
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
 ตามท่ีฝ่ายวิชาการ ได้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา              
ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียน 
1/2561  จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561  ดังนี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางเพ็ญศรี  บุญเดช      ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิตร  ยุพฤทธิ์     รองประธานกรรมการ  
3. นายเจนณรงค์  ภาระเวช      รองประธานกรรมการ 
4. นางอัจฉรา  เนินทราย     กรรมการ 
5. นางอารีวรรณ์  เมืองศรี     กรรมการ 
6. นางแสงจันทร์  ฝ่ายสิงห์     กรรมการ 
7. นางราตรี  ปราบพล     กรรมการ 
8. นายนคร  พงษ์สนิท      กรรมการ 
9. นายฉันชัย  มิระสิงห์     กรรมการ 
10. นายนรินทร์  มิระสิงห์      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
ก ากับดูแล จัดประชุม ให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการด าเนินการ 

2. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ ากลุ่มสาระ 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 

1. นางชนิดา  ทองทวี  ประธานกรรมการ 
2. นางอัมราวัลย์  แพงมา  กรรมการ 
3. นางบุญปัก  ศรีสุรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

     2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1. นายอัศวิน  แสนวงษ ์         ประธานกรรมการ 
  2. นางอนุชิดา  ภูมิแสน          กรรมการ 
  3. นางสาวิตรี  การินทร์          กรรมการและเลขานุการ 
       2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

 1. นางปรัชญ์ณรัตน์  พงษ์สนิท         ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเบญจมาศ   ดลสุข         กรรมการ 
 3. นางสาวสุภาพ  พิลาจันทร์         กรรมการและเลขานุการ 



        2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
1. นางดวงจันทร์  สวรรยาพานิช ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  เมืองภูงา  กรรมการ 
3. นางสาวสุดารักษ์  สัพโส  กรรมการและเลขานุการ 

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายอนวัช  มหาชัย  ประธานกรรมการ 
2. นายส าเริง  แผลงศร  กรรมการ 
3. นายอุรุพงษ์  ยาวะโนภาส  กรรมการและเลขานุการ 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
1. นางมิตรา มูลสาร  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอิสรีย์  อัญญโพธิ์  กรรมการ 
3. นางสาวอนัญญา  จ าปาวัลย์  กรรมการและเลขานุการ 

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1. นางสาววรฏิฐา  ชัยพฤกษามงคล ประธานกรรมการ 
2. นางพิมลรัตน์   จันดารักษ์ กรรมการ 
3. นางสาวปิยภรณ์  กุมภวา กรรมการและเลขานุการ 

2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
1. นางนภาภรณ์  อามาตย์มุลตรี ประธานกรรมการ 
2. นางศิริวรรณ  นานาค  กรรมการ 
3. นางจิตติมา  ไชยสังวล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

   จัดประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน/เพิ่มเติม
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
และมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของครูผู้สอนโดยให้เลือกจากทุกส านักพิมพ์ตามรายการในบัญชี
หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา มีเนื้อหาสาระยาก
ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน และมีผู้ขายไม่ต่ ากว่า 3 ราย โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ และน าส่งที่เลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินการตามข้อที่   3   ภายในวันที่   26   มีนาคม 2561  ตามแบบฟอร์มรายงานการ
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แนบท้ายค าสั่งนี้ 

3.   คณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงาน ประกอบด้วย 
 1. นางแสงจันทร์  ฝ่ายสิงห์ ประธานกรรมการ 
 2. นายฉันชัย  มิระสิงห์ กรรมการ 
 3. นางอัจฉรา  เนินทราย กรรมการ 
 4. นางอารีวรรณ์  เมืองศรี กรรมการ 
 5. นางราตรี  ปราบพล กรรมการ 
 6. นายค าเกิด   จันทร์สว่าง กรรมการ 
 7. นายนคร  พงษ์สนิท กรรมการ 
 8. นายนรินทร์   มิระสิงห์ กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ 
1. รวบรวมรายชื่อหนังสือเรียนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปรวบรวมน าเข้าท่ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน 



