
 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนสุราษฎรธาน ี
เรื่อง  การจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโนบายการสนับสนุนคาใชจายในการจดัการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ 

----------------------- 
 ดวยโรงเรียนสุราษฎรธานีโดยผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานีไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับ
การพัสดุ มีความประสงคจะจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโนบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2560  โดยวิธีพิเศษ จํานวน 116 รายการ ตามรายการดังตอไปนี้ 

1. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.1   จํานวน  21   รายการ 
2. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.2   จํานวน  18   รายการ 
3. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.3   จํานวน  19   รายการ 
4. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.4   จํานวน  22   รายการ 
5. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.5   จํานวน  19   รายการ 
6. หนังสือเรียน ระดับชั้น ม.6   จํานวน  17   รายการ 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว  
2. เปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนรายชื่อแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ           

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียนสุราษฎรธานี     

ณ วันประกาศการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

5. ผูเสนอราคาจะตองจัดชุดหนังสือเรียน โดยแยกเปนรายบุคคล 

 กําหนดยื่นซองเสนอราคา วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระหวางเวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ สํานักงานกลุม
บริหารงานงบประมาณ อาคาร 6 และ กําหนดเปดซองเสนอราคาในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560  ตั้งแตเวลา 10.30 น. 
ณ หองประพุทธรักษา อาคาร 6 เปนตนไป 

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารไดที่สํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎรธานี  ถ.ดอนนก  อ.เมือง  
จ.สุราษฎรธานี ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ หมายเลขโทรศัพท 0-7727-2300 ตอ 601,608 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  
(www.st.ac.th) 

ประกาศ  ณ วันที ่16 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

(นายพิสิษฐ   ศักดา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี 



 
รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2560 แนบทายประกาศ 

 

ชั้น กลุม ชื่อหนังสือ สนพ. ผูเรียบเรียง จํานวนเลม 

ม.1 ภาษาไทย หลักภาษาและการใชภาษา ม.1 อจท. นางฟองจันทร  สุขยิ่ง และคณะ 480 

วรรณคดีวิจักษ ม.1 สกสค. สพฐ. 480 
คณิตศาสตร คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.1 เลม 1  สกสค. สสวท. 420 

คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.1 เลม ๒ สกสค. สสวท. 420 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) ม.1 เลม 1 สกสค. สสวท. 285 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) ม.1 เลม 2 สกสค. สสวท. 285 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร (พื้นฐาน) ม.1  พว. นางสาวพิมพพันธ  เดชะคุปต และคณะ 420 

ของเลนเชิงวิทยาศาสตร (เพิ่มเติม) สกสค. สสวท. 150 

วิทยาศาสตรกับความงาม (เพิ่มเติม) สกสค. สสวท. 150 
สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1 อจท. นายกระมล  ทองธรรมชาติ และคณะ 480 

ประวัติศาสตร ม.1 อจท. นายณรงค พวงพิศ และนายวุฒิชัย มูลศิลป 480 

พระพุทธศาสนา ม.1 อจท. นายวิทย  วิศทเวทย และนายเสฐียรพงษ  วรรณปก 480 

สุขศึกษา สุขศึกษา ม.1 อจท. นางสาวพรสุข  หุนนิรันดร และคณะ 480 
ศิลปะ ทัศนศิลป ม.1 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 480 

ดนตรี-นาฏศิลป ม.1 อจท. นางสุมนมาลย นิ่มเนติพันธ และคณะ 480 
การงานอาชีพฯ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลม 1  สกสค. สสวท. 480 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลม 2  สกสค. สสวท. 480 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลม 3  สกสค. สสวท. 480 

งานบาน (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 อจท. นางวรรณี   วงศพานิชย 480 

งานประดิษฐ (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3 อจท. นางวรรณี   วงศพานิชย 480 

ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ Messages 1 พว. Diana  Goodey และ Noel  Goodey 420 
 



 
รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2560 แนบทายประกาศ 

 

ชั้น กลุม ชื่อหนังสือ สนพ. ผูเรียบเรียง จํานวนเลม 

ม.2 ภาษาไทย หลักภาษาและการใชภาษา ม.2 อจท. นางฟองจันทร สุขยิ่ง และคณะ 461 

วรรณคดีวิจักษ ม.2 สกสค สพฐ. 461 
คณิตศาสตร คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.2 เลม 1  สกสค. สสวท. 411 

คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.2 เลม 2 สกสค. สสวท. 411 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) ม.2 เลม 1 สกสค. สสวท. 282 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) ม.2 เลม 2 สกสค. สสวท. 282 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 3 เลม 1 สกสค. สสวท. 411 

วิทยาศาสตร 4 เลม 2 สกสค. สสวท. 411 

สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร (เพิ่มเติม) สกสค. สสวท. 80 
สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.2 อจท. นายกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 461 

ประวัติศาสตร ม.2 อจท. นายณรงค พวงพิศ และนายวฒุชิัย  มูลศิลป 461 

พระพุทธศาสนา ม.2 อจท. นายวิทย  วิศทเวทย และนายเสฐียรพงษ  วรรณปก 461 
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.2 อจท. นางสาวพรสุข  หุนนิรันดร และคณะ 411 
ศิลปะ ทัศนศิลป ม.2 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 461 

