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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

 สรุปราคาหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563  
  

   ราคาหนังสือและเอกสารประกอบการสอนที่นักเรียนต้องจ่ายเพิ่ม มีรายละเอียดดังนี้   

 

ก าหนดการจ าหน่ายหนังสือและสมุด 
 

ช่วงที่ 1 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จ าหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จ าหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. 

ช่วงที่ 2 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (วันเปิดเทอม) 

จ าหน่ายหนังสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 เริ่มเวลาประมาณ 08.45 น. 
 

ขอความกรุณาทุกท่าน จัดเตรียมเงินใหต้รงตามจ านวนที่แจ้งในตารางด้านบน 
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

ระดับชั้น ห้อง หลักสูตร ราคาหนังสือและเอกสาร (บาท) หมายเหตุ 

ม.1 
1/1 – 1/3 คู่ขนาน 2,171 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 2 

1/4 – 1/6 ปกติ 2,021 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 3 

ม.2 
2/1 – 2/3 คู่ขนาน 2,166 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 4 

2/4 – 2/6 ปกติ 1,991 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 5 

ม.3 
3/1 – 3/3 คู่ขนาน 1,453 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 6 

3/4 – 3/6 ปกติ 1,278 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 7 

ม.4 

4/1 วมว. 1,620 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 8 

4/2 – 4/3 คู่ขนาน 1,620 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 8 

4/4 – 4/6 ปกติ (สายวิทย์) 1,636 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 9 

4/4 – 4/6 ปกติ (สายศิลป์) 1,383 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 10 

ม.5 

5/1 วมว. 1,645 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 11 

5/2 – 5/3 คู่ขนาน 1,576 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 12 

5/4 – 5/6 ปกติ (สายวิทย์) 1,665 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 13 

5/4 – 5/6 ปกติ (สายศิลป์) 888 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 14 

ม.6 

6/1 วมว. 794 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 15 

6/2 – 6/3 คู่ขนาน 937 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 16 

6/4 – 6/6 ปกติ (สายวิทย์) 975 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 17 

6/4 – 6/6 ปกติ (สายศิลป์) 724 ดูรายการหนังสือ ในหน้า 18 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.1/1 - 1/3 (หลักสูตรคู่ขนาน) 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 วิวิธภาษา ม.1 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.1 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
4 คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 จุฬา ฟรี 
5 Talent 1: Student's book (พ้ืนฐาน) Cambridge 325 
6 Talent 1: Workbook with online practice (พ้ืนฐาน) Cambridge 289 
7 Smart Choice 1: SB with online practice (3ed.) Oxford 470 
8 Smart Choice 1: WB with access download (3ed.) Oxford 240 
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 2 จุฬา ฟรี 
11 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 1  จุฬา ฟรี 
12 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม. 1 จุฬา ฟรี 
13 สุขศึกษา ม.1 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
14 ส 21101 สังคมศึกษา 1 อ.ณฐมน   94 
15 ส 21102 สังคมศึกษา 2 อ.ณฐมน   105 
16 ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 อ.ดร.ลัดดาวัลย์ 87 
17 ส 21202 ประวัติศาสตร์เอเชีย 1 อ.ดร.ลัดดาวัลย์  85 
18 น 21101 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   38 
19 น 21102 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   35 
20 ท 21101 แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย  1 อ.กานต์ธิดา   75 
21 ท 21102 แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย  2 อ.กานต์ธิดา   45 
22 ท 21201 ภาษากับการค้นคว้า  1 อ.ปานทิพย์   55 
23 ท 21202 ภาษากับการค้นคว้า  2 อ.ปานทิพย์   53 
24 ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 อ.เสาวลักษณ์   50 
25 ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 อ.เสาวลักษณ์   43 
26 ศ 21101 ศิลปกรรม 1 (ดนตรีสากล) อ.ดร.จิตติวิทย์  42 
27 ศ 21102 ศิลปกรรม 2 (ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย) อ.ดร.พัชรินทร์ 40 

