
• อิงหลักสูตร แบงตามกลุมสาระฯ
• สงเสริมนิสัยรักการอาน
• พัฒนาหองสมุด 3 ดี
• หองสมุดมีชีวิต       

บริษัท อักษร อินสไปร จำกัด (AIN)
Tel. 0 2622 2999 Fax. 0 2622 1311-8 
ดาวนโหลดใบสั่งซื้อไดที่ www.aksorn.com

หนังสือหองสมุด
ป 2563

รายการหนังสือห้องสมุด ปี 2563

สงเสริมการอานแบบบูรณาการ
• นำเสนอขอคิดและคติสอนใจ
   พรอมคำศัพทและเกมลับสมอง
• ฝกทักษะการคิดและจินตนาการ

 “Oh dear! We will be homeless if all 

the trees are cut down by the woodcutters.”

 The mother squirrel moaned as she 

watched the woodcutters felling the trees 

one by one. She did not know how to stop 

them.

 All the animals began to lose hope. They 

all knew they would lose their homes sooner 

or later.

าขเกวพาถ  ๆนแูยอนาบีมมไงอตะจารเกวพ ยอเกูล“
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All the animals began to lose hope. They 

all knew they would lose their homes sooner 
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"ไมพลาด

ทุกความเคลื่อนไหว

จากอักษร"
0927954443

Facebook
สั่งซื้อ

สินค้าออนไลน์
สั่งซื้อ ติดต่อฝ่ายขาย

ในพื้นที่



ผู้นำการออกแบบนวัตกรรมสื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
พัฒนาทักษะอย่างมีศักยภาพตามช่วงวัย
เพิ่มองค์ความรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงของผู้เรียน

อักษร อินสไปร์
Active Learning

ออกแบบสื่อและ
แหล่งเรียนรู้

อำนวยความสะดวก
ให้กับครู

คิดค้นนวัตกรรม
และกระบวนการเรียนรู้

ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
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คิดค้นนวัตกรรม
และกระบวนการเรียนรู้

ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้

และกระบวนการคิด
ขั้นสูงได้ด้วยตนเอง

ผู้เรียน
มีส่วนร่วม

ผู้เรียน
ได้ลงมือทำ

สื่อการสอนที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ไม�ใช�แค�ส�่อ เราคือกระบวนการสอน”
ออกแบบบนความเข�าใจครูและเด็ก
เพ��มเวลาเร�ยนรู�อังกฤษ 200 ชั่วโมง 

ส�่อต�องหลากหลาย กิจกรรมต�องตอบโจทย�การเร�ยนรู� 

เน�นส�่อสารภาษาอังกฤษได�จร�ง 
ตรงหลักสูตรแกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60) ตามกรอบ CEFR (A1)

กิจกรรมหลากหลาย “คูมือใชงานงาย” หัวใจ Phonics Focus

การเร�ยนแบบ Active Learning ตองสะดุดเพราะ

“ข�้อาย กลัวผิด ไมกลานำไปใชจร�ง”

แกไขไดดวยชุดกิจกรรม และสื่อสรางสรรค

ที่ประสบความสำเร็จมาแลวในหองเร�ยน

ของประเทศเกาหลีใต

งานว�จัยพบวาคนไทยถนัดการออกเสียงที่ 1 และ 3 พยางค และยิ่งจำไดดีเมื่อคลองจองมีจังหวะ 

เราเฟนคำและกิจกรรมที่ทั้ง ครูและเด็กออกเสียงงาย มั่นใจ กลาใชภาษาอังกฤษจร�ง 

กิจกรรมสรางสรรค : รอง เตน เลนละคร

ฝกความกลา ไดใชภาษาสื่อสารจร�ง

สอนงาย ออกเสียงชัด ดวยไฟลเสียงเจาของภาษาทุกคำ



ภา
ษา

ไท
ย

คณ
ิต

ศา
สต

ร์
วิท

ยา
ศา

สต
ร์

สัง
คม

ศึก
ษา

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร10
หนังสือเสริมความรู้ทั่วไปฯ       12
สื่อสำหรับห้องสมุดมีชีวิต         15

นิทานเด็กเล็ก                            4

สื่อสำหรับห้องสมุดดิจิทัล        17

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร  20
หนังสือเสริมความรู้ทั่วไปฯ          24
สื่อสำหรับห้องสมุดดิจิทัล           26

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร  28
หนังสือเสริมความรู้ทั่วไปฯ          36
สื่อสำหรับห้องสมุดมีชีวิต            48
สื่อสำหรับห้องสมุดดิจิทัล           51

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร  71
หนังสือเสริมความรู้ทั่วไปฯ          75
สื่อสำหรับห้องสมุดมีชีวิต            85
สื่อสำหรับห้องสมุดดิจิทัล            89

ภา
ษา

ต
่าง

ปร
ะเ

ทศ หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร      99
หนังสือเสริมความรู้ทั่วไปฯ     100
สื่อสำหรับห้องสมุดมีชีวิต         103
สื่อสำหรับห้องสมุดดิจิทัล         114

สุข
ศึก

ษา

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร  94
หนังสือเสริมความรู้ทั่วไปฯ          96

สารบัญนิทานเด็กเล็ก







พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม

รู้จักการแสดงออกทางอารมณ์ต่างๆ ด้วยสื่อทีอ่อกแบบตำมหลักกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

จากนั้นประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

การถ่ายโอนข้อมูลของเด็กจากภาพจริง
ไปยังวาดภาพและสัญลักษณ์

คู่มือ แนะน�าตัวอย่างเกมและแนวทาง
การใช้บัตรภาพควบคู่กับแบบฝก

บอกอารมณ์จากภาพจริง บอกอารมณ์จากภาพวาด บอกอารมณ์
จากสถานการณ์

อารมณ์ที่เกิดจาก
ความคาดหวัง

อารมณ์ที่เกิดจาก
ความเชื่อและแนวคิด

อธิบายชัดเจนด้วย ภำพจริง และเข้าใจสัญลักษณ์ไปสู่ภำพวำด

นิทำน

บัตรภำพ

แบบฝก

ชุดพัฒนำ ทักษะทำงอำรมณ์
ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

เพียงสแกน

สื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิตสื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิตสื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิตสื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิต : ระดับปฐมวัย

ทักษะทำงอำรมณ์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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สื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ และสังคม เพื่อการพัฒนาเด็กให้สมบูรณ์ครบทุกด้าน
อย่างเปนองค์รวม ให้เด็ก ๆ เรียนรู้การแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์น�าไปสู่
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 นิทาน เย้...เย้ ดีใจจัง ปฐมวัย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ  อักษร อินสไปร์ 9123048  120

2 นิทาน แง...แง เสียใจ ปฐมวัย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ  อักษร อินสไปร์ 9123049 120

3 นิทาน ฮึ่ม... ฮึ่ม โกรธแล้วนะ ปฐมวัย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ  อักษร อินสไปร์ 9123050 120

4 นิทาน อึ๋ย... อึ๋ย น่ากลัว ปฐมวัย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ  อักษร อินสไปร์ 9123051 120

