
 ประกาศโรงเรียนครนพิทยาคม 
    เรื�อง  ซื�อหนงัสือเรียน 
--------------------------------

ดว้ย โรงเรียนครนพิทยาคมโดยผูอ้าํนวยการโรงเรียนซึ�งไดรั้บมอบอาํนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามคาํสั�งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน ที� 22/2546 สั�ง ณ วนัที� 8 กรกฎาคม 
พ.ศ.2546 เรื�อง มอบอาํนาจเกี�ยวกบัการพสัดุ มีความประสงคจ์ะซื�อหนงัสือเรียนโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั�นพื�นฐาน จาํนวน 117 รายการตามรายละเอียด ที�แนบทา้ยประกาศ 
ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี�  

1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที�เสนอราคาซื�อดงักล่าว
2. ไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้
3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ@ หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล

ของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ@ ความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
4. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียนครนพิทยาคม  ณ วนั

ประกาศเสนอราคาโดยวธีิตกลงราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมใน
การเสนอราคาซื�อครั� งนี�  

กาํหนดยื�นซองเสนอราคาซื�อโดยวธีิตกลงราคา ตั�งแต่วนัที� 22 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวนัที� 28 เดือน 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ในวนัเวลาราชการ ณ โรงเรียนครนพิทยาคมและเปิดซองใบเสนอซื�อโดยวธีิตกลงราคา  ราคา
ในวนัที� 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

ผูส้นใจติดต่อขอรับรายละเอียดเอกสารเสนอราคาไดที้� ฝ่ายพสัดุ โรงเรียนครนพิทยาคม 
ตั�งแต่วนัที� 22 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวนัที� 28 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 หรือสอบถามทางโทรศพัท์
หมายเลข 077557153  ในวนัและเวลาราชการและสามารถสืบคน้ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์www.kron.ac.th    

ประกาศ ณ วนัที� 22 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

(ลงชื�อ) 
          (นายสนอง  ศิลปกุล ) 

 ผูอ้าํนวยการโรงเรียนครนพิทยาคม 



ราคากลาง  หนังสือเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 -6  โรงเรียนครนพิทยาคม  ประจําปีการศึกษา  2560 

 

ลาํดับที� ประเภทวชิา ชั�น รายวชิา สํานักพมิพ์ ชื�อผู้แต่ง จํานวน (เล่ม) 

1 พื�นฐาน 1 คณิตศาสตร์ ม 1เล่ม 1 สสวท สกสค. 34 
2 พื�นฐาน 1 คณิตศาสตร์ ม 1เล่ม 2 สสวท สกสค. 34 
3 เพิ�มเติม 1 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม 1เล่ม 1 สสวท สกสค. 5 
4 เพิ�มเติม 1 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม 1เล่ม 2 สสวท สกสค. 5 
5 พื�นฐาน 1 การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม.1 อาจารยเ์สาวนีย ์ ประทีบทอง และคณะ พว. 34 
6 พื�นฐาน 1 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  ปรัชญนนัท ์ นิลสุข , ปณิตา  วรรณพิรุณ ,  

จนัทร์เพญ็  งามพรม ,ฉนัทท์ิพย ์ ลีลิต
ธรรม , 

แสงเดือน  แกว้ประสม , กนกรัตน์  จิรสัจ
จานุกลู 

พว. 34 

7 พื�นฐาน 1 หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ฟองจนัทร์  สุขยิ�ง และคณะ อกัษรเจริญทศัน์ 34 
8 พื�นฐาน 1 วรรณคดีวิจกัษณ์ กระทรวงศึกษาธิการ องคก์ารคา้ของ สกสค. 34 
9 พื�นฐาน 1 สุขศึกษา 1 นพ.กิตติ  ปรมตัถผล และคณะ เอมพนัธ์ 34 

10 พื�นฐาน 1 วทิยาศาสตร์ 1 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 34 
11 พื�นฐาน 1 วทิยาศาสตร์ 2 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 34 
12 พื�นฐาน 1 นาฏศิลป์ 1 ธิดารัตน์  ภกัดีรักษ ์ บริษทั สาํนกัพิมพิD เอมพนัธ์ 

จาํกดั 
34 

13 พื�นฐาน 1 ทศันศิลป์ 1 ดร.เตชิต ตรีชยั บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
จาํกดั 

34 



ลาํดับที� ประเภทวชิา ชั�น รายวชิา สํานักพมิพ์ ชื�อผู้แต่ง จํานวน (เล่ม) 

14 พื�นฐาน 1 ดนตรี 1 อ.กิตติวฒัน์ พิชิตยศวฒัน์ และ อ.สราวธุ 
สระมูล 

บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
จาํกดั 

34 

15 พื�นฐาน 1 สังคมศึกษาฯ 
(หนา้ที�พลเมืองฯ , เศรษฐศาสตร์ ,  

ภูมิศาสตร์) 