รวมทั้งสิ้น 2,171 
 

ม.1 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.1/4 - 1/6 (หลักสูตรปกต)ิ 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 วิวิธภาษา ม.1 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.1 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
4 คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 จุฬา ฟรี 
5 Talent 1: Student's book (พ้ืนฐาน) Cambridge 325 
6 Talent 1: Workbook with online practice (พ้ืนฐาน) Cambridge 289 
7 Ventures 1: Student's book (3ed.) Cambridge 295 
8 Ventures 1: Workbook (3ed.) Cambridge 265 
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 2 จุฬา ฟรี 
11 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 1  จุฬา ฟรี 
12 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม. 1 จุฬา ฟรี 
13 สุขศึกษา ม.1 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
14 ส 21101 สังคมศึกษา 1 อ.ณฐมน   94 
15 ส 21102 สังคมศึกษา 2 อ.ณฐมน   105 
16 ส 21103 ประวัติศาสตร์ 1 อ.ดร.ลัดดาวัลย์  87 
17 ส 21202 ประวัติศาสตร์เอเชีย 1 อ.ดร.ลัดดาวัลย์  85 
18 น 21101 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   38 
19 น 21102 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   35 
20 ท 21101 แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย  1 อ.กานต์ธิดา   75 
21 ท 21102 แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาไทย  2 อ.กานต์ธิดา   45 
22 ท 21201 ภาษากับการค้นคว้า  1 อ.ปานทิพย์   55 
23 ท 21202 ภาษากับการค้นคว้า  2 อ.ปานทิพย์  53 
24 ค 21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 อ.เสาวลักษณ์   50 
25 ค 21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 อ.เสาวลักษณ์  43 
26 ศ 21101 ศิลปกรรม 1 (ดนตรีสากล) อ.ดร.จิตติวิทย์   42 
27 ศ 21102 ศิลปกรรม 2 (ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย) อ.ดร.พัชรินทร์ 40 

รวมทั้งสิ้น 2,021 
 

ม.1 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.2/1 - 2/3 (หลักสูตรคู่ขนาน)  

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 วิวิธภาษา ม.2 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.2 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
4 คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 จุฬา ฟรี 
5 Talent 2: Student's book (พ้ืนฐาน) Cambridge 325 
6 Talent 2: Workbook with online practice (พ้ืนฐาน) Cambridge 289 
7 Smart Choice 2: SB with online practice (3ed.) Oxford 495 
8 Smart Choice 2: WB with access download (3ed.) Oxford 240 
9 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 2 จุฬา ฟรี 
10 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม. 2 จุฬา ฟรี 
11 สุขศึกษา ม.2 อจท. ฟรี 
12 ทัศนศิลป์ ม.2 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
13 ส 22101 สังคมศึกษา 3 อ.ลัดดา   ฟรี 
14 ส 22102 สังคมศึกษา 4 อ.ลัดดา   ฟรี 
15 ส 22103 ประวัติศาสตร์ 2 อ.ดร.ลัดดาวัลย์,อ.ลัดดา 59 
16 ส 22202 ประวัติศาสตร์เอเชีย 2 อ.ดร.ลัดดาวัลย์,อ.ลัดดา 59 
17 น 22101 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   35 
18 น 22102 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
19 ท 22201 เปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน  1 อ.เกรียง, อ.กานต์ธิดา 52 
20 ท 22202 เปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน  2 อ.เกรียง, อ.กานต์ธิดา 65 
21 ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 อ.วิภารัตน์   50 
22 ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 อ.วิภารัตน์   65 
23 ค 22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 อ.อักขราวุธ 54 
24 ค 22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 อ.อักขราวุธ 53 
25 ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 อ.พิชา  153 
26 ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 อ.พิชา  172 

รวมทั้งสิ้น 2,166 
 

 