2. สรุปรายชื่อหนังสือเรียนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการประชุมของ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
สามัคคีวัฒนา  ทราบต่อไป 

3. ท าต้นฉบับรายชื่อหนังสือท้ังหมดส่งงานธุรการโรงเรียนน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือ 
ด าเนินการจัดซื้อต่อไป 

 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

 
 

(นายนรินทร์   มิระสิงห์) 
ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
ที่   30 /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
--------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนามีความประสงค์คัดเลือกหนังสือเรียน ตามนโยบาย 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2561  โดยพิจารณาจัดให้กับนักเรียนทุกคน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                  
รวม 8 กลุ่มสาระ และให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนาพุทธศักราช 
2552  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2555  และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้างราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 
ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นางเพ็ญศรี  บุญเดช      ประธานกรรมการ 
2. นางสมจิตร  ยุพฤทธิ์     รองประธานกรรมการ  
3. นายเจนณรงค์  ภาระเวช      รองประธานกรรมการ 
4. นางอัจฉรา  เนินทราย     กรรมการ 
5. นางอารีวรรณ์  เมืองศรี     กรรมการ 
6. นางแสงจันทร์  ฝ่ายสิงห์     กรรมการ 
7. นางราตรี  ปราบพล     กรรมการ 
8. นายนคร  พงษ์สนิท      กรรมการ 
9. นายฉันชัย  มิระสิงห์     กรรมการ 
10. นายนรินทร์  มิระสิงห์      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
ก ากับดูแล จัดประชุม ให้ค าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนคณะกรรมการด าเนินการ 

2. คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ ากลุ่มสาระ 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 

1. นางชนิดา  ทองทวี  ประธานกรรมการ 
2. นางอัมราวัลย์  แพงมา  กรรมการ 
3. นางบุญปัก  ศรีสุรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

         2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
  1. นายอัศวิน  แสนวงษ์         ประธานกรรมการ 
  2. นางอนุชิดา  ภูมิแสน          กรรมการ 
  3. นางสาวิตรี  การินทร์          กรรมการและเลขานุการ 



2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 1. นางปรัชญ์ณรัตน์  พงษ์สนิท         ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวเบญจมาศ   ดลสุข         กรรมการ 
 3. นางสาวสุภาพ  พิลาจันทร์         กรรมการและเลขานุการ 
        2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

1. นางดวงจันทร์  สวรรยาพานิช ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  เมืองภูงา  กรรมการ 
3. นางสาวสุดารักษ์  สัพโส  กรรมการและเลขานุการ 

2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วย 
1. นายอนวัช  มหาชัย  ประธานกรรมการ 
2. นายส าเริง  แผลงศร  กรรมการ 
3. นายอุรุพงษ์  ยาวะโนภาส  กรรมการและเลขานุการ 

2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประกอบด้วย 
1. นางมิตรา มูลสาร  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอิสรีย์  อัญญโพธิ์  กรรมการ 
3. นางสาวอนัญญา  จ าปาวัลย์  กรรมการและเลขานุการ 

2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
1. นางสาววรฏิฐา  ชัยพฤกษามงคล ประธานกรรมการ 
2. นางพิมลรัตน์   จันดารักษ์ กรรมการ 
3. นางสาวปิยภรณ์  กุมภวา กรรมการและเลขานุการ 

2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย 
1. นางนภาภรณ์  อามาตย์มุลตรี ประธานกรรมการ 
2. นางศิริวรรณ  นานาค  กรรมการ 
3. นางจิตติมา  ไชยสังวล  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

   จัดประชุมครูในกลุ่มสาระเพ่ือพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน/เพิ่มเติม
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
และมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของครูผู้สอนโดยให้เลือกจากทุกส านักพิมพ์ตามรายการในบัญชี
หนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเลือกหนังสือเรียนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา มีเนื้อหาสาระยาก
ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน และมีผู้ขายไม่ต่ ากว่า 3 ราย โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ และน าส่งที่เลขานุการ
คณะกรรมการด าเนินการตามข้อที่ 3  ภายในวันที่   26   มีนาคม 2561  ตามแบบฟอร์มรายงานการ
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แนบท้ายค าสั่งนี้ 
 