ดร.กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ อจท. 34 

16 พื�นฐาน 1 ประวตัิศาสตร์ ณรงค ์ พว่งพิศ และคณะ อจท. 34 
17 พื�นฐาน 1 พระพุทธศาสนา ดร.วทิย ์วศิทเวทย ์- เสฐียรพงษ ์ อจท. 34 
18 พื�นฐาน 1 Access1 Virginia Evans, Jenny Dooley บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ 

อจท. จาํกดั 
34 

19 พื�นฐาน 2 คณิตศาสตร์ ม 2 เล่ม 1 สสวท สกสค. 39 
20 พื�นฐาน 2 คณิตศาสตร์ ม 2 เล่ม 2 สสวท สกสค. 39 
21 เพิ�มเติม 2 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม 2 เล่ม 1 สสวท สกสค. 5 
22 เพิ�มเติม 2 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม 2เล่ม 2 สสวท สกสค. 5 
23 พื�นฐาน 2 การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม.2 อาจารยเ์สาวนีย ์ ประทีปทองและคณะ พว. 39 
24 พื�นฐาน 2 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  ปรัชญานนัท ์ นิลสุข , ปณิตา  วรรณพิรุณ ,  

จนัทร์เพญ็  งามพรม,ฉนัทท์ิพย ์ ลีลิตธรรม 
,  

แสงเดือน  แกว้ประสม , กนกรัตน์  จิรสัจ
จานุกลู 

พว. 39 

25 พื�นฐาน 2 หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ฟองจนัทร์  สุขยิ�ง และคณะ อจท. 39 
26 พื�นฐาน 2 วรรณคดีวิจกัษ ์ กระทรวงศึกษาธิการ สกสค. 39 

 



ลาํดับที� ประเภทวชิา ชั�น รายวชิา สํานักพมิพ์ ชื�อผู้แต่ง จํานวน (เล่ม) 

27 พื�นฐาน 2 สุขศึกษา 2 นพ.กิตติ  ปรมตัถผล และคณะ เอมพนัธ์ 39 
28 พื�นฐาน 2 วทิยาศาสตร์ 3 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 37 
29 พื�นฐาน 2 วทิยาศาสตร์ 4 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 22 
30 พื�นฐาน 2 นาฏศิลป์ 2 ธิดารัตน์  ภกัดีรักษ ์ บริษทั สาํนกัพิมพิD เอมพนัธ์ 

จาํกดั 
33 

31 พื�นฐาน 2 ทศันศิลป์ 2 ดร.เตชิต ตรีชยั บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
จาํกดั 

34 

32 พื�นฐาน 2 ดนตรี 2 อ.กิตติวฒัน์ พิชิตยศวฒัน์ และ อ.สราวธุ 
สระมูล 

บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
จาํกดั 

39 

33 พื�นฐาน 2 สังคมศึกษาฯ  
(หนา้ที�พลเมืองฯ , เศรษฐศาสตร์ , 

 ภูมิศาสตร์) 

ดร.กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ อจท. 39 

34 พื�นฐาน 2 พระพุทธศาสนา ดร.วทิย ์วศิทเวทย ์ อจท. 39 
35 พื�นฐาน 2 ประวตัิศาสตร์ ณรงค ์ พว่งพิศ และคณะ อจท. 39 
36 พื�นฐาน 2 access2 rginia Evans and Jenny Dooley บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ 

อจท. จาํกดั 
37 

37 พื�นฐาน 3 คณิตศาสตร์ ม 3 เล่ม 1 สสวท สกสค. 40 
38 พื�นฐาน 3 คณิตศาสตร์ ม 3 เล่ม 2 สสวท สกสค. 40 
39 พื�นฐาน 3 การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม.3 อาจารยเ์สาวนีย ์ ประทีปทอง และคณะ พว. 40 

 
 
 



ลาํดับที� ประเภทวชิา ชั�น รายวชิา สํานักพมิพ์ ชื�อผู้แต่ง จํานวน (เล่ม) 

40 พื�นฐาน 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ปรัชญานนัท ์ นิลสุข , ปณิตา  วรรณพิรุณ ,  
จนัทร์เพญ็  งามพรม,ฉนัทท์ิพย ์ ลีลิตธรรม 

