
สอดคลองกับมาตรฐาน
การเร�ยนรูและตัวชี้วัด

กิจกรรมสัมพันธกับบทเร�ยน
ในแตละกลุมสาระฯ 
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บูรณาการการเร�ยนรู
ผานกิจกรรมที่หลากหลาย 

ตอยอดความรู
สูชีว�ตประจำวัน

ยกระดับการสอนของครู
สูผลสัมฤทธิ์ของผูเร�ยน

ผานกิจกรรมที่หลากหลาย 
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ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 โทร/แฟกซ 0-2622-2999

ใบสั่งซ�้อ 

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 และ
ตามมาตรฐานการเร�ยนรู และตัวชี้วัด
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

อักษร
สรางสรรคสื่อครบวงจร
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สื่อเสริม All in One : รวมเนื้อหา หนังสือเรียน
กิจกรรม และขอสอบภายในเลมเดียว สะดวกใช
ไดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ประโยช่น์สำาหรับโรงเรียน / คร้

•  รวัมเน้ือหาหนังิสือเรียน กิจิกรรม และข�อสอบ   
   ในเล่มเดียวั สะดวักสำาหรับผ้�เรียน
   - ใช�พัฒนาองิค์ควัามร้�
   - เน�นการคิดวิัเคราะห์
   - เตรียมสอบ O-NET

ประโยช่น์สำาหรับนักเรียน

ส่�อสัมฤทธิ์มาตรฐาน

•  ลดภาระคร้!
   - มีเนื้อหาตามหลักส้ตร ครบทุกตัวัชี้วััด
   - มีเนื้อหาการจิัดกิจิกรรม
   - มีข�อสอบ

•  ฟิรี เฉลยเฉพาะคร้ผ้�สอน สามารถดาวัน์โหลดได�ทึี�

   www.aksorn.com/download

•  กิจิกรรมส่งิเสริมทักษะกระบวันการคิด 

   (Thinking skill)

•  ฝึึกทักษะการคิดไล่ระดับจิากง่ิายไปยาก

•  เพ่ือพัฒนาผ้�เรียนให�เกิดทักษะควัามร้� 

   และต่อยอด  ส่้การนำาไปใช�ในชีวิัตจิริงิ

•  ท�าทายทักษะการคิดผ่านแบบฝึึกกิจิกรรม 

   และแบบทดสอบท่ีหลากหลาย

•  มีแบบทดสอบท�ายหน่วัยเพ่ือวััดผลสัมฤทธิิ�ผ้�เรียน

เสริมควัามเข�าใจิเน้ือหาด�วัย ใช�ง่ิาย เพียงิสแกน QR Code

ตามแนวิคณิตศาสตร์แบบสิงคโปร์
Thinking Maths
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิราศเดือนนิราศเดือน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิต
พระราชนิพนธ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

พระบรมราโชวาท
ในรัชกาลที่ ๕

โปรแกรมจําลองสถานการณสอบ O-NET

พรอมสรุปผลคะแนนเพ�่อประเมินจ�ดเเข็ง จ�ดออนของผูสอบCD O-NET Simulation

ปกหมุดความถี่เนื้อหาที่เคยออกขอสอบ ตารางว�เคราะห
ความถี่เนื้อหาในการออก
ขอสอบ O-NET

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิทานทองอิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

ดอกสร้อยสุภาษิตดอกสร้อยสุภาษิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

รวมบทสักวา
และบทร้อยกรอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิตพระร่วง
และสุภาษิตอิศรญาณ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

สัตว์ในวรรณคดีสัตว์ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ปลาในวรรณคดีปลาในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

พรรณไม้ในวรรณคดีพรรณไม้ในวรรณคดี

ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

นกในวรรณคดีนกในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ดอกไม้ในวรรณคดีดอกไม้ในวรรณคดี
ชุดที่

1

แผนการสอน ค่้ม้อคร้ PowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย
แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

สือ่ประจําตวัครู สือ่ประจําตวัครูลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

หลักภาษาและการใชภาษา หลักภาษาและการใชภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม วรรณคดีและวรรณกรรม

กลุ่่�มสาระฯ กลุ่่�มสาระฯภาษาไทย ภาษาไทยม.1-ม.3 ม.4-ม.6
หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน

คลังิควัามร้�เก่ียวักับวัรรณคดีไทย ในร้ปแบบหนังิสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

เรียนร้�ผ่าน บทกลอนอันไพเราะ สอดแทรกควัามร้�ทางิวิัทยาศาสตร์ 

พร�อมภาพประกอบสีสันสวัยงิาม

Active Reader
ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

แบบฝกสมรรถนะและการคิด
•  สอดคล�องิตามตัวัช้ีวััดมีแบบบันทึกผลช่วัยคร้ประเมินผ้�เรียน

•  กิจิกรรมหลากหลาย เน�นฝึึกทักษะการคิดวิัเคราะห์ผ่านการลงิมือปฏิิบัติ

•  เน�นการสอนให�ผ้�เรียนได�ฝึึกทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางิภาษา

   และวัรรณกรรม เช่ือมโยงิส่้ชีวิัตประจิำาวััน

•  พิชิตคะแนน O-NET ด�วัยแบบทดสอบเน�นการคิดพร�อมแบบบันทึกประจิำาวิัชา

สไลด์ประกอบการสอน
ใหม! ครใูชงายPowerPoint

ผ้�เรียนเข�าใจิ

แบบฝกการเร�ยนรู (PBL) ผานโครงงานภาษาไทย
• ฝึึกทักษะการสืบค�น วัิเคราะห์ สังิเคราะห์และลงิมือปฏิิบัติจิริงิ 

  อย่างิเป็นขั้นตอน

• เครื่องิมือช่วัยพัฒนาทักษะการเรียนร้�ในศตวัรรษที่ 21

• ค�นควั�าด�วัยตัวัเองิอย่างิเป็นระบบ

• นำาควัามร้�ที่ได�สร�างิประโยชน์ต่อตนเองิและสังิคม

  จินพัฒนาเป็น “การเรียนร้�ตลอดชีวัิต”

• ช่วัยยกระดับผล O-NET

คูมือเตร�ยมสอบ + CD O-NET Simulation

ภาษาไทย

(โปรแกรมจําลองสถานการณการสอบ O-ONET เสมือนจร�ง)

แบบฝกสมรรถนะและการคิด
•  สอดคล�องิตามตัวัช้ีวััด มีแบบบันทึกผลช่วัยคร้ประเมินผ้�เรียน

•  กิจิกรรมหลากหลาย เน�นฝึึกทักษะการคิดวิัเคราะห์ ผ่านการลงิมือปฏิิบัติ

•  เน�นการสอนให�ผ้�เรียนได�ฝึึกทักษะเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางิภาษา

   และวัรรณกรรม เช่ือมโยงิส่้ชีวิัตประจิำาวััน

•  พิชิตคะแนน O-NET ด�วัยแบบทดสอบเน�นการคิดพร�อมแบบบันทึกประจิำาวิัชา

แผนการสอน ค่้ม้อคร้ ข�อสอบPowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย

สื่อฝกทักษะ

สื่อฝกทักษะ

ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

แบบวัดและบันทึกผลฯ
เคร่ืองิมือวััดผลสัมฤทธิิ� ใช�เป็นหลักฐานให�คร้ประกอบ

การรายงิานผลสัมฤทธิิ�ทางิการเรียน

แบบวัดและบันทึกผลฯ
เคร่ืองิมือวััดผลสัมฤทธิิ� ใช�เป็นหลักฐานให�คร้ประกอบ

การรายงิานผลสัมฤทธิิ�ทางิการเรียน

Active Reader 
ชุด อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย
เรียนร้�วัรรณกรรมและวัรรณคดีไทยผ่านหนังิสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) พร�อมเกร็ดควัามร้� 
คลังิคำาศัพท์ และกระตุ�นควัามสนใจิด�วัยภาพเคล่ือนไหวัประกอบเน้ือเร่ืองิ

สื่อยกระดับการเร�ยนรู ม.1-ม.3

ชุด ภาษาไทย ภาษาชาติ
คลังความรูภาษาไทยที่คุณครูตองมี!!
รวับรวัมเน้ือหาเกร็ดการใช�ภาษาไทยต้ังิเเต่คำาจินถึงิประโยค

ท้ังิร�อยเเก�วัเเละร�อยกรองิ



แบบวััดและบันทึึกผลฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบวััดฯ ภาษาไทึย
ประนอม - จิินตนา

2131095 48 2231099 48 2331093 48

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ภาษาไทึย                       
กุณฑีีรา - จิินตนา

2131099 68 2231103 68 2331097 68

แบบฝึึกการเรียนร้� PBL ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกการเรียนร้� (PBL) ผ่านโครงงาน ภาษาไทึย
ดร.นวัลพรรณ และคณะ

2131098 55 2231102 55 2331096 55

   

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

แบบวััดและบันทึึกผลฯ ม.4-ม.6

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบวััดฯ ภาษาไทึย
ประนอม และคณะ

3431005 65 3531005 65 3631005 65

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ม.4-ม.6

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกสมรรถนะฯ หลักภาษาฯ                 
ผจิงิวัาด - วัรวัรรณ

3431006 60 3531006 60 3631006 60
แบบฝึึกสมรรถนะฯ วัรรณคดีฯ                   

นงิลักษณ์ - ผจิงิวัาด
3431007 60 3531007 60 3631010 60

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ
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กลุ่่�มสาระฯ ส่�อยกระดัับการเรียนร้�

กลุ่่�มสาระฯ

ภาษาไทย ภาษาไทย

ภาษาไทย

ม.1-ม.3

ม.4-ม.6

ชุุด ภาษาไทึย ภาษาชุาติิ

ชุดหนังิสือภาษาไทยที่สร�างิสรรค์เนื้อหาเรื่องิราวัเกี่ยวักับการใช�ภาษาไทยไวั�อย่างิครบถ�วัน สมบ้รณ์ ทั้งิในเรื่องิการเรียบเรียงิถ�อยคำาทั้งิร�อยกรองิร�อยแก�วั