ม.2 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.2/4 - 2/6 (หลักสูตรปกต)ิ 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 วิวิธภาษา ม.2 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.2 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
4 คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 จุฬา ฟรี 
5 Talent 2: Student's book (พ้ืนฐาน) Cambridge 325 
6 Talent 2: Workbook with online practice (พ้ืนฐาน) Cambridge 289 
7 Ventures 2: Student's book (3ed.) Cambridge 295 
8 Ventures 2: Workbook (3ed.) Cambridge 265 
9 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 2 จุฬา ฟรี 
10 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม. 2 จุฬา ฟรี 
11 สุขศึกษา ม.2 อจท. ฟรี 
12 ทัศนศิลป์ ม.2 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
13 ส 22101 สังคมศึกษา 3 อ.ลัดดา   ฟรี 
14 ส 22102 สังคมศึกษา 4 อ.ลัดดา   ฟรี 
15 ส 22103 ประวัติศาสตร์ 2 อ.ดร.ลัดดาวัลย์,อ.ลัดดา 59 
16 ส 22202 ประวัติศาสตร์เอเชีย 2 อ.ดร.ลัดดาวัลย์,อ.ลัดดา 59 
17 น 22101 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   35 
18 น 22102 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
19 ท 22201 เปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน  1 อ.เกรียง, อ.กานต์ธิดา 52 
20 ท 22202 เปิดโลกความรู้ด้วยการอ่าน  2 อ.เกรียง, อ.กานต์ธิดา 65 
21 ค 22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 อ.วิภารัตน์  50 
22 ค 22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 อ.วิภารัตน์  65 
23 ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 อ.อักขราวุธ 54 
24 ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 อ.อักขราวุธ 53 
25 ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 อ.พิชา   153 
26 ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 อ.พิชา   172 

รวมทั้งสิ้น 1,991 
 

 

ม.2 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.3/1 - 3/3 (หลักสูตรคู่ขนาน) 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 วิวิธภาษา ม.3 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.3 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
4 คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 อจท. ฟรี 
6 Talent 3: Student's book (พ้ืนฐาน) Cambridge 325 
7 Smart Choice 3: SB with online practice (3ed.) Oxford 495 
8 Smart Choice 3: WB with access download (3ed.) Oxford 240 
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 3 เล่ม 1 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 3 เล่ม 2 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
11 สุขศึกษา ม.3 อจท. ฟรี 
12 ทัศนศิลป์ ม.3 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
13 ท 23101 และ ท 23102 การฟัง การดู  การพูด วรรณคดีและวรรณกรรม อ.ปานทิพย์   ฟรี 
14 ท 23101 ภาษาไทย 5  และ ท 23102 ภาษาไทย 6  อ.ธิดารัตน์   57 
15 ท 23201 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 1 อ.ชญานิศวร์   65 
16 ท 23202 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 2 อ.ชญานิศวร์   75 
17 น 23101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   34 
18 น 23102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   29 
19 ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 อ.มงคล   53 
20 ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 อ.มงคล   42 
21 ส 23103 ประวัติศาสตร์ 3 อ.อนุรักษ์   ฟรี 
22 ศ 23101 ศิลปกรรม 5 (ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน) อ.ดร.พัชรินทร์ 38 

รวมทั้งสิ้น 1,453 
 

 

 

 

 

 

ม.3 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.3/4 - 3/6 (หลักสูตรปกติ) 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 วิวิธภาษา ม.3 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.3 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
4 คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3 อจท. ฟรี 
6 Talent 3: Student's book (พ้ืนฐาน) Cambridge 325 
7 Ventures 3: Student's book (3ed.) Cambridge 295 
8 Ventures 3: Workbook (3ed.) Cambridge 265 
9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 3 เล่ม 1 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
10 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม. 3 เล่ม 2 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
11 สุขศึกษา ม.3 อจท. ฟรี 
12 ทัศนศิลป์ ม.3 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
13 ท 23101 และ ท 23102 การฟัง การดู  การพูด วรรณคดีและวรรณกรรม อ.ปานทิพย์   ฟรี 
14 ท 23101 ภาษาไทย 5  และ ท 23102 ภาษาไทย 6  อ.ธิดารัตน์   57 
15 ท 23201 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 1 อ.ชญานิศวร์   65 
16 ท 23202 ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ 2 อ.ชญานิศวร์   75 
17 น 23101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   34 
18 น 23102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   29 
19 ค 23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 อ.มงคล   53 

20 ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 อ.มงคล   42 

21 ส 23103 ประวัติศาสตร์ 3 อ.อนุรักษ์   ฟรี 

22 ศ 23101 ศิลปกรรม 5 (ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน) อ.ดร.พัชรินทร์ 38 

