


ชนั รายการหนงัสอื สํานกัพมิพ์ ผูแ้ตง่ ราคา จํานวนขอจดัซอื (เลม่) รวม ชนั ม.../... วชิา

ม.1 ภาษาไทย ม.1 เลม่ 1 หลกัภาษาและการใชภ้าษา วัฒนาพานชิ จํากัด เสนยี ์วลิาวรรณ และคณะ 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 วรรณคดแีละวรรณกรรม ม.1 สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) วศัิลยศ์ยา รดุดษิฐ ์และคณะ 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.1 เลม่ 1 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.1 เลม่ 2 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.1 เลม่ 1 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.1 เลม่ 2 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 เทคโนโลย(ีวทิยาการคํานวณ) 1 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 เทคโนโลย(ีการออกแบบและเทคโนโลย)ี 1 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 สังคมศกึษา บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั รศ.ดร. สําเนยีง เลอืมใส และนางสาวสชุาดา วราหพันธ์ 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 ประวตัศิาสตร์ บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั ดร.ประสทิธ ์เออืตระกลูวทิย์ 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 สขุศกึษา 1 (ฉบับใบประกันคณุภาพ) บรษัิท ครุมุเีดยี จํากัด ดร.บปุผา  ปลมืสําราญ 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 ทัศนศลิป์ ม.1 บรษัิท สํานักพมิพว์ัฒนาพานชิ จํากดั นายวทิรูย ์โสแกว้ 150 ม.1 พนืฐาน

ม.1 ดนตร ี1 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นายชยตุ ิทัศนวงศว์รา และนายธนรัฐ อยูส่ขุเจรญิ 150 ม.1 พนืฐาน

ม.1 นาฏศลิป์ 1 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นางธดิารัตน ์ภักดรัีกษ์ 150 ม.1 พนืฐาน

ม.1 การงานอาชพี 1 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั เดอืนนภา อุน่ออ่น และคณะ 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 Go Beyond 1 องคก์ารคา้ของ สกสค. Robert Campbell, Rob Metcalf, Rebecca Robb Benne 618 ม.1/1 - 1/15 พนืฐาน

ม.1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ ม.1 เลม่1 บรษัิท พัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จํากัด อาจารยก์ฤษฏ ีไกรสวัสดิ 72 ม.1/1 - 1/2 เพมิเตมิ

ม.1 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ ม.1 เลม่2 บรษัิท พัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จํากัด อาจารยก์ฤษฏ ีไกรสวัสดิ 72 ม.1/1 - 1/2 เพมิเตมิ

ม.1 งานเกษตร ๑ บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั วสักา ดวงออ่นนาม 378 ม.1/7 - 1/15 เพมิเตมิ

ม.1 Chat Away 1 บรษัิท สํานักพมิพไ์ทยวัฒนาพานชิ จํากัด Michael Rost 100 ม.1/1 - 1/15 เพมิเตมิ

รวมทงัสนิ บาท

บญัชรีายชอืหนงัสอืเรยีน ตามนโยบายเรยีนฟร ี15  ปี อยา่งมคีณุภาพ โรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา ปีการศกึษา 2565  ระดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี1



ชนั รายการหนงัสอื สํานกัพมิพ์ ผูแ้ตง่ ราคา จํานวนขอจดัซอื (เลม่) รวม ชนั ม.../... วชิา

ม.2 ภาษาไทย ม.2 เลม่ 1 หลกัภาษาและการใชภ้าษา วัฒนาพานชิ จํากัด เสนยี ์วลิาวรรณ และคณะ 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 วรรณคดแีละวรรณกรรม ม.2 สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จติตน์ภิา ศรไีสย และคณะ 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.2 เลม่ 1 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.2 เลม่ 2 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีม.2 บรษัิท พัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จํากดั น.ส.พมิพันธ ์เดชะคปุต ์และคณะ 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 เทคโนโลย(ีวทิยาการคํานวณ) 2 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 เทคโนโลย(ีการออกแบบและเทคโนโลย)ี 2 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 พระพทุธศาสนา บรษัิท อักษรเจรญิทัศน ์จํากดั นายวทิย ์วศิทเวทย์ 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 สังคมศกึษา บรษัิท อักษรเจรญิทัศน ์อจท. จํากัด ดร.ดํารงค ์ฐานด ีและคณะ 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 ประวตัศิาสตร์ บรษัิท อักษรเจรญิทัศน ์อจท. จํากัด นายณรงค ์พว่งพศิ และนายวฒุชิยั มลูศลิป์ 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 สขุศกึษา 2 (ฉบับใบประกันคณุภาพ) บรษัิท ครุมุเีดยี จํากัด ดร.บปุผา  ปลมืสําราญ 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 ทัศนศลิป์ ม.2 บรษัิท สํานักพมิพวั์ฒนาพานชิ จํากดั นายวทิรูย ์โสแกว้ 150 ม.2 พนืฐาน

