
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 
เรื่อง  การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีคัดเลือก 
---------------------------------------------------------- 

 

 ด้วย  โรงเรียนบ้านนาสาร  มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562  โดยวิธีคัดเลือก  
วงเงินงบประมาณ 1,571,834 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)  ราคากลาง 
1,571,834 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)  จ านวน 75 รายการ                 
ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.1  จ านวน 15 รายการ 
2. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.2  จ านวน 14 รายการ 
3. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.3  จ านวน 14 รายการ 
4. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.4  จ านวน 15 รายการ 
5. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.5  จ านวน 11 รายการ 
6. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.6  จ านวน   6 รายการ 

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาซื้อดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านนาสาร ณ 

วันประกาศการซื้อโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาซ้ือครั้งนี้ 

5. ในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ โรงเรียนบ้านนาสารจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาหนังสือรวมภาษี  
ราคารวมต่ าสุด 

 

หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง               

ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
 
 
 



1. ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ข. บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือ
หุ้นส่วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 1) 

4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
2. ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
2) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
3) ระยะเวลาด าเนินการและการส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

 

การท าสัญญาซื้อขาย 
ผู้ชนะคัดเลือกจะต้องท าสัญญาซื้อขายกับโรงเรียนบ้านนาสารภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาที่คัดเลือกได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะ
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. เงินสด 
2. เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 

3 วัน ท าการ 
3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน 

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ พ้นจากข้อผูกพันตาม

สัญญาจ้างแล้ว 
 

อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับ คิดในอัตราร้อยละ 0.20   

 



การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการคัดเลือก ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความ

ช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 นับถัดจากวันที่กรมได้รับงาน โดย
ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นัดถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
  ก าหนดยื่นซองเสนอราคา  วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.  
ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  อาคารสัตตบรรณ  ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมแผนงาน  อาคารสัตตบรรณ  เป็นต้นไป 
  ผู้สนใจที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจากโรงเรียน ให้มายื่นซองในวัน เวลา ดังกล่าว หรือสามารถสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0-7734-1044 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bss.ac.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

(นายสมชาย  กิจคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bss.ac.th/


รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 แนบท้ายประกาศ 
 
ล าดับ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ ผู้เรียบเรียง จ านวนเล่ม 

1 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.1 สกสค. สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 370 
2 ภาษาไทย วิวิธภาษา ม.1 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 370 
3 คณิตศาสตร์ เล่ม  1 ม.1 สกสค. สสวท. 370 
4 คณิตศาสตร์ เล่ม  2 ม.1 สกสค. สสวท. 370 
5 วิทยาศาสตร์ ม.1 พว. นางสาวพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 370 
6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ม,1 ศูนย์หนังสือแห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สสวท. 370 

7 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ม.1 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 370 

8 พระพุทธศาสนา ม.1 ม.1 อจท. นายวิทย์ วิศทเวทย์ และนายเสฐียรพงษ์  วรรณปก 370 
9 
 
 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ 
และภูมิศาสตร์ 

ม.1 
 
 

อจท. 
 
 

ดร.ด ารงค ์ ฐานดี และคณะ 
 
 

370 
 
 

10 ทัศนศิลป์ ม.1 ม.1 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 370 
11 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 ม.1 อจท. นางสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ 370 
12 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 พว. จ ากัด นายอุทัย สงวนพงศ์ และนางสุณัฐฐา สงวนพงศ์ 370 
13 ภาษาอังกฤษ Access 1 ม.1 ม.1 อจท. Virginia Evans และ Jenny Dooley 370 
14 ภาษาจีน เล่ม 1 พร้อม Audio CD ม.1 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือของ Hanban 

และ Higher Education Press สาธารณรัฐประชาชนจีน 
36 

15 ภาษาจีน เล่ม 2 พร้อม Audio CD ม.1 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือของ Hanban 
และ Higher Education Press สาธารณรัฐประชาชนจีน 

36 

 



รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 แนบท้ายประกาศ 
 
ล าดับ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ ผู้เรียบเรียง จ านวนเล่ม 

1 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์  ม.2 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 296 
2 ภาษาไทย วิวิธภาษา   ม.2 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 296 
3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 
ม.2 ศูนย์หนังสือแห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สสวท. 296 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 

ม.2 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 296 

5 วิทยาศาสตร์   ม.2 พว. นางสาวพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ 296 
6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ม.2 ศูนย์หนังสือแห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สสวท. 296 

7 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ม.2 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 296 

8 พระพุทธศาสนา ม.2 ม.2 อจท. นายวิทย์ วิศทเวทย์ และนายเสฐียรพงษ์ วรรณปก 296 
9 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้าที่พลเมือง 

วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ 
และภูมิศาสตร์ 

ม.2 
 
 

อจท. 
 