ชื่อผ้�แต่งิ : เยาวัลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำาอางิค์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 อ่านเป็น เห็นคุณค่า อักษร อินสไปร์ 8621024 110
2 ออกเสียงิถ้ก สื่อสารชัด อักษร อินสไปร์ 8621026 100
3 ร้�ใช�คำา สร�างิสรรค์ประโยค อักษร อินสไปร์ 8621027 100
4 คำาไทย ใช�ให�ถ้ก อักษร อินสไปร์ 8621019 102
5 ใช�ศัพท์เป็น เห็นควัามหมาย อักษร อินสไปร์ 8621020 68
6 เรียงิถ�อย ร�อยกรองิ อักษร อินสไปร์ 8621025 110
7 คำายืม เพิ่มพ้นคำาศัพท์ อักษร อินสไปร์ 8621028 110

Active Reader ชุุด อนุรักษ์วัรรณกรรมและวัรรณคดีไทึย

วัรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกท่ีได�รับการแปลมาแล�วัหลายภาษา และเต็มไปด�วัยคุณค่า ในร้ปแบบ E-Book

ช่ือผ้�แต่งิ : อักษร อินสไปร์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 Active Reader ดอกสร�อยสุภาษิต อักษร อินสไปร์ 7071053 500
2 Active Reader รวัมบทสักวัาและบทร�อยกรองิ อักษร อินสไปร์ 7071054 500
3 Active Reader นิทานทองิอิน อักษร อินสไปร์ 7071055 500
4 Active Reader สุภาษิตพระร่วังิและสุภาษิตอิศรญาณ อักษร อินสไปร์ 7071056 500
5 Active Reader พระบรมราโชวัาทรัชกาลที่ 5 อักษร อินสไปร์ 7071057 500
6 Active Reader สุภาษิตพระราชนิพนธิ์ อักษร อินสไปร์ 7071058 500
7 Active Reader นิราศเดือน อักษร อินสไปร์ 7071059 500

Active Reader ชุุด ปกิณกะวัรรณคดีไทึย

ชื่อผ้�แต่งิ : วััชรี กาชัย และคณะ

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 Active Reader สัตว์ัในวัรรณคดี ชุดท่ี 1 อักษร อินสไปร์ 7071043 500
2 Active Reader สัตว์ัในวัรรณคดี ชุดท่ี 2 อักษร อินสไปร์ 7071044 500
3 Active Reader ปลาในวัรรณคดี ชุดท่ี 1 อักษร อินสไปร์ 7071045 500
4 Active Reader ปลาในวัรรณคดี ชุดท่ี 2 อักษร อินสไปร์ 7071046 500
5 Active Reader ดอกไม�ในวัรรณคดี ชุดท่ี 1 อักษร อินสไปร์ 7071047 500
6 Active Reader ดอกไม�ในวัรรณคดี ชุดท่ี 2 อักษร อินสไปร์ 7071048 500
7 Active Reader นกในวัรรณคดี ชุดท่ี 1 อักษร อินสไปร์ 7071049 500
8 Active Reader นกในวัรรณคดี ชุดท่ี 2 อักษร อินสไปร์ 7071050 500
9 Active Reader พรรณไม�ในวัรรณคดี ชุดท่ี 1 อักษร อินสไปร์ 7071051 500
10 Active Reader พรรณไม�ในวัรรณคดี ชุดท่ี 2 อักษร อินสไปร์ 7071052 500

Wรวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ
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ข�อม้ลเพ่ิมเติม

เพียงิสแกน

แผนการสอน ค่้ม้อคร้ ข�อสอบPowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย แผนการสอน ค่้ม้อคร้ PowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย

กลุ่่�มสาระฯ คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

แบบฝกหัด รายว�ชาพ�้นฐาน
คำาถามไล่ระดับทึางควัามคิดจิากง่ายไปยากจินถึงระดับการคิดขั�นส้ง 

สอดคล�องกับหนังส้อเรียนทุึกหน่วัยการเรียนร้�

•  ช่วัยคร้ออกแบบคำาถามเพ่ือฝึึกทักษะกระบวันการคิดครบถ�วันตามตัวัช้ีวััด

•  มีข�อสอบท�ายหน่วัยให�ผ้�เรียนเตรียมพร�อมเพ่ือการสอบ O-NET

•  ด�วัยแบบทดสอบตามแนวั PISA-like และกิจิกรรม Financial Literacy 

   เพ่ือให�ผ้�เรียนสามารถนำาคณิตศาสตร์ไปใช�ในชีวิัตประจิำาวัันได�ง่ิาย

•  ช่วัยเสริมทักษะการเรียนร้�คณิตศาสตร์

แบบวัดและบันทึกผลฯ
เคร้�องม้อวััดผลสัมฤทึธ์ิ ใชุ�เปนหลักฐานให�คร้ประกอบการ

รายงานผลสัมฤทึธ์ิทึางการเรียน
แบบทดสอบออกแบบให�คร้สามารถนำาไปประเมินผล
ได�ครอบคลุมทุกตัวัช้ีวััดพร�อมเกณฑ์ีการให�คะแนน
และตารางิบันทึกผล

กลุ่่�มสาระฯ คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

แบบฝกหัด รายว�ชาเพ�่มเติม

แบบฝกหัด รายว�ชาพ�้นฐาน
•  ฝึึก ทึบทึวัน สอดคล�องกับหนังส้อเรียนทุึกหน่วัยการเรียนร้�

•  แบ่งิระดับควัามยากง่ิาย สามารถปรับใช�ให� เหมาะสมกับผ้�เรียน

•  เสริมกรอบแนวัข�อสอบ O – NET เพ่ือให�ผ้�เรียนได�ฝึึกทำาก่อนสอบจิริงิ

•  เน้ือหาเข�มข�น พร�อมแนวัข�อสอบเพ่ือเตรียมควัามพร�อม

   เข�าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

หนังสือเร�ยน คณิตศาสตร หนังสือเร�ยน คณิตศาสตร

หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐานสื่อฝกทักษะ สื่อฝกทักษะฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

แบบฝกคณิตศาสตรรูปแบบใหม
ฝกฝนทัึกษะการคิดอยางเขมขน
คิดอย่างเปนระบบ วัิเคราะห์เปน แก�ปญหาได� และ
สามารถนําไปใชไดจริง

แบบฝกเนนทักษะการคิดวิเคราะห 

โดยยกตัวอยางสถานการณตาง ๆ รอบตัว

ฝกใหผูเรียนขยันคิด ชางสังเกต แกปญหาได

ทาทายการทําโจทย

หลากหลายรูปแบบ

DVD ROM Twig กลุมสาระฯ คณิตศาสตร
คลิปสอนคณิตศาสตรใหเขาใจใน 3 นาที

สอนงาย เร�ยนรูงาย ใหเด็กเขาใจไดมากข้ึน
พรอมแผนการสอน และแนวขอสอบ

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

สือ่ประจําตวัครู ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

สือ่ประจําตวัครู ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

ชุด HOTS MATHS แบบฝกฯ ทักษะการคิด คณิตศาสตร



แบบฝึึกหัด ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกหัด คณิติศาสติร์ เล่ม 1
ม.1-ม.3 ยุทธิคม ภมรสุพรวิัชิต

2136109 78 2236070 82 2336011 82

แบบฝึึกหัด คณิติศาสติร์ เล่ม 2
ม.1-ม.3 ยุทธิคม ภมรสุพรวิัชิต

2136110 78 2236071 82 2336012 82

แบบวััดและบันทึึกผลฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบวััดฯ คณิติศาสติร์
ม.1-ม.3 ยุทธิคม ภมรสุพรวิัชิต

2136111 50 2236072 50 2336020 50

สมฐ. คณิติศาสติร์ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

สมฐ. คณิติศาสติร์ เล่ม 1
Dr. Yeap Ban Har และคณะ

2136106 115 2236067 132 2336013 132

สมฐ. คณิติศาสติร์ เล่ม 2
Dr. Yeap Ban Har และคณะ

2136107 115 2236068 132 2336014 128

    

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

แบบฝึึกหัด ม.4-ม.6

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกหัด คณิติศาสติร์
ยุทธิคม ภมรสุพรวิัชิต

3436005 74 3536004 78 3636007 64

แบบฝึึกหัด ม.4-ม.6

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกหัด คณิติศาสติร์ เล่ม 1                 
กนกวัลี และคณะ

3436006 74 3536005 78 3636008 74
แบบฝึึกหัด คณิติศาสติร์ เล่ม 2                   

กนกวัลี และคณะ
3436007 74 3536006 78 3636009 74

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

รายวิัชุาพ้�นฐาน อญ.
หลักส้ติรฉบับปรับปรุง 

หลักส้ติรฉบับปรับปรุง 

แบบฝึึกหัดใชุ�ค่้กับหนังส้อเรียนคณิติศาสติร์

แบบฝึึกหัดใชุ�ค่้กับหนังส้อเรียนคณิติศาสติร์รายวิัชุาเพิ�มเติิม

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 รหัสผ้�ใช� Twig online อายุ 3 เดือน อักษร อินสไปร์ 7768006 945

2 รหัสผ้�ใช� Twig online อายุ 6 เดือน อักษร อินสไปร์ 7768007 1,785

3 รหัสผ้�ใช� Twig online อายุ 12 เดือน อักษร อินสไปร์ 7768009 2,730

4 รหัสผ้�ใช� Twig online อายุ 24 เดือน อักษร อินสไปร์ 7768008 5,040

5 รหัสผ้�ใช� Twig online อายุ 36 เดือน อักษร อินสไปร์ 7768036 6,300

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

ระดัับมัธยมศึกษา

Online* ส่�อภาพยนตรสารคดีัสั�น
แหัล่ำงิเรียนรู้ดิัจิำทัลำ Twig (รูปแบบสมาชิื่กออนไลำน)
ส่�อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร แลำะสังิคมศึกษาในรูปแบบสารคดีัสั�น

ที�มาพร้อมกับส่�อประกอบการเรียนการสอนอ่�น ๆ  ที�ครบครัน 

เน่�อหัาตรงิตามหัลัำกสูตรแกนกลำางิ ’51 (ฉบับปรับปรุงิ ’60) 