3.   คณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงาน ประกอบด้วย 
1. นางแสงจันทร์  ฝ่ายสิงห์     ประธานกรรมการ 
2. นายฉันชัย  มิระสิงห์     กรรมการ 
3. นางอัจฉรา  เนินทราย     กรรมการ 
4. นางอารีวรรณ์  เมืองศรี     กรรมการ 
5. นางราตรี  ปราบพล     กรรมการ 
6. นายค าเกิด   จันทร์สว่าง     กรรมการ 



7. นายนคร  พงษ์สนิท     กรรมการ 
8. นายนรินทร์   มิระสิงห์     กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้าที ่
1. รวบรวมรายชื่อหนังสือเรียนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสรุปรวบรวมน าเข้าท่ี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน 
2. สรุปรายชื่อหนังสือเรียนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการประชุมของ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียน และรายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
สามัคคีวัฒนา  ทราบต่อไป 

3. ท าต้นฉบับรายชื่อหนังสือท้ังหมดส่งงานธุรการโรงเรียนน าเสนอผู้อ านวยการเพ่ือ 
ด าเนินการจัดซื้อต่อไป 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการทุกประการโดยเคร่งครัด 
  
               สั่ง  ณ วันที่   13   มีนาคม   พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นางเพ็ญศรี  บุญเดช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง  รายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 
  ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่  30/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น คณะกรรมการและคณะครูกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้ภาษาไทยได้ร่วมกันพิจารณาหนังสือเรียนที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ตรงตาม
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของครูผู้สอนเรียบร้อย 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่
ระดับชั้

น 
ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 ป.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
2 ป.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
3 ป.1 แบบฝึก ทักษะภาษา 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
4 ป.1 แบบฝึก ทักษะภาษา 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
5 ป.2 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
6 ป.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
7 ป.2 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
8 ป.3 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
9 ป.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 

10 ป.3 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
11 ป.4 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
12 ป.4 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
13 ป.4 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
14 ป.5 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
15 ป.5 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
16 ป.5 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
17 ป.6 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย อจท. 

 
 
 
 
 
 



ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

18 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย หลักภาษาและการใช้
ภาษา 

อจท. 

19 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

อจท. 

20 ม.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
21 ม.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
22 ม.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
23 ม.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
24 ม.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
25 ม.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 

(นางชนิดา  ทองทวี) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

(นางอัมราวัลย์  แพงมา)          (นางบุญปัก  ศรีสุรัตน์) 
กรรมการ           กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง  รายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ปีการศึกษา 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 

ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่ 30/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561  นั้น คณะกรรมการและคณะกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ได้ร่วมกันพิจารณาหนังสือเรียนที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับและความสามารถของผู้เรียนแต่ละ
ระดับชั้น ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของ
ครูผู้สอนเรียบร้อย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
2 ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
3 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
4 ป.2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
5 ป.2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
6 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
7 ป.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
8 ป.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
9 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
10 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
11 ป.4 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สสวท เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
12 ป.4 แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
13 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
14 ป.5 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
15 ป.5 แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
16 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
17 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
18 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 
19 ม.2 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.2 อจท. 
20 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
21 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
22 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
23 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
24 ม.3 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.3 อจท. 
25 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
26 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
27 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
28 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นายอัศวิน  แสนวงษ์) 
ประธานกรรมการ 

 
 

(นางอนุชิดา  ภูมิแสน)         (นางสาวิตรี การินทร์) 
กรรมการ         กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง  รายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 

ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่ 30/2561   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561  นั้น คณะกรรมการและคณะครูกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันพิจารณาหนังสือเรียนที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
ผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการ
ของครูผู้สอนเรียบร้อย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 ป.1 แม่บทมาตรฐาน Smart NT วิทยาศาสตร์ ป.1 อจท. 
2 ป.2 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 (ศิริรัตน์  วงศ์ศิริ) อจท. 
3 ป.3 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.3 (ศิริรัตน์-ดร.รักซ้อน) อจท. 
4 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  (สสวท.) ล.1 กระทรวงศึกษาธิการ 
5 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  (สสวท.) ล.2 กระทรวงศึกษาธิการ 
6 ป.5 สื่อฯ แม่บทวิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์และคณะ) อจท. 
7 ป.6 สื่อฯ แม่บทวิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์และคณะ) อจท. 
8 ม.1 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 อจท. 
9 ม.2 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 อจท. 

10. ม.3 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3 อจท. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

(นางปรัชญ์ณรัตน์  พงษ์สนิท) 
ประธานกรรมการ 

 
(นางสาวเบญจมาศ  ดลสุข)    (นางสาวสุภาพ  พิลาจันทร์) 

กรรมการ         กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง  รายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          ปีการศึกษา 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 
  ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่  30/2561   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น คณะกรรมการและคณะครูกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ร่วมกันพิจารณาหนังสือเรียนที่มีความยากง่ายเหมาะสม                  
กับวัยและความสามารถของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ และมีเนื้อหาสาระ
ตรงตามความต้องการของครูผู้สอนเรียบร้อย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 
1 ป.1 สื่อฯ แม่บทมาตรฐานสังคมศึกษา อจท. 
2 ป.1 หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์ประวัติศาสตร์ เอมพันธ์ 
3 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2 แม็ค 
4 ป.3 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ป.3 (วุฒิชัย มูลศิลป์) อจท. 
5 ป.3 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (เยาวลักษณ์ 

และคณะ) 
อจท. 

6 ป.3 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ป.3 (กนกพร) อจท. 
7 ป.4 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 อจท. 
8 ป.4 หนังสือเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ อจท. 
9 ป.4 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง อจท. 

10 ป.5 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 
11 ป.5 หนังสือเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ อจท. 
12 ป.5 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง อจท. 
13 ป.6 ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ป.6 
พว. 

14 ป.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง พว. 
15 ป.6 หนังสือฝึกประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ไทย 6 เอมพันธ์ 

 
 
 
 



 

ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

16 ม.1 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 
17 ม.1 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 
18 ม.1 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พว. 
19 ม.2 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ อจท. 
20 ม.2 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 
21 ม.2 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 
22 ม.3 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 
23 ม.3 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 
24 ม.3 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางดวงจันทร์  สรรยาพานิช) 
ประธานกรรมการ 

 
 

(นางขนิษฐา  เมืองภูงา)     (นางสาวสุดารักษ์  สัพโส) 
   กรรมการ                                กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง    รายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 
  ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่ 30 /2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น คณะกรรมการและคณะครูกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ร่วมกันพิจารณาหนังสือเรียนที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและมีเนื้อหาสาระตรง
ตามความต้องการของครูผู้สอนเรียบร้อย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 
1 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา พว. 
2 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา อจท. 
3 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา อจท. 

    
    
    
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 

(นายอนวัช   มหาชัย) 
ประธานกรรมการ 

 
     (นายส าเริง  แผลงศร)     (นายอุรุพงษ์  ยาวะโนภาส) 

กรรมการ       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง รายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2561 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 
  ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่ 30/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561  นั้น คณะกรรมการและคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ได้ร่วมกันพิจารณาหนังสือเรียนที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียนแต่
ละระดับชั้นตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดและมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของ
ครูผู้สอนเรียบร้อยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ อจท. 
2 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ อจท. 