5 แบบฝก รู้สึกอย่างไร : ภาพและสัญลักษณ์ ปฐมวัย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ  อักษร อินสไปร์ 9133016 125

6 แบบฝก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์ ปฐมวัย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ  อักษร อินสไปร์ 9133017 125

7 บัตรภาพพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ปฐมวัย รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ  อักษร อินสไปร์ 9193005 240



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้
เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องต่าง ๆ  ผ่านเรื่องราวนิทานแสนสนุก เชื่อมโยงสู่หลักคิดคณิตศาสตร์ตามสาระการเรียนรู้

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 พ่อหมีขาวกับลูกเพนกวิน ปฐมวัย
Shin Ji-yun 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126040 110

2 กระเปาใบเล็กกับเด็กแสนงอน ปฐมวัย
Yu Yeong-so 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126041 110

3 หนูจะเป็นเด็กดี ปฐมวัย
Jang Seon-hye 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126042 110

4 เมี้ยว เมี้ยว เหมียวของยาย ปฐมวัย
Kim Cecil 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126043 110

5 ไล่ล่าเลขจอมซน ปฐมวัย
Yu Yeong-so 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126044 110

6 โอ๊ะ โอ๊ะ ไข่ไก่ไปไหนจ๊ะ ปฐมวัย
Yu Yeong-so 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126045 110

7 งง งง งงจัง ปฐมวัย
Lee Mi-ae 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126046 110

8 บ้านลูกโป่งผจญภัย ปฐมวัย
Kang Jeong-Yeon

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126047 110

9 มง มง หมีรุ่งริ่ง ปฐมวัย
Shin Ji-yun 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126048 110

10 พระอาทิตย์จาจะไปไหนจ๊ะ ปฐมวัย กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126010 95



ชุด ก้าวแรกสู่การเรียนรู ้      
นิทานอ่านเพลิน ที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก ๆ  พร้อมภาพประกอบ 4 สี น่ารัก ชวนติดตาม 
ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และแฝงคติธรรมที่ดีงามในการด�าเนินชีวิตไปพร้อม ๆ  กัน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 วันหยุดของบิลลี่ ปฐมวัย
Heidi D hammers 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123143 110

2 เพื่อนใหม่ของบิลลี่ ปฐมวัย
Heidi D'hammers 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123144 110

3 แครอตยักษ์ของบิลลี่ ปฐมวัย กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023167 95

4 การผจญภัยของบิลลี่ ปฐมวัย
Heidi D'hammers 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123145 110

5 ขยะมหัศจรรย์ของบิลลี่ ปฐมวัย
Heidi Dhammers 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023168 110

6 น�้าแสนสนุกสุขหรรษา ปฐมวัย กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8023032 95

เรื่อง: กุนเตอร เซเกอร และไฮดี้ ดาเมอรส

ภาพ: ไฮดี้ ดาเมอรส

แปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน
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 4-6 










9 786164 720015

วันหยุดของบิลลี่

ISBN: 978-616-472-001-5

รหัสสินคา 8123143 110.-

สังคม

 

เรื่องและภาพ: ไฮดี้ ดาเมอรส

แปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน

9 786164 720022

เพื่อนใหมของบิลลี่
ISBN: 978-616-472-002-2

รหัสสินคา 8123144 110.-
สังคม

9 786164 720039

การผจญภัยของบิลลี่
ISBN: 978-616-472-003-9

รหัสสินคา 8123145 110.-
สังคม

เรื่องและภาพ: ไฮดี้ ดาเมอรส

แปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน

ชุด ปิงปิง ปีโป้ ป๊อปปี้
นิทานภาพ 4 สีสวยงาม เหมาะส�าหรับอ่านให้เด็ก ๆ  ฟัง หรือฝึกอ่าน 
เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ  ผ่านการ์ตูน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เกล็ดหิมะ ปฐมวัย Felicia Law 
ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

ดรีม พับลิซซิ่ง 8127006 95

2 ฝันดี ปฐมวัย Felicia Law 
ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

ดรีม พับลิซซิ่ง 8127016 95

ชุด สาระบูรณาการ วิทย์-สุขศึกษา
นิทานภาพ 4 สีสวยงาม เหมาะส�าหรับอ่านให้เด็ก ๆ  ฟัง หรือให้เด็กๆฝึกอ่าน เพื่อเสริมสร้างความรู้

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 น้องหนูมีน้องน้อย ปฐมวัย
Josef Anton 

ผู้แปล อรพินท์ อยู่หลาย
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128045 95

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

6

นิทานปฐมวัย



หนังสือภาพพัฒนาคุณภาพเยาวชน ชุด พลเมืองเด็ก พลเมืองด ี   

มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
ได้รับรางวัลหนังสือที่พ่อแม่เลือกสรร Mom’s Choice Award
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 พลเมืองเด็กดี ปฐมวัย
Rana DiOrio 

ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล ดรีม พับลิซซิ่ง 8123117 105

2 พลเมืองเด็กปลอดภัย ปฐมวัย
Rana DiOrio 

ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล ดรีม พับลิซซิ่ง 8123118 105

3 พลเมืองเด็กรักษ์โลก ปฐมวัย
Rana DiOrio 

ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล  อักษร อินสไปร์ 8123140 130

4 พลังพลเมืองโลก ปฐมวัย
Rana DiOrio 

ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล ดรีม พับลิซซิ่ง 8123120 105

นิทานภาพส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ชุด นางฟ้าน้อย   
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 นางฟ้าน้อยผู้อารี ปฐมวัย
อเล็กซ์ คาเบรรา 

ผู้แปล มนันยา ธนะภูมิ  อักษร อินสไปร์ 8023166 130

2 นางฟ้าน้อยผู้นับถือตัวเอง ปฐมวัย
อเล็กซ์ คาเบรรา 

ผู้แปล มนันยา ธนะภูมิ  อักษร อินสไปร์ 8123142 130

3 นางฟ้าน้อยผู้เห็นใจผู้อื่น ปฐมวัย
อเล็กซ์ คาเบรรา 

ผู้แปล มนันยา ธนะภูมิ  อักษร อินสไปร์ 8023165 130

4 นางฟ้าน้อยผู้เห็นคุณค่าผู้อื่น ปฐมวัย
อเล็กซ์ คาเบรรา 

ผู้แปล มนันยา ธนะภูมิ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023169 130

นิทานภาพส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ชุด นางฟ้าน้อย   หนังสือในชุดเดียวกัน

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณ
ธรรม ชุด นางฟานอย

 นางฟ
านอยผูอารี

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂàÍÅÔ¹‹ÒËÇ§µŒ¹áÍ»à»�Å¢Í§à¸ÍÁÒ¡äÁ‹ÂÍÁãËŒã¤Ãà¢ŒÒã¡ÅŒ

à¾ÃÒÐ¡ÅÑÇÇ‹ÒµŒ¹áÍ»à»�Å¨Ð¡ÃÐ·º¡ÃÐà·×Í¹áÅÐäÁ‹ÍÍ¡ÅÙ¡ 

ã¹·ÕèÊØ´¡çäÁ‹ÁÕã¤ÃÍÂÒ¡ÂØ‹§à¡ÕèÂÇ¡Ñºà¸Í ·ÓãËŒà¸ÍàË§ÒáÅÐÇŒÒàËÇ‹ÁÒ¡

àÁ×èÍ¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂÁÍ§àËç¹¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§µÑÇàÍ§