รวมทั้งสิ้น 1,278 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.4/1 (หลักสูตร วมว.) และ ม.4/2 – 4/3 (หลักสูตรคู่ขนาน) 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.4 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.4 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม ม.4-6 อจท. ฟรี 
4 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 อจท. ฟรี 
5 พระพุทธศาสนา ม.4 อจท. ฟรี 
6 CAM.ENG. Prepare! 5: Student's book (2ed.) Cambridge 459 
7 CAM.ENG. Prepare! 5: Workbook W audio download (2ed.) Cambridge 389 
8 Skillful L&S 1: SB+Digital SB pack (2ed.) Macmillan 399 
9 ฟิสิกส์ เล่ม 1  จุฬา 77 
10 ฟิสิกส์ เล่ม 2 จุฬา 97 
11 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุฬา ฟรี 
12 ชีววิทยา เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
13 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
14 เคมี เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
15 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.4  จุฬา ฟรี 
16 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม. 4 จุฬา ฟรี 
17 สุขศึกษา ม.4 อจท. ฟรี 
18 ดนตรี ม.4 อจท. ฟรี 
19 งานธุกิจ ม.4-6 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
20 ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
21 ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
22 ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 กลุ่มสาระฯ คณิต 87 
23 ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 กลุ่มสาระฯ คณิต 89 
24 น 31101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   23 
25 น 31102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
26 ศ 31102 ศิลปกรรม 4 (ดนตรี - นาฏศิลป์พื้นบ้าน) อ.ดร.พัชรินทร์ ฟรี 

รวมทั้งสิ้น 1,620 
 

 

ม.4 



9 
 

รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.4/4 – 4/6 (หลักสูตรปกติ) ที่เลือกเรียนสายวิทย์ 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.4 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.4 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม ม.4-6 อจท. ฟรี 
4 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 อจท. ฟรี 
5 พระพุทธศาสนา ม.4 อจท. ฟรี 
6 CAM.ENG. Prepare! 5: Student's book (2ed.) Cambridge 459 
7 CAM.ENG. Prepare! 5: Workbook W audio download (2ed.) Cambridge 389 
8 Unlock List&Speak 1: SB with online WB pack (2ed.) Cambridge 429 
9 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1  จุฬา ฟรี 
10 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 จุฬา 83 
11 ฟิสิกส์ เล่ม 1  จุฬา 77 
12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จุฬา ฟรี 
13 ชีววิทยา เล่ม 1  จุฬา ฟรี 
14 เคมี เล่ม 1  จุฬา ฟรี 
15 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4  จุฬา ฟรี 
16 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม. 4 จุฬา ฟรี 
17 สุขศึกษา ม.4 อจท. ฟรี 
18 ดนตรี ม.4 อจท. ฟรี 
19 งานธุกิจ ม.4-6 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
20 ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
21 ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
22 ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 กลุ่มสาระฯ คณิต 87 
23 ค 31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 กลุ่มสาระฯ คณิต 89 
24 น 31101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   23 
25 น 31102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา  ฟรี 
26 ศ 31102 ศิลปกรรม 4 (ดนตรี - นาฏศิลป์พื้นบ้าน) อ.ดร.พัชรินทร์ ฟรี 

รวมทั้งสิ้น 1,636 
 

 

ม.4 



10 
 

รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.4/4 – 4/6 (หลักสูตรปกติ) ที่เลือกเรียนสายศิลป์ 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.4 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.4 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด ารงชีวิตในสังคม ม.4-6 อจท. ฟรี 
4 ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-6 อจท. ฟรี 
5 พระพุทธศาสนา ม.4 อจท. ฟรี 
6 CAM.ENG. Prepare! 5: Student's book (2ed.) Cambridge 459 
7 CAM.ENG. Prepare! 5: Workbook W audio download (2ed.) Cambridge 389 
8 Unlock List&Speak 1: SB with online WB pack (2ed.) Cambridge 429 
9 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1  จุฬา ฟรี 
10 วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 จุฬา 83 
11 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  จุฬา ฟรี 
12 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4  จุฬา ฟรี 
13 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม. 4 จุฬา ฟรี 
14 สุขศึกษา ม.4 อจท. ฟรี 
15 ดนตรี ม.4 อจท. ฟรี 
16 งานธุกิจ ม.4-6 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
17 ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
18 ค 31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
19 น 31101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา  23 
20 น 31102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา  ฟรี 
21 ศ 31102 ศิลปกรรม 4 (ดนตรี - นาฏศิลป์พื้นบ้าน) อ.ดร.พัชรินทร์ ฟรี 