 

ดร.ด ารงค ์ ฐานดี และคณะ 
 
 

296 

10 ทัศนศิลป์ ม.2 ม.2 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 296 
11 สุขศึกษา 2 ม.2 เอมพันธ์ จ ากัด กิตติ ปรมัตถผล และคณะ 296 
12 ภาษาอังกฤษ Access 2 ม.2 ม.2 อจท. Virginia Evans และ Jenny Dooley 296 
13 สัมผัสภาษาจีน เล่ม 3 พร้อม CD (MP3) ม.2 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือของ Hanban 

และ Higher Education Press สาธารณรัฐประชาชนจีน 
36 

14 สัมผัสภาษาจีน เล่ม 4 พร้อม CD (MP3) ม.2 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือของ Hanban 
และ Higher Education Press สาธารณรัฐประชาชนจีน 

36 



รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 แนบท้ายประกาศ 
 
ล าดับ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ ผู้เรียบเรียง จ านวนเล่ม 

1 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์  ม.2 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 278 
2 ภาษาไทย วิวิธภาษา   ม.2 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 278 
3 คณิตศาสตร์ เล่ม 1   ม.3 สกสค. สสวท. 278 
4 คณิตศาสตร์ เล่ม 2   ม.3 สกสค. สสวท. 278 
5 วิทยาศาสตร์ 5 เล่ม 1   ม.3 สกสค. สสวท. 278 
6 วิทยาศาสตร์ 6 เล่ม 2 ม.3 สกสค. สสวท. 278 
7 พระพุทธศาสนา ม.3 ม.3 อจท. นายวิทย์ วิศทเวทย์ และนายเสฐียรพงษ์ วรรณปก 278 
8 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 ม.3 อจท. นายกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 278 
9 ทัศนศิลป์ ม.3 ม.3 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 278 

10 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 ม.3 อจท. นางสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และคณะ 278 
11 สุขศึกษา 3 ม.3 เอมพันธ์ จ ากัด กิตติ ปรมัตถผล และคณะ 278 
12 ภาษาอังกฤษ Access 3 ม.3 ม.3 อจท. Virginia Evans และ Jenny Dooley 278 
13 สัมผัสภาษาจีน เล่ม 5 พร้อม CD (MP3) ม.3 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือของ Hanban 

และ Higher Education Press สาธารณรัฐประชาชนจีน 
34 

14 สัมผัสภาษาจีน เล่ม 6 พร้อม CD (MP3) ม.3 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือของ Hanban 
และ Higher Education Press สาธารณรัฐประชาชนจีน 

34 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 แนบท้ายประกาศ 
 

ล าดับ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ ผู้เรียบเรียง จ านวนเล่ม 
1 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์   ม.4 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 200 
2 คณิตศาสตร์    ม.4 สกสค. สสวท. 200 
3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

(วิทยาการค านวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ม.4 ศูนย์หนังสือแห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สสวท. 200 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ม.4 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 200 

5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ม.4 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 200 

6 พระพุทธศาสนา ม.4 - ม.6 ม.4 อจท. นายดนัย ไชยโยธา และคณะ 200 
7 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ม.4 อจท. นายกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 200 
8 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4 - ม.6 ม.4 อจท. ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ และคณะ  200 
9 เศรษฐศาสตร์ ม.4 - ม.6 ม.4 อจท. นายจรินทร์ เทศวานิช และคณะ  200 

10 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4 - ม.6 ม.4 อจท. นายณรงค์ พ่วงพิศ และนายวุฒิชัย มูลศิลป์ 200 
11 ดนตรี ม.4. ม.4 อจท. นายส าเร็จ ค าโมง และคณะ 200 
12 ทัศนศิลป์ ม.4 ม.4 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 200 
13 นาฏศิลป์ ม.4 ม.4 อจท. นางสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และนางสาวสุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ 200 
14 สุขศึกษา  ม.4 พว. จ ากัด นายอุทัย สงวนพงศ์ 200 
15 Impact 1 ม.4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด Lesley Koustaff 200 
 
 
 
 



รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 แนบท้ายประกาศ 
 
ล าดับ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ ผู้เรียบเรียง จ านวนเล่ม 

1 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์   ม.5 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 209 
2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ม.5 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
สสวท. 209 

3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ม.5 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 209 

4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
(การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ม.5 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 209 

5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 

ม.5 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 209 

6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2 

ม.5 ศูนย์หนังสือแห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สสวท. 209 

7 ประวัติศาสตร์สากล ม.4 - ม.6 ม.5 อจท. นายสัญชัย สุวังบุตร และคณะ 209 
8 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ม.4 - ม.6 ม.5 อจท. ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ และคณะ 209 
9 ทัศนศิลป์ ม.5 ม.5 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 209 

10 สุขศึกษา 5 ม.5 เอมพันธ์ จ ากัด กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง และคณะ 209 
11 FLASH ON ENGLISH LOWER INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK ม.5 เอมพันธ์ จ ากัด Dr.Luke Prodromou และคณะ 209 

 
 
 
 
 
 



รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 แนบท้ายประกาศ 
 
ล าดับ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ ผู้เรียบเรียง จ านวนเล่ม 

1 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์   ม.6 สกสค. สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ 198 
2 ทัศนศิลป์ ม.6 ม.6 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 198 
3 ดนตรี ม.6 ม.6 อจท. นายส าเร็จ ค าโมง และคณะ 198 
4 นาฏศิลป์ ม.6 ม.6 อจท. นางสุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์ และนางสาวสุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ 198 
5 สุขศึกษา 6 ม.6 เอมพันธ์ จ ากัด กุสุมาวดี ค าเกลี้ยง และคณะ 198 
6 FLASH ON ENGLISH UPPER INTERMEDIATE STUDENT’S BOOK ม.6 เอมพันธ์ จ ากัด Dr.Luke Prodromou and Penelope Prodromou 198 

 
 