à¸Í¨Ö§ä´ŒÃÙŒÇ‹Ò¤ÇÒÁâÍºÍŒÍÁÍÒÃÕ¹Ñé¹¨Ð·ÓãËŒà¸ÍÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา ธนะภูมิ

นางฟานอยผูอารี
ISBN 978-616-8090-69-5

9 786168 090695

สังคม 105.-

รหัสสินคา 8023166

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒÍÒÃÕ

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒàËç¹¤Ø³¤‹Ò¼ÙŒÍ×è¹

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒ¹Ñº¶×ÍµÑÇàÍ§

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒàËç¹ã¨¼ÙŒÍ×è¹

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒÍÒÃÕ

หนังสือในชุดเดียวกัน

นางฟานอยผูเห็นใจผูอื�น
ISBN 978-616-8090-70-1

9 786168 090701

สังคม 105.-

รหัสสินคา 8023165

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณ
ธรรม ชุด นางฟานอย

 นางฟ
านอยผูเห็นใจผูอื่น เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

หนังสือในชุดเดียวกัน

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒàËç¹ã¨¼ÙŒÍ×è¹

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒàËç¹ã¨¼ÙŒÍ×è¹

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒàËç¹¤Ø³¤‹Ò¼ÙŒÍ×è¹

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒ¹Ñº¶×ÍµÑÇàÍ§

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒÍÒÃÕ

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂá´Ã¹‹Òä´Œ¾º¡ÑºàËµØ¡ÒÃ³�·Õè·ÓãËŒµŒÍ§àÍÒã¨à¢ÒÁÒãÊ‹ã¨àÃÒ

à¾×èÍãËŒà¢ŒÒã¨àËµØ¼Å¢Í§¤¹Í×è¹áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¾Ç¡à¢Ò

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂä´Œ¾ºàËµØ¡ÒÃ³�áººà´ÕÂÇ¡Ñºà¾×èÍ¹¢Í§à¸Í

à¸Í¨Ö§à¢ŒÒã¨à¾×èÍ¹ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹ áÅÐÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂàËÅ×Í¾Ç¡à¢Òä´ŒÁÒ¡¢Öé¹

¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§¹ÕéÂÑ§àÅ‹Ò¶Ö§ªÕÇÔµ¢Í§¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂáÅÐÊÑµÇ�µ‹Ò§æ

ã¹»†ÒÍÕ¡´ŒÇÂÇ‹Ò¾Ç¡à¢ÒãªŒªÕÇÔµ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ

หนังสือในชุดเดียวกัน

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณ
ธรรม ชุด นางฟานอย

 นางฟ
านอยผูนับถือตัวเอง

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂäÁ«‹Òà¸ÍÁÍ§âÅ¡ã¹á§‹´ÕÍÂÙ‹àÊÁÍ à¸ÍÁÕ»‚¡·ÕèäÁ‹à·‹Ò¡Ñ¹

áµ‹¡çäÁ‹à¤Âà¡çºàÍÒÁÒà»š¹»Á´ŒÍÂ à¸ÍÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁº¡¾Ã‹Í§¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂâ´Â´Õ

áÅÐ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµµ‹Íä»ÍÂ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢àËÁ×Í¹à¾×èÍ¹ æ ¢Í§à¸Í

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃàËç¹¤Ø³¤‹Ò¢Í§µÑÇàÍ§

«Öè§·ÓãËŒà¸Íà¢ŒÁá¢ç§¢Öé¹àÁ×èÍµŒÍ§à¼ªÔÞ¡Ñº¤ÇÒÁâª¤ÃŒÒÂ

áÅÐ·ÓãËŒà¸ÍÁÕ¡ÓÅÑ§ã¨µ‹ÍÊÙŒ½†Ò¿˜¹ÍØ»ÊÃÃ¤µ‹Íä»

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา ธนะภูมิ

นางฟานอยผูนับถือตัวเอง
ISBN: 978-616-8090-88-6

9 786168 090886

สังคม 130.-

รหัสสินคา 8123142

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒ¹Ñº¶×ÍµÑÇàÍ§

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒàËç¹¤Ø³¤‹Ò¼ÙŒÍ×è¹

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒ¹Ñº¶×ÍµÑÇàÍ§

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒàËç¹ã¨¼ÙŒÍ×è¹

เรื่อง: Aleix Cabrera   ภาพ: Rosa Maria Curto   แปลและเรียบเรียง: มนันยา  ธนะภูมิ

นิทานภาพสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ชุด นางฟานอย

แนวทางการสร้างคุณธรรมประจำใจเด็ก

อายุ 3 - 6 ป

¹Ò§¿‡Ò¹ŒÍÂ
¼ÙŒÍÒÃÕ

   

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

7

นิท
าน

ปฐ
มว

ัย

ชุด นิทานภาพส่งเสริมการอ่าน       
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เหมียวจิ๋วซูเปอร์ฮีโร่ ปฐมวัย
Catherine Metzmeyer 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023102 95

2 แม่ไก่ไม่รู้จักไข่ ปฐมวัย
Genevieve Rousseau 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์  อักษร อินสไปร์ 8023162 110

3 นกน้อยไม่อยากเป็นนก ปฐมวัย
Christian Merveille 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8028074 95

4 ไก่แจ้แสนดี ปฐมวัย
Nuala Nic Con Lomaire 
ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์  อักษร อินสไปร์ 8023163 110

5 สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ ไดโนเสาร์จอมป่วน ปฐมวัย
Quentin Greban 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์  อักษร อินสไปร์ 8023164 110

6 แมมมอธ เพื่อนรักดึกด�าบรรพ์ ปฐมวัย
Quentin Greban 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์  อักษร อินสไปร์ 8024012 110

7 กระต่ายหูสั้น ปฐมวัย
Julia Liu 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023087 95

8 กระต่ายหูขนมปัง ปฐมวัย
Julia Liu 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123091 95

9 เพื่อนรักต่างดาว ปฐมวัย Tracey Corderoy ดรีม พับลิซซิ่ง 8123031 95

10 บรื๋อ...เสียงอะไรนะ ปฐมวัย
Bridget Bhreathnach 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123114 95

11 เค้กยักษ์ของพระราชา ปฐมวัย
Ailbhe Nic Giolla Bhrighde 
ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123115 95

12 ลูกหมีล่ามังกร ปฐมวัย
Patricia Forde 

ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล  อักษร อินสไปร์ 8023161 110

13 ฮูมแปร๊น เที่ยวท่องล่องไพร ปฐมวัย
Heather Heyworth 
ผู้แปล นิภา จิราภรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123113 95

14 ของขวัญของแมลงเต่าทอง ปฐมวัย
Quentin Greban 

ผู้แปล นิภา จิราภรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023170 110
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นิทานภาพสงเสริมการอาน

เรื	อง: Geneviève Rousseauภาพ: Gwyneth Williamsonแปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน
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9 786168 090640

