
ท่ี ช้ัน ส ำนักพิมพ์ จ ำนวนเล่ม

1
1.1 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 ม.1 อจท. 200
1.2 หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1 ม.1 อจท. 200
1.3 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 ม.2 พว. 191
1.4 หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.2 ม.2 พว. 191
1.5 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย ม.3 พว. 195
1.6 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3 ม.3 พว. 195
1.7 ประวัติวรรณคดี  1  ม.4 ม.4 วพ. 45
1.8 ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 อจท. 80
1.9 การแต่งค าประพันธ์(ม.4-6) ม.4 อจท. 20

1.10 การพูดอย่างมืออาชีพ (ม.4-6) ม.4 อจท. 10
1.11 หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 ม.4 พว. 100
1.12 วรรณวิจักษ์ ม.5 ครุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) 145
1.13 หลักภาษาไทยและการใช้ภาษา ม.5 พว. 145
1.14 วรรณวิจักษ์ ม.6 ครุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) 160

2
2.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ม.1 องค์การค้า 200
2.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ม.1 องค์การค้า 200
2.3 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 1 ม.2 องค์การค้า 200
2.4 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 2 ม.2 องค์การค้า 200
2.5 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 ม.3 องค์การค้า 150
2.6 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 ม.3 องค์การค้า 100
2.7 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 ม.4 องค์การค้า 140
2.8 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 ม.4 องค์การค้า 20
2.9 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 ม.4 องค์การค้า 30

2.10 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.5 ม.5 องค์การค้า 150
2.11 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 ม.5 องค์การค้า 50
2.12 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 ม.5 องค์การค้า 50
2.13 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.6 ม.6 องค์การค้า 60

3
3.1 หนังสือเรียนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ม.1 เล่ม 1 ม.1 องค์การค้า 180

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รำยช่ือหนังสือเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนใน ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖6 
รำยกำรหนังสือ

หนังสือเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย



ท่ี ช้ัน ส ำนักพิมพ์ จ ำนวนเล่ม
3.2 หนังสือเรียนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ม.1 เล่ม 2 ม.1 องค์การค้า 200
3.3 หนังสือเรียนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ม.2 เล่ม 1 ม.2 องค์การค้า 180
3.4 หนังสือเรียนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  ม.2 เล่ม 2 ม.2 องค์การค้า 180
3.5 หนังสือเรียนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 5 ม.3 องค์การค้า 200
3.6 หนังสือเรียนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 6 ม.3 องค์การค้า 200
3.7 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เคมี เล่ม 1 ม.4 องค์การค้า 40
3.8 หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยา เล่ม 1 ม.4 องค์การค้า 45
3.9 หนังสือเรียนรายวิชาฟิสิกส์เล่ม 1 ม.4 องค์การค้า 41

3.10 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เคมี เล่ม 2 ม.4 องค์การค้า 40
3.11 หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยา เล่ม 2 ม.4 องค์การค้า 45
3.12 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม 2 ม.4 องค์การค้า 41
3.13 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ม.4 องค์การค้า 150
3.14 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เคมี เล่ม 3 ม.5 องค์การค้า 35
3.15 หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยา เล่ม 3 ม.5 องค์การค้า 35
3.16 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม 3 ม.5 องค์การค้า 36
3.17 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เคมี เล่ม 4 ม.5 องค์การค้า 35
3.18 หนังสือเรียนรายวิชาชีววิทยา เล่ม 4 ม.5 องค์การค้า 35
3.19 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม 4 ม.5 องค์การค้า 36
3.20 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 ม.5 องค์การค้า 140
3.21 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2(ฟิสิกส์) ม.5 องค์การค้า 150
3.22 หนังสือเรียนชีววิทยาเล่ม 5 ม.6 องค์การค้า 30
3.23 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เคมี เล่ม 5 ม.6 องค์การค้า 32
3.24 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม 5 ม.6 องค์การค้า 33
3.25 หนังสือเรียนชีววิทยาเล่ม 6 ม.6 องค์การค้า 30
3.26 หนังสือเรียนเคมี เล่ม 6 ม.6 องค์การค้า 32
3.27 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ เล่ม 6 ม.6 องค์การค้า 33
3.28 หนังสือเรียนรายวิชาโลกและอวกาศ ม.6 องค์การค้า 160

4
4.1 หน้าท่ีพลเมือง ม.1 ม.1 วพ. 200
4.2 เศรษฐศาสตร์ ม.1 ม.1 วพ. 200
4.3 ภูมิศาสตร์ ม.1 ม.1 วพ. 200
4.4 พระพุทธศาสนา ม.1 ม.1 วพ. 200
4.5 ประวัติศาสตร์ ม.1 ม.1 อจท. 200

