
ที่ ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส านักพิมพ์ ช้ัน จ านวน กลุม่สาระ

1 การงานอาชพีและเทคโนโลยี ม.1 (เล่ม 1) อรุณี ลิมศิริและคณะ วัฒนพานิช ม.1 150 การงานอาชพี

2 การงานอาชพีและเทคโนโลยี ม.1 (เล่ม 2) อรุณี ลิมศิริและคณะ วัฒนพานิช ม.1 150 การงานอาชพี

3 รายวิชาเพิ่มเติมงานชา่งเพื่ออาชพี อนนที ศรีพพิฒัน์ อรุณี ลิมศิริ วัฒนพานิช ม.1-3 50 การงานอาชพี

4 รายวิชาเพิ่มเติมงานประดิษฐ์เสริมรายได้ อรุณี ลิมศิริ - สกนุา หนูแกว้ วัฒนพานิช ม.1-3 50 การงานอาชพี

5 การงานอาชพีและเทคโนโลยี ม.2 (เล่ม 1) อรุณี ลิมศิริและคณะ วัฒนพานิช ม.2 100 การงานอาชพี

6 การงานอาชพีและเทคโนโลยี ม.2 (เล่ม 2) อรุณี ลิมศิริและคณะ วัฒนพานิช ม.2 100 การงานอาชพี

7 การงานอาชพี ม.3 มนตรี,เพญ็พร,ป๎ญญา,วรรณี อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.3 100 การงานอาชพี

8 การงานอาชพี ม.4-6 ดร.อมร เจริญชยั - อรุณี ลินศิริ วัฒนพานิช ม.4-6 100 การงานอาชพี

9 การงานอาชพี ม.6 มนตรี,เพญ็พร,ป๎ญญา,วรรณี อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.6 71 การงานอาชพี

10 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 (ม.1) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.1 200 คณิตศาสตร์

11 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 (ม.1) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.1 200 คณิตศาสตร์

12 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 (ม.2) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.2 191 คณิตศาสตร์

13 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 (ม.2) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.2 191 คณิตศาสตร์

14 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1 (ม.3) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.3 166 คณิตศาสตร์

15 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2 (ม.3) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.3 166 คณิตศาสตร์

16 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.4) Dr.Yeap Ban Har และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.4 90 คณิตศาสตร์

17 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1 (ม.4) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.4 30 คณิตศาสตร์

18 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2 (ม.4) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.4 30 คณิตศาสตร์

19 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.5) Dr.Yeap Ban Har และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.5 89 คณิตศาสตร์

20 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1 (ม.5) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.5 28 คณิตศาสตร์

รายการหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย)์



ที่ ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส านักพิมพ์ ช้ัน จ านวน กลุม่สาระ

21 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2 (ม.5) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.5 28 คณิตศาสตร์

22 คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ม.6) Dr.Yeap Ban Har และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.6 71 คณิตศาสตร์

23 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1 (ม.6) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.6 28 คณิตศาสตร์

24 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2 (ม.6) นางกนกวลี อษุณกรกลุ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.6 28 คณิตศาสตร์

25 การเขยีนภาษาองักฤษในชวิีตประจ าวัน วิเชยีร  ไชยวุฒิ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

26 การบัญชเีบื้องต้น วรภร ชสูาย ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

27 คณิตศาสตร์ธุรกจิและบริการ อ านวย  สุขใย ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

28 จริยธรรมและกฎหมายคอมพวิเตอร์ จารวี  ขาวเจริญ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

29 ประวัติศาสตร์ชาติไทย ํุวณิฑฐ์  ทั่งแดง ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

30 โปรแกรมประมวลผลค า อญัชลีพร  ลาบุญ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

31 พมิพไ์ทยเบื้องต้น วรรณี  ชดิเชือ้วงศ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

32 พมิพอ์งักฤษเบื้องต้น วรรณี  ชดิเชือ้วงศ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

33 ภาษาไทยเพื่ออาชพี ทิพย์ภัทรียา  ฉตัรสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

