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                   2.  ขา้พเจา้รับรองวา่หนงัสือเรียนท่ีเสนอราคา เป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เป็นของเก่าเก็บ ไม่เคยใชง้านมาก่อน  
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เอกสารแนบใบเสนอราคาหนังสือเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ใบเสนอราคาหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2562 

ที่ 

รายการ 
จ านวน 

 ราคา
มาตรฐาน

ต่อ 

ราคาที่
เสนอ 

รวมราคา 
จ านวน %  

ทีล่ด 
ช่ือหนังสือ ( ระดับช้ัน ม.1 ) 

ส านักพมิพ์ 
สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ผู้แต่ง (เล่ม) หน่วย หน่วยละ (บาท) หน่วยละ 

1 หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ม.1 อ.นาวนีิ หล าประเสริฐ พว. 477 56       
2 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.1 อ.วศิลัยศ์ยา รุดดิษฐ์ และคณะ พว. 477 46       
3 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 นายกฤษณะ โสขมุา แมค็ 477 70       
4 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 นายกฤษณะ โสขมุา แมค็ 477 70       
5 วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 477 91       
6 วทิยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 477 88       
7 พระพุทธศาสนา ม.1 พระมหามนสั กิตฺติสาโร พว. 477 60       
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ม.1 ผศ.กว ีวรกวนิและคณะ พว. 477 135       
9 ประวติัศาสตร์ไทย ม.1 ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ ์ พว. 477 72       

10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 
อ.เสาวนีย ์ประทีปทอง พว. 477 70       

11 หนงัสือ วทิยาการค านวณ เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ) สสวท. จุฬา 477 83       

12 MOVE IT 1 
Carolyn Barraclough และ 

Katherine Stannett 
ทวพ. 477 135       

13 Step up 1 Reading & Writing 1 Ian Bosiak ทวพ. 390 120       
14 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 เทียนเป่า ศสว. 100 120       
15 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 อุทยั สงวนพงศ ์ พว. 477 92       

 ม.1 รวมเป็นเงิน(..............................................................................................................................................................)     



         

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ใบเสนอราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 

ที่ 

รายการ 
จ านวน 

 ราคา
มาตรฐาน

ต่อ 

ราคาที่
เสนอ 

รวมราคา 
จ านวน % 

 ทีล่ด 
ช่ือหนังสือ ( ระดับช้ัน ม.2 ) 

ส านักพมิพ์ 
สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ผู้แต่ง (เล่ม) หน่วย หน่วยละ (บาท) หน่วยละ 

16 หลกัภาษาและการใชภ้าษาไทย ม.2 รศ.จิตตนิ์ภา ศรีไสย ์และคณะ พว. 443 55       
17 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2 รศ.จิตตนิ์ภา ศรีไสย ์และคณะ พว. 443 62       
18 หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์  เล่ม 1  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) นายกฤษณะ โสขมุา แมค็ 443 80       
19 หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์  เล่ม 2  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) นายกฤษณะ โสขมุา แมค็ 443 80       
20 วทิยาศาสตร์ 3 (ฉบบัปรับปรุง 2560) สสวท สกสค. 443 112       
21 วทิยาศาสตร์ 4 (ฉบบัปรับปรุง 2560) สสวท สกสค. 443 108       
22 สนุกกบัโครงงานวทิยาศาสตร์ สสวท สกสค. 443 53       
23 เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม สสวท สกสค. 443 59       
24 พระพุทธศาสนา ม.2 พระมหามนสั กิตฺติสาโร พว. 443 76       
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ม.2 (ฉบบัปรับปรุง 2560) นายกว ีวรกวนิ และคณะ พว. 410 150       
26 ประวติัศาสตร์ ม.2 ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจแ์ละคณะ พว. 443 89       
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2  (ฉบบัปรับปรุง 2560) อ.เสาวนีย ์ประทีปทองและคณะ พว. 443 70       
28 หนงัสือ วทิยาการค านวณ เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ 2) สสวท. จุฬา 443 69       
29 Move IT 2 Jayne Wildman และ Coralyyn Barraclough ทวพ. 443 135       
30 Step up 2 Reading & Writing  Ian Bosiak ทวพ. 365 120       
31 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 เทียนเป่า ศสว. 75 120       
32 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 อุทยั สงวนพงศ ์ พว. 443 92       

 ม.2 รวมเป็นเงิน(..............................................................................................................................................................)     