*หัมายเหัตุ : รับชื่ำาระด้ัวยเงิินสดัเท่านั�น
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ส่�อยกระดัับการเรียนร้� คณิตศาสตร์กลุ่่�มสาระฯ คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

กลุ่่�มสาระฯ

AKSORN

คณิตศาสตร์

พิชิ่ต O-NET

ม.4-ม.6

ที่ รหัส รายการ ผ้�แต่งิ ราคา จิำานวันเล่ม ราคา

1 2331101 AKSORN พิชิต O-NET ภาษาไทย  ม.3 หัชปธัิญนนท์ อังิก์วัราปิยทัช 295
2 2336019 AKSORN พิชิต O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ศศิเกษม สัทธิรรมสกุล และคณะ 295
3 2338064 AKSORN พิชิต O-NET วิัทยาศาสตร์  ม.3 ณัฐพล แซ่ิโงิ�วั และคณะ 295
4 2332178 AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังิกฤษ  ม.3 อิทธิิรัชต์ พรรณสินศักดิ� และคณะ 230

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

คู่ม่อเตรียมสอบ AKSORN พิชื่ิต O-NET

ลำำาดัับ ชื่่�อสินค้า จำัดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 ชุุด HOTS MATHS แบบฝึึกเพ้�อพัฒนาทึักษะการคิด   
9036027 660ประกอบดวย : แบบฝกทักษะการคิด คณิตศาสตร ม.1-ม.3 

แถมฟรี! CD แนวคําตอบและแบบประเมิน เมื่อซื้อแบบฝกทักษะการคิด คณิตศาสตร ม.1-ม.3 ครบทั้ง 3 เลม
อักษร อินสไปร์  

2 แบบฝึึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.1 อักษร อินสไปร์ 9136037 220
3 แบบฝึึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.2 อักษร อินสไปร์ 9236003 220
4 แบบฝึึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ ม.3 อักษร อินสไปร์ 9336005 220

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

ชืุ่ดั HOTS MATHS แบบฝกเพ่�อพัฒนาทักษะการคิดั                        ชื่อผูแตง :  บูรนาถ เฉยฉิน 
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สื่อฝกทักษะ
ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

สื่อฝกทักษะ
ฝก ทบทวนความรู เพิ่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเรียนใหดีขึ้น

แผนการสอน แผนการสอนค่้ม้อคร้ ค่้ม้อคร้ข�อสอบ ข�อสอบPowerPoint
และ Audio

PowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอน ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย เฉลย

หนังสือเร�ยน ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน

แบบฝกหัด แบบวัดและบันทึกผลฯ

แบบฝกการเร�ยนรู (PBL)
ผานโครงงาน ว�ทยาศาสตร

สื่อพัฒนาทักษะการเร�ยนรู
ผานกิจกรรม STEM

ฝึึก ทึบทึวัน สอดคล�องิกับหนังิสือเรียนทุกหน่วัยการเรียนร้� เคร้�องม้อวััดผลสัมฤทึธ์ิใช�เป็นหลักฐานให�คร้
ประกอบการรายงิานผลสัมฤทธิิ�ทางิการเรียน

ฝึึกทัึกษะการค�นควั�าอย่างิเป็นข้ันตอน
ตามกระบวันการบันได 5 ข้ัน

• ช่วัยคร้ออกแบบกิจิกรรมการเรียนร้�สะเต็มศึกษา 

  ลดภาระการสอนสำาหรับคร้

• ให�ผ้�เรียนเช่ือมโยงิและแก�ปัญหาในชีวิัตจิริงิ 

  รวัมท้ังิพัฒนากระบวันการหรือผลผลิตใหม่ 

  ควับค่้ไปกับพัฒนาทักษะการเรียนร้�แห่งิศตวัรรษท่ี 21 (ชัุ�นละ 2 เล่ม ติามหนังส้อเรียน)

คูมือกิจกรรม+อุปกรณการสอนทําตามไดงาย นักเรียนไดปฏิบัติจริง

สื่อการจัดกิจกรรมการเร�ยนรู ชุด

ครบ จบ ในกลองเดียว

อธิบายเรื่องโครงสรางการสืบพันธุ
ของพืชโดยการสืบพันธุเเบบอาศัย
เพศเเละการสืบพันธุเเบบไมอาศัยเพศ 
เพื่อชวยในการขยายพันธุ

โครงสรางการสืบพันธุของพ�ช

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

ส่ือประจําตวัครู ส่ือประจําตวัครูลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

1. หนังสือคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    Active Learning (สําหรับครูในการวางแผนการสอน)
2. สื่อดิจิทัลประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
   • Offl ine Application คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู
     แบบ Interactive CD
   • Resources แหลงรวบรวมสื่อประกอบการเรียนรู
     ประกอบดวยใบงาน เเบบทดสอบ เเละเเบบประเมิน
   •  Twig สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น
   •  UC (Universal Curriculum)  
      บทเรียนและแบบฝกหัดในรูปแบบ Interactive CD
3. เเบบวัดเเละบันทึกผลการเรียนรูพรอมเฉลย
   หนังสืออานเสริม (3-5 เลม)
4. อุปกรณจัดกิจกรรม

สื่อการเร�ยนรูที่ประกอบภายในชุดกิจกรรม

DVD ROM Twig กลุมสาระฯ ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คลิปสอนว�ทยาศาสตร ใหเขาใจใน 3 นาที

เพ�่อใหครูนําไปเสร�มการเร�ยนรูเร�่องว�ทยาศาสตรใหเขาใจมากข�้น

กลุ่่�มสาระฯ วิิทยาศาสตร์ม.1-ม.3กลุ่่�มสาระฯ วิิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

สื่อการสอนพรอมใช
มาพรอมแผนการสอน และแนวขอสอบ



สื่อยกระดับการเร�ยนรู ม.1-ม.3

สื่อยกระดับการเร�ยนรู
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สื่อฝกทักษะ สื่อฝกทักษะ
ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

STEAM School Kit

แผนการสอน แผนการสอนค่้ม้อคร้ ค่้ม้อคร้ข�อสอบ ข�อสอบPowerPoint
และ Audio

PowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอน ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย เฉลย

กลุ่่�มสาระฯ วิิทยาศาสตร์ เทคโนโลุ่ยี (การออกแบบแลุ่ะเทคโนโลุ่ยี) ม.1-ม.3ม.4-ม.6

หนังสือเร�ยน ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนังสือเร�ยน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน

แบบฝกหัด รายว�ชาพ�้นฐาน ม.4 แบบฝกหัด รายว�ชาพ�้นฐาน ม.5

แบบฝกหัด รายว�ชาพ�้นฐาน ม.5 แบบฝกหัด รายว�ชาพ�้นฐาน ม.6

ว�ทยาศาสตรฯ ชีวภาพ ว�ทยาศาสตรฯ กายภาพ 1 (เคมี)

ว�ทยาศาสตรฯ กายภาพ 2 (ฟสกิส) ว�ทยาศาสตรโลก และอวกาศ
ว�ทยาศาสตรฯ

DVD ROM Twig กลุมสาระฯ ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คลิปสอนว�ทยาศาสตร ใหเขาใจใน 3 นาที

เพ�่อใหครูนําไปเสร�มการเร�ยนรูเร�่องว�ทยาศาสตรใหเขาใจมากข�้น

•  เน้ือหาเข�มข�น ตรงิตามตัวัช้ีวััดหลักส้ตรฉับับปรับปรุงิ ’60 ท่ีสอดคล�องิกับหนังิสือเรียน

•  มีแบบทดสอบท�ายหน่วัย เพ่ือใช�ประเมินผลสัมฤทธิิ�ทางิการเรียน 

•  คำาถามเช่ือมโยงิควัามร้�เพ่ือนำาไปปรับใช�ในชีวิัตประจิำาวััน

•  เน้ือหาเข�มข�น ตรงิตามตัวัช้ีวััดหลักส้ตรฉับับปรับปรุงิ ’60 ท่ีสอดคล�องิกับหนังิสือเรียน

•  มีแบบทดสอบท�ายหน่วัย เพ่ือใช�ประเมินผลสัมฤทธิิ�ทางิการเรียน 

•  คำาถามเช่ือมโยงิควัามร้�เพ่ือนำาไปปรับใช�ในชีวิัตประจิำาวััน

•  กิจิกรรมและแบบทดสอบฝึึกทักษะการคิดวิัเคราะห์ แก�ปัญหา

แบบฝกหัด รายว�ชาพ�้นฐาน ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี แบบฝกหัด เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

ส่ือประจําตวัครู ส่ือประจําตวัครูลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

สงเสร�มการสรางสรรคโครงงานเพ�่มทักษะการออกแบบการแกปญหา
และการคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ

ชุด Invent It โครงงานสงเสร�มกิจกรรม STEM



สื่อฝกทักษะ

หนังสือเร�ยน เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน

สื่อยกระดับการเร�ยนรู ม.1-ม.3
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แผนการสอน ค่้ม้อคร้ ข�อสอบPowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย

เทคโนโลุ่ยี (วิิทยาการคำานวิณ)

แบบฝกหัด เทคโนโลย ี(ว�ทยาการคํานวณ)

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

ส่ือประจําตวัครู ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

•  เน้ือหาตรงิตามตัวัช้ีวััด สอดคล�องิกับทุกหน่วัยการเรียนร้�

•  แบบฝึึกท่ีช่วัยคร้ออกแบบกิจิกรรมเพ่ือส่งิเสริมทักษะการคิดอย่างิเป็นระบบ

•  เข�มข�นด�วัยคำาถามทดสอบควัามร้�ท�ายหน่วัย เพ่ือให�คร้ประเมินผลการเรียนร้�ตามตัวัช้ีวััด

วิดัีโอแนะนำาการใชื่้ส่�อ STEAM School Kit

วิดัีโอแนะนำาหันังิส่อ micro:bit in Action

การคิดเชิงคํานวณและการเข�ยนโปรแกรม (Coding)

micro:bit in Action - Basic 
เรียนรูการเขียนโปรแกรมสาํหรับควบคุมบอรด micro:bit 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางสรรคโครงงาน (สัญลักษณ