34 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บุญสืบ  โพธ์ิศรี ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

35 หลักการเขยีนโปรแกรม ธนานนท์  โดมทอง ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. 30 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

36 การขายเบื้องต้น บุศกร  ล่ิมภักดีประดิษฐ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. 12 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

37 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี วินัย  ร่มบารมี และคณะ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. 12 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

38 คณิตศาสตร์คอมพวิเตอร์ จารวี   ขาวเจริญ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. 12 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

39 เครือขา่ยคอมพวิเตอร์เบื้องต้น บุญสืบ โพธ์ิศรี และคณะ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. 12 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

40 องค์ประกอบศิลป์ส าหรับคอมพวิเตอร์ ไมตรี  ฉลาดธรรม ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. 12 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

41 กฎหมายพาณิชย์ จิโรจ  ถาวรพานิช ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2-3 คธ. 48 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

42 การขายเบื้องต้น 2 ยุวพา สารพฒัน์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 34 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ
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43 การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์ ศิยพร กล ่าทวี ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 35 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

44 การสร้างเว็บไซต์ สุนทรีย์ โพธ์ิอิม่และคณะ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 35 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

45 ทักษะชวิีตและสังคม ศุภลักษณ์  แสนยาพนัธ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 35 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

46 โปรแกรมฐานขอ้มูล ไมตรี  ฉลาดธรรม ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 35 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

47 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ สมควร  สาค า แม็ค ปวช. 3 คธ. 16 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

48 พลังงานและส่ิงแวดล้อม ปภาวี  จรูญรัตน์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 21 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

49 ภาษาไทยธุรกจิ ทิพย์ภัทรียา  ฉตัรสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 35 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

50 ภาษาองักฤษส าหรับงานพาณิชย์ ไกรวัล  ศรีประทักษ์ เอมพนัธ์ ปวช. 3 คธ. 28 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

51 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชพีธุรกจิและบริการ อทุุมพร แกว้สามศรี และคณะ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 35 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

52 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น วันริษา ไชยเทพ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 3 คธ. 13 คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

53  งานเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน สมโภช ปฏิบัติธรรม ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

54 กจิกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 กจิจา บานชืน่ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

55 กจิกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 กจิจา บานชืน่ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

56 งานเคร่ืองยนต์ดีเซล สมโภช ปฏิบัติธรรม ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

57 งานเคร่ืองยนต์เล็ก อ าพล  ซ่ือตรง ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

58 งานจักรยานยนต์ ศรศิลป์ บุญอิม่ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

59 งานเชือ่มและโลหะแผ่นเบื้องต้น ทินกร มารังค์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

60 งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบื้องต้น ประสานพงษ ์หาเรือนชพี ซีเอด็ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

61 งานฝึกฝีมือ พฒัน์ชยั พรมทา ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

62 วัสดุงานชา่งอตุสาหกรรม ส ารวย เพง็อน้ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

63 อาเซียนศึกษา สุชาติ กจิพทิักษ ์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย 30 ชา่งยนต์

64 เขยีนแบบเทคนิคเบื้องต้น ธัญญลักษณ์  กอ้งสมุท ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์
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65 คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม วิรัตน์  วงษส์า ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

66 งานเขยีนแบบและอา่นแบบเคร่ืองกล วีรปรัชญ์ เจริญศรี ซีเอด็ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

67 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น พชิยั จันทะสอน ศูนย์ส่งเสริมอาชวะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

68 งานเคร่ืองล่างรถยนต์ สุวัฒน์ แจ่มภู่ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

69 งานปรับอากาศรถยนต์ มณีรัตน์ ยอดโต ศูนย์ส่งเสริมอาชวะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

70 งานพน่สีรถยนต์ ประสานพง์ หาเรือนชพี ซีเอด็ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

71 งานไฟฟา้และอเิล็กทรอนิกส์เบื้องต้น บุญสืบ โพธ์ิศรี ศูนย์ส่งเสริมอาชวะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

72 งานระบบฉดีเชือ้เพลิงควบคุมด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ส ารวย เพง็อน้ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