         



     
 

   

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ใบเสนอราคาหนังสือเรียน   ปีการศึกษา 2562 

ที่ 

รายการ 
จ านวน 

 ราคา
มาตรฐาน

ต่อ 

ราคาที่
เสนอ 

รวมราคา 
จ านวน %  

ทีล่ด 
ช่ือหนังสือ ( ระดับช้ัน ม.3 ) 

ส านักพมิพ์ 
สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ผู้แต่ง (เล่ม) หน่วย หน่วยละ (บาท) หน่วยละ 

33 หลกัภาษาและการใชภ้าษา ม.3 รศ.จิตตนิ์ภา ศรีไสย ์และคณะ พว. 528 95       
34 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.3 รศ.จิตตนิ์ภา ศรีไสย ์และคณะ พว. 528 62       

35 หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 1 รายวชิาพื้นฐาน  
นายนพพร  แหยมแสงและนาย

ทรงศกัด์ิ ด่านพานิช 
แมค็ 528 80       

36 หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 รายวชิาพื้นฐาน  
นายนพพร  แหยมแสงและนาย

ทรงศกัด์ิ ด่านพานิช 
แมค็ 528 80       

37 คณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 รายวชิาเพิ่มเติม นายนพพร  แหยมแสง แมค็ 528 75       
38 คณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนท่ี 2 รายวชิาเพิ่มเติม นายนพพร  แหยมแสง แมค็ 528 75       
39 วทิยาศาสตร์ 5 สสวท สกสค. 528 32       
40 วทิยาศาสตร์ 6 สสวท สกสค. 528 54       
41 เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม สสวท สกสค. 528 59       
42 พลงังานทดแทนกบัการใชป้ระโยชน์ สสวท สกสค. 528 62       
43 พระพุทธศาสนา ม.3 พระมหามนสั กิตฺติสาโร พว. 528 78       
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ม.3 รศ. ธวชั ทนัโตภาสและคณะ วพ. 486 136       
45 ประวติัศาสตร์ ม.3 ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ ์ พว. 528 92       
46 การงานอาชีพและเทคโนโลย ีม.3 อ.เสาวนีย ์ประทีปทอง พว. 528 88       

47 Move IT!3 
Fiona Beddall และ Jayne 

Wildman 
ทวพ. 528 

135 
      



48 Step up 3 Reading & Writing  Ian Bosiak ทวพ. 383 120       
49 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 เทียนเป่า ศสว. 75 120       
50 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 อุทยั สงวนพงศ ์ พว. 528 94       

 ม.3 รวมเป็นเงิน(..............................................................................................................................................................)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ใบเสนอราคาหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2562 

ที่ 

รายการ 
จ านวน 

 ราคา
มาตรฐาน

ต่อ 

ราคาที่
เสนอ 

รวมราคา 
จ านวน %  

ทีล่ด 
ช่ือหนังสือ ( ระดับช้ัน ม.4 ) 

ส านักพมิพ์ 
สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ผู้แต่ง (เล่ม) หน่วย หน่วยละ (บาท) หน่วยละ 

51 หลกัภาษาและการใชภ้าษา ม.4 อ.นาวนีิ  หล าประเสริฐ พว. 516 65       
52 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.4 อ.วศิลัยศ์ยา รุดดิษฐ์ และคณะ พว. 516 64       
53 หนงัสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้น ม.4  สสวท จุฬา 381 76       
54 หนงัสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม  ชั้น ม.4  สสวท จุฬา 381 114       
55 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4  สสวท จุฬา 135 56       
56 หนา้ท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด ารงชีวิตในสงัคม ม.4-6 อ.ณทัธนทั เล่ียวไพโรจน์ พว. 516 74       
57 กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ ม.4-6 สุคนธ์ - ไพศาล อจท. 516 76       
58 การปกครองทอ้งถ่ินของไทย วชิยั - ดร.จ าเนียร อจท. 516 76       