รำยกำรหนังสือ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม



ท่ี ช้ัน ส ำนักพิมพ์ จ ำนวนเล่ม
4.6 หน้าท่ีพลเมือง ม.2 ม.2 อจท. 190
4.7 เศรษฐศาสตร์ ม.2 ม.2 อจท. 190
4.8 ภูมิศาสตร์ ม.2 ม.2 อจท. 190
4.9 ประวัติศาสตร์ ม.2 ม.2 วพ. 190

4.10 พุทธศาสนา ม.2 ม.2 อจท. 190
4.11 พระพุทธศาสนา ม.3 ม.3 วพ. 200
4.12 ประวัติศาสตร์ ม.3 ม.3 วพ. 200
4.13 ภูมิศาสตร์ ม.3 ม.3 อจท. 200
4.14 เศรษฐศาสตร์ ม.3 ม.3 เอมพันธ์ 200
4.15 หน้าท่ีพลเมือง ม.3 วพ. 50
4.16 พระพุทธศาสนา ม.4-6 (เล่ม 1) ม.4 วพ. 150
4.17 หน้าท่ีพลเมือง ม.4-6 ม.4 วพ. 150
4.18 การปกครองท้องถ่ินไทย ม.4 อจท. 45
4.19 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 ม.5 วพ. 140
4.20 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 ม.5 วพ. 140
4.21 ภูมิศาสตร์ ม.4-6 ม.5 อจท. 140
4.22 อาเซียนศึกษา ม.5 วพ. 45
4.23 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว ม.6 อจท. 30
4.24 หน้าท่ีพลเมือง3-4(เพ่ิมเติม) ม.4-6 วพ. 30

5
5.1 หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 ม.1 เอมพันธ์ 200
5.2 หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.2 ม.2 เอมพันธ์ 190
5.3 หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.3 ม.3 เอมพันธ์ 192
5.4 หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 ม.4 เอมพันธ์ 150
5.5 หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5 ม.5 เอมพันธ์ 137
5.6 หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ม.6 ม.6 เอมพันธ์ 154

6
6.1 ทัศนศิลป์ 1 ม.1 เอมพันธ์จ ากัด 180
6.2 ดนตรี นาฎศิลป์ 1 ม.1 เอมพันธ์จ ากัด 180
6.3 ทัศนศิลป์ 2 ม.2 เอมพันธ์จ ากัด 180
6.4 ดนตรี นาฎศิลป์2 ม.2 เอมพันธ์จ ากัด 180
6.5 ทัศนศิลป์ 3 ม.3 เอมพันธ์จ ากัด 180
6.6 ดนตรี นาฎศิลป์3 ม.3 เอมพันธ์จ ากัด 180

รำยกำรหนังสือ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ



ท่ี ช้ัน ส ำนักพิมพ์ จ ำนวนเล่ม
6.7 ดนตรี 4 ม.4 เอมพันธ์จ ากัด 140
6.8 ดนตรี 5 ม.5 เอมพันธ์จ ากัด 140
6.9 ดนตรี 4-6 ม.6 เอมพันธ์จ ากัด 140

7
7.1 หนังสือเรียนการงานอาชีพ 1 ม.1 เอมพันธ์ 200
7.2 หนังสือเรียนการงานอาชีพ 2 ม.2 เอมพันธ์ 193
7.3 หนังสือเรียนการงานอาชีพ ม.3 ม.3 เมืองไทย 205
7.4 หนังสือเรียนการงานอาชีพ ม.4-6 ม.6 พว. 70

8
8.1 Access1 Student's  book ม.1 อจท. 200
8.2 Access2 Student's  book ม.2 อจท. 200
8.3 TEAM UP IN ENGLISH3 ม.3 อจท. 210
8.4 Fifty-Fifty Intro ม.4 (ทวพ)Pearson Longman 110
8.5 Upload4 ม.4 อจท. 130
8.6 Upload5 ม.5 อจท. 150
8.7 Upload6 ม.6 อจท. 160
8.8 เพ่ือนภาษาจีน 1 ม.1 ส านักพิมพ์ทฤษฎี ในเครือตถาตา พลับลิเคช่ัน จ ากัด35
8.9 เพ่ือนภาษาจีน 2 ม.2 ส านักพิมพ์ทฤษฎี ในเครือตถาตา พลับลิเคช่ัน จ ากัด35

8.10 เพ่ิอนภาษาจีน 3 ม.3 ส านักพิมพ์ทฤษฎี ในเครือตถาตา พลับลิเคช่ัน จ ากัด35
8.11 Hanyu Jiaochang 1 ม.4 Beijing  language  and  culture  university  press35
8.12 Hanyu Jiaochang 1 ม.5 Beijing  language  and  culture  university  press35
8.13 Hanyu Jiaochang 2 ม.6 Beijing  language  and  culture  university  press35
8.14 Hanyu  Tingli  Jiaocheng ม.ปลาย Beijing  language  and  culture  university  press35

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

รำยกำรหนังสือ



จ ำนวนเล่ม



จ ำนวนเล่ม



จ ำนวนเล่ม



จ ำนวนเล่ม