แมไกไมรูจักไข

สังคม
95.-

รหัสสินคา 8023162

ISBN 978-616-8090-64-0

เรื�อง: Patricia Forde

ภาพ: Steve Simpson

แปลและเรียบเรียง: ธูปทอง เอี่ยมวงศสกุล

นิทานภาพสงเสริมการอาน

นิทานภาพ
สงเสริมการอาน
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ลูกหมีลามังกร
ISBN: 978-974-439-347-0

9 789744  3934709 789744  3934709 786168 090626

ลูกหมีลามังกร

สังคม 95.-

รหัสสินคา 8023161

ISBN 978-616-8090-62-6

ÊÑµÇ�àÅÕéÂ§µÑÇãËÁ‹ ä´â¹àÊÒÃ�¨ÍÁ»†Ç¹

นิทานภาพสงเสริมการอาน
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©Ñ¹ÁÕÊÑµÇ�àÅÕéÂ§µÑÇãËÁ‹
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µÍ¹áÃ¡ÁÑ¹¡çÂÑ§µÑÇàÅç¡ æ  ¹‹ÒÃÑ¡ÍÂÙ‹ áµ‹à´ÕëÂÇ¹Õé
ÁÑ¹âµ¢Öé¹¡Ç‹Òà´ÔÁÁÒ¡ áÅÐÂÑ§»†Ç¹ÁÒ¡àÊÕÂ´ŒÇÂ

¶ŒÒ©Ñ¹âµ¢Öé¹ ©Ñ¹¨ÐäÁ‹à»š¹àËÁ×Í¹à¨ŒÒä´â¹àÊÒÃ�µÑÇ¹Õé
à´ç´¢Ò´ ©Ñ¹¨Ðà»š¹à´ç¡´Õ äÁ‹á¡ÅŒ§ã¤Ã

ËÃ×Í»†Ç¹ã¤Ã æ  ̈ ¹à´×Í´ÃŒÍ¹

เรื�องและภาพ: Quentin Gréban

แปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน

9 786168 090664

สัตวเลี้ยงตัวใหม ไดโนเสารจอมปวน

สังคม 95.-

รหัสสินคา 8023164

ISBN 978-616-8090-66-4

เรื่อง: Nuala Nic Con lomaire

ภาพ: Donough O’Malley

แปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน

นิทานภาพสงเสริมการอาน

àÁ×èÍä¡‹á¨ŒàÎ¹ÃÕèäÁ‹â¡‹§¤Í¢Ñ¹

àÍŒ¡ ÍÕ àÍŒ¡...àÍŒ¡
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ä¡‹á¨ŒáÊ¹´Õ
นิทานภาพ

สงเสริมการอาน

9 786168 090657

ไกแจแสนดี

สังคม 95.-

รหัสสินคา 8023163

ISBN 978-616-8090-65-7



ชุด อยู่ร่วมกันแบ่งปันความสุข     
นิทานที่มุ่งสอนเด็ก ๆ  ให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ฝันของวัวลายจุด ปฐมวัย
Elodie Richard 

ผู้แปล วรวัฒน์ ศรีหมากสุก ดรีม พับลิซซิ่ง 8123041 95

2 โจรสลัดยีราฟ ปฐมวัย Virginie Hanna ดรีม พับลิซซิ่ง 8123047 95

3 ขี้โคลนมหัศจรรย์ของหมูพิกกี้ ปฐมวัย Virginie Hanna ดรีม พับลิซซิ่ง 8123053 95

4 ความลับของไก่กุ๊กกุ๊ก ปฐมวัย
Karine Laurent 

ผู้แปล วรวัฒน์ ศรีหมากสุก ดรีม พับลิซซิ่ง 8123054 95

ชุด นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้น�า        
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ของขวัญหายไปไหน ปฐมวัย Lee Hae-da ดรีม พับลิซซิ่ง 8623035 95

2 อ๊บ อ๊บ กบหาเพื่อน ปฐมวัย Lee Hae-da ดรีม พับลิซซิ่ง 8623039 95

3 กระรอกน้อยเจ้าป่า ปฐมวัย Jung Hee-young ดรีม พับลิซซิ่ง 8623041 95

4 ลูกแกะจอมโกง ปฐมวัย
Chang Ji-yoon 

ผู้แปล นิติกร ฤทธิโคตร ดรีม พับลิซซิ่ง 8623042 95

5 คุณหมอสุขใจไขปัญหา ปฐมวัย Kim Young-ah ดรีม พับลิซซิ่ง 8623044 95

6 ดอกไม้ไม่มีเพื่อน ปฐมวัย
Cho Eun-jung 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8623045 95

7 น้องเหมียวขี้อาย ปฐมวัย Min Jah-hong ดรีม พับลิซซิ่ง 8623032 95

8 เพนกวินอารมณ์ดี ปฐมวัย Kim Ho-jung ดรีม พับลิซซิ่ง 8623040 95

9 หมึกยักษ์นักเต้นระบ�า ปฐมวัย Lee Minjin ดรีม พับลิซซิ่ง 8623046 95

10 ลุงหมีฮีโร่แห่งท้องทุ่ง ปฐมวัย Kim Ho-jung ดรีม พับลิซซิ่ง 8623034 95

11 ของขวัญให้ครูที่หนูรัก ปฐมวัย Kim Yae-shil ดรีม พับลิซซิ่ง 8623031 95

12 หมู หมูกับหมาป่าสามัคคี ปฐมวัย Kim Sae-shil ดรีม พับลิซซิ่ง 8623038 95

13 บ้านสัตว์แสนสุข ปฐมวัย Oh Dah-yun ดรีม พับลิซซิ่ง 8623043 95

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

8

นิทานปฐมวัย

นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน ชุด ความมีน�้าใจ 
ซึ่งนิทานชุดนี้จัดท�าขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างคุณธรรมพื้นฐาน  
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 โบโบ้ กับ ไวโอลินคู่ใจ ปฐมวัย นิติกร ฤทธิโคตร (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8023074 95

2 โบโบ้ กับ เด็กชายใจดี ปฐมวัย นิติกร ฤทธิโคตร (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8023075 95

3 โบโบ้ กับ เพื่อนนักดนตรี ปฐมวัย นิติกร ฤทธิโคตร (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8023076 95



หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ราชารีไซเคิล ปฐมวัย นิภา จิราภรณ์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8123129 120

2 ปราสาทใหญ่ไร้ความสุข ปฐมวัย นิภา จิราภรณ์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8123130 120

3 เหาเร่ร่อน ปฐมวัย
Agnes de Lestrade 
ผู้แปล นิภา จิราภรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123139 110

4 สเตลล่า ดาวดวงเด่นแห่งท้องทะเล ปฐมวัย
Patricia Andjelkovic  

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123005 95

5 ปลาทองท่องทะเล ผจญภัยตามหาฝูง ปฐมวัย Matt Buckingham ดรีม พับลิซซิ่ง 8123039 95

6 ปลาทองท่องทะเล ผจญสัตว์ประหลาดในถ�้า ปฐมวัย Matt Buckingham ดรีม พับลิซซิ่ง 8123040 95