59 Focus 1 
Patricia Reilly, Marta Uminska 
และ Bartosz Michalowski ทวพ. 

516 145       

60 New Weaving It Together 1 Milada Broukal ทวพ. 516 150       
61 ภาษาจีน 1  หยงัซีฟาง/หยงัล่ีเจวยีน ศสว. 437 128       
62 ภาษาจีน 1 เทียนเป่า ศสว. 45 145       
63 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 อุทยั สงวนพงศ ์ พว. 516 48       
64 หนงัสือ วทิยาการค านวณ เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ 4) สสวท. จุฬา 516 41       
65 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 286 77       
66 ฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม 2 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 286 97       
67 เคมีเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 286 77       



68 เคมีเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 2 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 286 62       
69 ชีววทิยาเพิ่มเติม ม.4 เล่ม 1 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 286 88       
70 ชีววทิยาเพิ่มเติม เล่ม 4 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 286 74       
71 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4-6 ส าหรับนกัเรียนท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ สสวท สกสค. 286 56       

72 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 1 รายวชิาเพิ่มเติม (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 

286 65       

73 
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 2 รายวชิาเพิ่มเติม (ปรับปรุง 
พ.ศ.2560) สสวท สกสค. 

286 50       

74 วทิยาศาสตร์กายภาพ ม.5 เล่ม 1  สสวท สกสค. 230 50       
75 วทิยาศาสตร์กายภาพ ม.5 เล่ม 2  สสวท สกสค. 230 83       
76 การบญัชีเบ้ืองตน้ 1 นางวรรณา วงศว์ิวฒัน์ เอมพนัธ์ 100 97       
77 การบญัชีเบ้ืองตน้ 2 นางวรรณา วงศว์ิวฒัน์ เอมพนัธ์ 100 97       
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4 อ.ดวงฤทยั ธ ารงโชติ พว. 516 76       
79 หนงัสือเรียนรายวชิาพื้นฐาน การอาชีพ ม.4-6 เพญ็ศรี เลิศเกียรติวทิยา เอมพนัธ์ 516 99       

 ม.4 รวมเป็นเงิน(..............................................................................................................................................................)     

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   

     
 

   



 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

ใบเสนอราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 

ที่ 

รายการ 
จ านวน 

 ราคา
มาตรฐาน

ต่อ 

ราคาที่
เสนอ 

รวมราคา 
จ านวน % 

 ทีล่ด 
ช่ือหนังสือ ( ระดับช้ัน ม.5 ) 

ส านักพมิพ์ 
สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ผู้แต่ง (เล่ม) หน่วย หน่วยละ (บาท) หน่วยละ 

80 หลกัภาษาและการใชภ้าษา ม.5 รศ.จิตตนิ์ภา ศรีไสย ์และคณะ พว. 541 64       
81 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 รศ.จิตตนิ์ภา ศรีไสย ์และคณะ พว. 541 58       
82 หนงัสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 นางสาวสุนทรีย ์ปาลวฒัน์ชยั แมค็ 404 75       
83 หนงัสือเรียนรายวชิาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2 นางสาวสุนทรีย ์ปาลวฒัน์ชยั แมค็ 404 75       
84 หนงัสือเรียนวชิาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม. 5  นางสาวสุนทรีย ์ปาลวฒัน์ชยั แมค็ 147 60       
85 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6  อ.ณทัธนทั เล่ียวไพโรจน์ พว. 541 69       
86 ภูมิศาสตร์ ม.4-6 ผศ.กว ีวรกวนิและคณะ พว. 541 109       
87 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.5 อุทยั สงวนพงศ ์ พว. 541 42       
88 หนงัสือ วทิยาการค านวณ เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ 5) สสวท. จุฬา 541 54       
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 อ.ดวงฤทยั ธ ารงโชติ พว. 541 84       
90 Focus 2 Sue Kay และคณะ ทวพ. 541 145       
91 New Weaving It Together 2 Milada Broukal ทวพ. 541 150       
92 ภาษาจีน 2 เทียนเป่า ศสว. 52 145       
93 เคมี เล่ม 3 (ฉบบัปรับปรุง 2560) สสวท สกสค. 308 59       
94 เคมี เล่ม 4 (ฉบบัปรับปรุง 2560) สสวท จุฬา 308 59       
95 ฟิสิกส์ เล่ม 3  (ฉบบัปรับปรุง 2560) สสวท จุฬา 308 99       
96 ฟิสิกส์ เล่ม 4 (ฉบบัปรับปรุง 2560) สสวท จุฬา 308 101       
97 ชีววทิยา เล่ม 2  (2551) สสวท สกสค. 308 74       