ในเลม) เรียนรูกรอบแนวคิด ระบบ และโครงสรางการ

เขียนโปรแกรม (Programming Framework) จาก

ระดับพ้ืนฐานไปสูระดับสูง ซ่ึงเปน “พ้ืนฐาน” ท่ีสาํคัญใน

การสราง “ความสามารถ” ในการเรียนรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร (Computer Science)

            micro:bit in Action - Advanced
ตอยอดการเรียนรูพ้ืนฐานสูการพัฒนาช้ินงาน เรียนรูการ

เช่ือมตอบอรด micro:bit กับอุปกรณภายนอก เตรียม

พ้ืนฐานใหพรอมตอการสรางนวัตกรรม/โครงงานดิจิทัล 

และการเขียนโปรแกรมข้ันสูง หรือแบบ Text-based 

  Programming สอดคลองกับมาตรฐาน 

  ว.4.2 ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 

STEAM School Kit  ฝกฝนทักษะการออกแบบเชิง

วิศวกรรม ผานการเรียนรูในรูปแบบ STEAM Education 

ท่ีมุงเนนใหผูเรียนนาํใหผูเรียนนาํความรูและทักษะท่ีมีอยู

มาประยุกตใชในการแกปญหาออกแบบและสรางสรรค

นวัตกรรม โดยมีครูผูสอนคอยผูใหความรูพ้ืนฐาน 

เคร่ืองมือ อุปกรณ ส่ือฯ และแหลงสืบคน ตลอดจนใหโจทย 

  ท่ีกระตุนการคิดผานกระบวนการเรียนรูท่ี

  ผูเรียนสามารถ “คิด-หาขอมูล-สรางความรู

  -สรางช้ินงาน” ผานการเรียนรูโดยใช

   โครงงานเปนฐาน (PBL) 

   สอดคลองกับมาตรฐาน ว.4.1 

  ตามหลักสูตรแกนกลางฯ

การออกแบบเทคโนโลยี และการสร�างชิ�นงาน

NEW!

วิดัีโอแนะนำาการใชื่้ส่�อ STEAM School Kit

  ท่ีกระตุนการคิดผานกระบวนการเรียนรูท่ี

  ผูเรียนสามารถ

  -สรางช้ินงาน” 

   โครงงานเปนฐาน (PBL)    โครงงานเปนฐาน (PBL)    โครงงานเปนฐาน (PBL) 

   สอดคลองกับมาตรฐาน ว.4.1    สอดคลองกับมาตรฐาน ว.4.1    สอดคลองกับมาตรฐาน ว.4.1 

  

วิดัีโอแนะนำาการใชื่้ส่�อ Tinker Kit

Tinker Kit
มาพรอมกับ Breakout Board Accessory (BOB) 

โมดูลแบบตางๆ ท่ีออกแบบมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

micro:bit ใหสามารถขยายขอบเขตในการสรางสรรค

โครงงาน พรอมตอยอดไปสู AutoBot ส่ือการเรียนรู

การเขียนโปรแกรมเพ่ือการอานขอมูลจาก

เซ็นเซอร ควบคุมมอเตอร และออกแบบ

อัลกอริทึม โปรแกรมระดับสูง

ดัาวนโหัลำดัตารางิสินค้า

ม.1-ม.3 ส่�อยกระดัับการเรียนร้�



แบบฝึึกหัด  ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกหัด วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี เล่ม 1
ม.1 สุธิารี - ภัคพร, ม.2 และ ม.3 สรฉััตร ธิารมรรค

2138065 48 2238068 52 2338066 58

แบบฝึึกหัด วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี เล่ม 2
ม.1 สุธิารี - ภัคพร, ม.2 สรฉััตร ธิารมรรค, ม.3 กมลวัรรณ-ขัติญา

2138066 48 2238069 52 2338067 62

แบบฝึึกหัด เทึคโนโลยี (วิัทึยาการคำานวัณ)
ม.1 และ ม.3 ทีมวิัชาการ อจิท., ม.2 ณัฐริกา และคณะ

2138067 45 2238070 45 2338068 45

แบบฝึึกหัด เทึคโนโลยี (การออกแบบและเทึคโนโลยี) 
ม.1-ม.3 ทีมวิัชาการ อจิท.

2138068 39 2238071 45 2338069 45

แบบวััดและบันทึึกผลฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบวััดฯ วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี
ม.1 และ ม.2 เกสิณี สุดทองิคงิ, ม.3 เกสิณี และตวังิณัชชา 

2138064 50 2238072 50 2338065 50

แบบฝึึกฯ/STEM/PBL ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

ส่ือพัฒนาทักษะการเรียนร้�ผ่านกิจิกรรม STEM
Aksorn STEM Project

2138063 50 2238067 50 2338061 50

แบบฝึึกการเรียนร้� (PBL) ผ่านโครงงาน วิัทึยาศาสติร์
ดร.นวัลพรรณ และคณะ

2138058 55 2238062 55 2338055 55

สมฐ. วิัทึยาศาสติร์ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

สมฐ. วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี เล่ม 1
เอกรัฐ วังิศ์สวััสดิ�  

2138056 79 2238060 85 2338053 90

สมฐ. วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี เล่ม 2
เอกรัฐ วังิศ์สวััสดิ�  

2138057 79 2238061 85 2338054 90

   

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ 

แบบฝึึกหัด  ม.4-ม.6

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกหัด วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี ชีุวัภาพ
   ดร.ณัฐชยา - เอกรัฐ

3438006 62

แบบฝึึกหัด วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี 
กายภาพ 1 (เคมี)                            พงิศธิร นันทธิเนศ

3538003 60

แบบฝึึกหัด วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี
กายภาพ 2 (ฟิิสิกส์)                  น.ต. หญิงิ ปวีัณา ธิารรักษ์

3538012 60

แบบฝึึกหัด วิัทึยาศาสติร์และเทึคโนโลยี 
วิัทึยาศาสติร์โลก และอวักาศ                จิาตุรนต์ กอนกุล                                               

3638008 60

แบบวััดและบันทึึกผลฯ ม.4-ม.6

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกหัด ฟิิสิกส์ เล่ม 1                              
ม.4 รันบีร์ ซิิงิห์, ม.5 ธินากรณ์ อุ่นพินิจิ ม.6 ธิิติพันธ์ิ ชุติวััฒน์โสภณ

3438011 68 3538008 70 3638013 72

แบบฝึึกหัด ฟิิสิกส์ เล่ม 2                              
ม.4 ดร.สุธิิษา - ปวีัณา, ม.5 ผศ.ดร. กนก หวัลกำาเนิด, ม.6 พิษณุ จัินทรเสวัต

3438012 68 3538009 70 3638014 72

แบบฝึึกหัด เคมี เล่ม 1                                
ม.4 พงิศธิร และคณะ, ม.5 และ ม.6 สรฉััตร ธิารมรรค

3438009 68 3538006 70 3638011 60

แบบฝึึกหัด เคมี เล่ม 2                                
ม.4 พงิศธิร และคณะ, ม.5 และ ม.6 สรฉััตร ธิารมรรค

3438010 58 3538007 70 3638012 60

แบบฝึึกหัด ชีุวัวิัทึยา เล่ม 1                           
ม.4 มรกต และคณะ, ม.5 สุทธิิพงิศ์ อาศิรพจิน์, ม.6 พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์

3438007 62 3538004 65 3638009  60

แบบฝึึกหัด ชีุวัวิัทึยา เล่ม 2                           
ม.4 มรกต และคณะ, ม.5 สุทธิิพงิศ์ อาศิรพจิน์, ม.6 พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์

3438008 62 3538005 65 3638010 60

แบบฝึึกหัด โลก ดาราศาสติร์ฯ เล่ม 1                
ม.4 และ ม.6 จิาตุรนต์ กอนกุล, ม.5 วิัจิิตรา ก้ลหก้ล

3438013 45 3538010 58 3638015 65

แบบฝึึกหัด โลก ดาราศาสติร์ฯ เล่ม 2                
ม.4 และ ม.6 จิาตุรนต์ กอนกุล, ม.5 วิัจิิตรา ก้ลหก้ล

3438014 45 3538011 58 3638016 65

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

รายวิัชุาพ้�นฐาน

รายวิัชุาเพิ�มเติิม
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DVD-ROM ส้�อภาพยนติร์สารคดีสั�นแหล่งเรียนร้�
   ดิจิิทัึล Twig
ส่ือการเรียนการสอนวิัทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในร้ปแบบสารคดีส้ันท่ีมาพร�อมกับส่ือ

ประกอบการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ท่ีครบครัน เน้ือหาตรงิตามหลักส้ตรฉับับปรับปรุงิ ’60 

สร�างิควัามร้�ค่้ควัามสนุก เกิดการเรียนร้�ผ่านบริบทในชีวิัตจิริงิ 

ชื่อผ้�แต่งิ : Twig world

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1
DVD-ROM Twig ครบ

ชุด 102 เรื่องิ
61,200

2
DVD-ROM Twig + ONLINE  

(แบบไม่มีกล่องิทวิัก)
120,000

3
DVD-ROM Twig + ONLINE  

(แบบมีกล่องิทวิัก)
180,000

ติามรอยไดโนเสาร์ไทึย

จุิดประกายควัามอยากร้�ให�ผ้�เรียนเก่ียวักับเร่ืองิไดโนเสาร์ไทย จินนำาไปส่้การสร�างิจิิตสำานึกเพ่ือ

การอนุรักษ์ฟอสซิิลไดโนเสาร์ และศึกษาเรียนร้�ต่อไป

ชื่อผ้�แต่งิ : กัณตณัฐ ตระก้ลวัีระยุทร

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 ตามรอยไดโนเสาร์ไทย 8128119 295

หลักส้ติรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560หลักส้ติรแกนกลางฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

กลุ่่�มสาระฯ วิิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 กลุ่่�มสาระฯ วิิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

ส่�อยกระดัับการเรียนร้� วิิทยาศาสตร์
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การ์ต้ินเด็กเก่ง ชุุด เก่งวิัทึย์