ม.2 ดนตร ี2 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นายกติตวัิฒน ์พชิติยศวัฒน ์และนายสราวธุ สระมลู 150 ม.2 พนืฐาน

ม.2 นาฏศลิป์ 2 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นางธดิารัตน ์ภักดรัีกษ์ 150 ม.2 พนืฐาน

ม.2 การงานอาชพี 2 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั เดอืนนภา อุน่ออ่น และคณะ 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 New  World  2 บรษัิท สํานักพมิพไ์ทยวฒันาพานชิ จํากดั Manuel Dos Santos 643 ม.2/1 - 2/15 พนืฐาน

ม.2 MAXIMIZE YOUR SCORE : READING Student´s Book 2 บรษัิท พัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จํากดั Laura Phelps 100 ม.2/1 - 2/15 เพมิเตมิ

ม.2 ภาษาจนีสรา้งสรรคเ์ลม่ 2 Hanban (องคก์ารคา้ของ สกสค) มหาวทิยาลัยครยูนูนาน 643 ม.2/1- 2/15 เพมิเตมิ

รวมทงัสนิ บาท

บญัชรีายชอืหนงัสอืเรยีน ตามนโยบายเรยีนฟร ี15  ปี อยา่งมคีณุภาพ โรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา ปีการศกึษา 2565  ระดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี2



ชนั รายการหนงัสอื สํานกัพมิพ์ ผูแ้ตง่ ราคา จํานวนขอจดัซอื (เลม่) รวม ชนั ม.../... วชิา

ม.3 วรรณคดแีละวรรณกรรม สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จติตน์ภิา ศรไีสย และคณะ 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 ภาษาไทย เลม่ 1 สํานักพมิพวั์ฒนาพานชิ จํากดั เสนยี ์วลิาวรรณ และคณะ 100 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.3 เลม่ 1 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.3 เลม่ 2 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.3 เลม่ 1 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีม.3 เลม่ 2 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 เทคโนโลย(ีวทิยาการคํานวณ) 3 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 เทคโนโลย(ีการออกแบบและเทคโนโลย)ี 3 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 สังคมศกึษา บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั สําเนยีง เลอืมใส และคณะ 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 ประวตัศิาสตร ์3 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นางสาวศริพิร กรอบทอง และนายสกักะ จราววิัฒน์ 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 สขุศกึษา 3 (ฉบับใบประกันคณุภาพ) บรษัิท ครุมุเีดยี จํากัด ดร.บปุผา  ปลมืสําราญ 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 ทัศนศลิป์ ม.3 บรษัิท สํานักพมิพวั์ฒนาพานชิ จํากดั นายวทิรูย ์โสแกว้ 150 ม.3 พนืฐาน

ม.3 ดนตร ี3 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นางวณ ีลดัดากลม และ นายชาตชิาย ศรสีมทุร 150 ม.3 พนืฐาน

ม.3 นาฏศลิป์ 3 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นางธดิารัตน ์ภักดรัีกษ์ 150 ม.3 พนืฐาน

ม.3 การงานอาชพี 3 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั เดอืนนภา อุน่ออ่น และคณะ 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 New  World  3 บรษัิท สํานักพมิพไ์ทยวฒันาพานชิ จํากดั Manuel Dos Santos 640 ม.3/1 - 3/15 พนืฐาน