    
    
    
    
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางมิตรา  มูลสาร) 
ประธานกรรมการ 

 
 

(นางสาวอิสรีย์  อัญญโพธิ์)    (นางสาวอนัญญา  จ าปาวัลย์) 
กรรมการ          กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง   รายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                    
           ปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 

ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่ 30/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561  นั้น คณะกรรมการและคณะครูกลุ่มสาระ                    
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้ร่วมกันพิจารณาหนังสือเรียนที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และมีเนื้อหาสาระ
ตรงตามความต้องการของครูผู้สอนเรียบร้อย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 
1 ป.1 หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 เอมพันธ์ 
2 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 พว. 
3 ป.3 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (อัจฉรา) อจท. 
4 ป.5 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 อจท. 
5 ป.6 แม่บทมาตรฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 
6 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อจท. 
7 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 
8 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางสาววริฏฐา  ชัยพฤกษมงคล) 
ประธานกรรมการ 

 
(นางพิมลรัตน์  จันดารักษ์)     (นางสาวปิยภรณ์  กุมภวา) 

กรรมการ         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ .............  มีนาคม  2561 
เรื่อง   รายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการด าเนินการสรุปรวบรวมและรายงานผลการคัดเลือกหนังสือเรียน 
 
  ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่ 30  /2561   เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 นั้น คณะกรรมการและครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ร่วมกันพิจารณาหนังสือเรียนที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และมีเนื้อหาสาระ
ตรงตามความต้องการของครูผู้สอนเรียบร้อย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ที ่ ระดับชั้น ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 ป.1 แม่บทมาตรฐาน New Aha English อจท. 
2 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ New Say Hello แม็ค 
3 ป.2 แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาอังกฤษ New Say Hello แม็ค 
4 ป.3 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ  Grammar  Clever English 3 พว. 
5 ป.3 หนังสือเรียน New Express  English 3 พว. 
6 ป.4 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Express 4 พว. 
7 ป.5 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Express 5 พว. 
8 ป.5 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ  Grammar  Clever English 5 พว. 
9 ป.6 หนังสือเสริมภาษาอังกฤษ Grammar  Clever  English 6 พว. 

10 ป.6 หนังสือเรียน Express  English 6 พว. 
11 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 1 อจท. 
12 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 2 อจท. 
13 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 3 อจท. 

   
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
           (นางนภาภรณ์  อามาตย์มุลตรี)    
        ประธานกรรมการ 
 

(นางศิริวรรณ  นานาค)      (นางจิตติมา  ไชยสังวล) 
                 กรรมการ                       กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ.เมือง  จ.ยโสธร 
ที ่ ยส 52004.2/..............                                            วันที ่ ............. เมษายน  2561 
เรื่อง  รายงานการสรุปรวบรวมผลการคัดเลือกหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
 
  ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่  30/2561  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกหนังสือเรียน   ปีการศึกษา 2561  นั้น คณะกรรมการสรุปรวบรวมรายการหนังสือเรียน               
ที่มีความต้องการใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2561  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ที ่
ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

1 ป.1 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
2 ป.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
3 ป.1 แบบฝึก ทักษะภาษา 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
4 ป.1 แบบฝึก ทักษะภาษา 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
5 ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
6 ป.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
7 ป.1 แม่บทมาตรฐาน Smart NT วิทยาศาสตร์ ป.1 อจท. 
8 ป.1 สื่อฯ แม่บทมาตรฐานสังคมศึกษา อจท. 
9 ป.1 หนงัสือเสริมฝึกประสบการณ์ประวัติศาสตร์ เอมพันธ์ 

10 ป.1 หนังสือเสริมฝึกประสบการณ์การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 เอมพันธ์ 
11 ป.1 แม่บทมาตรฐาน New Aha English อจท. 
12 ป.2 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
13 ป.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
14 ป.2 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
15 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
16 ป.2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
17 ป.2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
18 ป.2 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.2 (ศิริรัตน์  วงศ์ศิริ) อจท. 
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ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

