


ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน (เล่ม)

1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ม.1 เล่ม 1อจท อจท ม.1 310

2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ม.1 เล่ม 2อจท อจท ม.1 310

3 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.1 สสวท สสวท ม.1 310

4 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1สสวท สสวท ม.1 310

5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพรบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัดม.1 310

6 ACTION 1 Virginia-Jenny อจท ม.1 310

7 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกวี วรกวินและคณะ พว. ม.1 310

8 ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.วงเดือน นาราสัจจ์ และคณะ พว. ม.1 310

9 ภาษาไทย วิวิธภาษา องค์การค้าของ สกสค.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานม.1 310

10 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ องค์การค้าของ สกสค.ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานม.1 310

11 สุขศึกษา ม.1 นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ เอมพันธ์ ม.1 310

12 การงานอาชีพ ม.1เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยาและสิทฏากร ชูทรัพย์เอมพันธ์ ม.1 310

13 ดนตรี - นาฏศิลป์ ดุษฎี มีป้อมและ นิลวรรณ ถมังรักษ์สัตว์ วพ ม.1 310

14 ทัศนศิลป์ วิฑูรย์ โสแก้ว วพ ม.1 310

ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน (เล่ม)

15 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 1อจท อจท ม.2 312

16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ม.2 เล่ม 2อจท อจท ม.2 312

17 วิทยาการค านวณ2   ม.2 สสวท สสวท ม.2 312

18 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2สสวท สสวท ม.2 312

19 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพรบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัดม.2 312

20 ACTION 2 Virginia-Jenny อจท ม.2 312

21 สังคมศึกษา กวี วรกวินและคณะ พว. ม.2 312

22 ประวัติศาสตร์ ณรงค์ พ่วงพิศ , วุฒิ มูลศิลป์ อจท. ม.2 312

23 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนางจิตต์นิภา ศรีไสย์ และคณะ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัดม.2 312

24 วรรณคดีและวรรณกรรม นางจิตต์นิภา ศรีไสย์ และคณะ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัดม.2 312

รำยกำรหนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี1 ปีกำรศึกษำ 2566

รำยกำรหนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี2 ปีกำรศึกษำ 2566



25 สุขศึกษา ม.2 นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ เอมพันธ์ ม.2 312

26 การงานอาชีพ ม.2 นางเสาวนีย์ ประทีบทอง พว. ม.2 312

27 ดนตรี - นาฏศิลป์ ดุษฎี มีป้อมและ นิลวรรณ ถมังรักษ์สัตว์ วพ ม.2 312

28 ทัศนศิลป์ วิฑูรย์ โสแก้ว วพ ม.2 312

ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน (เล่ม)

29 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 1สสวท สสวท ม.3 275

30 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ม.3 เล่ม 2สสวท สสวท ม.3 275

31 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.3 สสวท สสวท ม.3 275

32 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 สสวท สสวท ม.3 275

33 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพรบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัดม.3 275

34 ACTION 3 Virginia-Jenny อจท ม.3 275

35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกวี วรกวินและคณะ พว. ม.3 275

36 ประวัติศาสตร์ ณรงค์ พ่วงพิศ , วุฒิ มูลศิลป์ อจท. ม.3 275

37 ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยรองศาสตราจารย์จิตต์นิภา ศรีไสย์ และอาจารย์ประนอม วิบูลย์พันธ์ุพว. ม.3 275

38 ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรมรองศาสตราจารย์จิตต์นิภา ศรีไสย์ พว. ม.3 275

39 สุขศึกษา ม.3 นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะเอมพันธ์ ม.3 275

40 การงานอาชีพ ม.3 นางเสาวนีย์ ประทีบทอง พว. ม.3 275

41 ดนตรี - นาฏศิลป์ ดุษฎี มีป้อมและ นิลวรรณ ถมังรักษ์สัตว์วพ ม.3 275

42 ทัศนศิลป์ วิฑูรย์ โสแก้ว วพ ม.3 275

ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน (เล่ม)

43 วิทยาการค านวณ1  ม.4 สสวท สสวท ม.4 270

44 การออกแบบและเทคโนโลยี1  ม.4 สสวท สสวท ม.4 270

45 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 สสวท. องค์การค้าของ สกสค. ม.4 270

46 New World Manuel dos Santos ทวพ ม.4 270

47 ภูมิศาสตร์ ม.4-6 ดร.อภิสิทธ์ิ เอ่ียวหน่อและคณะ อจท. ม.4 270

48 พระพุทธศาสนา ม.4นายวิศร์ วิศทเวทย์ นายเสฐียรพงษ์ วรรณปกอจท. ม.4 270

รำยกำรหนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี3 ปีกำรศึกษำ 2566

รำยกำรหนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี4 ปีกำรศึกษำ 2566



49 ประวัติศาสตร์ ม.4-6นายณรงค์ พ่วงพิศ และนายวุฒิชัย มูลศิลป์อจท. ม.4 270

50 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนาวินี หล าประเสริฐ และคณะ พว. ม.4 270

51 วรรณคดีและวรรณกรรม วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ และคณะ พว. ม.4 270