รวมทั้งสิ้น 1,383 
 

 

 

 

 

 

 

ม.4 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.5/1 (หลักสูตร วมว.) 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 อจท. ฟรี 
4 ภูมิศาสตร์ ม.4-6 อจท. ฟรี 
5 พระพุทธศาสนา ม.5 อจท. ฟรี 
6 ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 อจท. ฟรี 
7 CAM.ENG. Prepare! 6: Student's book (2ed.) Cambridge 459 
8 Skillful L&S 2: SB+Digital SB pack (2ed.) Macmillan 399 
9 ฟิสิกส์ เล่ม 3  จุฬา 99 
10 ฟิสิกส์ เล่ม 4  จุฬา 101 
11 ชีววิทยา เล่ม 2 จุฬา 80 
12 ชีววิทยา เล่ม 3  จุฬา 86 
13 เคมี เล่ม 2  จุฬา 62 
14 เคมี เล่ม 3  จุฬา 59 
15 เคมี เล่ม 4 จุฬา 59 
16 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6  จุฬา ฟรี 
17 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1  จุฬา ฟรี 
18 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 2 จุฬา ฟรี 
19 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 3  จุฬา 42 
20 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4 จุฬา ฟรี 
21 สุขศึกษา ม.5 อจท. ฟรี 
22 ทัศนศิลป์ ม.5 อจท. ฟรี 
23 ดนตรี ม.5 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
24 ท 32101 ภาษาไทย 3 อ.ธิดารัตน์, อ.กานต์ธิดา ฟรี 
25 ท 32102 ภาษาไทย 4 อ.ธิดารัตน์, อ.กานต์ธิดา ฟรี 
26 น 32101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
27 น 32102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
28 ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
29 ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 กลุ่มสาระฯ คณิต 69 
30 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 อ.นิตยา  73 
31 ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 กลุ่มสาระฯ คณิต 57 

รวมทั้งสิ้น 1,645 
 

ม.5 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.5/2 – 5/3 (หลักสูตรคู่ขนาน)  

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 อจท. ฟรี 
4 ภูมิศาสตร์ ม.4-6 อจท. ฟรี 
5 พระพุทธศาสนา ม.5 อจท. ฟรี 
6 ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 อจท. ฟรี 
7 CAM.ENG. Prepare! 6: Student's book (2ed.) Cambridge 459 
8 Skillful L&S 2: SB+Digital SB pack (2ed.) Macmillan 399 
9 ฟิสิกส์ เล่ม 3  จุฬา 99 
10 ฟิสิกส์ เล่ม 4  จุฬา 101 
11 ชีววิทยา เล่ม 2  จุฬา 80 
12 ชีววิทยา เล่ม 4  จุฬา 74 
13 เคมี เล่ม 2  จุฬา 62 
14 เคมี เล่ม 3  จุฬา 59 
15 เคมี เล่ม 4  จุฬา 59 
16 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6  จุฬา ฟรี 
17 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1  จุฬา ฟรี 
18 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 2  จุฬา ฟรี 
19 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 3  จุฬา 42 
20 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4  จุฬา ฟรี 
21 สุขศึกษา ม.5 อจท. ฟรี 
22 ทัศนศิลป์ ม.5 อจท. ฟรี 
23 ดนตรี ม.5 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
24 ท 32101 ภาษาไทย 3 อ.ธิดารัตน์ , อ.กานต์ธิดา ฟรี 
25 ท 32102 ภาษาไทย 4 อ.ธิดารัตน์ , อ.กานต์ธิดา ฟรี 
26 น 32101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
27 น 32102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
28 ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
29 ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 กลุ่มสาระฯ คณิต 69 
30 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 อ.นิตยา  73 

รวมทั้งสิ้น 1,576 
 

 