7 อี๊...หนู ปฐมวัย Lydia Monks ดรีม พับลิซซิ่ง 8123019 95

8 นิทานความดีของแฟนนี่ (ปกใหม่) ปฐมวัย Holly Hobbie ดรีม พับลิซซิ่ง 8123022 110

9 ต้นโอ๊คยักษ์ไม่อยากเป็นกระดาษ ปฐมวัย
Stanka Brdar  

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623009 95

10 หมีน้อยเบลล์ หลานรักของปู่ ปฐมวัย
Patricia Andjelkovic  

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023078 95

11 หมีน้อยเบลล์ขวัญใจของย่า ปฐมวัย Holly Hobbie ดรีม พับลิซซิ่ง 8123090 95

12 นางฟ้าขี้โคลน ปฐมวัย
Stanka Brdar  

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8123023 95

13 ขนมไล่นกพิราบ ปฐมวัย กัญญารัตน์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8123122 95

14 พระราชาบนดาวสีเขียว ปฐมวัย
วิเชียร ไชยบัง 

ร.ร.ล�าปลายมาศ
ส�านักพิมพ์

ล�าปลายมาศพัฒนา 8720008 80

เรื�อง: Agnès de Lestrade  ●  ภาพ: Annick Masson

แปลและเรียบเรียง: นิภา จิราภรณ

นิทานภาพสรางเสริมลักษณะนิสัย
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เหาเรรอน
ISBN: 978-616-472-021-3

9 786164 720213

สุขศึกษา 110.-

รหัสสินคา 8123139

นิทานภาพส่งเสริมการอ่านและเสริมความรู้คณิตศาสตร์
เรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ผ่านเรื่องราวสนุกสนาน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ไดโนเสาร์นับเลข ปฐมวัย
Nicolas Oldland 
ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

ดรีม พับลิชชิ่ง 8126049 105

2 อาณาจักรของจุดกับเส้น ปฐมวัย
Veronique 

ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล
ดรีม พับลิชชิ่ง 8126050 130

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

9
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ชุด สร้างเสริมสุขอนามัย 
นิทานภาพที่สอดแทรกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยให้เด็ก

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เบอร์ตี ้อี!๊ ตด ปฐมวัย
เดวิด โรเบิร์ต 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8123016 95

2 เด็กชายมอมแมม ปฐมวัย
Choi Ho-Jeong 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8123097 95



•  เสริมสรางความเขาใจเรื่องเทคนิคการใช

    คำในภาษาไทยใหถูกตองผานเรื่องราว

    ที่สนุกสนานนาติดตาม

•  มีกิจกรรมทายเลม เพื่อทบทวนความเขาใจ

•  เสริมสรางความเขาใจเรื่องเทคนิคการใช  เสริมสรางความเขาใจเรื่องเทคนิคการใช  เสริมสรางความเขาใจเรื่องเทคนิคการใช

ตัวอย่างเนื้อหาในเล่ม :
ฝึกฝนการใช้คำในภาษาไทยให้ถูกต้อง

ªØ´  ตะลุยดานภาษาไทย

สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทย

ชุด ตะลุยด่านภาษาไทย
เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องค�าที่มักเขียนผิดในภาษาไทยและการใช้ลักษณนามให้ถูกต้อง 
ช่วยเพิ่มพูนเทคนิคการจ�าที่ช่วยให้เด็ก ๆ  น�าไปใช้ได้ง่าย ผ่านเรื่องราวสนุกสนาน
และน่าติดตาม มีกิจกรรมท้ายเล่มเพื่อทบทวนความเข้าใจ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 คําที่มักเขียนผิด ฝาด่านภาษาไทย
ในสวนสนุกมรณะ

ประถมศึกษา
ฝายวิชาการ

อักษร อินสไปร
อักษร อินสไปร 9121005 225

2
ลักษณนาม ฝาด่านภาษาไทย
ในบ้านผีสิงสยอง

ประถมศึกษา
ฝายวิชาการ

อักษร อินสไปร
อักษร อินสไปร 9121006 225

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร : ภาษาไทย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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คลังความรูภาษาไทยที่คุณครูตองมี!!
รวบรวมเนื้อหาเกร็ดการใชภาษาไทย

ตั้งเเตคำจนถึงประโยค

ทั้งรอยเเกวเเละรอยกรอง

ªØ´  ภาษาไทย ภาษาชาติ

อธิบายด้วยแผนภาพทำให้เข้าใจง่ายอธิบายด้วยแผนภาพทำให้เข้าใจง่าย

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด ภาษาไทย ภาษาชาติ
ชุดหนังสือภาษาไทยที่สร้างสรรคเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยไว้อย่างครบถ้วน
ทั้งในเรื่องการเรียบเรียงถ้อยค�าทั้งร้อยกรองและร้อยแก้ว สามารถน�าไปใช้อ้างอิงในการเรียนการสอนภาษาไทย
ได้เป็นอย่างดี

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 อ่านเปน เห็นคุณค่า มัธยมศึกษา
เยาวลักษณ ชาติสุขศิริเดช, 
บุญลักษณ เอี่ยมสําอางค ดรีม พับลิชชิ่ง 8621024 110

2 ออกเสียงถูก สื่อสารชัด มัธยมศึกษา
เยาวลักษณ ชาติสุขศิริเดช, 
บุญลักษณ เอี่ยมสําอางค ดรีม พับลิชชิ่ง 8621026 100

3 รู้ใช้คํา สร้างสรรคประโยค มัธยมศึกษา
เยาวลักษณ ชาติสุขศิริเดช, 
บุญลักษณ เอี่ยมสําอางค ดรีม พับลิชชิ่ง 8621027 110

4 คําไทย ใช้ให้ถูก มัธยมศึกษา
เยาวลักษณ ชาติสุขศิริเดช, 
บุญลักษณ เอี่ยมสําอางค ดรีม พับลิชชิ่ง 8621019 102

5 ใช้ศัพทเปน เห็นความหมาย มัธยมศึกษา
เยาวลักษณ ชาติสุขศิริเดช, 
บุญลักษณ เอี่ยมสําอางค ดรีม พับลิชชิ่ง 8621020 68

6 เรียงถ้อย ร้อยกรอง มัธยมศึกษา
เยาวลักษณ ชาติสุขศิริเดช, 
บุญลักษณ เอี่ยมสําอางค ดรีม พับลิชชิ่ง 8621025 110

7 คํายืม เพิ่มพูนคําศัพท มัธยมศึกษา ผศ.พรทิพย เฉิดฉินนภา ดรีม พับลิชชิ่ง 8621028 110



•  ให้ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

•  สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

•  ผ่านนิทานคำกลอนที่เด็กรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี

ชุด อ่านสนุกได้ภาษา

เพิ่มเกร็ดความรู้การใช้คำและความหมายของคำ

12

ชุด นิทำนผสำนอักษร

• เรียนรู้อย่างเปนกระบวนกำร สอดคล้องกับการเรียนรู้

  ภำษำอย่ำงเปนธรรมชำติ

• เรียนรู้พยัญชนะไทยมีลักษณะคล้ายกันท่ีเด็กมักเกิดความสับสน

• ฝกการจ�ำ จ�ำแนก และสังเกต จนเกิดความคุ้นเคย

  กับพยัญชนะไทย

• นิทำนเข้าใจง่าย สนุกสนานและสร้างสรรค

ประกอบด้วยนิทำน 18 เรื่องรำวพยัญชนะไทย 44 ตัว

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผุ้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนกัพมิพ์ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุดนิทำนผสำนอักษร (1 ชุด มี 18 เล่ม) ประกอบด้วย
ประถมศึกษา

