
ราคา จ านวนเงิน

ที่ ต่อหน่วย บาท

1 หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 4-5 ขวบ เอมพันธ์ 55 เล่ม 35

ภาษาไทย เล่ม 1  อ.2

2 หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 4-5 ขวบ เอมพันธ์ 55 เล่ม 35

ภาษาไทย เล่ม 2 อ.2

3 หนังสือเตรียมทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยอาย ุ4-5 ขวบ เอมพันธ์ 55 เล่ม 35

คณิตศาสตร์ เล่ม 1 อ.2

4 หนังสือเตรียมทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยอาย ุ4-5 ขวบ เอมพันธ์ 55 เล่ม 35

คณิตศาสตร์ เล่ม 2 อ.2

5 หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 4-5 ขวบ เอมพันธ์ 55 เล่ม 35

ภาษาอังกฤษ เล่ม 1 อ.2

6 หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 4-5 ขวบ เอมพันธ์ 55 เล่ม 35

ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 อ.2

7 หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 5-6 ขวบ เอมพันธ์ 62 เล่ม 35

ภาษาไทย เล่ม 1  อ.3

8 หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 5-6 ขวบ เอมพันธ์ 62 เล่ม 35

ภาษาไทย เล่ม 2 อ.3

9 หนังสือเตรียมทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ขวบ เอมพันธ์ 62 เล่ม 35

คณิตศาสตร์ เล่ม 1 อ.3

10 หนังสือเตรียมทักษะคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ขวบ เอมพันธ์ 62 เล่ม 35

คณิตศาสตร์ เล่ม 2 อ.3

11 หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 5-6 ขวบ เอมพันธ์ 62 เล่ม 35

ภาษาอังกฤษ เล่ม 1 อ.3

12 หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 5-6 ขวบ เอมพันธ์ 62 เล่ม 35

ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 อ.3

13 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต ภาษาพาที ป.1 อกค. 80 เล่ม 54

14 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต(ทักษะภาษา)1 ป.1 อกค. 80 เล่ม 28

15 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต(ทักษะภาษา)2 ป.1 อกค. 80 เล่ม 24

รายการหนังสือเรียน ( โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 15 ปี )  ประจ าปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชยั  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  จ านวน  133  รายการ

รายการ ส านักพิมพ์ จ านวนหน่วย

รวมเงิน
หนา้ท่ี 1



ราคา จ านวนเงิน

ที่ ต่อหน่วย บาท

รายการหนังสือเรียน ( โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 15 ปี )  ประจ าปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชยั  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  จ านวน  133  รายการ

รายการ ส านักพิมพ์ จ านวนหน่วย

16 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย  วรรณคดีล าน า ป.1 อกค. 80 เล่ม 31

17 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน เล่ม  1  ป.1 อกค. 80 เล่ม 145

18 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน เล่ม  2  ป.1 อกค. 80 เล่ม 123

19 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1  ป.1 อกค. 80 เล่ม 82

20 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2  ป.1 อกค. 80 เล่ม 70

21 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม  1  ป.1 อกค. 80 เล่ม 44

22 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  เล่ม  2 ป.1 อกค. 80 เล่ม 44

23 หนังสือเรียน Smile  ป. 1 อจท 80 เล่ม 90

24 หนังสือแบบฝึกหัด Smile  ป. 1 อจท 80 เล่ม 52

25 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.1 อจท 80 เล่ม 79

26 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวัติศาสตร์  ป.1 อจท 80 เล่ม 42

27 หนังสือกิจกรรมรายวิชาเพิม่เติม (หน้าทีพ่ลเมือง)  ป.1 อจท 80 เล่ม 49

28 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.1 อจท 80 เล่ม 52

29 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.1 อจท 80 เล่ม 75

30 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ภาษาพาที ป.2 อกค. 62 เล่ม 69

31 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย  วรรณคดีล าน า ป.2 อกค. 62 เล่ม 39

32 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ป.2 อกค. 62 เล่ม 57

33 แบบฝึกทักษะรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2  ป.2 อกค. 62 เล่ม 27

34 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ป.2 (น าร่อง สสวท.) อกค. 62 เล่ม 69

35 หนังสือเรียน Smile  ป. 2 อจท 35 เล่ม 90

36 หนังสือแบบฝึกหัด Smile  ป. 2 อจท 52 เล่ม 52

37 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2 อจท 35 เล่ม 72

38 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวัติศาสตร์  ป.2 อจท 35 เล่ม 52

39 หนังสือกิจกรรมรายวิชาเพิม่เติม (หน้าทีพ่ลเมือง)  ป.2 อจท 35 เล่ม 40

40 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.2 อจท 38 เล่ม 60

41 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต ภาษาพาที ป.3 อกค. 58 เล่ม 71

