
รายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน 
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาท ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 องค์การค้าของ สกสค. 
2. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 องค์การค้าของ สกสค. 
3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาท ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีที่ 3  องค์การค้าของ สกสค. 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 องค์การค้าของ สกสค. 
5. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 องค์การค้าของ สกสค. 
6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาที  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 องค์การค้าของ สกสค. 
7. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 องค์การค้าของ สกสค. 
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ภาษาพาท ี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 องค์การค้าของ สกสค. 
9. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชุด ภาษาเพ่ือชีวิต ทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 องค์การค้าของ สกสค. 
10. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 องค์การค้าของ สกสค. 
11. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การค้าของ สกสค. 
12. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 
13. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
มัธยมศึกษาปีที ่4 องค์การค้าของ สกสค. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ชั้น ส านักพิมพ์ 

14. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 องค์การค้าของ สกสค. 
15. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 องค์การค้าของ สกสค. 

16. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 องค์การค้าของ สกสค. 

    
1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
2. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
3. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
6. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 อักษรเจริญทัศน์ 
8. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 อักษรเจริญทัศน์ 
9. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
10. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
11. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
12. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ชั้น ส านักพิมพ์ 

13. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
14. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
15. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
16. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 อักษรเจริญทัศน์ 
17. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 อักษรเจริญทัศน์ 
18. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 อักษรเจริญทัศน์ 
19. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
20. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
    
1. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
3. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
5. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาพานิช 
7. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาพานิช 
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
9. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ชั้น ส านักพิมพ์ 

10. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาพานิช 
11. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
12. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
13. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
14. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
15. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
16. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
17. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
18. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
19. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
20. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาพานิช 
21. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
22. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
2. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
3. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 



5 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ชั้น ส านักพิมพ์ 

5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
6. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
8. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
9. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
10. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
11. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
12. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
13. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
14. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
15. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
16. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
17. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
18. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
19. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
2. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 



6 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ชั้น ส านักพิมพ์ 

3. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
4. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
5. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
6. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
9. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
10. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
11. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
12. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
13. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
    
1. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
2. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
3. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
4. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 ประถมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
5. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
6. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 



7 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน/แบบฝึกหัด ชั้น ส านักพิมพ์ 

7. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เล่ม 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 
8. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 
9. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 
10. แบบฝึกหัด รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 
11. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1 ประถมศึกษาปีที่ 6 เอมพันธ์ 
12. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
13. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
14. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
15. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
16. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
17. หนังสือเรืยน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
18. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 
19. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 5 เอมพันธ์ 
20. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 เอมพันธ์ 
21. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เอมพันธ์ 
22. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เอมพันธ์ 
    

 



8 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

2. แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร ์
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 

3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 ประถมศกึษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 ประถมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 ประถมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 อักษรเจริญทัศน์ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 ประถมศึกษาปีที่ 5 อักษรเจริญทัศน์ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาพานิช 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 ประถมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 ประถมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5 ประถมศึกษาปีที่ 5 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาวิชาการ (2535) 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาวิชาการ (2535) 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาวิชาการ (2535) 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาวิชาการ (2535) 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาวิชาการ (2535) 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาวิชาการ (2535) 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 องค์การค้าของ สกสค. 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 องค์การค้าของ สกสค. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 องค์การค้าของ สกสค. 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 องค์การค้าของ สกสค. 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.2 ประถมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.3 ประถมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 อักษรเจริญทัศน์ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.5 ประถมศึกษาปีที่ 5 อักษรเจริญทัศน์ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย ม. 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อักษรเจริญทัศน์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย 2 ประถมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย 6 ประถมศึกษาปีที่ 6 เอมพันธ์ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ไทย 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาวิชาการ (2535) 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาวิชาการ (2535) 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาวิชาการ (2535) 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาวิชาการ (2535) 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาวิชาการ (2535) 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาวิชาการ (2535) 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 1 องค์การค้าของ สกสค. 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 2 องค์การค้าของ สกสค. 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 4 องค์การค้าของ สกสค. 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 5 องค์การค้าของ สกสค. 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 6 องค์การค้าของ สกสค. 



16 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 องค์การค้าของ สกสค. 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 4 อักษรเจริญทัศน์ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 อักษรเจริญทัศน์ 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 อักษรเจริญทัศน์ 
11. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
12. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อักษรเจริญทัศน์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาพานิช 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา 2 มัธยมศกึษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
11. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 5 เอมพันธ์ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 6 เอมพันธ์ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 เอมพันธ์ 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 6 เอมพันธ์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา ประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์ 
ประถมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 

2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ 4 องค์การค้าของ สกสค. 

3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ 5 องค์การค้าของ สกสค. 

4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 องค์การค้าของ สกสค. 

5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 องค์การค้าของ สกสค. 