73 งานส่งก าลังรถยนต์ ภิรมย์ ทองรอด ศูนย์ส่งเสริมอาชวะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

74 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ ทวี บัวทอง ศูนย์ส่งเสริมอาชวะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

75 ภาษาองักฤษในชวิีตประจ าวัน Wichian Chaiwoot ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.2 ชย 39 ชา่งยนต์

76 กลศาสตร์เคร่ืองกล อ.วรรณภา ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

77 คณิตศาสตร์ยานยนต์ อนุชา ศรีธรรมมา ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

78 โครงการ เกษม  สุวรรณจักร์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

79 งานเขยีนแบบและอา่นแบบเคร่ืองกล วีรปรัชญ์  เจริญศรี ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

80 งานเคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ อ.จินดา ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

81 งานบ ารุงรักษารถยนต์ วีระ  ทองประสิทธ์ิ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

82 งานประดับยนต์ อ าพล  ซ่ือตรง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

83 งานปรับอากาศรถยนต์ มณีรัตน์  ยอดโต ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

84 งานระบบฉดีเชือ้เพลิงอเิล็กทรอนิกส์ ส ารวย เพง็อน้ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

85 งานวัดละเอยีดชา่งยนต์ รศ. อ าพล ซ่ือตรง ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

86 เชือ้เพลิงและวัสดุหล่อล่ืน อ าพล  ซ่ือตรง ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์
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87 ภาษาองักฤษเทคนิคส าหรับงานชา่ง ไกรวัล  ศรีประทักษ์ เอมพนัธ์ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

88 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชพีในอตุสาหกรรม อทุุมพร  แกว้สามสี ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.3 ชย 35 ชา่งยนต์

89 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ รพพีรรณ  ชาวไร่ออ้ย ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ ชย. 60 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

90 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ธีรนันทน์  ไกรเลิศ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. ชย 60 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

91 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชพี โกมล  ศิริสมบูรณ์เวช ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. ชย. 60 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

92 ภาษาองักฤษในชวิีตจริง วิเชยีร  ไชยวุฒิ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. ชย.1 60 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

93 ภาษาไทยพื้นฐาน ศุภวรรณ  มองเพชร ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 1 คธ. ชย.2 70 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

94 วิทยาศาสตร์เพื่อพฒันาทักษะชวิีต ภิญญดา อยู่ส าราญ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. 43 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

95 พลังงานและทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม สุทธิ  อมัรินทร์ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. ชย 51 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

96 เพศวิถศึีกษา ศิยพร  กล่ าทวี และคณะ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. ชย.1 43 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

97 ภาษาองักฤษฟง๎-พดู วิเชยีร  ไชยวุฒิ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช. 2 คธ. ชย.1 43 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

98 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชพี ดร.สุพฒันา พรหมพชิยั และคณะ ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 คธ,ชย 60 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

99 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย ทวี บัวทอง ศูนย์ส่งเสริมอาชวีะ ปวช.1 ชย คธ.2 43 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

100 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ ไกรวัล ศรีประทักษ์ เอมพนัธ์ ปวช.2คธ./ชย 51 ชา่งยนต์/คอมพวิเตอร์ธุรกจิ

101 หนังสือเรียน Spark 1 Virginai Evans - Jenny Dooley อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.1 200 ภาษาต่างประเทศ

102 หนังสือเรียน New World 2 MANUEL DOS SANTOS ไทยวัฒนาพาณิชย์ (ทวพ.) ม.2 191 ภาษาต่างประเทศ

103 หนังสือเรียน New World 3 MANUEL DOS SANTOS ไทยวัฒนาพาณิชย์ (ทวพ.) ม.3 166 ภาษาต่างประเทศ

104 หนังสือเรียน New World 4 MANUEL DOS SANTOS ไทยวัฒนาพาณิชย์ (ทวพ.) ม.4 90 ภาษาต่างประเทศ

105 หนังสือเรียน New World 5 MANUEL DOS SANTOS ไทยวัฒนาพาณิชย์ (ทวพ.) ม.5 89 ภาษาต่างประเทศ