ชื่อผ้�แต่งิ : Gwak Yeong-jik   ผ้�แปล : นารี ไชยราษฎร์ และคณะ

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 มหัศจิรรย์นิวัเคลียร์ 8628026 140
2 แรงิ...พลังิขับจิักรวัาล 8628023 140
3 แสงิ เสียงิ คลื่นพิศวังิ 8628024 140
4 สสาร...เคมีแห่งิชีวัิต 8628020 140
5 คมนาคมเชื่อมโลก 8628025 140
6 หุ่นยนต์อัจิฉัริยะ 8628022 140
7 พลังิงิาน...พลังิชีวัิต 8628019 140
8 ไฟฟ้า...พลังิเปิดโลก 8628021 140

การ์ต้ินเด็กเก่ง ชุุด ฉลาดลำ�า...โลกและจัิกรวัาล

ชื่อผ้�แต่งิ : Nam Choon-ja   ผ้�แปล : ธินรัตน์ ทีฆพงิศ์ และคณะ

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 ภ้มิทัศน์มหัศจิรรย์ 8628027 140
2 เจิาะรอยกำาเนิดโลก 8628028 140
3 ปฎิบัติการพิทักษ์โลก 8628029 140
4 อัศจิรรย์ลมฟ้าอากาศ 8628030 140
5 ไขปริศนาใต�สมุทร 8628031 140
6 เปิดฟ้าล่าดาวั 8628032 140
7 ไขรหัสลับซิากดึกดำาบรรพ์ 8628033 140
8 ข�ามมิติพิชิตจิักรวัาล 8628034 140

ชุุด ส้�อบ้รณาการกระบวันการเรียนร้�สมบ้รณ์แบบ    

   ติามร้ปแบบการสอน 5Es

ส่ือการเรียนการสอนท่ีมุ่งิเน�นการลงิมือปฏิิบัติด�วัยและส่ือหลากมิติ

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนร้�สำาหรับศตวัรรษท่ี 21

ช่ือผ้�แต่งิ : อักษร อินสไปร์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า ระดัับชัื่�น รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1

ชุด LearnPlus 

Science 

เรื่องิ โครงิสร�างิ

การสืบพันธิุ์ของิพืช

ม.1 9008002 5,000

2

ชุด LearnPlus 

Science 

เรื่องิ 

ระบบไหลเวัียนเลือด

ม.2 9008003 5,000

3

ชุด LearnPlus 

Science 

เรื่องิการถ่ายทอด

พลังิงิานในระบบนิเวัศ

ม.3 9008005 5,300

4

ชุด LearnPlus 

Science 

เรื่องิ 

การต่อวังิจิรไฟฟ้า

ม.3 9008006 5,000

Active Reader 

  ชุุด กุญแจิไขส่้โลกวิัทึยาศาสติร์
นำาเสนอสาระพ้ืนฐาน ซ่ึิงินำาไปส่้หลักการท่ียิ่งิใหญ่โดยใช�ภาษาท่ีเข�าใจิง่ิาย เพ่ือให�ผ้�อ่าน จิำาได�

อย่างิแม่นยำา และสามารถนำาไปประยุกต์ใช� ในการเรียนวิัทยาศาสตร์สาขาต่างิ ๆ (E-Book)

ชื่อผ้�แต่งิ : อักษร อินสไปร์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1
Active Reader 

กุญแจิไขส้่โลกฟิสิกส์
7078147 500

2
Active Reader 

กุญแจิไขส้่โลกเคมี
7078148 500

3
Active Reader 

กุญแจิไขส้่โลกชีวัวัิทยา
7078149 500

ชุุด สุดยอดวิัทึยาศาสติร์พลิกโลก

หนังิสือเพ่ือการค�นควั�าท่ีเต็มไปด�วัยแรงิบันดาลใจิในการเรียนร้�

ส้่ควัามเป็นนักวัิทยาศาสตร์ที่แท�จิริงิ

ชื่อผ้�แปล : ปวัีณา เครือนิล และ ดวังิตา ปาวัา

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1
EUREKA! การค�นพบ

ทางิวัิทยาศาสตร์พลิกโลก
8628140 385

2
GENIUS!    

นักประดิษฐ์ผ้�พลิกโลก
8628141 385

3
EXPLORE! 

การผจิญภัยพลิกโลก
8623094 385

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

ชุุด Invent It โครงงานส่งเสริมกิจิกรรม STEM

สนุกกับกิจิกรรมสร�างิสรรค์นวััตกรรม และการแก�ปัญหาในชีวัิตประจิำาวััน 

โดยใช�วััสดุใกล�ตัวัและกระบวันการเรียนร้�แบบ STEM Education

ชื่อผ้�แต่งิ : Tammy Enz

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 การออกแบบการใช�ซิำ้า 
                                         ผ้�แปล พีริยา พงิษ์สาริกัน

8128120 178
2 กลไกประดิษฐ์     ผ้�แปล สุทธิา ไชยารัศมี 8128121 178
3 ขุมพลังิจิากวััสดุ ผ้�แปล พีริยา พงิษ์สาริกัน 8128122 178
4 เครื่องิกลผ่อนแรงิ ผ้�แปล สุทธิา ไชยารัศมี 8128123 178

ชุุด ทัึกษะชีุวิัติกลางแจิ�ง

ทักษะที่จิำาเป็นสำาหรับการผจิญภัยในธิรรมชาติ เช่น การเตรียมสิ่งิของิที่จิำาเป็น การปฐมพยาบาล การส่งิสัญญาณ เป็นต�น

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 ผจิญภัยในธิรรมชาติ อักษร อินสไปร์ 8128115 175
2 อย้่รอดปลอดภัยในป่า อักษร อินสไปร์ 8128116 175
3 สำารวัจิโลกกวั�างิ อักษร อินสไปร์ 8128117 175
4 ร้�จิักสัตวั์โลก อักษร อินสไปร์ 8128118 175

ชุุด พัฒนาทัึกษะวิัชุาชีุพคร้                                                                       ช่ือผ้�แต่งิ : สสวัท.

หนังิสือพัฒนาวิัชาชีพคร้คณิตศาสตร์และวิัทยาศาสตร์ เพ่ือให�มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติภายใต�บริบทควัามเป็นไทย

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 จิำานวันและการดำาเนินการ อักษร อินสไปร์ 8016001 225
2 ข�อสอบชวันคิดคณิตศาสตร์ ระดับมัธิยมศึกษาตอนต�น อักษร อินสไปร์ 8016002 395
3 นวััตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิัทยาศาสตร์ อักษร อินสไปร์ 8018004 220
4 ข�อสอบชวันคิดวัิทยาศาสตร์ ระดับมัธิยมศึกษาตอนต�น อักษร อินสไปร์ 8018005 240
5 ธิรรมชาติของิวัิทยาศาสตร์ในวัิทยาศาสตร์ศึกษา อักษร อินสไปร์ 8018006 160
6 การใช�แหล่งิเรียนร้�และภ้มิปัญญาท�องิถิ่นในการจิัดการเรียนร้�วัิทยาศาสตร์ อักษร อินสไปร์ 8018007 160
7 กระบวันการคิด อักษร อินสไปร์ 8018008 275

micro:bit                                                                                          ช่ือผ้�แต่งิ : อักษร เนกซ์ิ

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 micro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อการศึกษาด�านวัิทยาการคอมพิวัเตอร์ 4778001 995
2 หนังิสือกิจิกรรม micro:bit in Action-Basic 4118003 95
3 ค้่มือคร้ micro:bit in Action-Basic 4148001 250
4 หนังิสือกิจิกรรม micro:bit in Action-Advanced 4138003 110
5 ค้่มือคร้ micro:bit in Action-Advanced 4148004 300

Tinker Kit                                                                                         ช่ือผ้�แต่งิ : อักษร เนกซ์ิ

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1
Tinker Kit (ทิงิเกอร์ คิต) ชุดสื่อฯ เพื่อสร�างิสรรค์โครงิงิานด�านวัิทยาการคอมพิวัเตอร์

และหุ่นยนต์พื้นฐาน
4621004 3,255

ชุุดบ้รณาการเพ้�อการสร�างสรรค์นวััติกรรม STEAM School kit                           ช่ือผ้�แต่งิ : อักษร เนกซ์ิ

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 ชุดบ้รณาการเพื่อการสร�างิสรรค์นวััตกรรม STEAM School Kit 4610001 28,000
วััสดุโครงิสร�างิพลาสติก (คละสี) (1 ชุด=30 แพ็ก) 3,000 บาท / ตัวัเช่ือมต่อโครงิสร�างิพลาสติก DREAM I 4,096 บาท จิำานวัน 2 ชุด 8,192 บาท

ตัวัเช่ือมต่อโครงิสร�างิพลาสติก BIG II 4,096 บาท จิำานวัน 1 ชุด 4,096 บาท / ตัวัเช่ือมต่อโครงิสร�างิพลาสติก BUILD III 4,096 บาท 

จิำานวัน 1 ชุด 4,096 บาท / ตัวัเช่ือมต่อโครงิสร�างิพลาสติก BIGGER V 4,096 บาท จิำานวัน 1 ชุด 4,096 บาท 

ชุดคำาถามสร�างิจิินตนาการ 4,520 บาท จิำานวัน 1 ชุด 4,520 บาท 

พร�อม: ค่้มือคร้/นักเรียน และแบบฝึึกกิจิกรรมสร�างิสรรค์

ส่�อยกระดัับการเรียนร้� ส่�อยกระดัับการเรียนร้�วิิทยาศาสตร์ วิิทยาศาสตร์

ส่�อยกระดัับการเรียนร้� เทคโนโลุ่ยี(วิิทยาการคำานวิณ)
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แผนการสอน ค่้ม้อคร้ ข�อสอบPowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย แผนการสอน ค่้ม้อคร้ PowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย

กลุ่่�มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ม.1-ม.3

หนังสือเร�ยน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน สื่อฝกทักษะ

แบบฝกสมรรถนะและการคิด 
•  เน�นการคิด วิัเคราะห์ แก�ปญหา เปนไปติามธรรมชุาติิวิัชุา

•  กิจิกรรม Active learning ให�ผ้�เรียนได�ลงิมือปฏิิบัติผ่านกิจิกรรม

•  พัฒนาทักษะการคิดวิัเคราะห์ แก�ปัญหาโดยใช�กระบวันการ

   ทางิภ้มิศาสตร์ เช่ือมโยงิส่้ชีวิัตประจิำาวััน (สาระการเรียนร้�ภ้มิศาสตร์)

•  มีข�อสอบพร�อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิิ�ทางิการเรียนประจิำาวิัชา 

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

สือ่ประจําตวัครู ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

ม.1-3
พระพ�ทธศาสนา หนาท่ีพลเมอืงเศรษฐศาสตร ภมิูศาสตรประวติัศาสตร

แบบวัดและบันทึกผลการเร�ยนรู
เคร้�องม้อวััดผลสัมฤทึธ์ิ ใชุ�เปนหลักฐานให�คร้ประกอบ

การรายงานผลสัมฤทึธ์ิทึางการเรียน

•  แบบทดสอบเน�นการคิดประจิำาหน่วัยและท�ายเล่มเพ่ือวััดผลสัมฤทธิิ�

•  ใช�เป็นหลักฐานรองิรับการประเมินคุณภาพผ้�เรียนจิาก สมศ.

ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

แบบฝกหัดทักษะการคิด

สังคมศึกษา
เสริมสรางทึักษะการคิดขั�นส้ง 

ผานกระบวนการคิดที่หลากหลาย

ใหผูเรียนนำาไปประยุกติ์ใชุ�ในชีวิตประจําวัน

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม

แบบฝกเนนทักษะการคิดวิเคราะห 

โดยยกตัวอยางสถานการณตาง ๆ รอบตัว

ฝกใหผูเรียนขยันคิด ชางสังเกต แกปญหาได

ทาทายการทําโจทย

หลากหลายรูปแบบ

หนังสือเร�ยน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน สื่อฝกทักษะ
ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

กลุ่่�มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ม.4-ม.6

แบบฝกสมรรถนะและการคิด 
•  เน�นการคิด วิัเคราะห์ แก�ปญหา เปนไปติามธรรมชุาติิวิัชุา

•  กิจิกรรม Active learning ให�ผ้�เรียนได�ลงิมือปฏิิบัติผ่านกิจิกรรม

•  พัฒนาทักษะการคิดวิัเคราะห์ แก�ปัญหาโดยใช�กระบวันการ

   ทางิภ้มิศาสตร์ เช่ือมโยงิส่้ชีวิัตประจิำาวััน (สาระการเรียนร้�ภ้มิศาสตร์)

•  มีข�อสอบพร�อมแบบบันทึกผลสัมฤทธิิ�ทางิการเรียนประจิำาวิัชา 

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

สือ่ประจําตวัครู ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

ม.4-6 (ชวงชั้น)
พระพ�ทธศาสนา หนาที่พลเมือง

เศรษฐศาสตร

ภูมิศาสตร

ประวติัศาสตรไทย ประวตัศิาสตรสากล

แบบวัดและบันทึกผลการเร�ยนรู
•  เคร้�องม้อวััดผลสัมฤทึธ์ิ ใชุ�เปนหลักฐานให�คร้ประกอบ

   การรายงานผลสัมฤทึธ์ิทึางการเรียน

•  แบบทดสอบเน�นการคิดประจิำาหน่วัยและท�ายเล่มเพ่ือวััดผลสัมฤทธิิ�

•  ใช�เป็นหลักฐานรองิรับการประเมินคุณภาพผ้�เรียนจิาก สมศ.

คูมือกิจกรรม+อุปกรณการสอน
ทําตามไดงาย นักเรียนไดปฏิบัติจริง

อธิบายประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ในทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

อธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปทางประชากร
การเปลี่ยนแปลงประชากร และลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต

1. หนังสือคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
    Active Learning (สําหรับครูในการวางแผนการสอน)
2. สื่อดิจิทัลประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู
   • Offl ine Application คูมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู
     แบบ Interactive CD
   • Resources แหลงรวบรวมสื่อประกอบการเรียนรู
     ประกอบดวยใบงาน เเบบทดสอบ เเละเเบบประเมิน
   •  Twig สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น
   •  UC (Universal Curriculum)  
      บทเรียนและแบบฝกหัดในรูปแบบ Interactive CD
3. เเบบวัดเเละบันทึกผลการเรียนรูพรอมเฉลย
   หนังสืออานเสริม (3-5 เลม)
4. อุปกรณจัดกิจกรรม

สื่อการจัดกิจกรรมการเร�ยนรู ชุด

ครบ จบ
ในกลองเดียว

ปญหามลพ�ษ
ประชากรโลก

สื่อการเร�ยนรูที่ประกอบภายในชุดกิจกรรม

ชุด HOTS Social แบบฝกฯ ทักษะการคิด สังคมศึกษา



กิจิกรรม/แบบวััดฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

หนังิสือกิจิกรรม รายวิัชาเพ่ิมเติม หน�าทีึ�พลเม้อง
ไพฑ้ีรย์ และคณะ

2133174 79 2233179 79 2333200 79
หนังิสือกิจิกรรม รายวิัชาพ้ืนฐาน ประวััติิศาสติร์

กนก และคณะ
2133173 82 2233178 82 2333199 82

แบบปฏิิบัติกิจิกรรม อาเซียนศึกษา
สมเกียรติ และคณะ

2133167 50 2233172 50 2333193 50
แบบวััดฯ หน�าทีึ�พลเม้อง

วััธินีย์วัรรณ และคณะ
2133162 45 2233167 45 2333188 48

แบบวััดฯ เศรษฐศาสติร์
นครรัฐ และคณะ

2133166 45 2233171 45 2333192 48
แบบวััดฯ ภ้มิศาสติร์                   
(ผ้�แต่งิ ม.1 นครรัฐ และคณะ, ผ้�แต่งิ ม.2 และ ม.3 ระวิัวัรรณ - มโนธิรรม)

2133181 45 2233186 45 2333209 45
แบบวััดฯ พระพุทึธศาสนา

สุรภา และคณะ
2133163 45 2233168 45 2333189 48

แบบวััดฯ ประวััติิศาสติร์
วัรรัตน์ และคณะ

2133164 45 2233169 45 2333190 48

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกสมรรถนะฯ พระพุทึธศาสนา            
วัรวุัฒิ และคณะ

2133176 60 2233181 60 2333202 60
แบบฝึึกสมรรถนะฯ หน�าทีึ�พลเม้อง               

สุคนธ์ิ - วิัชุดา  
2133177 54 2233182 54 2333203 54

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ประวััติิศาสติร์               
สุคนธ์ิ - พิชัย

2133180 58 2233185 58 2333208 58
แบบฝึึกสมรรถนะฯ เศรษฐศาสติร์                

ภาณุภัทร และคณะ
2133178 54 2233183 54 2333204 54

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ภ้มิศาสติร์                     
(ผ้�แต่งิ ม.1 ลักขณา นิยม, ผ้�แต่งิ ม.2 และ ม.3 ลักขณา และคณะ)

2133179 50 2233184 50 2333205 50

สมฐ. ภ้มิศาสติร์ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

สมฐ. ภ้มิศาสติร์        
(ผ้�แต่งิ ม.1 วัรวุัฒิ - ภาณุภัทร, ผ้�แต่งิ ม.2 ดร.สุธิาทิพย์ - วิัทยา)

2133172 79 2233177 79 2333198 79

ที่ รหัส รายการ ผ้�แต่งิ ราคา จิำานวันเล่ม ราคา

1 3053002 Aksorn Thailand ATLAS วิัโรจิน์ และคณะ 320
2 3053003 Aksorn Asean ATLAS Aksorn Map Project 300
3 2053001 World ATLAS New Version Aksorn Map Project 290
4 3053004 Aksorn World Geography Atlas Aksorn Map Project 295

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

24 25

แผนที�เลำ่ม ATLAS

แผนที�เลุ่�ม ATLAS

กลุ่่�มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

แผนที่เลม ATLAS

ม.1-ม.3

Aksorn Thailand ATLAS

Aksorn ASEAN ATLAS

World ATLAS New Version

World Geography ATLAS

นำาเสนอข�อม้ลของิประเทศไทย
ครอบคลุมท้ังิด�านภ้มิศาสตร์เศรษฐกิจิ 
สังิคม ประวััติศาสตร์ ในร้ปแบบของิแผนท่ี

นำาเสนอภาพรวัมของิภ้มิภาคและ
ประเทศในเอเชียตะวัันออกเฉีัยงิใต� 
ครอบคลุมทุกด�าน และเช่ือมโยงิ
ส่้ประชาคมอาเซีิยน

แผนที่เล่ม วั่าด�วัยเรื่องิราวัของิโลก
และลักษณะทางิกายภาพของิแต่ละ
ภ้มิภาคต่างิ ๆ ทัว่ัโลก เช่น ภ้มิประเทศ, 
ภ้มิอากาศ, ธิรณีวัิทยา,  อุตุนิยมวัิทยา,  
ปรากฏิการณ์ธิรรมชาติและประวัตัศิาสตร์ 

นำาเสนอข�อม้ลภ้มิศาสตร์กายภาพ 
ครอบคลุมทุกภ้มิภาคท่ัวัโลก 
ออกแบบและจัิดทำาด�วัยระบบ GIS 
แผนท่ีขนาดใหญ่หน�าค่้ 
ให�รายละเอียดเป็นภาษาไทยครบถ�วัน

ส่�อยกระดัับการเรียนร้� ภ้มิศาสตร์

มุงเนน



ชุุด ส้�อบ้รณาการกระบวันการเรียนร้� สมบ้รณ์แบบ ติามร้ปแบบการสอน Problem Solving Method 

ส่ือการเรียนการสอนท่ีมุ่งิเน�นการลงิมือปฏิิบัติด�วัยและส่ือหลากมิติ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนร้�สำาหรับศตวัรรษท่ี 21 