ม.3 งานเกษตร ๒ บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั วัสกา ดวงออ่นนาม 396 ม.3/7 - 3/15 เพมิเตมิ

ม.3 Reading & Writing Fun 3 แม็คเอ็ดดเูคชนั Joseph Schier 100 ม.3/1 - 3/15 เพมิเตมิ

รวมทงัสนิ บาท

บญัชรีายชอืหนงัสอืเรยีน ตามนโยบายเรยีนฟร ี15  ปี อยา่งมคีณุภาพ โรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา ปีการศกึษา 2565  ระดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี3



ชนั รายการหนงัสอื สํานกัพมิพ์ ผูแ้ตง่ ราคา จํานวนขอจดัซอื (เลม่) รวม ชนั ม.../... วชิา

ม.4 วรรณคดแีละวรรณกรรม สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) วศัิลยศ์ยา รดุดษิฐ ์และคณะ 624 ม.4/1 - 4/15 พนืฐาน

ม.4 หลักภาษาและการใชภ้าษา สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) นาวนิ ีหลําประเสรฐิ และคณะ 624 ม.4/1 - 4/15 พนืฐาน

ม.4 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.4 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 624 ม.4/1 - 4/15 เพมิเตมิ

ม.4 วทิยาศาสตรก์ายภาพ เลม่ 1 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ

ม.4 วทิยาศาสตรก์ายภาพ เลม่ 2 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 พนืฐาน

ม.4 วทิยาศาสตรช์วีภาพ องคก์ารคา้ สกสค สสวท 624 ม.4/1 - 4/15 พนืฐาน

ม.4 วทิยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 พนืฐาน

ม.4 เทคโนโลย(ีวทิยาการคํานวณ) 4 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 624 ม.4/1 - 4/15 พนืฐาน

ม.4 เทคโนโลย(ีการออกแบบและเทคโนโลย)ี 4 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 624 ม.4/1 - 4/15 พนืฐาน

ม.4 พระพทุธศาสนา บรษัิท พัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จํากดั พระมหามนัส กตฺิตสิาโร 624 ม.4 พนืฐาน

ม.4 หนา้ทพีลเมอืง บรษัิท พัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จํากดั นายณัทธนัท เลยีวไพโรจน์ 624 ม.4 พนืฐาน

ม.4 สขุศกึษา 4 (ฉบบัใบประกนัคณุภาพ) บรษัิท ครุมุเีดยี จํากัด ดร.บปุผา  ปลมืสําราญ 624 ม.4/1 - 4/15 พนืฐาน

ม.4 ทัศนศลิป์ 4 - 6 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นางสาวณีรณุช สวุรรณมัย 435 ม.4-6 พนืฐาน

ม.4 ดนตร ี4 - 6 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นายณกฤศ จริารัฐพัชร และคณะ 608 ม.4-6 พนืฐาน

ม.4 นาฏศลิป์ 4 - 6 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั นางธดิารัตน ์ภักดรัีกษ์ 518 ม.4-6 พนืฐาน

ม.4 การงานอาชพี 4-6 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั เดอืนนภา อุน่ออ่น และคณะ 624 ม.4/1 - 4/15 พนืฐาน

ม.4 New World 4 บรษัิท สํานักพมิพไ์ทยวัฒนาพานชิ จํากดั Manuel Dos Santos 624 ม.4/1 - 4/15 พนืฐาน

ม.4 หนังสอืเรยีน รายวชิาเพมิเตมิ ประวัตวิรรณคด ีม.4-6 เล่ม 1 บรษัิท อักษรเจรญิทัศน ์อจท จํากัด ศานต ิภักดคํีา, พอพล สกุใส 50 ม.4-6 เพมิเตมิ

ม.4 หนังสอืเรยีน รายวชิาเพมิเตมิ ประวัตวิรรณคด ีม.4-6 เล่ม 2 บรษัิท อักษรเจรญิทัศน ์อจท จํากัด ศานต ิภักดคํีา, พอพล สกุใส 50 ม.4-6 เพมิเตมิ

ม.4 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ ม.4 เลม่1 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโทคโนโลยี 288 ม.4/1 - 4/7 เพมิเตมิ