19 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2 แม็ค 
20 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2 พว. 
21 ป.2 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ New Say Hello แม็ค 
22 ป.2 แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาอังกฤษ New Say Hello แม็ค 
23 ป.3 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
24 ป.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
25 ป.3 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
26 ป.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
27 ป.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
28 ป.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
29 ป.3 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป.3 (ศิริรัตน์-ดร.รักซ้อน) อจท. 
30 ป.3 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ป.3 (วุฒิชัย มูลศิลป์) อจท. 
31 ป.3 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (เยาวลักษณ์ และคณะ) อจท. 
32 ป.3 หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง ป.3 (กนกพร) อจท. 
33 ป.3 หนังเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (อัจฉรา) อจท. 
34 ป.3 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  Grammar  Clever English 3 พว. 
35 ป.3 หนังสือเรียน New Express  English 3 พว. 
36 ป.4 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
37 ป.4 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
38 ป.4 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
39 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
40 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
41 ป.4 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สสวท เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
42 ป.4 แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
43 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  (สสวท.) เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
44 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ ป.4  (สสวท.) เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
45 ป.4 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 อจท. 
46 ป.4 หนังสือเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ อจท. 
47 ป.4 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง อจท. 
48 ป.4 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา พว. 

  



 

ที ่
ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

49 ป.4 หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Express 4 พว. 
50 ป.5 หนังสือเรียนภาษาไทย ภาษาพาที กระทรวงศึกษาธิการ 
51 ป.5 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีล าน า กระทรวงศึกษาธิการ 
52 ป.5 แบบฝึก ทักษะภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
53 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
54 ป.5 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
55 ป.5 แบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
56 ป.5 สื่อฯ แม่บทวิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์และคณะ) อจท. 
57 ป.5 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 
58 ป.5 หนังสือเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ อจท. 
59 ป.5 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง อจท. 
60 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา อจท. 
61 ป.5 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ อจท. 
62 ป.5 หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5 อจท. 
63 ป.5 หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Express 5 พว. 
64 ป.5 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ  Grammar  Clever English 5 พว. 
65 ป.6 แบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน ภาษาไทย อจท. 
66 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา อจท. 
67 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม อจท. 
68 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ 
69 ป.6 สื่อฯ แม่บทวิทยาศาสตร์ (เอกรินทร์และคณะ) อจท. 
70 ป.6 ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ป.6 
พว. 

71 ป.6 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง พว. 
72 ป.6 หนังสือฝึกประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ไทย 6 เอมพันธ์ 
73 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานสุขศึกษาและพลศึกษา อจท. 
74 ป.6 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ดนตรี-นาฏศิลป์ อจท. 
75 ป.6 แม่บทมาตรฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 
76 ป.6 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ Grammar  Clever  English 6 พว. 
77 ป.6 หนังสือเรียน Express  English 6 พว. 
78 ม.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 



 

ที ่
ระดับ 
ชั้น 
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79 ม.1 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
80 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
81 ม.1 หนงัสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท. เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
82 ม.1 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 อจท. 
83 ม.1 หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 
84 ม.1 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 
85 ม.1 หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พว. 
86 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อจท. 
87 ม.1 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 1 อจท. 
88 ม.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
89 ม.2 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
90 ม.2 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.2 อจท. 
91 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
92 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
93 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
94 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
95 ม.2 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 อจท. 
96 ม.2 หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ อจท. 
97 ม.2 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 
98 ม.2 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 
99 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 

100 ม.2 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 2 อจท. 
101 ม.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วิวิธภาษา กระทรวงศึกษาธิการ 
102 ม.3 หนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
103 ม.3 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.3 อจท. 
104 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
105 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
106 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
107 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ สสวท.เล่ม 2 กระทรวงศึกษาธิการ 
108 ม.3 แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.3 อจท. 
109 ม.3 หนงัสือเรียน ประวัติศาสตร์ อจท. 
 