6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การค้าของ สกสค. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และ
ภูมิศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 

8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 

2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 

3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 

4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ม.4-ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อักษรเจริญทัศน์ 

    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 

2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 3 

ประถมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 

3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 4 

ประถมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 

4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ 5 

ประถมศึกษาปีที่ 5 เอมพันธ์ 

5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชวีิตในสังคม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชวีิตในสังคม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชวีิตในสังคม 4 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อักษรเจริญทัศน์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมศิาสตร์ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อักษรเจริญทัศน์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ภูมิศาสตร์ ม.4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน สุขศึกษา 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 องค์การค้าของ สกสค. 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ป.3 ประถมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ป.5 ประถมศึกษาปีที่ 5 องค์การค้าของ สกสค. 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 องค์การค้าของ สกสค. 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.1 มัธยมศกึษาปีที่ 1 องค์การค้าของ สกสค. 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การค้าของ สกสค. 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.4 – 6 เล่ม 1 มัธยมศึกษาปีที ่4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.4 – 6 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.4 – 6 เล่ม 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
11. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ป.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 องค์การค้าของ สกสค. 
12. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ม.1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 องค์การค้าของ สกสค. 
13. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ม.2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การค้าของ สกสค. 
14. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ม.4 – 6 เล่ม 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 องค์การค้าของ สกสค. 
15. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ ป.3 ประถมศึกษาปีที่ 3 องค์การค้าของ สกสค. 
16. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ ป.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 องค์การค้าของ สกสค. 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  ประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  ประถมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ ประถมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  ประถมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
11. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที ่3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
12. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที ่4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
13. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที ่5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
14. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
15. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี  มัธยมศึกษาปีที ่5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
16. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
17. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
18. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ มัธยมศึกษาปีที ่4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

19. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที ่5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
20. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
21. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 อักษรเจริญทัศน์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2 ประถมศึกษาปีที่ 2 อักษรเจริญทัศน์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3 ประถมศึกษาปีที่ 3 อักษรเจริญทัศน์ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 อักษรเจริญทัศน์ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 ประถมศึกษาปีที่ 6 อักษรเจริญทัศน์ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 มัธยมศึกษาปีที ่2 อักษรเจริญทัศน์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 มัธยมศึกษาปีที ่3 อักษรเจริญทัศน์ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.4 มัธยมศึกษาปีที ่4 อักษรเจริญทัศน์ 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.5 มัธยมศึกษาปีที ่5 อักษรเจริญทัศน์ 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี ม.6 มัธยมศึกษาปีที ่6 อักษรเจริญทัศน์ 
11. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ ม.4 มัธยมศึกษาปีที ่4 อักษรเจริญทัศน์ 
12. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ ม.5 มัธยมศึกษาปีที ่5 อักษรเจริญทัศน์ 
13. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ ม.6 มัธยมศึกษาปีที ่6 อักษรเจริญทัศน์ 
14. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ม.1 มัธยมศึกษาปีที ่1 อักษรเจริญทัศน์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

15. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ม.2 มัธยมศึกษาปีที ่2 อักษรเจริญทัศน์ 
16. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ม.3 มัธยมศึกษาปีที ่3 อักษรเจริญทัศน์ 
17. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ ม.4 มัธยมศึกษาปีที ่4 อักษรเจริญทัศน์ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  ประถมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  ประถมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  ประถมศึกษาปีที่ 6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  มัธยมศึกษาปีที่ 1 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  มัธยมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  มัธยมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ  มัธยมศึกษาปีที่ 6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
11. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
12. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ ป.4 ประถมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
13. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 1 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
14. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 



29 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

15. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
16. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี  มัธยมศึกษาปีที่ 4 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ ประถมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะ ประถมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 5 วัฒนาพานิช 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 วัฒนาพานิช 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์  มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัฒนาพานิช 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัฒนาพานิช 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน นาฏศลิป์ 2  ประถมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ 4  ประถมศึกษาปีที่ 4 เอมพันธ์ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ 5  ประถมศึกษาปีที่ 5 เอมพันธ์ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ 2  มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ทัศนศิลป์ 3  มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ 3  ประถมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี 1  มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี 2  มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี 3  มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี 4 - 6  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การด ารงชีวิตและครอบครัว ม. 4 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม. 4 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วัฒนาพานิช 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 5 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 5 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 2 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่มที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี เล่มที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แม็คเอ็ดดูเคชั่น 
    
1. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ประถมศึกษาปีที่ 5 เอมพันธ์ 
2. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน งานประดิษฐ์ 1 มัธยมศึกษาปทีี่ 1 เอมพันธ์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

ที ่ ชื่อหนังสือเรียน ชั้น ส านักพิมพ์ 

3. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน งานประดิษฐ์ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
4. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน งานเกษตร 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 เอมพันธ์ 
5. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน งานเกษตร 4 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
6. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน งานอาชีพ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 เอมพันธ์ 
7. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน งานอาชีพ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เอมพันธ์ 
8. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน งานอาชีพ 4 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
9. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
10. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4-6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
11. หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน งานบ้าน 4 - 6 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เอมพันธ์ 
    

 