106 หนังสือเรียน New World 6 MANUEL DOS SANTOS ไทยวัฒนาพาณิชย์ (ทวพ.) ม.6 71 ภาษาต่างประเทศ

107 หนังสือเรียนภาษาไทยหลักภาษาและการใชภ้าษา ม .1 ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) จ ากดั ม.1 100 ภาษาไทย

108 หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ ์ม.1 กระทรวงศึกษาธิการ องค์การค้าของ สกสค. (ศึกษาภัณฑ์) ม.1 100 ภาษาไทย
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109 หนังสือภาษาไทย หลักภาษาและการใชภ้าษา ม.2 ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) จ ากดั ม.2 100 ภาษาไทย

110 หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ ์ม.2 กระทรวงศึกษาธิการ องค์การค้าของ สกสค. (ศึกษาภัณฑ์) ม.2 100 ภาษาไทย

111 หนังสือภาษาไทย หลักภาษาและการใชภ้าษา ม.3 ฟองจันทร์ สุขย่ิง และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) จ ากดั ม.3 150 ภาษาไทย

112 หนังสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ ์ม.3 กระทรวงศึกษาธิการ องค์การค้าของ สกสค. (ศึกษาภัณฑ์) ม.3 100 ภาษาไทย

113 การแต่งค าประพนัธ์ ม.4-6 จักริน  จุลพรหม   นิม่นวล หาญทนางค์ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) จ ากดั ม.4 50 ภาษาไทย

114 ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม ม.6 นงลักษณ์ เจนนารี /ผจงวาด พลูแกว้ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) จ ากดั ม.6 60 ภาษาไทย

115 การพดูอย่างมืออาชพี พมิพาภรณ์  บุญประเสริฐ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) จ ากดั ม.6 50 ภาษาไทย

116 หลักภาษาไทย (ม.4-6) จงชยั  เจนหัตถการกจิ จุฬาบุ๊ค ม.6 50 ภาษาไทย

117 วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ าศาสตร์ วผ. ม.1 200 วิทยาศาสตร์

118 วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ าศาสตร์ วผ. ม.1 200 วิทยาศาสตร์

119 เทคโนโลยี 1 ม.1 นายณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.1 200 วิทยาศาสตร์

120 วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ าศาสตร์ วผ. ม.2 191 วิทยาศาสตร์

121 วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ าศาสตร์ วผ. ม.2 191 วิทยาศาสตร์

122 เทคโนโลยี 2 ม.2 นางวันทนี ประจวบศุภกจิและธัญญาภรณ์ บุญยังเอมพนัธ์ ม.2 191 วิทยาศาสตร์

123 วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ าศาสตร์ วผ. ม.3 166 วิทยาศาสตร์

124 วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ าศาสตร์ วผ. ม.3 166 วิทยาศาสตร์

125 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1 เมษ ์ศรีพฒันาสกลุ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.3 166 วิทยาศาสตร์

126 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2 เมษ ์ศรีพฒันาสกลุ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.3 166 วิทยาศาสตร์

127 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3 เมษ ์ศรีพฒันาสกลุ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.3 166 วิทยาศาสตร์

128 ฟสิิกส์ ม.4 เล่ม 1 สสวท สสวท ม.4 30 วิทยาศาสตร์

129 ฟสิิกส์ ม.4 เล่ม 2 สสวท สสวท ม.4 30 วิทยาศาสตร์

130 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 สสวท สสวท ม.4 30 วิทยาศาสตร์
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131 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 สสวท สสวท ม.4 30 วิทยาศาสตร์

132 เคมี เล่ม 1 ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ MAC ม.4 30 วิทยาศาสตร์

133 เคมี เล่ม 2 ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ MAC ม.4 30 วิทยาศาสตร์

134 ชวีวิทยา 1 สสวท สสวท ม.4 30 วิทยาศาสตร์

135 ชวีวิทยา 2 สสวท สสวท ม.4 30 วิทยาศาสตร์

136 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ ดร.ณัฐชยา ค ารังสี อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.4 90 วิทยาศาสตร์