ชื่อผ้�แต่งิ : อักษร อินสไปร์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย ระดัับชัื่�น รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 ชุด LearnPlus Social เรื่องิ การแบ่งิเขตเวัลาโลก อักษร อินสไปร์ ม.1 9003001 5,300
2 ชุด LearnPlus Social เรื่องิ ภัยธิรรมชาติ อักษร อินสไปร์ ม.1 9003002 4,800
3 ชุด LearnPlus Social เรื่องิ ปัญหามลพิษ อักษร อินสไปร์ ม.2 9003003 5,300
4 ชุด LearnPlus Social เรื่องิ การปรับตัวัและการตั้งิถิ่นฐาน อักษร อินสไปร์ ม.2 9003004 5,000
5 ชุด LearnPlus Social เรื่องิ ประชากรโลก อักษร อินสไปร์ ม.3 9003005 5,000
6 ชุด LearnPlus Social เรื่องิ ระบบสภาพอากาศ อักษร อินสไปร์ ม.3 9003006 5,300

ชุุด ชีุวิัติดีงามติามคำาพ่อสอน

ปล้กฝัึงิการทำาดีและการดำาเนินชีวิัตตามแนวัพระราชดำาริของิพระบาทสมเด็จิพระปรมินทรมหาภ้มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ชื่อผ้�แต่งิ : ประอรพิชญ์ คัจิฉัวััฒนา, กรกฤษณ์ พรอินทร์, ปรางิฤทัย ใจิสุทธิิ

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1
สื่อส่งิเสริมกระบวันการเรียนร้� ชุด ชีวัิตดีงิามตามคำาพ่อสอน ระดับมัธิยมศึกษา 

(สื่อประจิำาห�องิเรียน)
อักษร อินสไปร์ 8023146 2,150

2
ชุด หนังิสือและแบบวััด ชีวัิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องิเล่าจิากนักเรียนทุน 

(สื่อประจิำาตัวันักเรียน)
อักษร อินสไปร์ 8023149 575

3 ชุด หนังิสือและแบบวััด ของิขวััญจิากพ่อ...ชีวัิตพอเพียงิ (สื่อประจิำาตัวันักเรียน) อักษร อินสไปร์ 8023150 575

Active Reader ชุุด สรรพ์สาระของโลก

สารพันเร่ืองิน่าร้� เร่ืองิเร�นลับควัามพิศวังิ และมหัศจิรรย์เร่ืองิราวัต่างิๆ ท่ีเกิดข้ึนบนโลกใบน้ี ในร้ปแบบหนังิสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ชื่อผ้�แต่งิ : อักษร อินสไปร์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 Active Reader ร้�รอบควัามลับของิโลก 1 อักษร อินสไปร์ 7073007 500
2 Active Reader ร้�รอบควัามลับของิโลก 2 อักษร อินสไปร์ 7073008 500
3 Active Reader สิ่งิมหัศจิรรย์ของิโลก อักษร อินสไปร์ 7073009 500
4 Active Reader ยอดบุคคลสำาคัญของิโลก 1 อักษร อินสไปร์ 7073010 500
5 Active Reader ยอดบุคคลสำาคัญของิโลก 2 อักษร อินสไปร์ 7073011 500
6 Active Reader ร้�รอบเหตุการณ์สำาคัญ อักษร อินสไปร์ 7073012 500

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

สมฐ. ภ้มิศาสติร์ ม.4-ม.6

รายการ
ม.4-6 (ช่�วิงชั่�น)

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

สมฐ. ภ้มิศาสติร์        
ระวิัวัรรณ และคณะ

3033022 90

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

กิจิกรรม/แบบวััดฯ ม.4-ม.6

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบวััดฯ พระพุทึธศาสนา
ไพฑ้ีรย์ และคณะ

3433006 55 3533003 55 3633003 55

รายการ
ม.4-6 (ช่�วิงชั่�น)

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบวััดฯ หน�าทีึ�พลเม้อง
วีัระชัย - นราธิิป

3033010 55

แบบวััดฯ เศรษฐศาสติร์
วีัระชัย - ไชยพศ

3033013 55

แบบวััดฯ ภ้มิศาสติร์                                   
ระวิัวัรรณ - และคณะ

3033021 55

แบบวััดฯ ประวััติิศาสติร์ไทึย
ชลภ้มิ - พิชัย

3033011 55

แบบวััดฯ ประวััติิศาสติร์สากล
ธัินยพงิศ์ - ต�นประวััติ�

3033012 55

หนังิสือกิจิกรรม รายวิัชาเพ่ิมเติม หน�าทีึ�พลเม้อง 1-2
สุพัตรา - ลม้ลเพชร

3033008 85

หนังิสือกิจิกรรม รายวิัชาเพ่ิมเติม หน�าทีึ�พลเม้อง 3-4
วิัชุดา และคณะ

3033009 85

หนังิสือกิจิกรรม รายวิัชาพ้ืนฐาน ประวััติิศาสติร์ไทึย
ดร.ศิริพร และคณะ

3033007 85

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ม.4-ม.6

รายการ
ม.4-6 (ช่�วิงชั่�น)

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกสมรรถนะฯ พระพุทึธศาสนา                
ปรางิฤทัย ใจิสุทธิิ

3033015 68

แบบฝึึกสมรรถนะฯ หน�าทีึ�พลเม้อง                 
นราธิิป - ไตรรัตน์

3033016 68

แบบฝึึกสมรรถนะฯ เศรษฐศาสติร์                   
ภาณุภัทร - พันธ์ุิวัดี

3033019 68

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ภ้มิศาสติร์                       
วัรวุัฒิ - ภาณุภัทร 

3033020 65

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ประวััติิศาสติร์ไทึย             
วิัทยา - สุทธิิ

3033017 68

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ประวััติิศาสติร์สากล           
ธิราดล - ศุภลักษณ์

3033018 68

26 27

กลุ่่�มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ม.4-ม.6 ส่�อยกระดัับการเรียนร้� สังคมศึกษาฯ



สื่อยกระดับการเร�ยนรู ม.1-ม.3

28 29

Interactive
    Software

Interactive
    Software

แผนการสอน แผนการสอนค่้ม้อคร้ ค่้ม้อคร้ข�อสอบ ข�อสอบPowerPoint
และ Audio

PowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอน ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย เฉลย

กลุ่่�มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 กลุ่่�มสาระฯ ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน

สื่อฯ ภาษาอังกฤษ SPARK
สื่อฯ ภาษาอังกฤษ Upload

สื่อฯ ภาษาอังกฤษ Upstream

สื่อฯ ภาษาอังกฤษ
Team Up in English

สื่อฯ ภาษาอังกฤษ Access

สื่อฝกทักษะ
สื่อฝกทักษะ

ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด

และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

แบบฝกหัด SPARK
แบบฝกหัด Upload

แบบฝกหัด Upstream

แบบฝกหัด TEAM  UP

แบบฝกหัด ACCESS

แบบฝกไวยากรณ Extra Access

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

ส่ือประจําตวัครู ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

ส่ือประจําตวัครู ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 

ตอยอดการเร�ยนรูจากหนังสือเร�ยนและแบบฝกหัด เพ�่อเพ�่มศักยภาพทางภาษา

เร�ยนรู ไวยากรณ เสร�มสมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพ�่อการสื่อสารและเพ�่มคะแนนสอบ

หนังสือเสร�มหลักการใชภาษา และโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษครบ 
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

ใช�ควับค่้กับหนังิสือเรียนฝึึกฝึนคำาศัพท์และไวัยากรณ์



Active Reader ชุุด ยอดนิทึานของโลกนิทึานภาพ 2 ภาษา

เสริมทักษะการอ่าน เพ่ิมเติมควัามร้� ด�วัยคำาศัพท์ภาษาอังิกฤษ จิากสุดยอดนิทานอมตะของิโลก ในร้ปแบบหนังิสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ช่ือผ้�แต่งิ : อักษร อินสไปร์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 Active Reader สโนวั์ไวัท์กับคนแคระทั้งิเจิ็ด อักษร อินสไปร์ 7072024 500
2 Active Reader เจิ�าหญิงิหงิส์ขาวั อักษร อินสไปร์ 7072025 500
3 Active Reader หน้น�อยกับเสือจิอมเจิ�าเล่ห์ อักษร อินสไปร์ 7072026 500
4 Active Reader เงิือกน�อยผ้�อาภัพ อักษร อินสไปร์ 7072027 500
5 Active Reader หน้น�อยหมวักแดงิ อักษร อินสไปร์ 7072028 500

แบบฝึึกหัด ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกหัด SPARK                                       
Virginia - Jenny

2132238 88 2232200 88 2332170 88

แบบฝึึกหัด ACCESS                                    
Virginia - Jenny

2132236 60 2232199 68 2332171 74

แบบฝึึกไวัยากรณ์ Extra ACCESS                     
Virginia - Jenny

2132237 130 2232201 135 2332172 140

แบบฝึึกหัด TEAM UP IN ENGLISH (ฉับับ อญ.)  
ม.1-ม.2 Smith et al., ม.3 Moore et al.