42 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต(ทักษะภาษา) ป.3 อกค. 72 เล่ม 46
รวมเงิน

หนา้ท่ี 2



ราคา จ านวนเงิน

ที่ ต่อหน่วย บาท

รายการหนังสือเรียน ( โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 15 ปี )  ประจ าปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชยั  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  จ านวน  133  รายการ

รายการ ส านักพิมพ์ จ านวนหน่วย

43 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย  วรรณคดีล าน า  ป.3 อกค. 49 เล่ม 51

44 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ป.3 อกค. 57 เล่ม 54

45 แบบฝึกทักษะรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1  ป.3 อกค. 72 เล่ม 25

46 แบบฝึกทักษะรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2  ป.3 อกค. 72 เล่ม 30

47 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ป.3 (น าร่อง สสวท.) อกค. 17 เล่ม 62

48 หนังสือเรียน Smile  ป. 3 อจท 35 เล่ม 108

49 หนังสือแบบฝึกหัด Smile  ป. 3 อจท 72 เล่ม 56

50 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ป.3 อจท 40 เล่ม 77

51 หนังสือกิจกรรม รายวิชาพืน้ฐานประวัติศาสตร์  ป.3 อจท 40 เล่ม 52

52 หนังสือกิจกรรมรายวิชาเพิม่เติม (หน้าทีพ่ลเมือง)  ป.3 อจท 40 เล่ม 49

53 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.3 อจท 61 เล่ม 62

54 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.3 อจท 20 เล่ม 89

55 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต ภาษาพาที ป.4 อกค. 24 เล่ม 80

56 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต(ทักษะภาษา) ป.4 อกค. 72 เล่ม 44

57 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย  วรรณคดีล าน า  ป.4 อกค. 54 เล่ม 60

58 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  เล่ม  1  ป.4 อกค. 72 เล่ม 120

59 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  เล่ม  2  ป.4 อกค. 72 เล่ม 108

60 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1  ป.4 อกค. 72 เล่ม 51

61 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2  ป.4 อกค. 72 เล่ม 46

62 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม 1   ป.4 อกค. 72 เล่ม 76

63 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เล่ม  2  ป.4 อกค. 72 เล่ม 65

64 หนังสือเรียน Smile  ป. 4 อจท 35 เล่ม 90

65 หนังสือแบบฝึกหัด Smile  ป. 4 อจท 72 เล่ม 52

66 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ป.4 อจท 40 เล่ม 89

67 หนังสือกิจกรรม รายวิชาพืน้ฐานประวัติศาสตร์  ป.4 อจท 40 เล่ม 52

68 หนังสือกิจกรรมรายวิชาเพิม่เติม (หน้าทีพ่ลเมือง)  ป.4 อจท 40 เล่ม 49

69 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4 อจท 53 เล่ม 64
รวมเงิน

หนา้ท่ี 3



ราคา จ านวนเงิน

ที่ ต่อหน่วย บาท

รายการหนังสือเรียน ( โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 15 ปี )  ประจ าปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชยั  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  จ านวน  133  รายการ

รายการ ส านักพิมพ์ จ านวนหน่วย

70 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต ภาษาพาที ป.5 อกค. 72 เล่ม 90

71 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต(ทักษะภาษา)ป.5 อกค. 69 เล่ม 42

72 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย  วรรณคดีล าน า  ป.5 อกค. 68 เล่ม 48

73 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ป.5 อกค. 72 เล่ม 65

74 แบบฝึกทักษะรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1  ป.5 อกค. 72 เล่ม 27

75 แบบฝึกทักษะรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2  ป.5 อกค. 72 เล่ม 35

76 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ป.5 (น าร่อง สสวท.) อกค. 44 เล่ม 100

77 หนังสือเรียน Smile  ป. 5 อจท 40 เล่ม 100

78 หนังสือแบบฝึกหัด Smile  ป. 5 อจท 72 เล่ม 54

79 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ป.5 อจท 40 เล่ม 88

80 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวัติศาสตร์  ป.5 อจท 40 เล่ม 50

81 หนังสือกิจกรรมรายวิชาเพิม่เติม (หน้าทีพ่ลเมือง)  ป.5 อจท 40 เล่ม 55

82 หนังสือเรียนรายวิชาเพิม่เติมอาเซียนศึกษา  ป.5 อจท 40 เล่ม 52

83 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.5 อจท 47 เล่ม 70

84 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานสุขศึกษาและพลศึกษา  ป.5 อจท 20 เล่ม 84

85 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต ภาษาพาที ป.6 อกค. 72 เล่ม 90