 
 
 
 



 

ที ่
ระดับ 
ชั้น 

ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ 

110 ม.3 หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติมหน้าที่พลเมือง (ไพฑูรย์,เกยูร) อจท. 
111 ม.3 หนังสือเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อจท. 
112 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี อจท. 
113 ม.3 หนังสือเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  Spark 3 อจท. 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

(นางแสงจันทร์  ฝ่ายสิงห์) 
ประธานกรรมการ 

 
(นายฉันชัย  มิระสิงห์)       (นางอัจฉรา  เนินทราย) 
 กรรมการ        กรรมการ 
 
 
(นางอารีวรรณ์  เมืองศรี)       (นายนคร  พงษ์สนิท) 
 กรรมการ        กรรมการ 
 
 
(นางราตรี  ปราบพล)       (นายค าเกิด  จันทร์สว่าง) 

กรรมการ        กรรมการ 
 
 

 (นายนรินทร์  มิระสิงห์) 
  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
 
                
 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล  2 สามัคคีวัฒนา 
ที ่ ยส  52004.2/                             วันที่   4      เมษายน     พ.ศ.  2561 
เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานจัดซื้อและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน   
              ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
 
 เรื่องเดิม 
  ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  ได้จัดท าโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  โดยตั้งงบประมาณด าเนินโครงการจากเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)                
จ านวน 1,042,901 บาท   (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเอ็ดบาท)  นั้น 
 
 ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและค าสั่ง 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอนั้นด้วย ข้อ 
22(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้ อ
หรือจ้าง แล้วแต่กรณี (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  12  
กุมภาพันธ์ 2556  และวันที่  6 สิงหาคม  2556  เห็นชอบให้จัดท าและเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง  และการค านวณราคากลางตามมาตรา 103/7  วรรคหนึ่ง  และ
มาตรา 103/8  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม                 
การทุจริต  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 
 ข้อเสนอ 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารงานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคี
วัฒนา  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานซื้อและราคากลาง
จัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา  2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  ดังต่อไปนี้ 
 
  คณะกรรมการการประกอบด้วย 

1. นางศิริวรรณ  นานาค   ครชู านาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ  ดลสุข  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
3. นางสาววริฎฐา  ชัยพฤกษมงคล ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

 

     บันทึกข้อความ 



 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 
 สามัคคีวัฒนาที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

 
            (นายค าเกิด   จันทร์สว่าง) 

                              ครู  ปฏบิัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     ค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 
      ที่    34   /  2561 
   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานซื้อและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน   
        ปีการศึกษา  2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)   
      ......................................... 
  ด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  ได้จัดท าโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 
2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551   โดยตัง้งบประมาณด าเนินโครงการจากเงินค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จ านวน
1,042,901 บาท  (หนึ่งล้าน   สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยเอ็ดบาท)  นั้น 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอนั้นด้วย  ข้อ 
22(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อ
หรือจ้าง แล้วแต่กรณี (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  12  
กุมภาพันธ์ 2556  และวันที่  6 สิงหาคม  2556  เห็นชอบให้จัดท าและเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง  ราคากลาง  และการค านวณราคากลางตามมาตรา 103/7  วรรคหนึ่ง  และ
มาตรา 103/8  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารงานพัสดุโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคี
วัฒนา  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานซื้อและราคากลางจัดซื้อ
หนังสือเรียน  ปีการศึกษา  2561  โดยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  ดังนี้ 

1. นางศิริวรรณ  นานาค   ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเบญจมาศ  ดลสุข  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาววริฎฐา  ชัยพฤกษมงคล ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 

  1. ก าหนดขอบเขตงานซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา  2561  พร้อมทัง้ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือก  ให้แล้วเสร็จภายใน  5 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับค าสั่ง 

2.  ก าหนดราคากลางส าหรับงานจัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2561  โดยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e- bidding) 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                สั่ง  ณ  วันที่    4    เดือน  เมษายน    พ.ศ.  2561 
 
             (นางเพ็ญศรี  บุญเดช)   

   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2  สามัคคีวัฒนา 
 



                
 
 
 