,  
แสงเดือน  แกว้ประสม , กนกรัตน์  จิรสัจ

จานุกลู 

พว. 40 

41 พื�นฐาน 3 หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ฟองจนัทร์  สุขยิ�ง และคณะ อกัษรเจริญทศัน์ 40 
42 พื�นฐาน 3 วรรณคดีวิจกัษ ์ กระทรวงศึกษาธิการ องคก์ารคา้ของ สกสค. 40 
43 พื�นฐาน 3 สุขศึกษา 3 นพ.กิตติ  ปรมตัถผล และคณะ เอมพนัธ์ 40 
44 เพิ�มเติม 3 พลงังานทดแทนกบัการใชป้ระโยชน์ สสวท.   10 
45 พื�นฐาน 3 วทิยาศาสตร์ 5 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 40 
46 พื�นฐาน 3 วทิยาศาสตร์ 6 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 40 
47 พื�นฐาน 3 นาฏศิลป์ 3 ธิดารัตน์  ภกัดีรักษ ์ บริษทันกัพิมพิD เอมพนัธ์ 

จาํกดั 
40 

48 พื�นฐาน 3 ทศันศิลป์ 3 เร.เตชิต ตรีชยั บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
จาํกดั 

34 

49 พื�นฐาน 3 ดนตรี 5 อ.วณี ลีดดากลม และ อ.ชาติชาย ศรีสมุทร บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
จาํกดั 

40 

50 พื�นฐาน 3 สังคมศึกษาฯ 
 (หนา้ที�พลเมือง , เศรษฐศาสตร์ , 

 ภูมิศาสตร์) 

ดร.กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ อจท. 40 

51 พื�นฐาน 3 พระพุทธศาสนา ดร.วทิย ์วศิทเวทย ์- เสฐียรพงษ ์ อจท. 40 
52 พื�นฐาน 3 ประวตัิศาสตร์ ณรงค ์ พว่งพิศ และคณะ อจท. 40 



ลาํดับที� ประเภทวชิา ชั�น รายวชิา สํานักพมิพ์ ชื�อผู้แต่ง จํานวน (เล่ม) 

53 พื�นฐาน 3 Access 3 Vergiria Evant อจท. 40 
54 พื�นฐาน 4 คณิตศาสตร์ พื�นฐาน ม 4-6 เล่ม 1 สสวท สกสค. 28 
55 พื�นฐาน 4 คณิตศาสตร์ พื�นฐาน ม 4-6 เล่ม 2 สสวท สกสค. 28 
56 เพิ�มเติม 4 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม.4-6 เล่ม 1 สสวท สกสค. 10 
57 เพิ�มเติม 4 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม.4-6 เล่ม 2 สสวท สกสค. 10 
58 พื�นฐาน 4 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ริปอง  กลัติวาณิชย ์ พว. 28 
59 พื�นฐาน 4 หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ภาสกร  เกิดอ่อน และคณะ อกัษรเจริญทศัน์ 28 
60 พื�นฐาน 4 วรรณคดีวิจกัษ ์ กระทรวงศึกษาธิการ สกสค. 28 
61 พื�นฐาน 4 สุขศึกษา 4 นพ.กิตติ ปรมตัถผล และคณะ  เอมพนัธ์ 28 
62 พื�นฐาน 4 ฟิสิกส์ (พื�นฐาน) สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 28 
63 พื�นฐาน 4 สารและสมบตัิของสาร สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 28 
64 พื�นฐาน 4 ชีววทิยาพื�นฐาน สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 28 
65 เพิ�มเติ�ม 4 ฟิสิกส์ เล่ม 1 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
66 เพิ�มเติม 4 เคมี เล่ม 1 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
67 เพิ�มเติม 4 ชีววทิยา เล่ม 1 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
68 พื�นฐาน 4 นาฏศิลป์ 4-6 ธิดารัตน์  ภกัดีรักษ ์ บริษทั สาํนกัพิมพิD เอมพนัธ์ 

จาํกดั 
28 

69 พื�นฐาน 4 ทศันศิลป์ 4-6 อ.ณีรนุช สุวรรณมยั บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 
จาํกดั 

28 

70 พื�นฐาน 4 พระพุทธศาสนา ม.4-6 ดนยั  ไชยโยธา และคณะ อจท. 28 
71 พื�นฐาน 4 หนา้ที�พลเมืองฯ ม. 4-6 ดร.กระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ อจท. 28 
72 พื�นฐาน 4 ประวตัิศาสตร์ไทย ม.4-6 ณรงค ์ พว่งพิศ - วฒุิชยั อจท. 28 



ลาํดับที� ประเภทวชิา ชั�น รายวชิา สํานักพมิพ์ ชื�อผู้แต่ง จํานวน (เล่ม) 