รศ.กุลวรา 

ชูพงศไพโรจน
อกัษร เนกซ 4021001 3,582

เล่ม ๑ ก ถ ภ ฎ ฏ  / เล่ม ๒ ข ช / เล่ม ๓ บ ป ษ / เล่ม ๔ ง ท 
ห / เล่ม ๕ พ ฟ ฬ / เล่ม ๖ น ม ฉ / เล่ม ๗ ผ ฝ ย / เล่ม ๘ ฃ 
ซ ฑ / เล่ม ๙ ค ฅ ศ / เล่ม ๑๐ ด ต / เล่ม ๑๑ จ ฐ ธ / เล่ม 
๑๒ ว ร ล ส / เล่ม ๑๓ อ ฮ / เล่ม ๑๔ ฆ ฑ ม / เล่ม ๑๕ ฌ ถ 
ม / เล่ม ๑๖ ญ ถ บ / เล่ม ๑๗ ฒ ต ม / เล่ม ๑๘ ณ ถ น  
(ราคาเล่มละ  199 บาท)
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ชุด หนังสือกระตุ้นพลังสมอง
มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ด้านค�าศัพทส�าหรับเด็กระดับประถมศึกษา 
สามารถน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ผ่านนิทานค�ากลอนที่เด็กรู้จักเป็นอย่างดี

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 อ่านสนุกได้ภาษา หมาปากับลูกหมูสามตัว ประถมศึกษา อาทิตย อมรชร ดรีม พับลิชชิ่ง 8121009 120

2 อ่านสนุกได้ภาษา หมาปากับหนูน้อยหมวกแดง ประถมศึกษา อาทิตย อมรชร ดรีม พับลิชชิ่ง 8121010 120

3 อ่านสนุกได้ภาษา หมาปากับลูกแกะ ประถมศึกษา อาทิตย อมรชร ดรีม พับลิชชิ่ง 8121011 120

ชุด วรรณกรรมล�้าค่า
วรรณกรรมไทยสะท้อนภาพของสังคมไทยตามทัศนะของกวีผ่านตัวอักษร
ในแง่มุมต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านวรรณศิลป มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมองเห็นคุณค่า
และคติข้อคิด อุทาหรณสอนใจ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 บทละครเรื่อง อิเหนา เล่ม 1 มัธยมศึกษา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย 

รัชกาลที่ 2
วิสดอม BP 8021004 280

2 บทละครเรื่อง อิเหนา เล่ม 2 มัธยมศึกษา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย 

รัชกาลที่ 2
วิสดอม BP 8021005 280

3 สมบัติอมรินทรคํากลอน มัธยมศึกษา เจ้าพระยาพระคลัง(หน) วิสดอม BP 8021023 65

4 นิราศลอนดอน มัธยมศึกษา หม่อมราโชไทย อิศรางกูร วิสดอม BP 8021024 120

5 ท้าวแสนปม มัธยมศึกษา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 6
วิสดอม BP 8021032 120

ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย
สาระความรู้เกี่ยวกับดอกไม้และสัตวต่างๆ ที่ปรากฎในวรรณคดีไทยต่าง ๆ  

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ดอกไม้ในวรรณคดีไทย มัธยมศึกษา วัชรี กาชัย และคณะ ปนรู้ BP 8021018 220

2 ปลาในวรรณคดีไทย มัธยมศึกษา วัชรี กาชัย และคณะ ปนรู้ BP 8021020 220

3 นกในวรรณคดีไทย มัธยมศึกษา วัชรี กาชัย และคณะ ปนรู้ BP 8021021 220

ภา
ษา

ไท
ย

หนังสือเสริมความรู้ทั่วไป พัฒนาทักษะการเรียนรู้

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด ไกลบ้าน
บทพระราชนิพนธลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เนื้อเรื่องมีเกร็ดความรู้เรื่องราวต่าง ๆ  
สะท้อนให้เห็นสภาพบ้านเมือง สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในแต่ละประเทศ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ไกลบ้าน เล่ม 1 มัธยมศึกษา
พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสดอม BP 8623006 230

2 ไกลบ้าน เล่ม 2 มัธยมศึกษา
พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสดอม BP 8623007 230

3 ไกลบ้าน เล่ม 3 มัธยมศึกษา
พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิสดอม BP 8623008 230

ชุด หนังสือพระราชนิพนธ
ประพันธโดยเจ้าฟาธรรมธิเบศร ไชยเชษฐสุริยวงศ 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชมธรรมชาติในสมัยกรุงศรีอยุธยาระหว่างการเดินทางไปพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรี  

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 กาพยห่อโคลงประพาสธารทองแดง มัธยมศึกษา เจ้าฟาธรรมธิเบศร ดรีม พับลิชชิ่ง 8621022 180

2 เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5 มัธยมศึกษา กรมพระยาดํารงราชานุภาพ วิสดอม BP 8621012 150 

3 นิราศเดือน มัธยมศึกษา หมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี) วิสดอม BP 8021003 55 

หนังสือเสริมความรู้ภาษาไทย
เกร็ดความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาไทย

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 พระราชพิธีสิบสองเดือน มัธยมศึกษา
พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้ายู่หัว รัชกาลที่ 5 เติมเต็มใจ 8820023 380

2 สํานวนไทย สํานวนธรรม มัธยมศึกษา อานนท อาทิตยอุทัย เบบี้แก็งค 8820026 160

3 นามานุกรมรามเกียรติ์ มัธยมศึกษา ศ.ดร.รื่นฤทัย บก. แสงดาว 8820059 280

4 ศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต มัธยมศึกษา รศ.ทองสุก เกตุโรจน แสงดาว 8820087 290

5 คลายปมคําพ้อง รากไส้คําเหมือน มัธยมศึกษา นารีรัตน บุญช่วย แสงดาว 8821005 110

ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์
ชุดสื่อการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิครูปแบบใหม่

กระตุ้นการเรียนรู้ ปูพื้นฐานกระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เรียนรู้ภาษาผ่านการเล่น จาก “ภาพ” ไปสู่ “คำ”

พร้อมเสริมทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คล่องขึ้น

ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผล
และมีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สนุกสนาน

ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะการสังเกต ตัวอย่างกิจกรรมการสื่อสารผ่านอารมณ์ ตัวอย่างกิจกรรมการคิดเชื่อมโยง

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรม
บูรณาการพื้นฐานภาษาไทย เช่น คำ วลี
รูปประโยค

ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องราว

ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพื่อใช้ภาษาในการสื่อสาร

ได้อย่างคล่องแคล่ว

ภายในชุดประกอบด้วย

การคิดเชื่อมโยงภาพ
ให้สัมพันธ์กับอารมณ์
การคิดแบบย้อนกลับ
การเขียนประโยคให้สัมพันธ์กับ
คำสันธาน

