
หนา้ที ่1

ท่ี รายการ จ านวน/เล่ม ราคาปก เสนอราคา ราคารวม

1  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 เล่ม 1 / อค 160

2  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.1 เล่ม 2 / อค 160

3  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 1 / อค 130

4  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 2 / อค 130

5  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1 / อค 60

6  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2 / อค 60

7  คณิตศาสตร์เล่ม1 ม.3 / อจท 80

8  คณิตศาสตร์เล่ม2 ม.3 / อจท 80

9  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 1 / อค 160

10  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 2 / อค 110

11  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ม.4-6 เล่ม 3 / อค 140

12  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.1 เล่ม 1 / อค 50

13  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.1 เล่ม 2 / อค 50

14  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.2 เล่ม 1 / อค 30

15  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.2 เล่ม 2 / อค 30

16  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.3 เล่ม 1 / อค 30

17  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ม.3 เล่ม 2 / อค 30

18  วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 / อค 80

19  วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 / อค 80

20  วิทยาศาสตร์เล่ม1 ม.2 /อจท 40

21  วิทยาศาสตร์เล่ม2 ม.2 / อจท 40

22  วิทยาศาสตร์เล่ม1 ม.3 / อจท 80

23  วิทยาศาสตร์เล่ม2 ม.3 / อจท 80

24  ชีววิทยาพ้ืนฐาน ม.4-6 / อค 50

25  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 1 / อค 50

26  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 2 / อค 50

27  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 3 / อค 50

28  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 4 / อค 50

29  ชีววิทยาเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 5 / อค 50

รายการหนังสือเรียน  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4



หนา้ที ่2

ท่ี รายการ จ านวน/เล่ม ราคาปก เสนอราคา ราคารวม

รายการหนังสือเรียน  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4

30  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน ม.4-6 / อค 80

31  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 1 / อค 45

32  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 2 / อค 45

33  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 3 / อค 30

34  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 4 / อค 30

35  ฟิสิกส์เพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 5 / อค 45

36  พนัธุกรรมและส่ิงแดลอ้ม ม.4-6 / อค 130

37  เคมีพ้ืนฐาน ม.4-6 / อค 150

38  เคมีเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 1 / อค 40

39  เคมีเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 2 / อค 40

40  เคมีเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 3 / อค 40

41  เคมีเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 4 / อค 40

42  เคมีเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 5 / อค 40

43 โลกดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 1 / อค 50

44 โลกดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 2 / อค 50

45 โลกดาราศาสตร์และอวกาศเพ่ิมเติม ม.4-6 เล่ม 3 / อค 50

46  ดวงดาวและโลกของเรา ม.4-6 / อค 50

47  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4-6 / อค 50

48 MEGAGOAL STUDENT BOOK 1 / ทวพ 160

49 MEGAGOAL STUDENT BOOK 2 / ทวพ 130

50 MEGAGOAL STUDENT BOOK 3 / ทวพ 140

51  Upstream ม.4 / อจท 160

52   Upstream ม.5 / อจท 110

53   Upstream ม.6 / อจท 140

54  สัมผสัภาษาจีน ม.ตน้ เล่ม 1/ อค 10

55  สัมผสัภาษาจีน ม. ตน้ เล่ม 2 /อค 10