73 พื�นฐาน 4 เศรษฐศาสตร์ ม. 4-6 จรินทร์ เทศวานิช และคณะ อจท. 28 
74 พื�นฐาน 4 ภูมิศาสตร์ ม.4-6 ดร.วนิยั วรีะวฒันานนท ์และคณะ อจท. 28 
75 เพิ�มเติม 4 กฎหมายที�ประชาชนควรรู้ สุคนธ์ - ไพศาล อจท. 12 
76 พื�นฐาน 4 ◌uีpstream 4 Vergiria Event อจท 28 
77 พื�นฐาน 5 คณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 3 สสวท สกสค. 29 
78 เพิ�มเติม 5 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม.4-6 เล่ม 3 สสวท สกสค. 14 
79 เพิ�มเติม 5 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม.4-6 เล่ม 4 สสวท สกสค. 14 
80 พื�นฐาน 5 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เพญ็พร และคณะ อจท. 29 
81 เพิ�มเติม 5 การเขียน 1 เสนีย ์ วลิาวรรณ วพ. 16 
82 เพิ�มเติม 5 การเขียน 2 เสนีย ์ วลิาวรรณ วพ. 16 
83 พื�นฐาน 5 หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ภาสกร  เกิดอ่อน และคณะ อจท. 29 
84 พื�นฐาน 5 วรรณคดีวิจกัษ ์ กระทรวงศึกษาธิการ สกสค. 29 
85 พื�นฐาน 5 สุขศึกษา 5 พญ. กุสุมาวดี  คาํเกลี�ยง และคณะ เอมพนัธ์ 29 
86 พื�นฐาน 5 ชีววทิยาพื�นฐาน สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 14 
87 พื�นฐาน 5 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 7 
88 เพิ�มเติ�ม 5 ฟิสิกส์ เล่ม 2 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 14 
89 เพิ�มเติ�ม 5 ฟิสิกส์ เล่ม 3 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 14 
90 เพิ�มเติม 5 เคมี เล่ม 2 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 14 
91 เพิ�มเติม 5 เคมี เล่ม 3 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 14 
92 เพิ�มเติม 5 ชีววทิยา เล่ม 2 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 14 
93 เพิ�มเติม 5 ชีววทิยา เล่ม 3 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 14 
94 เพิ�มเติม 5 ประชากรกบัสิ�งแวดลอ้ม ดร.วนิยั - บานชื�น อจท. 15 



ลาํดับที� ประเภทวชิา ชั�น รายวชิา สํานักพมิพ์ ชื�อผู้แต่ง จํานวน (เล่ม) 

95 พื�นฐาน 5 ประวตัิศาสตร์สากล สัญชยั สุวงับุตร และคณะ อจท. 29 
96 พื�นฐาน 5 Upstream5 Virginia Evans, Jenny Dooley บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ 

อจท. จาํกดั 
29 

97 เพิ�มเติม 6 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม.4-6 เล่ม 5 สสวท สกสค. 15 
98 เพิ�มเติม 6 คณิตศาสตร์เพิ�มเติม ม.4-6 เล่ม 6 สสวท สกสค. 15 
99 เพิ�มเติม 6 หลกัการใชภ้าษาไทย เสนีย ์ วลิาวรรณ และคณะ วพ. 8 

100 พื�นฐาน 6 หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ภาสกร  เกิดอ่อน และคณะ อจท. 22 
101 พื�นฐาน 6 วรรณคดีวิจกัษ ์ กระทรวงศึกษาธิการ สกสค. 22 
102 พื�นฐาน 6 สุขศึกษา 6 พญ.กุสุมาวดี  คาํเกลี�ยง และคณะ เอมพนัธ์ 22 
103 พื�นฐาน 6 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เพญ็พร และคณะ อจท. 22 
104 พื�นฐาน 6 ฟิสิกส์ (พื�นฐาน) สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 7 
105 พื�นฐาน 6 สารและสมบตัิของสาร สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 7 
106 พื�นฐาน 6 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
107 เพิ�มเติ�ม 6 ฟิสิกส์ เล่ม 4 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
108 เพิ�มเติ�ม 6 ฟิสิกส์ เล่ม 5 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
109 เพิ�มเติม 6 เคมี เล่ม 4 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
110 เพิ�มเติม 6 เคมี เล่ม 5 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
111 เพิ�มเติม 6 ชีววทิยา เล่ม 4 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
112 เพิ�มเติม 6 ชีววทิยา เล่ม 5 สสวท. องคก์ารคา้ของ สกสค. 15 
113 พื�นฐาน 6 ดนตรี 4-6 อ.ธนู รักษาราษฎร์ บริษทั สาํนกัพิมพเ์อมพนัธ์ 

จาํกดั 
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ลาํดับที� ประเภทวชิา ชั�น รายวชิา สํานักพมิพ์ ชื�อผู้แต่ง จํานวน (เล่ม) 

114 เพิ�มเติม 6 อาเซียนศึกษา ดร.ศิริพร - จารุพรรณ อจท. 15 
115 พื�นฐาน 6 Upstream6 Virginia Evans and Jenny Doooey บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ 

อจท. จาํกดั 
22 

 ราคากลาง  192,728  บาท  
 