137 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.4 ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.4 90 วิทยาศาสตร์

138 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 สสวท สสวท ม.5 89 วิทยาศาสตร์

139 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 สสวท สสวท ม.5 30 วิทยาศาสตร์

140 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 4 สสวท สสวท ม.5 30 วิทยาศาสตร์

141 ฟสิิกส์ ม.5 เล่ม 1 (เพิ่มเติม) สสวท สสวท ม.5 28 วิทยาศาสตร์

142 ฟสิิกส์ ม.5 เล่ม 2 (เพิ่มเติม) สสวท สสวท ม.5 28 วิทยาศาสตร์

143 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ MAC ม.5 89 วิทยาศาสตร์

144 เคมี เล่ม 3 ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ MAC ม.5 28 วิทยาศาสตร์

145 เคมี เล่ม 4 ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ MAC ม.5 28 วิทยาศาสตร์

146 ชวีวิทยา 3 สสวท สสวท ม.5 28 วิทยาศาสตร์

147 ชวีวิทยา 4 สสวท สสวท ม.5 28 วิทยาศาสตร์

148 เทคโนโลยี 2 ม.5 มนัสชยั กรีติผจญ เอมพนัธ์ ม.5 89 วิทยาศาสตร์

149 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 5 สสวท สสวท ม.6 26 วิทยาศาสตร์

150 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 6 สสวท สสวท ม.6 26 วิทยาศาสตร์

151 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สสวท สสวท ม.6 71 วิทยาศาสตร์

152 ฟสิิกส์ ม.6 เล่ม 1 (เพิ่มเติม) สสวท สสวท ม.6 26 วิทยาศาสตร์
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153 ฟสิิกส์ ม.6 เล่ม 1 (เพิ่มเติม) สสวท สสวท ม.6 26 วิทยาศาสตร์

154 เคมี เล่ม 5 ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ MAC ม.6 26 วิทยาศาสตร์

155 เคมี เล่ม 6 ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ MAC ม.6 26 วิทยาศาสตร์

156 ชวีวิทยา 5 สสวท สสวท ม.6 26 วิทยาศาสตร์

157 ชวีวิทยา 6 สสวท สสวท ม.6 26 วิทยาศาสตร์

158 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี ม.4) สสวท สสวท ม.6 20 วิทยาศาสตร์

159 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 ดร. สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พนิิจ MAC ม.6 71 วิทยาศาสตร์

160 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.6 ดร. สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พนิิจ MAC ม.6 71 วิทยาศาสตร์

161 ดนตรี 1 ชยุติ ทัศนวงศ์วา, ธนรัฐ อยู่สุขเจริญ เอมพนัธ์ ม.1 160 ศิลปะ

162 นาฏศิลป์ 1 ธิดารัตน์ ภักดีรัตน์ เอมพนัธ์ ม.1 50 ศิลปะ

163 ทัศนศิลป์ 1 สุชาติและคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.1 100 ศิลปะ

164 ดนตรี 2 กติติวัฒน์ พชิติศวัฒน์, สราวุธ สระมูล เอมพนัธ์ ม.2 160 ศิลปะ

165 นาฏศิลป์ 2 ธิดารัตน์ ภักดีรัตน์ เอมพนัธ์ ม.2 100 ศิลปะ

166 ทัศนศิลป์ 2 สุชาติและคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.2 100 ศิลปะ

167 ดนตรี 3 สุมนมาลย์ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.3 100 ศิลปะ

168 นาฏศิลป์ 3 ธิดารัตน์ ภักดีรัตน์ เอมพนัธ์ ม.3 100 ศิลปะ

169 ทัศนศิลป์ 3 สุชาติและคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.3 100 ศิลปะ

170 ทัศนศิลป์ 4 สุชาติและคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.4 90 ศิลปะ

171 ดนตรี 4 ส าเร็จ และคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.5 89 ศิลปะ

172 ทัศนศิลป์ 5 สุชาติและคณะ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท.) ม.5 89 ศิลปะ