2132240 65 2232203 65 2332177 65

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

แบบฝึึกหัด ม.4-ม.6

รายการ
ม.4 ม.5 ม.6

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกหัด Upload                                   
Virginia - Jenny

3432006 62 3532006 62 3632009 62
แบบฝึึกหัด Upstream                                 

Virginia - Jenny
3432005 60 3532005 68 3632006 72

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

30 31

ม.1-ม.3

• ใชุ�ควับค้่กับหนังส้อเรียน เพื่อช่วัยคร้  ในการสอน

  และจิัดกิจิกรรมในห�องิเรียนมาพร�อมเฉัลย Audio 

  เกมทายปัญหา คลิปวัิดีโอ และที่สำาคัญ รวับรวัมคำาศัพท์

  พร�อม Audio ให�คร้และนักเรียน

ตัวอยางคลิปว�ดีโอ
Interactive Software

• เฉัลยและ Audio

• คำาศัพท์พร�อมภาพและเสียงิ

• คลิปวัิดีโอ

สื่อฯ ภาษาอังิกฤษ SPARK  ม. 1 - ม. 3

สื่อฯ ภาษาอังิกฤษ Upload    ม.4 - ม.6

• เกมมากมาย

Interactive
    Software

IWB

โปรแกรมผ้�ชุ่วัยคร้
ชุ่วัยในการสอนภาษาองักฤษ 
ง่าย สนุก สะดวัก สบาย 
เพียงแค่ Click

ส่�อยกระดัับการเรียนร้� ภาษาอังกฤษ

กลุ่่�มสาระฯ

กลุ่่�มสาระฯ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6



Active Reader ชุุด ยอดนิทึานของโลกนิทึานภาพ 2 ภาษา

เสริมทักษะการอ่าน เพ่ิมเติมควัามร้� ด�วัยคำาศัพท์ภาษาอังิกฤษ จิากสุดยอดนิทานอมตะของิโลก ในร้ปแบบหนังิสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ชื่อผ้�แต่งิ : อักษร อินสไปร์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

6 Active Reader พิน็อคคิโอ อักษร อินสไปร์ 7072029 500
7 Active Reader ถั่วัวัิเศษกับกลิ่นหอม อักษร อินสไปร์ 7072030 500
8 Active Reader หน้น�อยธิัมเบลินา อักษร อินสไปร์ 7072031 500
9 Active Reader เจิ�าหญิงินิทรา อักษร อินสไปร์ 7072032 500
10 Active Reader เจิ�าชายกบ อักษร อินสไปร์ 7072033 500
11 Active Reader ล้กเป็ดขี้เหร่ อักษร อินสไปร์ 7072035 500
12 Active Reader ล้กหม้สามตัวั อักษร อินสไปร์ 7072036 500
13 Active Reader จิอมวัานรยอดอิทธิิฤทธิิ� อักษร อินสไปร์ 7072037 500
14 Active Reader อาลีบาบากับโจิรสี่สิบคน อักษร อินสไปร์ 7072038 500
15 Active Reader เจิ�าชายกับขอทาน อักษร อินสไปร์ 7072039 500
16 Active Reader ซิินเดอเรลลา อักษร อินสไปร์ 7072040 500
17 Active Reader จิักรพรรดิผ้�โงิ่เขลา อักษร อินสไปร์ 7072041 500

หนังส้อสำาหรับพัฒนาทัึกษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ Easy Reader ชุุด นวันิยายคลาสสิกอมติะโลก

ชื่อผ้�แต่งิ : Johann Wyss, Jules Verne

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 The Swiss Family Robinson อักษร อินสไปร์ 8022009 90
2 Around the World in Eighty Days อักษร อินสไปร์ 8022002 125

ชุื่ดั English for Today Grammar and Usage 
เสริมพ้ืนฐานหลักไวัยากรณ์ภาษาอังิกฤษอย่างิครบถ�วันและตรงิตามหลักส้ตร ครบถ�วันเข�าใจิง่ิาย และครอบคลุมหลักการใช�ภาษาท้ังิหลักไวัยากรณ์ คำา วัลี 

สำานวัน เพ่ือการส่ือสารอย่างิถ้กต�องิและม่ันใจิ

ชื่อผ้�แต่งิ : ดร. สามารถ สัมพันธิารักษ์

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 English for Today Grammar and Usage 1 อักษร อินสไปร์ 9122063 185
2 English for Today Grammar and Usage 2 อักษร อินสไปร์ 9122064 165
3 English for Today Grammar and Usage 3 อักษร อินสไปร์ 9122065 135

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

แบบปฏิบัติิ/แบบวััดฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบปฏิิบัติกิจิกรรม การงานอาชีุพ
วัรรณี - ปัณณวััฒน์

2137006 40 2237006 40 2337025 38

แบบวััดฯ การงานอาชีุพ
มนตรี และคณะ

2137005 45 2237005 45 2337027 45

   

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

32 33

ส่�อยกระดัับการเรียนร้� ภาษาอังกฤษ
หนังสือเร�ยน รายว�ชาพ�้นฐาน

แผนการสอน ค่้ม้อคร้ ข�อสอบPowerPoint
และ Audio

ตัวอยางสื่อประกอบการสอนเฉลย

กลุ่่�มสาระฯ การงานอาชี่พ ม.1-ม.3

หนังสือเร�ยน การงานอาชีพ

สื่อฝกทักษะ
ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิด
และชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

แบบปฏิบัติกิจกรรม การงานอาชีพ
•  เน�นฝึึกทักษะกระบวันการทำางิานอย่างิเป็นระบบ แก�ไขปัญหาผ่านกิจิกรรม

•  ออกแบบช้ินงิานให�ผ้�เรียนได�ลงิมือปฏิิบัติสร�างิช้ินงิานระหว่ัางิเรียน

   ตามบริบทของิโรงิเรียนและท�องิถ่ิน 

•  สามารถต่อยอดควัามคิด เพ่ือสร�างิสรรค์ช้ินงิานนำาไปใช�ในชีวิัตประจิำาวััน

   และเป็นอาชีพได� 

•  เสนอแนะกิจิกรรมสร�างิช้ินงิานเพ่ือเป็นแนวัทางิในการจัิดการเรียนการสอน

   ก่อนลงิมือทำาโครงิงิาน

แบบวัดและบันทึกผลฯ
•  วััดประเมินผลทึ�ายหน่วัย และประเมินจิบวิัชุา

•  เคร้�องม้อวััดผลสัมฤทึธ์ิ ใชุ�เปนหลักฐานให�คร้

   ประกอบการรายงานผลสัมฤทึธ์ิทึางการเรียน

•  แบบทดสอบประจิำาหน่วัยและท�ายเล่ม เน�นการคิด

   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิิ�ของิผ้�เรียน

•  ใช�เป็นหลักฐานรองิรับการประเมินคุณภาพผ้�เรียน

   จิาก สมศ.

แจกฟรี
เฉพาะครูผูสอน

ส่ือประจําตวัครู ลดภาระครู
ชวยเตร�ยมการสอน
ใชงานงาย 



สื่อยกระดับการเร�ยนรู ม.1-ม.3

แบบวััดและบันทึึกผลฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบวััดฯ สุขศึกษา
ธิงิชัย หวัลถึงิ

2134044 48 2234047 48 2334042 48

แบบฝึึกสมรรถนะฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบฝึึกสมรรถนะฯ สุขศึกษา                        
พรสุข - สมฤดี

2134043 54 2234046 54 2334041 54

สมฐ. สุขศึกษา ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

สมฐ. สุขศึกษา
สุชาดา วังิษ์ใหญ่

2134040 88 2234043 88 2334038 88

   

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

แบบปฏิบัติิ/แบบวััดฯ ม.1-ม.3

รายการ
ม.1 ม.2 ม.3

รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน รหััส ราคา จำำานวน รวมเงิิน

แบบปฏิิบัติกิจิกรรม ทัึศนศิลป                        
ธิำารงิศักดิ� และคณะ

2135005 48 2235005 48 2335005 48

แบบปฏิิบัติกิจิกรรม ดนติรี - นาฏศิลป              
ดร.อนรรฆ - ฐิตาภรณ์

2135006 48 2235006 48 2335006 48

แบบวััดฯ ทัึศนศิลป
ธิำารงิศักดิ� - เกษมรัสมิ�

2135003 48 2235003 48 2335003 48

แบบวััดฯ ดนติรี - นาฏศิลป
สุพร - ฐิตาภรณ์

2135004 48 2235004 48 2335004 48

   

รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

กลุ่่�มสาระฯ ศิลุ่ปะ ม.1-ม.3

หนังส้อสร�างเสริมการเติิบโติอย่างมีคุณภาพ ชุุด เรียนร้�ส่้วััยแรกรุ่น

หนังิสือเสริมควัามร้�ท่ีรวับรวัมเร่ืองิราวัการเตรียมควัามพร�อมส่้วััยรุ่นท่ีสามารถนำามาใช�ได�ในชีวิัตประจิำาวััน

ชื่อผ้�แต่งิ : Felicia Law                                 ผ้�แปล : อารัมภ์ เอี่ยมละออ

             Felicia Law และ Other Compilers   ผ้�แปล : วัรกร สวััสดิพรรณ

             Rosemary Catolfi  Salvoni             ผ้�แปล : นันท์ชนก คามชิตานนท์
             Helen Greathead                         ผ้�แปล : ทวัีพร บุราคร

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 ร้�ทันภัยวััยแรกรุ่น อักษร อินสไปร์ 8624002 105
2 กินอย้่ให�ด้ดี อักษร อินสไปร์ 8624003 105
3 สวัยหล่อสมวััย อักษร อินสไปร์ 8624005 105
4 อารมณ์ดีร้�สึกดี อักษร อินสไปร์ 8124006 105

หนังส้อสร�างเสริมการเติิบโติอย่างมีคุณภาพ ชุุด เรียนร้�ส่้วััยแรกรุ่น

หนังิสือเสริมควัามร้�ท่ีรวับรวัมหลักการออกกำาลังิกายหรือเล่นกีฬา ท่ีสามารถนำามาฝึึกปฏิิบัติตามได�อย่างิถ้กวิัธีิ 

ชื่อผ้�แต่งิ : ศาสตราจิารย์ ดร.ถนอมวังิศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 

ลำำาดัับ ช่ื่�อสินค้า จัำดัจำำาหัน่ายโดัย รหััสสินค้า ราคา จำำานวน รวมเงิิน

1 ออกกำาลังิกายสลายโรคภัย อักษร อินสไปร์ 8124006 175
รวัมเงิิน

ลด...............%

ยอดสุทธิิ

34 35

สื่อฝกทักษะ ฝก ทบทวนความรู เพ�่มทักษะการคิดและชวยยกระดับผลการเร�ยนใหดีข�้น

ม.1-ม.3กลุ่่�มสาระฯ  ส่ขศึกษา

แบบวัดและบันทึกผลฯแบบฝกสมรรถนะและการคิด

ออกกำาลังิกายสลายโรคภัย ร้�ทันภัยวััยแรกรุ่น สวัยหล่อสมวััยกินอย้่ให�ด้ดี อารมณ์ดีร้�สึกดี

ส่�อยกระดัับการเรียนร้� ส่ขศึกษา
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