ดนตรี-นาฏศิลป ม.2 อจท. นางสุมนมาลย นิ่มเนติพันธ และคณะ 461 
การงานอาชีพฯ งานเกษตร (พืช) (เพิ่มเติม) ม.1-ม.3  อจท. นายชนะ  วันหนุน 461 

งานธุรกิจ (เพ่ิมเติม) ม.1-ม.3 แม็ค นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ 461 
ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ Messages 2 พว. Diana  Goodey และ Noel  Goodey 411 

 

 

 



 

รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา 2560 แนบทายประกาศ 

ชั้น กลุม ชื่อหนังสือ สนพ. ผูเรียบเรียง จํานวนเลม 

ม.3 ภาษาไทย หลักภาษาและการใชภาษา ม.3 อจท. นางฟองจันทร สุขยิ่ง และคณะ 471 

วรรณคดีวิจักษ ม.3 สกสค สพฐ. 471 
คณิตศาสตร คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.3 เลม 1 สกสค. สสวท. 417 

คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.3 เลม 2 สกสค. สสวท. 417 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) ม.3 เลม 1 สกสค. สสวท. 286 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) ม.3 เลม 2 สกสค. สสวท. 286 
วิทยาศาสตร วิทยาศาสตร 5 เลม 1 สกสค. สสวท. 417 

วิทยาศาสตร 6 เลม 1 สกสค. สสวท. 417 

พลังงานทดแทนกับการใชประโยชน สกสค. สสวท. 130 

เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม สกสค. สสวท. 70 
สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 อจท. นายกระมล ทองธรรมชาติและคณะ 471 

ประวัติศาสตร ม.3 อจท. นายณรงค พวงพิศ และคณะ 471 

พระพุทธศาสนา ม.3  อจท. นายวิทย  วิศทเวทย และนายเสฐียรพงษ  วรรณปก 471 
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.3 อจท. นางสาวพรสุข  หุนนิรันดรและคณะ 417 
ศิลปะ ทัศนศิลป ม.3 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 471 

ดนตรี-นาฏศิลป ม.3 อจท. นางสุมนมาลย นิ่มเนติพันธ และคณะ 471 
การงานอาชีพฯ งานชาง (เพิ่มเติม) ม.1-3 แม็ค นายสันทัด  สุทธิพงศ และนายมงคล  นันยา 471 

การออกแบบและเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) สกสค. สสวท. 30 
ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ Messages 3 พว. Diana  Goodey และ Noel  Goodey 417 

 
 

 



รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2560 แนบทายประกาศ 
 

ชั้น กลุม ชื่อหนังสือ สนพ. ผูเรียบเรียง จํานวนเลม 

ม.4 ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ ม.4 สกสค กระทรวงศึกษาธิการ 495 

หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.4 พว. นางสาวนาวินี  หลําประเสริฐ และคณะ 495 
คณิตศาสตร คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.4 เลม 1 สกสค. สสวท. 495 

คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.4 เลม 2 สกสค. สสวท. 495 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) เลม 1 สกสค. สสวท. 365 

คณิตศาสตร (เพิ่มเติม) เลม 2 สกสค. สสวท. 365 
วิทยาศาสตร เคมี (เพิ่มเติม) เลม 1 สกสค. สสวท. 30 

เคมี (เพิ่มเติม) เลม 2 สกสค. สสวท. 30 

เคมี (เพิ่มเติม) ม.4-6 เลม 1 อจท. นายพงศธร  นันทธเนศ  และคณะ 210 

เคมี (เพิ่มเติม) ม.4-6 เลม 2 อจท. นายพงศธร  นันทธเนศ  และคณะ 210 

ชีววิทยา (เพ่ิมเติม) ม.4-6 เลม 1 อจท. 
ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ และนางสาวเกศทิพย อิศรางกูร ณ 
อยธยา 285 

ดวงดาวและโลกของเรา ม.4-6 สกสค. สสวท. 210 
สังคมศึกษา หนาที่พลเมืองฯ ม.4-6 อจท. นายกระมล ทองธรรมชาติ และคณะ 495 

กฎหมายที่ประชาชนควรรู (เพิ่มเติม) ม.4-6 อจท. นางสุคนธ  สินธพานนท และนายไพศาล  ภูไพบูลย 495 

พระพุทธศาสนา ม.4 เลม 1 วพ. นายจรัส  พยัคฆราชศักดิ์ และคณะ 495 
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.4 อจท. นางสาวพรสุข  หุนนิรันดร และคณะ 495 
ศิลปะ ดนตรี ม.๔ อจท. นายสําเร็จ  คําโมง และคณะ 495 

นาฏศิลป ม.4 อจท. นางสุมนมาลย – นางสาวสุมนรตี  นิ่มเนติพันธ 495 

ทัศนศิลป ม.4 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 495 
การงานอาชีพฯ งานชางพื้นฐานอาชีพ (เพิ่มเติม) ม.๔-๖ วพ. นายอนนท  ศรีพิพัฒน และนางอรุณี ลิมศิริ 495 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4-6 สกสค. สสวท. 495 
ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ MegaGoal 4 ทวพ. Manuel dos Santos 495 