ส่วนราชการ  โรงเรียนเทศบาล  2 สามัคคีวัฒนา 
ที ่ ยส  52004.2/                                 วันที ่  .....10.....    เมษายน    พ.ศ.  2561 
เรื่อง รายงานสรุปผลการก าหนดร่างขอบเขตงานซื้อและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2561 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองยโสธร 

 เรื่องเดิม 
  ตามค าสั่งโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ที่  34 /2561  ลงวันที่  4 เมษายน  2561  
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานซื้อและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา  2561  
งบประมาณตั้งไว้  1,042,901 บาท  (หนึ่งล้าน สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่งบาท)  นั้น 
 
 ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและค าสั่ง 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                      
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  รวมทั้ งก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอนั้นด้วย ข้อ 22(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี (3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

2. มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2556  และวันที่  6 สิงหาคม  2556   
เห็นชอบให้จัดท าและเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง  และการ
ค านวณราคากลางตามมาตรา 103/7  วรรคหนึ่ง  และมาตรา 103/8  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 
 ข้อพิจารณา 
  คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตงานซื้อและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 
2561  ได้ด าเนินการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางอย่างโปร่งใส  ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  โดย
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้  (วันที่  9  เมษายน  2561)  จึงสรุปขอบเขตงานซื้อหนังสือโดยใช้
รายการหนังสือเรียนตามบันทึกของคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2561  จ านวน  113 
รายการและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน  113 รายการ  ที่ราคากลาง ... 1,042,892...บาท  (....หนึ่งล้าน               
สี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน....) 
  โดยอ้างอิงจากเอกสารเสนอราคาตัวแทนจ าหน่าย  จ านวน  4  ร้าน  ดังนี้ 
  1. บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์  จ ากัด 
  2. ร้านเบสท์บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
  3. ร้านศูนย์รวมครุภัณฑ์ยโสธร 
  4. ร้านพิสุทธิ์ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

     บันทึกข้อความ 



 
 ข้อเสนอ 
  คณะกรรมการฯ ขอความเห็นชอบการก าหนดขอบเขตงานจัดซื้อและราคากลางจัดซื้อ
หนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2561 จ านวน  113 รายการ  ที่ราคากลาง  เป็นเงินจ านวน 1,042,892...บาท 
(....หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน....)    มาเพ่ือใช้ประกอบการซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดขอบเขตงานจัดซื้อและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน  ตามที่น าเรียน
มาพร้อมนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การก าหนดขอบเขตงานจัดซื้อและราคา
กลางจัดซื้อหนังสือเรียน   จ านวน  113  รายการ 
 
      ลงชื่อ........................................ประธานกรรมการ 
              (นางศิริวรรณ  นานาค) 
 
      ลงชื่อ........................................กรรมการ 
              (นางสาวเบญจมาศ  ดลสุข) 
 
      ลงชื่อ...................................กรรมการและเลขานุการ 
              (นางสาววริฎฐา  ชัยพฤกษมงคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 

1. ชื่อโครงการ    ..........จัดซื้อหนังสือเรียน  ปีการศึกษา  2561  ………  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ............. 1,042,901...........................   บาท  
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ............11 เมษายน  2561...................................... 

เป็นเงิน  ...... 1,042,892......-บาท  ราคา/หน่วย(ถ้ามี) .........(ตามรายละเอียดแนบท้าย)....บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ........ สืบราคาจากท้องตลาดราคา  4  ราย...... 

4.1 บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์  จ ากัด 
4.2 ร้านเบสท์บุ๊ค เซ็นเตอร์ 
4.3 ร้านศูนย์รวมครุภัณฑ์ยโสธร 
4.4 ร้านพิสุทธิ์ 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน 
5.1 นางศิริวรรณ  นานาค   ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวเบญจมาศ  ดลสุข   กรรมการ 
5.3 นางสาววริฎฐา  ชัยพฤกษมงคล           กรรมการและเลขานุการ 
   

 

 

  