มีทั้งหมด 18 กิจกรรม
ฝึกการเขียนคำนาม คำกริยา วลี
และประโยค ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาไทยถิ่น
ของแต่ละภาค

มีทั้งหมด 17 กิจกรรม
สะสมคำศัพท์
ฝึกทักษะการฟังและการพูด
คิดวิเคราะห์แบ่งประเภท
คิดเชื่อมโยงภาพเป็นเรื่องราว

มีทั้งหมด 21 กิจกรรม

ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁµŒ¹ ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶Á»ÅÒÂ

แบบฝึก
(สำหรับนักเรียน)

1 เล่ม

คู่มือจัดกิจกรรม
(สำหรับครู)

1 เล่ม

วีดิทัศน์สาธิต
การจัดกิจกรรม

1 เเผ่น

สติกเกอร์ลูกเต๋า
9 หมวด 108 ภาพ

ลูกเต๋า 9 ลูก ถุงผ้าใส่ลูกเต๋า 1 ใบ

ภาษาไทย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค์
ชุดสื่อการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิครูปแบบใหม่

กระตุ้นการเรียนรู้ ปูพื้นฐานกระบวนการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
เรียนรู้ภาษาผ่านการเล่น จาก “ภาพ” ไปสู่ “คำ”

พร้อมเสริมทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้คล่องขึ้น

ฝึกทักษะพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผล
และมีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สนุกสนาน

ตัวอย่างกิจกรรมเสริมทักษะการสังเกต ตัวอย่างกิจกรรมการสื่อสารผ่านอารมณ์ ตัวอย่างกิจกรรมการคิดเชื่อมโยง

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรม
บูรณาการพื้นฐานภาษาไทย เช่น คำ วลี
รูปประโยค

ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องราว

ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง เพื่อใช้ภาษาในการสื่อสาร

ได้อย่างคล่องแคล่ว

ภายในชุดประกอบด้วย

การคิดเชื่อมโยงภาพ
ให้สัมพันธ์กับอารมณ์
การคิดแบบย้อนกลับ
การเขียนประโยคให้สัมพันธ์กับ
คำสันธาน

มีทั้งหมด 18 กิจกรรม
ฝึกการเขียนคำนาม คำกริยา วลี
และประโยค ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาไทยถิ่น
ของแต่ละภาค

มีทั้งหมด 17 กิจกรรม
สะสมคำศัพท์
ฝึกทักษะการฟังและการพูด
คิดวิเคราะห์แบ่งประเภท
คิดเชื่อมโยงภาพเป็นเรื่องราว

มีทั้งหมด 21 กิจกรรม

ÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂ ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁµŒ¹ ÃÐ´Ñº»ÃÐ¶Á»ÅÒÂ

แบบฝึก
(สำหรับนักเรียน)

1 เล่ม

คู่มือจัดกิจกรรม
(สำหรับครู)

1 เล่ม

วีดิทัศน์สาธิต
การจัดกิจกรรม

1 เเผ่น

สติกเกอร์ลูกเต๋า
9 หมวด 108 ภาพ

ลูกเต๋า 9 ลูก ถุงผ้าใส่ลูกเต๋า 1 ใบลูกเต๋า 9 ลูก

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

สื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิต
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ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค ระดับปฐมวัย
ฝกทักษะพื้นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบ Active Learning

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค 
ระดับปฐมวัย (สื่อประจําห้องเรียน)

ปฐมวัย อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 9030017 1,250

ประกอบด้วย: แบบฝก/ คู่มือการจัดกิจกรรม/ CD อธิบายวิธีการ
                  จัดกิจกรรม/ ลูกเตา/ ถุงผ้าใส่ลูกเตา/ สติกเกอรลูกเตา

ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค ระดับคิดวิเคราะห
ฝกทักษะการคิดวิเคราะห  ผ่านกิจกรรม บูรณาการพื้นฐานภาษาไทย เช่น ค�า วลี รูปประโยค 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานในรูปแบบ Active Learning

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค 
ระดับคิดวิเคราะห (สื่อประจําห้องเรียน)

ประถมต้น อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 9030019 1,250

ประกอบด้วย: แบบฝก/ คู่มือการจัดกิจกรรม/ CD อธิบายวิธีการ
                  จัดกิจกรรม/ ลูกเตา/ถุงผ้าใส่ลูกเตา/ สติกเกอรลูกเตา

ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค ระดับคิดวิเคราะห

ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค ระดับปฐมวัย

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิต

ภาษาไทย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด สนุกคิด ภาษา สร้างสรรค ระดับเขียน-คิดสร้างสรรค
ฝกทักษะการคิด เชื่อมโยงและการเขียนอย่างสร้างสรรค จินตนาการเรื่องราว
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชดุ สนกุคดิ ภาษา สร้างสรรค 
ระดบัเขยีน-คดิสร้างสรรค (สือ่ประจําห้องเรียน)

ประถมปลาย อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 9030020 1,250

ประกอบด้วย: แบบฝก/ คู่มือการจัดกิจกรรม/ CD อธิบายวิธีการ
                  จัดกิจกรรม/ ลูกเตา/ ถุงผ้าใส่ลูกเตา/ สติกเกอรลูกเตา

คิดสร้างสรรค



ชุด CD-ROM และ AUDIO-CD เรียนรู้ครื้นเครง เพลงภาษาไทย
สนุกสนานกับเพลงที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรู้ภาษาไทย 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 AUDIO-CD เรียนรู้ครื้นเครง เพลงภาษาไทย
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181016 200

2 CD-ROM เรียนรู้ครื้นเครง เพลงภาษาไทย
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181015 300

ชุด AUDIO-CD เรียนรู้ครื้นเครง เพลงหลักภาษาไทย
สื่อที่ช่วยคุณครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างสนุกสนานผ่านบทเพลง 
ท�าให้นักเรียนเข้าใจและจดจ�าหลักภาษาไทยได้ง่ายขึ้น 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 AUDIO-CD เรียนรู้ครื้นเครง 
เพลงหลักภาษาไทย แผ่นที่ 1

ปฐมวัย-
ประถมต้น

อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181017 200

2 AUDIO-CD เรียนรู้ครื้นเครง 
เพลงหลักภาษาไทย แผ่นที่ 2

ปฐมวัย-
ประถมต้น

อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181018 200

เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยี

สื่อส�าหรับห้องสมุดดิจิทัล

ภา
ษา

ไท
ย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด เรียนรู้ภาษาไทยกับจุ๊จิ๊ จุ๊จ้า
เรียนรู้สระไทย 32 ตัว ผ่านบทเพลง ท�าให้การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นเรื่องสนุกเพลิดเพลิน 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 AUDIO-CD เรยีนรูภ้าษาไทยกบัจุจ๊ิ ๊จุจ้๊า แผ่นที ่1
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181019 200

