๑

หนังสือเรียน กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกสำนักงำน กศน. (ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๘)
หมายเหตุ  คือ สานักพิมพ์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสานักงาน กศน.

สำนักพิมพ์

สำระควำมรู้พื้นฐำน
ภำษำอังกฤษ

ภำษำไทย
ประถม

ม.ต้น

ม.ปลำย ภำษำอังกฤษ
พื้นฐำน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

กิจอักษร จากัด
เจ.ดี. แอสโซซิเอท จากัด
ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ปริน้ ท์ จากัด
นวตสาร จากัด
นิวเบสท์ ๒๐๐๑ จากัด
บ้านไอที จากัด
เบสท์มีเดีย เน็ทเวิร์ค จากัด
บรรณกิจ ๑๙๙๑ จากัด
ประสานมิตร (ปสม.)
ปิยมิตร มัลติมีเดีย จากัด
ไผ่มีเดีย เซ็นเตอร์ จากัด
ลองไลฟ์ เอ็ด จากัด
วัฒนาพานิช (วพ.) จากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
หนอนหนังสือ สตาร์เน็ทเวิร์ค จากัด
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
เอมพันธ์
๓ แอลมีเดีย แอนด์ เอ็ดดิวเทนเมน์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดีย บุ๊คส์
























































ภำษำอังกฤษ
ในชีวิตประจำวัน

ภำษำอังกฤษเพื่อ
ชีวิตและสังคม





















































วิทยำศำสตร์

ประถม

ม.ต้น




































คณิตศำสตร์
ม.ปลำย ประถม



































ม.ต้น


















ม.ปลำย


















๒

หนังสือเรียน กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกสำนักงำน กศน. (ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๘)
หมายเหตุ  คือ สานักพิมพ์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสานักงาน กศน.

สำนักพิมพ์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

กิจอักษร จากัด
เจ.ดี. แอสโซซิเอท จากัด
ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ปริน้ ท์ จากัด
นวตสาร จากัด
นิวเบสท์ ๒๐๐๑ จากัด
บ้านไอที จากัด
เบสท์มีเดีย เน็ทเวิร์ค จากัด
บรรณกิจ ๑๙๙๑ จากัด
ประสานมิตร (ปสม.)
ปิยมิตร มัลติมีเดีย จากัด
ไผ่มีเดีย เซ็นเตอร์ จากัด
ลองไลฟ์ เอ็ด จากัด
วัฒนาพานิช (วพ.) จากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
หนอนหนังสือ สตาร์เน็ทเวิร์ค จากัด
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
เอมพันธ์
๓ แอลมีเดีย แอนด์ เอ็ดดิวเทนเมน์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดีย บุ๊คส์

สำระทักษะกำรประกอบอำชีพ
ม.ต้น

ประถม
ช่องทำงกำร พัฒนำอำชีพ
เข้ำสู่อำชีพ ให้มีอยู่มีกิน

ทักษะกำร
ประกอบอำชีพ

ช่องทำงกำร
พัฒนำอำชีพ

พัฒนำอำชีพให้มี
ควำมเข้มแข็ง

ทักษะกำร
พัฒนำอำชีพ






























































































ม.ปลำย
ช่องทำงกำร
ขยำยอำชีพ

















พัฒนำอำชีพให้ ทักษะกำร
มีควำมมั่นคง ขยำยอำชีพ

































๓

หนังสือเรียน กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกสำนักงำน กศน. (ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๘)
หมายเหตุ  คือ สานักพิมพ์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสานักงาน กศน.

สังคมศึกษำ

สำนักพิมพ์
ประถม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

กิจอักษร จากัด
เจ.ดี. แอสโซซิเอท จากัด
ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ปริน้ ท์ จากัด
นวตสาร จากัด
นิวเบสท์ ๒๐๐๑ จากัด
บ้านไอที จากัด
เบสท์มีเดีย เน็ทเวิร์ค จากัด
บรรณกิจ ๑๙๙๑ จากัด
ประสานมิตร (ปสม.)
ปิยมิตร มัลติมีเดีย จากัด
ไผ่มีเดีย เซ็นเตอร์ จากัด
ลองไลฟ์ เอ็ด จากัด
วัฒนาพานิช (วพ.) จากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
หนอนหนังสือ สตาร์เน็ทเวิร์ค จากัด
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
เอมพันธ์
๓ แอลมีเดีย แอนด์ เอ็ดดิวเทนเมน์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดีย บุ๊คส์

สำระกำรพัฒนำสังคม
พัฒนำตนเอง ชุมชน สังคม

















ม.ต้น

ม.ปลำย




































ประถม

ม.ต้น

ม.ปลำย

ศำสนำ และหน้ำที่พลเมือง
ประถม

































































ม.ต้น

ม.ปลำย



































๔

หนังสือเรียน กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชน ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกสำนักงำน กศน. (ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๒ ตุลำคม ๒๕๕๘)
หมายเหตุ  คือ สานักพิมพ์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสานักงาน กศน.

สำนักพิมพ์

เศรษฐกิจพอเพียง
ประถม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.

กิจอักษร จากัด
เจ.ดี. แอสโซซิเอท จากัด
ไซเบอร์บุคส์ แอนด์ปริน้ ท์ จากัด
นวตสาร จากัด
นิวเบสท์ ๒๐๐๑ จากัด
บ้านไอที จากัด
เบสท์มีเดีย เน็ทเวิร์ค จากัด
บรรณกิจ ๑๙๙๑ จากัด
ประสานมิตร (ปสม.)
ปิยมิตร มัลติมีเดีย จากัด
ไผ่มีเดีย เซ็นเตอร์ จากัด
ลองไลฟ์ เอ็ด จากัด
วัฒนาพานิช (วพ.) จากัด
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
หนอนหนังสือ สตาร์เน็ทเวิร์ค จากัด
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จากัด
เอมพันธ์
๓ แอลมีเดีย แอนด์ เอ็ดดิวเทนเมน์
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไอเดีย บุ๊คส์

















ม.ต้น



















สำระทักษะกำรดำเนินชีวิต
สุขศึกษำ

ม.ปลำย ประถม


































ม.ต้น


















ศิลปศึกษำ

ม.ปลำย ประถม


















สำระทักษะกำรเรียนรู้
ทักษะกำรเรียนรู้


















ม.ต้น


















ม.ปลำย ประถม




































ม.ต้น

ม.ปลำย
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