
  

 1 

 
 
 

บัญชีท่ี 2 

ส่ือการเรียนรู ้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

รายวิชาเพิ่มเติม 

  2.1 ส่ือการเรียนรู้ ท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ 

   - กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ)    

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1  
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1. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ PROJECTS: Play & Learn 1 

  

1.1  หนังสือเรียน PROJECTS: Play & Learn 1 

พร้อม CD-ROM 

 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  กระทรวงศกึษาธิการ  

ผู้จัดพมิพ์ องค์การค้าของ สกสค.   

  

ขนาด 21 x 29.7  ซม.   

จาํนวนหน้า 88  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์  4  สี  

นํา้หนักประมาณ 240  กรัม 

ราคา  52  บาท 

  

1.2  แบบฝึกหดั PROJECTS: Play & Learn 1 

 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  กระทรวงศกึษาธิการ  

ผู้จัดพมิพ์ องค์การค้าของ สกสค.   

  

ขนาด 21 x 29.7  ซม.   

จาํนวนหน้า 108  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์  ขาว ดํา และ  4  สี  

นํา้หนักประมาณ 300  กรัม 

ราคา  53  บาท 

  

1.3  คู่มือครู PROJECTS: Play & Learn 1 

พร้อม Audio CD 

 สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

  กระทรวงศกึษาธิการ  

ผู้จัดพมิพ์ องค์การค้าของ สกสค.   

  

ขนาด 21 x 29.7  ซม.   

จาํนวนหน้า 208  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์  ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 500  กรัม 

ราคา  106  บาท 

 



  

 1 

 
 
 

บัญชีท่ี 2 

ส่ือการเรียนรู ้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข ัน้พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

รายวิชาเพิ่มเติม 

  2.2 ส่ือการเรียนรู้ ท่ีผ่านการประกันคุณภาพโดยผู้ผลติ    

   - กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1  
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1. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Smile 1 ป.1    

  

1.1  หนังสือเรียน Smile 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Patricia Cromwell 

และ Sophia Griffith 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 96  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์  4  สี  

นํา้หนักประมาณ 260  กรัม 

ราคา  82  บาท 

  

1.2  แบบฝึกหดั Smile 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Patricia Cromwell  

และ Sophia Griffith 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 72  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์  4  สี  

นํา้หนักประมาณ 170  กรัม 

ราคา  45  บาท 

  

1.3  คู่มือครู Smile 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง นางสาวสมปอง สคํุาภา  

และนางสาวสชุาดา เบาะเปลีย่น 

  

ขนาด 18.4 x 25.4  ซม.   

จาํนวนหน้า 204  หน้า   

กระดาษ ปรู๊ฟ  48.8  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 260  กรัม 

ราคา  220  บาท 

  

1.4  Class Audio CD Smile 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ International Language  

Teaching Services (ILTS) 

จาํนวน 1 ชดุ (1 แผ่น) 

ราคา  400  บาท 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1  
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2. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Zoom 1 ป.1  

  

2.1  หนังสือเรียน Zoom 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Theresa Zanatta 

  

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 92  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 250  กรัม 

ราคา  110  บาท 

  

2.2  แบบฝึกหัด Zoom 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Theresa Zanatta 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 40  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดาํ  

นํา้หนักประมาณ 110  กรัม 

ราคา  50  บาท 

  

2.3  คู่มือครู Zoom 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง นางพรสวรรค์ สีป้อ 

  

ขนาด 18.4 x 25.4  ซม.   

จาํนวนหน้า 188  หน้า   

กระดาษ ปรู๊ฟ  48.8  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดาํ  

นํา้หนักประมาณ 230  กรัม 

ราคา  100  บาท 

  

2.4  Reader Zoom 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Theresa Zanatta 

  

ขนาด 18.4 x 25.4  ซม.   

จาํนวนหน้า 28  หน้า   

กระดาษ ปอนด ์ 70  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 70  กรัม 

ราคา  30  บาท 

  

2.5  Class Audio CD Zoom 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ Richmond Publishing 

จาํนวน 1 ชดุ (1 แผ่น)   

 

ราคา  400  บาท 

  

2.6  Interactive CD-ROM Zoom 1 ป.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ Richmond Publishing 

จาํนวน 1 ชดุ (1 แผ่น)   

 

ราคา  400  บาท 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1  
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3. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Let’s Go 1 Third Edition  

  

3.1  หนังสือเรียน Let’s Go 1 Third Edition 

 บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ผู้เรียบเรียง Ritsuko Nakata และคณะ 

  

ขนาด 21.4 x 27.8  ซม.   

จาํนวนหน้า 80  หน้า   

กระดาษ อาร์ตด้าน   

80  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 230  กรัม 

ราคา  125  บาท 

  

3.2  แบบฝึกหดั Let’s Go 1 Third Edition 

 บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ผู้เรียบเรียง Ritsuko Nakata และคณะ 

  

ขนาด 21.5 x 27.6  ซม.   