56  สัมผสัภาษาจีน ม.ตน้ เล่ม3 /อค 10

57 ภาษาจีนสร้างสรรค ์ ม.ปลาย เล่ม1/อค 10

58 ภาษาจีนสร้างสรรค ์ม.ปลาย เล่ม2/อค 10



หนา้ที ่3

ท่ี รายการ จ านวน/เล่ม ราคาปก เสนอราคา ราคารวม

รายการหนังสือเรียน  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4

59 ภาษาจีนสร้างสรรค ์ม.ปลาย เล่ม3/อค 10

60 ภาษาจีนสร้างสรรค ์ม.ปลาย เล่ม4/อค 10

61 ภาษาจีนสร้างสรรค ์ม.ปลาย เล่ม5/อค 10

62 ภาษาจีนสร้างสรรค ์ม.ปลาย เล่ม6/อค 10

63  งานบา้น 1 / เอมพนัธ์ 50

64  งานบา้น 2 / เอมพนัธ์ 50

65  งานบา้น 3 / เอมพนัธ์ 50

66  งานบา้น ม.4-6 / เอมพนัธ์ 50

67  งานเกษตร ม.1 / เอมพนัธ์ 50

68  งานเกษตร ม.2 / เอมพนัธ์ 50

69  งานเกษตร ม.3 / เอมพนัธ์ 50

70  งานเกษตร 4-6 /เอมพนัธ์ 50

71  งานช่าง ม.1-3 /อจท 50

72 งานช่างพ้ืนฐานอาชีพ ม.4-6 / วพ 50

73  รายวิชาเพ่ิมเติมงานประดิษฐ์ ม.1-ม.3 /อจท 50

74  งานประดิษฐ์ ม.4-6 / เอมพนัธ์ 50

75 งานธุรกิจ ม.1-3/เอมพนัธ์ 50

76  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ม.1 / อค 160

77  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ม.2 / อค 130

78  การออกแบบเทคโนโลย ีม.4-6/อค 140

79  ภาษาไทยหลกัภาษาฯ ม.1 / อจท 160

80  ภาษาไทยวรรณคดีฯ ม.1 / อจท 160

81  ภาษาไทยหลกัภาษาฯ ม.2 / อจท 130

82  ภาษาไทยวรรรคดีฯ ม.2 / อจท 130

83  ภาษไทยหลกัภาษาฯ ม.3 / อจท 140

84  ภาษไทยวรรณคดีฯ ม.3 / อจท 140

85  ภาษาไทยหลกัภาษาฯ ม.4 / อจท 160

86  ภาษาไทยวรรณคดีฯ ม.4 / อจท 160

87  ภาษาไทยหลกัภาษาฯ ม.5 / อจท 110



หนา้ที ่4

ท่ี รายการ จ านวน/เล่ม ราคาปก เสนอราคา ราคารวม

รายการหนังสือเรียน  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4

88  ภาษาไทยวรรณคดีฯ ม.5 / อจท 110

89  ภาษาไทยหลกัภาษาฯ ม.6 / อจท 140

90  ภาษาไทยวรรณคดีฯ ม.6 / อจท 140

91 ประวติัวรรณคดีไทย1(สมยัสุโขทยั-อยธุยา) ม.4-ม.6 / วพ 30

92 ประวติัวรรณคดีไทย (สมยัธนบุรี-รัตนโกสินทร์) ม.4-ม.6 /วพ 30

93  รายวิชาเพ่ิมเติมวรรณกรรมทอ้งถ่ิน ม.4-ม.6 / อจท 30

94  ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 / อจท 60

95  ทศันศิลป์ ม.1 / อจท 60

96  ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.2 / อจท 50

97  ทศันศิลป์ ม.2 / อจท 50

98  ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 / อจท 50

99  ทศันศิลป์ ม.3 / อจท 50

100  ดนตรี ม.4 / อจท 50

101  นาฏศิลป์ ม.4 / อจท 50

102  ทศันศิลป์ ม.4 / อจท 50

103  ดนตรี ม.5 / อจท 50

104  นาฏศิลป์ ม.5 / อจท 50

105  ทศันศิลป์ ม.5 / อจท 50

106  ดนตรี ม.6 /อจท 50

107  นาฏศิลป์ ม.6 / อจท 50

108  ทศันศิลป์ ม.6 / อจท 50

109  สุขศึกษา ม.1 / เอมพนัธ์ 60

110  สุขศึกษา ม.2 / เอมพนัธ์ 50

111  สุขศึกษา ม.3 / เอมพนัธ์ 50

112  สุขศึกษา ม.4 / เอมพนัธ์ 50

113  สุขศึกษา ม.5 / เอมพนัธ์ 50

114  สุขศึกษา ม.6 / เอมพนัธ์ 50

115  พระพทุธศาสนา ม.1 / เอมพนัธ์ 60

116  หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม.1 / เอมพนัธ์ 60



หนา้ที ่5

ท่ี รายการ จ านวน/เล่ม ราคาปก เสนอราคา ราคารวม

รายการหนังสือเรียน  ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบ ารุง" ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4

117  เศรษฐศาสตร์ ม.1 / เอมพนัธ์ 60

118  ประวติัศาสตร์ ม.1/เอมพนัธ์ 60

119  ภูมิศาสตร์ ม.1 / เอมพนัธ์ 60

120 อาเซียนศึกษา ม.1/เอมพนัธ์ 60

121  พระพทุธศาสนา ม.2/เอมพนัธ์ 60

122  หนา้ท่ีพลเมือง ม.2/เอมพนัธ์ 60

123  เศรษฐศาสตร์ ม.2/เอมพนัธ์ 60

124  ประวติัศาสตร์ม.2/เอมพนัธ์ 60

125  ภูมิศาสตร์ ม.2 / เอมพนัธ์ 60

126  สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ม.3 / เอมพนัธ์ 60

127  ประวติัศาสตร์ ม.3/เอมพนัธ์ 60

128  พระพทุธศาสนา ม.4/ เอมพนัธ์ 60

129  หนา้ท่ีพลเมืองฯ ม.4-6 / เอมพนัธ์ 60

130  ภูมิศาสตร์ ม.4-6 / เอมพนัธ์ 60

131  เศรษฐศาสตร์ ม.4-6/เอมพนัธ์ 60

132  ประวติัศาสตร์สากล ม.4-6 / เอมพนัธ์ 60

133  ประวติัศาสตร์ไทย ม.4-6 / เอมพนัธ์ 60

134  อาเซียนศึกษา ม.4-6/วพ 60

135  โลกศึกษา ม.4-6 / วพ 60

จ านวนเงินทั้งส้ิน