ม.4 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ ม.4 เลม่2 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโทคโนโลยี 288 ม.4/1 - 4/7 เพมิเตมิ
ม.4 เคม ีเลม่ 1 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ
ม.4 เคม ีเลม่ 2 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ
ม.4 ฟิสกิส ์เลม่ 1 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 100 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ
ม.4 ฟิสกิส ์เลม่ 2 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 100 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ
ม.4 ชวีวทิยา เลม่ 1 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ
ม.4 ชวีวทิยา เลม่ 2 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ

ม.4 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ เลม่ 1 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ

ม.4 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ เลม่ 2 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 246 ม.4/1 - 4/6 เพมิเตมิ

รวมทงัสนิ บาท

บญัชรีายชอืหนงัสอืเรยีน ตามนโยบายเรยีนฟร ี15  ปี อยา่งมคีณุภาพ โรงเรยีนวดัไรข่งิวทิยา ปีการศกึษา 2565  ระดบัชนัมธัยมศกึษาปีท ี4



ชนั รายการหนงัสอื สํานกัพมิพ์ ผูแ้ตง่ ราคา จาํนวนขอจดัซอื (เลม่) รวม ชนั ม.../... วชิา

ม.5 วรรณคดแีละวรรณกรรม สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จติตน์ภิา ศรไีสย และคณะ 602 ม.5/1 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.5 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 602 ม.5/1 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 วทิยาศาสตรก์ายภาพ เลม่ 1 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 435 ม.5/7 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 วทิยาศาสตรก์ายภาพ เลม่ 2 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 435 ม.5/1 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 เทคโนโลย(ีวทิยาการคํานวณ) 5 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 602 ม.5/1 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 เทคโนโลย(ีการออกแบบและเทคโนโลย)ี 5 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 602 ม.5/1 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 เศรษฐศาสตร์ บรษัิท สํานักพมิพวั์ฒนาพานชิ จํากดั นางขวัญนภา สขุคร และนาวสาวกสุมุาวด ีชยัชโูชติ 602 ม.5 พนืฐาน

ม.5 ภมูศิาสตร์ บรษัิท สํานักพมิพวั์ฒนาพานชิ จํากดั นางสาวสริรัิตน ์พงศพ์พัิฒนพันธุ ์และ นายจลุพงษ์ อดุมพรพบิลู 602 ม.5 พนืฐาน

ม.5 สขุศกึษา 5 (ฉบับใบประกันคณุภาพ) บรษัิท ครุมุเีดยี จํากัด ดร.บปุผา  ปลมืสําราญ 602 ม.5/1 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 การงานอาชพี 5 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั เดอืนนภา อุน่ออ่น และอรวรรณ ฟักสังข์ 602 ม.5/1 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 New  World  5 บรษัิท สํานักพมิพไ์ทยวฒันาพานชิ จํากดั Manuel Dos Santos 602 ม.5/1 - 5/14 พนืฐาน

ม.5 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ ม.5 เลม่1 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโทคโนโลยี 306 ม.5/1 - 5/7 เพมิเตมิ

ม.5 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ ม.5 เลม่2 องคก์ารคา้ของ สกสค. สถาบันสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโทคโนโลยี 306 ม.5/1 - 5/7 เพมิเตมิ

ม.5 ชวีวทิยา เลม่ 3 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 254 ม.5/1 - 5/5 เพมิเตมิ

ม.5 ชวีวทิยา เลม่ 4 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 254 ม.5/1 - 5/5 เพมิเตมิ

ม.5 ฟิสกิส ์เลม่ 3 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 100 ม.5/1 - 5/5 เพมิเตมิ

ม.5 ฟิสกิส ์เลม่ 4 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 100 ม.5/1 - 5/5 เพมิเตมิ

ม.5 เคม ีเลม่ 3 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 254 ม.5/1 - 5/5 เพมิเตมิ

ม.5 เคม ีเลม่ 4 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 254 ม.5/1 - 5/5 เพมิเตมิ

ม.5 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ เลม่ 3 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 254 ม.5/1 - 5/5 เพมิเตมิ

ม.5 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ เลม่ 4 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 254 ม.5/1 - 5/5 เพมิเตมิ