52 สุขศึกษา ม.4 นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ เอมพันธ์ ม.4 270

53 การงานอาชีพ ม.4 ชลิตา วิทย์วงษ์กังวาฬ และคณะศูนย์หนังสือเมืองไทย ม.4 270

54 ทัศนศิลป์ นายพิสิษฐ์ พันธ์เทียม วพ ม.4 - 6 270

55 ดนตรี ผศ.ดร.ประพันธ์ศักด์ิ พุ่มอินทร์ วพ ม.4 - 6 270

56 นาฏศิลป์ ประเมษฐ์ บุญะชัย วพ ม.4 - 6 270

ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน (เล่ม)

57 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.5 สสวท สสวท ม.5 235

58 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.5สสวท สสวท ม.5 235

59 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.5สสวท. องค์การค้าของ สกสค. ม.5 235

60 New World Manuel dos Santos ทวพ ม.5 235

61 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคมม.4-ม.6นายกมล ทองธรรมชาติ และด ารงค์ ฐานดี อจท. ม.5 235

62 ประวัติศาสตร์สากล ม.4-ม.6 สัญชัย สุวังบุตร อจท. ม.5 235

63 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนางจิตต์นิภา  ศรีไสย์ และคณะ พว. ม.5 235

64 วรรณคดีและวรรณกรรม นางจิตต์นิภา  ศรีไสย์ และคณะ พว. ม.5 235

65 สุขศึกษา ม.5 แพทย์หญิงกุสุมาวดี ค าเกล้ียง และคณะเอมพันธ์ ม.5 235

66 การงานอาชีพ ม.5 ดวงฤดี ธ ารงโชติ ศุภโชค ธ ารงโชติ พว. ม.5 235

ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน (เล่ม)

67 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อจท อจท ม.6 203

68 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 สสวท สสวท ม.6 203

69  เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.6 สสวท.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.6 203

70 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สสวท. ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ม.6 203

71 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.6สสวท. องค์การค้าของ สกสค. ม.6 203

72 New World Manuel dos Santos ทวพ ม.6 203

รำยกำรหนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี5 ปีกำรศึกษำ 2566

รำยกำรหนังสือเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2566



73 เศรษฐศาสตร์ ม.4-ม.6 ณัทธนัท เล่ียวไพโรจน์ พว. ม.6 203

74 หลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนางจิตต์นิภา  ศรีไสย์ และนางประนอม วิบูลย์พันธ์พว. ม.6 203

75 วรรณคดีและวรรณกรรม นางจิตต์นิภา  ศรีไสย์ และคณะ พว. ม.6 203

76 สุขศึกษา ม.6 นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล และคณะ เอมพันธ์ ม.6 203

77 การงานอาชีพ ม.6 เดือนนภา อุ่นอ่อน เอมพันธ์ ม.6 203

ที่ ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน (เล่ม)

78 เคมี ม.4 เล่ม 1 สสวท สสวท ม.4 80

79 เคมี ม.4 เล่ม 2 สสวท สสวท ม.4 80

80 เคมี ม.5 เล่ม 3 สสวท สสวท ม.5 80

81 เคมี ม.5 เล่ม 4 สสวท สสวท ม.5 80

82 เคมี ม.6 เล่ม 5 สสวท สสวท ม.6 80

83 เคมี ม.6 เล่ม 6 สสวท สสวท ม.6 80

84 ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 สสวท สสวท ม.4 120

85 ชีววิทยา ม.4 เล่ม 2 สสวท สสวท ม.4 120

86 ชีววิทยา ม.5 เล่ม 3 สสวท สสวท ม.5 85

87 ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4 สสวท สสวท ม.5 85

88 ชีววิทยา ม.6 เล่ม 5 สสวท สสวท ม.6 80

89 ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6 สสวท สสวท ม.6 80

90 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.4 80

91 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 2 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.4 80

92 ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.5 80

93 ฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 4 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.5 80

94  ฟิสิกส์5 ม.6 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.6 57

95  ฟิสิกส์6 ม.6 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.6 57

96โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.4 เล่ม 2 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.4 80

97โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5 เล่ม 3 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.5 80

98โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ม.5 เล่ม 4 สสวท ศึกษาภณัฑพ์าณิชย์ ม.5 80

รำยกำรหนังสือเรียนกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปีกำรศึกษำ 2566



ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน(เล่ม)

99 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพรบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัดม.1 310

100 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพรบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัดม.2 312

101 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย และนายวรกฤษณ์ ศุภพรบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคช่ัน จ ากัดม.3 275

ท่ี ช่ือหนังสือ ผู้แต่ง ส ำนักพิมพ์ ช้ัน จ ำนวน (เล่ม)

102 หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม1องค์การค้าคุรุสภา คุรุสภา ม.4-6 45

103 สนทนาภาษาจีน 301 ประโยค เล่ม1

ผู้เขียน คังหยู้ฮวา , ไหล
ซ่ือผิง เพ็ญวัฒนาจัดจ าหน่าย ม.4-6 45

รำยกำรหนังสือเรียนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2566

รำยกำรหนังสือเรียนกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ ปีกำรศึกษำ 2566