98 ชีววทิยา เล่ม 3 (ฉบบัปรับปรุง 2560) สสวท จุฬา 308 86       
99 หนงัสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐานวทิยาศาสตร์ชีวภาพ (ฉบบัปรับปรุง 2560) สสวท สกสค. 243 81       

100 หนงัสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ปรับปรุง2560) สสวท สกสค. 243 102       
101 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท จุฬา 308 42       
102 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 4 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) สสวท จุฬา 308 45       
103 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เล่ม 3 (2551) สสวท จุฬา 308 41       

 ม.5 รวมเป็นเงิน(..............................................................................................................................................................)     

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



โรงเรียนเทพศิรินทร์  ใบเสนอราคาหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 

ที ่

รายการ 
จ านวน 

 ราคา
มาตรฐาน

ต่อ 
ราคาทีเ่สนอ รวมราคา 

จ านวน % 
 ทีล่ด 

ช่ือหนังสือ ( ระดบัช้ัน ม.6 ) 
ส านักพมิพ์ 

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ผู้แต่ง (เล่ม) หน่วย หน่วยละ (บาท) หน่วยละ 
104 หลกัภาษาและการใชภ้าษา ม.6 รศ.จิตตนิ์ภา ศรีไสย ์ พว. 584 98       
105 วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6 รศ.จิตตนิ์ภา ศรีไสย ์ พว. 584 82       
107 หนงัสือเรียนรายวชิาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 5 ดร.ณรงค ์ป้ันน่ิม และคณะ อจท. 420 98       
108 หนงัสือเรียนรายวชิาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 6 ดร.ณรงค ์ป้ันน่ิม และคณะ อจท. 420 110       
109 พระพทุธศาสนา ม.4-6 พระมหามนสั กิตติสาโร พว. 584 95       
110 ประวติัศาสตร์ไทย ม.4-6 ผศ.ดร.วงเดือน นาราสจัจ ์ พว. 584 85       
111 ประวติัศาสตร์สากล ม.4-6 ผศ.ดร.วงเดือน นาราสจัจ ์ พว. 584 75       
112 โลกศึกษา ม.4-6 รศ.ดร.ไพฑูรย ์มีกศุลและคณะ วพ. 584 130       
113 สุขศึกษา ม.6 อุทยั  สงวนพงษ ์ พว. 584 55       
114 พลศึกษา ม.4-6 อ.สุณฏัฐา สงวนพงศ ์ พว. 50 75       
115 Focus 3 Sue Kay และคณะ ทวพ. 584 145       
116 New Weaving It Together 3 Milada Broukal ทวพ. 584 150       
117 ภาษาจีน 3 เทียนเป่า ศสว. 60 148       
118 เคมี เล่ม 5 (เพ่ิมเติม) (2551) สสวท สกสค. 420 63       
119 ชีววทิยา เล่ม 4 (เพ่ิมเติม) (2551) สสวท สกสค. 420 55       
120 ชีววทิยา เล่ม 5 (เพ่ิมเติม) (2551) สสวท สกสค. 420 66       
121 ฟิสิกส์ เล่ม 5 (2551) สสวท สกสค. 420 84       

122 พลงังาน รายวชิาพ้ืนฐาน ม. 4-6 (ไม่เนน้วทิย)์ (2551) สสวท สกสค. 270 46       

 ม.6 รวมเป็นเงิน(..............................................................................................................................................................)     

ม.1-ม.6 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (...................................................................................................................................................)     
                                                           เสนอมา  ณ  วนัท่ี ........................................................................................... 

                                               ลงช่ือ....................................................................       ประทบัตรา(ถา้มี) 

                      (…………………………………..) 



 