ม.5 ภาษาจนีสรา้งสรรคเ์ลม่ 5 Hanban (องคก์ารคา้ของ สกสค) มหาวทิยาลัยครยูนูนาน 396 ม.5/6- 5/14 เพมิเตมิ
รวมทงัสนิ บาท
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ชนั รายการหนงัสอื สํานกัพมิพ์ ผูแ้ตง่ ราคา จํานวนขอจดัซอื (เลม่) รวม ชนั ม.../... วชิา

ม.6 วรรณคดแีละวรรณกรรม สถาบันพัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จติตน์ภิา ศรไีสย และคณะ 505 ม.6/1 - 6/12 พนืฐาน

ม.6 คณติศาสตรพ์นืฐาน ม.6 บรษัิท พัฒนาคณุภาพวชิาการ (พว.) จํากัด นายวัฒนา นธิศิดลิก และนายเจรญิ ราคาแกว้ 505 ม.6/1 - 6/12 พนืฐาน

ม.6 เทคโนโลย(ีวทิยาการคํานวณ) 6 องคก์ารคา้ของ สกสค. สสวท. 505 ม.6/1 - 6/12 พนืฐาน

ม.6 ประวตัศิาสตรไ์ทย 4-6 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั ดร.ประสทิธ ิเออืตระกลูวทิย์ 505 ม.6 พนืฐาน

ม.6 ประวตัศิาสตรส์ากล 4-6 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั ดร.ประสทิธ ิเออืตระกลูวทิย์ 505 ม.6 พนืฐาน

ม.6 สขุศกึษา 6 (ฉบบัใบประกนัคณุภาพ) บรษัิท ครุมุเีดยี จํากัด ดร.บปุผา  ปลมืสําราญ 505 ม.6/1 - 6/12 พนืฐาน

ม.6 การงานอาชพี 6 บรษัิท สํานักพมิพเ์อมพันธ ์จํากดั เดอืนนภา อุน่ออ่น และอรวรรณ ฟักสังข์ 505 ม.6/1 - 6/12 พนืฐาน

ม.6 New World 6 บรษัิท สํานักพมิพไ์ทยวัฒนาพานชิ จํากดั Manuel Dos Santos 505 ม.6/1 - 6/12 พนืฐาน

ม.6 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ ม.6 เลม่1 บรษัิท แม็คเอ็ดดเูคชนั จํากดั / บรษัิท สาํนักพมิพแ์ม็ค จํากดั นางสาวสนุทรยี ์ปาลวัฒนช์ยั 261 ม.6/1 - 6/6 เพมิเตมิ

ม.6 คณติศาสตรเ์พมิเตมิ ม.6 เลม่2 บรษัิท แม็คเอ็ดดเูคชนั จํากดั / บรษัิท สาํนักพมิพแ์ม็ค จํากดั นางสาวสนุทรยี ์ปาลวัฒนช์ยั 261 ม.6/1 - 6/6 เพมิเตมิ

ม.6 ชวีวทิยา เลม่ 5 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 207 ม.6/1 - 6/5 เพมิเตมิ

ม.6 ชวีวทิยา เลม่ 6 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 207 ม.6/1 - 6/5 เพมิเตมิ

ม.6 เคม ีเลม่ 5 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 207 ม.6/1 - 6/5 เพมิเตมิ

ม.6 เคม ีเลม่ 6 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 207 ม.6/1 - 6/5 เพมิเตมิ

ม.6 ฟิสกิส ์5 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 100 ม.6/1 - 6/5 เพมิเตมิ

ม.6 ฟิสกิส ์6 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 100 ม.6/1 - 6/5 เพมิเตมิ

ม.6 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ เลม่ 5 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 207 ม.6/1 - 6/5 เพมิเตมิ

ม.6 โลกดาราศาสตรแ์ละอวกาศ เลม่ 6 องคก์ารคา้ สกสค สสวท 207 ม.6/1 - 6/5 เพมิเตมิ

ม.6 NEW Weaving It Together 3 บรษัิท สํานักพมิพไ์ทยวัฒนาพานชิ จํากดั Milada Broukal 100 ม.6/1 - 6/12 เพมิเตมิ

รวมทงัสนิ บาท
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