จาํนวนหน้า 84  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 230  กรัม 

ราคา  85  บาท 

  

3.3  คู่มือครู Let’s Go 1 Third Edition 

 บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ผู้เรียบเรียง นางวิลาวลัย์ กาวิชยั 

  

ขนาด 20.9 x 29.8  ซม.   

จาํนวนหน้า 428  หน้า   

กระดาษ ปอนด์ 70  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 990   กรัม 

ราคา  275  บาท 

  

3.4  CD Let’s Go 1 Third Edition 

 บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ผู้เรียบเรียง Ritsuko Nakata และคณะ  

จาํนวน 1 ชดุ (2 แผ่น)   

 

ราคา  660  บาท 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  
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1. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Smile 4 ป.4    

  

1.1  หนังสือเรียน Smile 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Patricia Cromwell  

และ Sophia Griffith 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 96  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์  4  สี  

นํา้หนักประมาณ 260  กรัม 

ราคา  82  บาท 

  

1.2  แบบฝึกหดั Smile 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Patricia Cromwell  

และ Sophia Griffith 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 72  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์  4  สี  

นํา้หนักประมาณ 170  กรัม 

ราคา  45  บาท 

  

1.3  คู่มือครู Smile 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง นางสาวสมปอง สคํุาภา  

และนางสาวสชุาดา เบาะเปลีย่น 

  

ขนาด 18.4 x 25.4  ซม.   

จาํนวนหน้า 344  หน้า   

กระดาษ ปรู๊ฟ  48.8  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 460  กรัม 

ราคา  280  บาท 

  

1.4  Class Audio CD Smile 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ International Language  

Teaching Services (ILTS) 

จาํนวน 1 ชดุ (1 แผ่น) 

ราคา  400  บาท 

 

 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  
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2. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Zoom 4 ป.4  

  

2.1  หนังสือเรียน Zoom 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Theresa Zanatta 

  

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 72  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 200  กรัม 

ราคา  110  บาท 

  

2.2  แบบฝึกหัด Zoom 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Theresa Zanatta 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 88  หน้า   

กระดาษ ปอนด ์ 70  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดาํ  

นํา้หนักประมาณ 210  กรัม 

ราคา  50  บาท 

  

2.3  คู่มือครู Zoom 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง นางพรสวรรค์ สีป้อ 

  

ขนาด 18.4 x 25.4  ซม.   

จาํนวนหน้า 336  หน้า   

กระดาษ ปรู๊ฟ  48.8  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดาํ  

นํา้หนักประมาณ 400  กรัม 

ราคา  140  บาท 

  

2.4  Reader Zoom 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Theresa Zanatta 

  

ขนาด 18.4 x 25.4  ซม.   

จาํนวนหน้า 28  หน้า   

กระดาษ ปอนด ์ 70  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 70  กรัม 

ราคา  30  บาท 

  

2.5  Class Audio CD Zoom 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ Richmond Publishing 

จาํนวน 1 ชดุ (2 แผ่น)   

 

ราคา  800  บาท 

  

2.6  Interactive CD-ROM Zoom 4 ป.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ Richmond Publishing 

จาํนวน 1 ชดุ (1 แผ่น)   

 

ราคา  400  บาท 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4  
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3. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Let’s Go 4 Third Edition  

  

3.1  หนังสือเรียน Let’s Go 4 Third Edition 

 บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ผู้เรียบเรียง Ritsuko Nakata และคณะ 

  

ขนาด 21.4 x 27.6  ซม.   

จาํนวนหน้า 80  หน้า   

กระดาษ อาร์ตด้าน   

80  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 230  กรัม 

ราคา  140  บาท 

  

3.2  แบบฝึกหดั Let’s Go 4 Third Edition 

 บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ผู้เรียบเรียง Ritsuko Nakata และคณะ 

  

ขนาด 21.5 x 27.6  ซม.   

จาํนวนหน้า 84  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 230  กรัม 

ราคา  95  บาท 

  

3.3  คู่มือครู Let’s Go 4 Third Edition 

 บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ผู้เรียบเรียง นายปรัตถ์ โพธ์ิเงิน 

  

ขนาด 20.9 x 29.7  ซม.   

จาํนวนหน้า 296  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 710   กรัม 

ราคา  275  บาท 

  

3.4  CD Let’s Go 4 Third Edition 

 บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จํากดั (มหาชน)  

ผู้เรียบเรียง Ritsuko Nakata และคณะ  

จาํนวน 1 ชดุ (2 แผ่น)   

 

ราคา  660  บาท 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
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1. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Access 1 ม.1  

  

 1  หนังสือเรียน Access 1 ม.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Virginia Evans และ Jenny Dooley 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 120  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 320  กรัม 

ราคา  118  บาท 

  

1.2  แบบฝึกหัด Access 1 ม.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Virginia Evans และ Jenny Dooley 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 92  หน้า   

กระดาษ ปอนด ์ 70  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 220  กรัม 

ราคา  55  บาท 

  

1.3  แบบฝึกไวยากรณ์ Extra Access 1 ม.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Virginia Evans และ Jenny Dooley 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 100  หน้า   

กระดาษ ปอนด ์ 70  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 240  กรัม 

ราคา  125  บาท 

  

1.4  คู่มือครู Access 1 ม.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง นางสรุางค์ ศรีเสาร์ และคณะ 

  

ขนาด 18.4 x 25.4  ซม.   