86 แบบฝึกหัดรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย ชุด ภาษาเพือ่ชีวิต(ทักษะภาษา) ป.6 อกค. 72 เล่ม 46

87 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย  วรรณคดีล าน า  ป.6 อกค. 72 เล่ม 64

88 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ป.6 อกค. 72 เล่ม 63

89 แบบฝึกทักษะรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1  ป.6 อกค. 72 เล่ม 37

90 แบบฝึกทักษะรายวิชาพืน้ฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2  ป.6 อกค. 72 เล่ม 30

91 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  ป.6 (น าร่อง สสวท.) อกค. 37 เล่ม 130

92 หนังสือเรียน Smile  ป. 6 อจท 40 เล่ม 108

93 หนังสือแบบฝึกหัด Smile  ป. 6 อจท 72 เล่ม 56

94 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ป.6 อจท 40 เล่ม 98

95 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวัติศาสตร์  ป.6 อจท 40 เล่ม 52

96 หนังสือกิจกรรมรายวิชาเพิม่เติม (หน้าทีพ่ลเมือง)  ป.6 อจท 40 เล่ม 55
รวมเงิน

หนา้ท่ี 4



ราคา จ านวนเงิน

ที่ ต่อหน่วย บาท

รายการหนังสือเรียน ( โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 15 ปี )  ประจ าปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชยั  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  จ านวน  133  รายการ

รายการ ส านักพิมพ์ จ านวนหน่วย

97 หนังสือเรียนรายวิชาเพิม่เติมอาเซียนศึกษา  ป.6 อจท 40 เล่ม 52

98 หนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.6 อจท 34 เล่ม 72

99 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้น ม.1 อกค 45 เล่ม 70

100 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.1 อกค 35 เล่ม 58

101 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 อจท 36 เล่ม 70

102 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 อจท 40 เล่ม 70

103 หนังสือเรียนTeam up in English ม.1 อจท 25 เล่ม 120

104 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1 อจท 20 เล่ม 78

105 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.1 อจท 25 เล่ม 75

106 หนังสือเรียนดนตรี-นาฎศิลป์ ม.1 อจท 30 เล่ม 72

107 หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ม.1 พว 30 เล่ม 34

108 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ม.1 พว 30 เล่ม 35

109 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้น ม.2 อกค 30 เล่ม 83

110 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.2 อกค 15 เล่ม 56

111 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  ม.2 เล่ม 1 (สสวท) อกค 30 เล่ม 62

112 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  ม.2 เล่ม 2 (สสวท) อกค 10 เล่ม 45

113 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 อจท 8 เล่ม 72

114 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 อจท 10 เล่ม 72

115 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.2 อจท 25 เล่ม 84

116 หนังสือเรียนทัศนศิลป์ ม.2 อจท 10 เล่ม 68

117 หนังสือเรียนสุขศึกษา  ม.2 อจท 10 เล่ม 93

118 หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ม.2 อจท 33 เล่ม 42

119 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้น ม.3 อกค 40 เล่ม 78

120 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ม.3 อกค 25 เล่ม 56

121 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  ม.3 เล่ม 1 (สสวท) อกค 19 เล่ม 50

122 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พืน้ฐาน  ม.3 เล่ม 2 (สสวท) อกค 17 เล่ม 51

123 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 อจท 25 เล่ม 69
รวมเงิน

หนา้ท่ี 5



ราคา จ านวนเงิน

ที่ ต่อหน่วย บาท

รายการหนังสือเรียน ( โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเ่สียค่าใชจ้่าย 15 ปี )  ประจ าปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชยั  ส านักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น  จ านวน  133  รายการ

รายการ ส านักพิมพ์ จ านวนหน่วย

124 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 อจท 25 เล่ม 69
125 หนังสือเรียนTeam up in English ม.3 อจท 30 เล่ม 120
126 หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ม.3 อจท 16 เล่ม 79
127 หนังสือเรียนหน้าทีพ่ลเมือง ม.3 อจท 16 เล่ม 58
128 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.3 อจท 16 เล่ม 84
129 หนังสือเรียนภูมิศาสตร์  ม. 3 อจท 23 เล่ม 62
130 หนังสือเรียนอาเซียนศึกษา  ม.3 อจท 33 เล่ม 55
131 หนังสือเรียนดนตรี-นาฎศิลป์ ม.3 อจท 17 เล่ม 74
132 หนังสือเรียนสุขศึกษา ม.3 อจท 30 เล่ม 80
133 หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ม.3 อจท 30 เล่ม 45

396,490  

รวมเงิน

รวมเงินทัง้สิ้น ( สามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )

หนา้ท่ี 6


