสือเรียน  
หนวยงานเจาของโครงการ  โรงเรียนมธัยมบึงปรือ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร    125,750.40    บาท 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)     9  พฤษภาคม  2565        

เปนเงิน 125,728.80  บาท ราคา/หนวย (ถามี) 
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)        ราคากลาง      บาท 

4.1  บริษัท เซ็นทรัล เอ็ดดูเทค จํากัด                   . 
4.2  บริษัท คลังพาซา จํากัด                             . 
4.3  หจก.โคราชเครื่องเขียน                              . 
4.4  รานวีระวงศ                                           . 
4.5  หจก.พงศไพสิทธิ์                                     . 

       5. รายช่ือเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) ทุกคน 
 1.  นายเชิดสิทธิ์    บุญทองดี                    . 
 2.  นางอุมาภรณ  ฟกเนียม                   . 
 3.  นางจีระภา     สถิตยชนม                  .  

อนุมัติ  

 

 

                        (นายราวี  โมลา) 
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ปฏิบัติราชการแทน 
            นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 