จาํนวนหน้า 320  หน้า   

กระดาษ ปรู๊ฟ  48.8  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดาํ  

นํา้หนักประมาณ 380  กรัม 

ราคา  150  บาท 

  

1.5  Class Audio CD Access 1 ม.1 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ Express Publishing 

จาํนวน 1 ชดุ (2 แผ่น)   

 

ราคา  800  บาท 

  

1.6  Workbook Audio CD Access 1 ม.1  

        บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ Express Publishing 

จาํนวน 1 ชดุ (1 แผ่น)   

 

ราคา  400  บาท 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
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1. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Upstream 4 ม.4  

  

1.1  หนังสือเรียน Upstream 4 ม.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Virginia Evans และ Jenny Dooley 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 144  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 380  กรัม 

ราคา  124  บาท 

  

1.2  แบบฝึกหดั Upstream 4 ม.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Virginia Evans และ Jenny Dooley 

  

ขนาด 21 x 28.5  ซม.   

จาํนวนหน้า 84  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 200  กรัม 

ราคา  55  บาท 

  

1.3  คู่มือครู Upstream 4 ม.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง นางสาวอจัฉรา พิทกัษ์เสรีธรรม  

และคณะ 

  

ขนาด 18.4 x 25.4  ซม.   

จาํนวนหน้า 368  หน้า   

กระดาษ ปรู๊ฟ  48.8  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 440  กรัม 

ราคา  180  บาท 

  

1.4  Class Audio CD Upstream 4 ม.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ Express Publishing 

จาํนวน 1 ชดุ (4 แผ่น)   

 

ราคา  1,600  บาท 

  

1.5  Test Booklet & Workbook Audio CD                                                                  

      Upstream 4 ม.4 

 บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จํากดั  

ผู้เรียบเรียง สํานกัพิมพ์ Express Publishing 

จาํนวน 1 ชดุ (1 แผ่น)   

 

ราคา   400  บาท 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาพื้นฐาน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  
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2. ชุดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ICON 1  

  

2.1  หนังสือเรียน ICON 1 

 บริษัท สํานกัพิมพ์แมค็ จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Donald Freeman และคณะ 

 

  

ขนาด 21.5 x 28  ซม. 

จาํนวนหน้า 136  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 360  กรัม 

ราคา  120  บาท 

  

2.2  แบบฝึกหดั ICON 1 

 บริษัท สํานกัพิมพ์แมค็ จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Donald Freeman และคณะ 

  

ขนาด 21.5 x 28  ซม. 

จาํนวนหน้า 96  หน้า   

กระดาษ ปรู๊ฟ    48.8  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 170  กรัม 

ราคา  50  บาท 

  

2.3  คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ ICON 1 

 บริษัท สํานกัพิมพ์แมค็ จํากดั  

ผู้เรียบเรียง นางสาวกรรณิการ์ จนัทร์พุ่ม  

และนายวนัชยั จงึวิบลูย์สถิตย์ 

  

ขนาด 19.5 x 27.5 ซม. 

จาํนวนหน้า 506  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 1.1  กก. 

ราคา  500  บาท 

  

2.4  Audio CD ICON 1 

 บริษัท สํานกัพิมพ์แมค็ จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Donald Freeman และคณะ 

จาํนวน 1 ชดุ (3 แผ่น)   

 

ราคา  450  บาท 

 



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
รายวิชาเพิม่เติม (ฟัง พูด) 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  

  

 1  หนังสือเรียน ภาษาอังกฤษ Listening Advantage 1 

 บริษัท สํานกัพิมพ์แมค็ จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Tom Kenny และ Tamami Wada 

  

ขนาด 21.5 x 27.5  ซม. 

จาํนวนหน้า 80  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  80  แกรม 

พมิพ์ 4  สี  

นํา้หนักประมาณ 190  กรัม 

ราคา  100  บาท 

  

 2  คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้  

ภาษาอังกฤษ Listening Advantage 1 

 บริษัท สํานกัพิมพ์แมค็ จํากดั  

ผู้เรียบเรียง นางสาวหงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นกุลู 

  

ขนาด 21 x 29.7  ซม. 

จาํนวนหน้า 252  หน้า   

กระดาษ ปอนด์  70  แกรม 

พมิพ์ ขาว ดํา  

นํา้หนักประมาณ 660  กรัม 

ราคา  500  บาท 

  

 3  Audio CD ภาษาอังกฤษ Listening Advantage 1 

 บริษัท สํานกัพิมพ์แมค็ จํากดั  

ผู้เรียบเรียง Tom Kenny และ Tamami Wada 

จาํนวน 1 ชดุ (2 แผ่น)   

 

ราคา  300  บาท 
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