ม.5 



13 
 

รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.5/4 – 5/6 (หลักสูตรปกติ) ที่เลือกเรียนสายวิทย์ 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 อจท. ฟรี 
4 ภูมิศาสตร์ ม.4-6 อจท. ฟรี 
5 พระพุทธศาสนา ม.5 อจท. ฟรี 
6 ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 อจท. ฟรี 
7 CAM.ENG. Prepare! 6: Student's book (2ed.) Cambridge 459 
8 Unlock List&Speak 2: SB with online WB pack (2ed.) Cambridge 429 
9 ฟิสิกส์ เล่ม 2  จุฬา 97 
10 ฟิสิกส์ เล่ม 3  จุฬา 99 
11 ชีววิทยา เล่ม 3  จุฬา 86 
12 ชีววิทยา เล่ม 4  จุฬา 74 
13 เคมี เล่ม 2  จุฬา 62 
14 เคมี เล่ม 3 จุฬา 59 
15 เคมี เล่ม 4  จุฬา 59 
16 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6  จุฬา ฟรี 
17 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 1 จุฬา ฟรี 
18 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 2  จุฬา ฟรี 
19 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 3  จุฬา 42 
20 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เล่ม 4  จุฬา ฟรี 
21 สุขศึกษา ม.5 อจท. ฟรี 
22 ทัศนศิลป์ ม.5 อจท. ฟรี 
23 ดนตรี ม.5 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
24 ท 32101 ภาษาไทย 3 อ.ธิดารัตน์ , อ.กานต์ธิดา ฟรี 
25 ท 32102 ภาษาไทย 4 อ.ธิดารัตน์ , อ.กานต์ธิดา ฟรี 
26 น 32101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
27 น 32102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
28 ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 
29 ค 32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 กลุ่มสาระฯ คณิต 69 
30 ค 32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 อ.นิตยา  73 
31 ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 กลุ่มสาระฯ คณิต 57 

รวมทั้งสิ้น 1,665 
 

ม.5 



14 
 

รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.5/4 – 5/6 (หลักสูตรปกติ) ที่เลือกเรียนสายศิลป์ 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 อจท. ฟรี 
4 ภูมิศาสตร์ ม.4-6 อจท. ฟรี 
5 พระพุทธศาสนา ม.5 อจท. ฟรี 
6 ประวัติศาสตร์สากล ม.4-6 อจท. ฟรี 
7 CAM.ENG. Prepare! 6: Student's book (2ed.) Cambridge 459 
8 Unlock List&Speak 2: SB with online WB pack (2ed.) Cambridge 429 
9 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.6  จุฬา ฟรี 
10 สุขศึกษา ม.5 อจท. ฟรี 
11 ทัศนศิลป์ ม.5 อจท. ฟรี 
12 ดนตรี ม.5 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
13 ท 32101 ภาษาไทย 3 อ.ธิดารัตน์ , อ.กานต์ธิดา ฟรี 
14 ท 32102 ภาษาไทย 4 อ.ธิดารัตน์ , อ.กานต์ธิดา ฟรี 
15 น 32101 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
16 น 32102 กิจกรรมแนะแนว อ.ภนิดา   ฟรี 
17 ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 กลุ่มสาระฯ คณิต ฟรี 

รวมทั้งสิ้น 888 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.5 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.6/1 (หลักสูตร วมว.)  

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 พระพุทธศาสนา ม.6 อจท. ฟรี 
4 Ventures Transitions: Student's book Cambridge 295 
5 Unlock Read&Write 3: SB with online WB pack (2ed.) Cambridge 429 
6 ฟิสิกส์ เล่ม 5  องค์การค้า สกสค. ฟรี 
7 ฟิสิกส์ เล่ม 6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
8 เคมี เล่ม 5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
9 เคมี เล่ม 6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
10 สุขศึกษา ม.6 อจท. ฟรี 
11 ทัศนศิลป์ ม.6 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
12 ท 33101 และ ท 33102 ภาษาเพ่ือพัฒนาการคิด อ.ชญานิศวร์   ฟรี 
13 ท 33101 และ ท 33102 วรรณคดีและวรรณกรรม อ.ชญานิศวร์   ฟรี 
14 น 33101 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
15 น 33102 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
16 ศ 33101 ศิลปกรรม 5 (ดนตรี–นาฏศิลป์) อ.ดร.พัชรินทร์ ฟรี 
17 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 อ.นนทิช, อ.นิตยา 70 

รวมทั้งสิ้น 794 
 

 

 

 

 

 

 

 