173 ดนตรี 6 ชาติชาย ศรีสมุทร, ธนู รักษาราษฎร์ เอมพนัธ์ ม.6 71 ศิลปะ

174 นาฏศิลป์ 6 สุกญัญา ณ ตะกัว่ทุ่ง, ระเมศร์ประสิทธิเมธี มีชา้ง, มนัญญา มาบางยางเอมพนัธ์ ม.6 71 ศิลปะ
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175 พระพทุธศาสนา 1 วิทย์ วิศทเวทย์ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.1 60 สังคมศึกษา ฯ

176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 ด ารง ฐานดี อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.1 60 สังคมศึกษา ฯ

177 ประวัติศาสตร์ 1 ไพฑูรณ์ มีกศุลและคณะ วัฒนาพานิช ม.1 60 สังคมศึกษา ฯ

178 พระพทุธศาสนา 2 วิทย์ วิศทเวทย์ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.2 100 สังคมศึกษา ฯ

179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 กมล ทองธรรมชาติ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.2 50 สังคมศึกษา ฯ

180 ประวัติศาสตร์ 2 ไพฑูรณ์ มีกศุลและคณะ วัฒนาพานิช ม.2 80 สังคมศึกษา ฯ

181 พระพทุธศาสนา 3 สว่างบุญ วงศ์ฟา้เล่ือน อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.3 80 สังคมศึกษา ฯ

182 หน้าที่พลเมือง 3 กมล ทองธรรมชาติ เอมพนัธ์ ม.3 75 สังคมศึกษา ฯ

183 เศรษฐศาสตร์ 3 วันดี แซ่ย่อง อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.3 75 สังคมศึกษา ฯ

184 ประวัติศาสตร์ 3 ณรงค์ พว่งพศิ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.3 70 สังคมศึกษา ฯ

185 ภูมิศาสตร์ 3 ด ารง ฐานดี แม็คเอด็ดูเคชัน่ ม.3 175 สังคมศึกษา ฯ

186 พระพทุธศาสนา ม.4 พระมหาวุฒิชยั วชริเมธี แม็คเอด็ดูเคชัน่ ม.4 45 สังคมศึกษา ฯ

187 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม ม.4-6 นงลักษณ์ ทองอยู่ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.4 25 สังคมศึกษา ฯ

188 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 ณรงค์ พว่งพศิ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.4 30 สังคมศึกษา ฯ

189 การปกครองท้องถิน่ของไทย วิชยั ภู๋โยธิน/จ าเนียร ผะคังคิว อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.4 60 สังคมศึกษา ฯ

190 อาเซียนศึกษา ม.4-6 ศิริพร ดาบเพชร อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.5 40 สังคมศึกษา ฯ

191 พระพทุธศาสนา 5 วิทย์ วิศทเวทย์ อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.5 40 สังคมศึกษา ฯ

192 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 จรินทร์ เทศวานิช อกัษรเจริญทัศน์ (อจท) ม.5 50 สังคมศึกษา ฯ

193 สุขศึกษาม.1 พรสุขและคณะ อกัษรเจิญทัศน์ (อจท) ม.1 80 สุขศึกษาและพลศึกษา

194 สุขศึกษาม.2 พรสุขและคณะ อกัษรเจิญทัศน์ (อจท) ม.2 80 สุขศึกษาและพลศึกษา

195 สุขศึกษาม.3 พรสุขและคณะ อกัษรเจิญทัศน์ (อจท) ม.3 80 สุขศึกษาและพลศึกษา

196 สุขศึกษาม.4 พรสุขและคณะ อกัษรเจิญทัศน์ (อจท) ม.4 90 สุขศึกษาและพลศึกษา
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197 สุขศึกษาม.5 พรสุขและคณะ อกัษรเจิญทัศน์ (อจท) ม.5 89 สุขศึกษาและพลศึกษา

198 สุขศึกษาม.6 พรสุขและคณะ อกัษรเจิญทัศน์ (อจท) ม.6 71 สุขศึกษาและพลศึกษา

จ านวนรายการหนังสือทัง้หมด 198 รายการ