 



 
รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 ปการศึกษา 2560 แนบทายประกาศ 

 

ชั้น กลุม ชื่อหนังสือ สนพ. ผูเรียบเรียง จํานวนเลม 

ม.5 ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.5 อจท. นายภาสกร  เกิดออน และคณะ 476 

หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.5 พว. นางจิตตนิภา  ศรีไสย และคณะ 476 
วิทยาศาสตร เคมี (เพิ่มเติม) เลม 2 สกสค. สสวท. 274 

เคมี (เพิ่มเติม) เลม 3 สกสค. สสวท. 274 

เคมี (เพิ่มเติม) เลม 4 สกสค. สสวท. 30 

สารและสมบัติของสาร ม.4-6 พว. 
นายโรจนฤทธิ ์ โรจนธเนศ และนายจตุรงค  สุภาพ
พรอม 

202 

แรงและการเคลื่อนท่ีพลังงาน ม.4-6 พว. นายพัฒนชัย  จันทร 202 

โลก ดาราศาสตร และอวกาศ ม.4-6 สกสค. สสวท. 274 
สังคมศึกษา ภูมิศาสตร ม.4-6 อจท. นายวินัย  วีระวัฒนานนท และคณะ 476 

เศรษฐศาสตร ม.4-6 อจท. นายจรินทร  เทศวานิช และคณะ 476 

พระพุทธศาสนา ม.5 อจท. นายวิทย  วิศทเวทย และนายเสฐียรพงษ  วรรณปก 476 
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.5 อจท. นางสาวพรสุข  หุนนิรันดร และคณะ 476 
ศิลปะ ดนตรี ม.5 อจท. นายสําเร็จ  คําโมง และคณะ 476 

นาฏศิลป ม.5 อจท. นางสุมนมาลย – นางสาวสุมนรตี  นิ่มเนติพันธ 476 

ทัศนศิลป ม.5 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 476 
การงานอาชีพฯ 

งานบาน (เพิ่มเติม) ม.4-6 อจท. 
นางวรรณ ี วงศวานิชย และนางวิริวรรณ  สรรพ
อาษา 

476 

งานธุรกิจ (เพ่ิมเติม) ม.4-6 แม็ค นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ 476 

งานเกษตร (พืช) เพิ่มเติม ม.4-6 อจท. นายสุวัฏ  สอนจันทร 476 
ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ MegaGoal 5 ทวพ. Manuel dos Santos และ Jill Korey O' Sullivan 476 

  



 
รายช่ือหนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2560 แนบทายประกาศ 

 

ชั้น กลุม ชื่อหนังสือ สนพ. ผูเรียบเรียง จํานวนเลม 

ม.6 ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ม.6 พว. นางจิตตนิภา  ศรีไสย 478 

หลักภาษาและการใชภาษาไทย ม.6 พว. นางจิตตนิภา  ศรีไสย และนางประนอม  วิบูลยพันธ 478 
คณิตศาสตร คณิตศาสตร (พื้นฐาน) ม.6 เลม 3 สกสค. สสวท. 478 
วิทยาศาสตร เคมี (เพิ่มเติม) ม.4-6 เลม 4 อจท. นายพงศธร  นันทธเนศ และคณะ 281 

เคมี (เพิ่มเติม) เลม 5 สกสค. สสวท. 281 

ชีววิทยา (เพ่ิมเติม) เลม 4 สกสค. สสวท. 281 

แรงและการเคลื่อนท่ีพลังงาน ม.4-6 พว. นายพัฒนชัย  จันทร 197 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม  
พว. นางพเยาว  ยินดีสุข  และคณะ 197 

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ม.4-6 
สังคมศึกษา ประวัติศาสตรไทย ม.4-6 อจท. นายณรงค  พวงพิศ และนายวุฒิชัย  มูลศิลป 478 

ประวัติศาสตรสากล ม.4-6 อจท. นายสัญชัย  สวังบุตร และคณะ 478 

พระพุทธศาสนา ม.6 อจท. นายวิทย  วิศทเวทย และนายเสฐียรพงษ  วรรณปก 478 
สุขศึกษา สุขศึกษา ม.6 อจท. นางสาวพรสุข  หุนนิรันดร และคณะ 478 
ศิลปะ ดนตรี ม.6 อจท. นายสําเร็จ  คําโมง และคณะ 478 

นาฏศิลป ม.6 อจท. นางสุมนมาลย – นางสาวสุมนรตี  นิ่มเนติพันธ 478 

ทัศนศิลป ม.6 อจท. นายสุชาติ เถาทอง และคณะ 478 
การงานอาชีพฯ งานธุรกิจ (เพิ่มเติม) ม.4-6 แม็ค นางมาลี  ดวงตาประเสริฐ 478 
ภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ MegaGoal 6 ทวพ. Manuel dos Santos และ Jill Korey O' Sullivan 478 

 

 