ม.6 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.6/2 – 6/3 (หลักสูตรคู่ขนาน) 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 พระพุทธศาสนา ม.6 อจท. ฟรี 
4 Ventures Transitions: Student's book Cambridge 295 
5 Unlock Read&Write 3: SB with online WB pack (2ed.) Cambridge 429 
6 ฟิสิกส์ เล่ม 5 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
7 ฟิสิกส์ เล่ม 6  องค์การค้า สกสค. ฟรี 
8 ชีววิทยา เล่ม 3  จุฬา 86 
9 ชีววิทยา เล่ม 5  องค์การค้า สกสค. ฟรี 
10 เคมี เล่ม 5  องค์การค้า สกสค. ฟรี 
11 เคมี เล่ม 6  องค์การค้า สกสค. ฟรี 
12 สุขศึกษา ม.6 อจท. ฟรี 
13 ทัศนศิลป์ ม.6 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
14 ท 33101 และ ท 33102 ภาษาเพ่ือพัฒนาการคิด อ.ชญานิศวร์   ฟรี 
15 ท 33101 และ ท 33102 วรรณคดีและวรรณกรรม อ.ชญานิศวร์   ฟรี 
16 น 33101 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
17 น 33102 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
18 ศ 33101 ศิลปกรรม 5 (ดนตรี – นาฏศิลป์) อ.ดร.พัชรินทร์ ฟรี 
19 ค 33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 กลุ่มสาระฯ คณิต 57 
20 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 อ.นนทิช, อ.นิตยา 70 

รวมทั้งสิ้น 937 
 

 

 

 

 

 

ม.6 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.6/4 – 6/6 (หลักสูตรปกติ) ที่เลือกเรียนสายวิทย์ 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 พระพุทธศาสนา ม.6 อจท. ฟรี 
4 Ventures Transitions: Student's book Cambridge 295 
5 Unlock Read&Write 4: SB with online WB pack (2ed.) Cambridge 429 
6 ฟิสิกส์ เล่ม 4  จุฬา 101 
7 ฟิสิกส์ เล่ม 5  องค์การค้า สกสค. ฟรี 
8 ชีววิทยา เล่ม 2  จุฬา 80 
9 ชีววิทยา เล่ม 5  องค์การค้า สกสค. ฟรี 
10 เคมี เล่ม 5  องค์การค้า สกสค. ฟรี 
11 เคมี เล่ม 6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
12 สุขศึกษา ม.6 อจท. ฟรี 
13 ทัศนศิลป์ ม.6 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
14 ท 33101 และ ท 33102 ภาษาเพ่ือพัฒนาการคิด อ.ชญานิศวร์   ฟรี 
15 ท 33101 และ ท 33102 วรรณคดีและวรรณกรรม อ.ชญานิศวร์   ฟรี 
16 น 33101 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
17 น 33102 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
18 ศ 33101 ศิลปกรรม 5 (ดนตรี – นาฏศิลป์) อ.ดร.พัชรินทร์ ฟรี 
19 ค 33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 อ.นนทิช, อ.นิตยา 70 

รวมทั้งสิ้น 975 
 

 

 

 

 

 

ม.6 
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รายการหนังสือและเอกสารประกอบการสอน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 

รายการหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการสอน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ห้อง ม.6/4 – 6/6 (หลักสูตรปกติ) ที่เลือกเรียนสายศิลป์ 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา 
1 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ม.6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
2 วรรณคดีวิจักษ์ ม.6 องค์การค้า สกสค. ฟรี 
3 พระพุทธศาสนา ม.6 อจท. ฟรี 
4 Ventures Transitions: Student's book Cambridge 295 
5 Unlock Read&Write 4: SB with online WB pack (2ed.) Cambridge 429 
6 สุขศึกษา ม.6 อจท. ฟรี 
7 ทัศนศิลป์ ม.6 อจท. ฟรี 

ชื่อเอกสารประกอบการสอน ผู้แต่ง ราคา 
8 ท 33101 และ ท 33102 ภาษาเพ่ือพัฒนาการคิด อ.ชญานิศวร์   ฟรี 
9 ท 33101 และ ท 33102 วรรณคดีและวรรณกรรม อ.ชญานิศวร์   ฟรี 
10 น 33101 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
11 น 33102 กิจกรรมแนะแนว อ.ผาณิต   ฟรี 
12 ศ 33101 ศิลปกรรม 5 (ดนตรี – นาฏศิลป์) อ.ดร.พัชรินทร์ ฟรี 

รวมทั้งสิ้น 724 
 

ม.6 