2 AUDIO-CD เรยีนรูภ้าษาไทยกบัจุจ๊ิ ๊จุจ้๊า แผ่นที ่2
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181020 200

3 AUDIO-CD เรยีนรูภ้าษาไทยกบัจุจ๊ิ ๊จุจ้๊า แผ่นที ่3
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181021 200

4 AUDIO-CD เรยีนรูภ้าษาไทยกบัจุจ๊ิ ๊จุจ้๊า แผ่นที ่4
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181022 200

5 DVD-ROM เรยีนรูภ้าษาไทยกบัจุจ๊ิ ๊จุจ้๊า แผ่นที ่1
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181023 500

6 DVD-ROM เรยีนรูภ้าษาไทยกบัจุจ๊ิ ๊จุจ้๊า แผ่นที ่2
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181040 500

7 DVD-ROM เรยีนรูภ้าษาไทยกบัจุจ๊ิ ๊จุจ้๊า แผ่นที ่3
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181041 500

8 DVD-ROM เรยีนรูภ้าษาไทยกบัจุจ๊ิ ๊จุจ้๊า แผ่นที ่4
ปฐมวัย-

ประถมต้น
อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9181026 500



ชุด CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ วิชาภาษาไทย
สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้ในหลายมิติ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาไทย ป.1

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 7161001 400

2
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาไทย ป.2

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 7261001 400

3
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาไทย ป.3

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 7361001 400

4
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาไทย ป.4

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 7461001 400

5
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาไทย ป.5

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 7561001 400

6
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาไทย ป.6

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร อักษร อินสไปร 7661001 400

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิทานทองอิน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

พระบรมราโชวาท
ในรัชกาลที่ ๕

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิต
พระราชนิพนธ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

ดอกสร้อยสุภาษิตดอกสร้อยสุภาษิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

สุภาษิตพระร่วง
และสุภาษิตอิศรญาณ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

นิราศเดือนนิราศเดือน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด
อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย

รวมบทสักวา
และบทร้อยกรอง

ภาษาไทย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
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Active Reader ชุด อนุรักษวรรณกรรมและวรรณคดีไทย
วรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกที่ได้รับการแปลมาแล้วหลายภาษา และเต็มไปด้วยคุณค่า เรียนรู้ผ่านสื่อรูปแบบ E-book 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader ดอกสร้อยสุภาษิต
ประถมศกึษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071053 500

2 Active Reader รวมบทสักวาและบทร้อยกรอง
ประถมศกึษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071054 500

3 Active Reader นิทานทองอิน
ประถมศกึษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071055 500

4
Active Reader สุภาษิตพระร่วงและ
สุภาษิตอิศรญาณ

ประถมศกึษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071056 500

5 Active Reader พระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 5
ประถมศกึษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071057 500

6 Active Reader สุภาษิตพระราชนิพนธ
ประถมศกึษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071058 500

7 Active Reader นิราศเดือน
ประถมศกึษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071059 500



Active Reader ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย
เบ็ดเตล็ดน่ารู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย เชื่อมโยงความรู้วรรณคดีไทยกับสาระความรู้อื่นที่หลากหลาย 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader สัตวในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071043 500

2 Active Reader สัตวในวรรณคดีไทย ชุดที่ 2
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071044 500

3 Active Reader ปลาในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071045 500

4 Active Reader ปลาในวรรณคดีไทย ชุดที่ 2
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071046 500

5 Active Reader ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071047 500

6 Active Reader ดอกไม้ในวรรณคดีไทย ชุดที่ 2
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071048 500

7 Active Reader นกในวรรณคดีไทย ชุดที่ 1
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071049 500

8 Active Reader นกในวรรณคดีไทย ชุดที่ 2
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071050 500

9 Active Reader พรรณไม้ในวรรณคดไีทย ชุดที ่1
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071051 500

10 Active Reader พรรณไม้ในวรรณคดไีทย ชุดที ่2
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลยเอเบิล 7071052 500

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

สัตว์ในวรรณคดีสัตว์ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ปลาในวรรณคดีปลาในวรรณคดี
ชุดที่

1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

ดอกไม้ในวรรณคดีดอกไม้ในวรรณคดี
ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

พรรณไม้ในวรรณคดีพรรณไม้ในวรรณคดี

ชุดที่

1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ปกิณกะวรรณคดีไทย

นกในวรรณคดีนกในวรรณคดี
ชุดที่

1

ภา
ษา

ไท
ย

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
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สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรูภาษาไทย

เรียนคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ไปกับการแก้โจทย์ปัญหา

ผ่านตัวการ์ตูน

เรียนรู้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง

ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ตามจุดเน้น

ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พร้อมแบบเฉลยท้ายบทด้วยหลักการ

วิเคราะห์อย่างถูกวิธี

ªØ´  คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์

ชุด คูหู คูคิด คณิตศาสตร
นําเสนอคณิตศาสตรสําหรับเด็กประถมตนมาทําในรูปแบบเรื่องเลา เนื้อหาสั้น งาย อานสนุก รวมทั้งตัวอยางชัดเจน 
พรอมดวยคําถามในรูปแบบโจทย ที่เปนนิทานเพื่อกระตุนใหเด็กรูจักคิดวิเคราะห พรอมเฉลยวิธีคิด

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ประถมต้น เกศรินทร์ เทียนสว่าง อักษร อินสไปร์ 8126039 235

2 คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ประถมต้น เกศรินทร์ เทียนสว่าง ดรีม พับลิชชิ่ง 8126034 235

3 คู่หู คู่คิด คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ประถมต้น เกศรินทร์ เทียนสว่าง ดรีม พับลิชชิ่ง 8126035 235

วิเคราะห์อย่างถูกวิธี

ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พร้อมแบบเฉลยท้ายบทด้วยหลักการ

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร : คณิตศาสตร

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด หลักคณิตพิชิตโจทย
มุงเนนการแกโจทยปญหาแบบคิดวิเคราะห โดยใชหลักคิดคณิตศาสตรมาชวยคนหาคําตอบแกไขปญหาอยางเปนขั้นตอน
โดยสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตรทําใหไดคําตอบที่ถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 หลักคณิตพิชิตโจทย์ บวก ลบ คูณ หาร ประถมศึกษา เกศรินทร์ เทียนสว่าง อักษร อินสไปร์ 8126036 295

2 หลักคณิตพิชิตโจทย์ สมการ ประถมศึกษา เกศรินทร์ เทียนสว่าง อักษร อินสไปร์ 8126037 295

3 หลักคณิตพิชิตโจทย์ ชั่ง ตวง วัด ประถมศึกษา เกศรินทร์ เทียนสว่าง อักษร อินสไปร์ 8126038 295

เคล็ดลับส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

เทคนิคการฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แบบคิดวิเคราะห์

ใช้หลักการคิดทางคณิตศาสตร์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

เสริมสร้างการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ªØ´  หลักคณิตพิชิตโจทย์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
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               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
ªØ´  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

นิทานเสริมความรู้ เชื่อมต่อทักษะและสอนให้เด็กรู้และเข้าใจ

หลักคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
พัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตรผานสิ่งตาง ๆ  รอบตัวเพื่อประยุกตในชีวิตประจําวัน

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 กลนับแกะมหัศจรรย์ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126011 95

2 หนูน้อยยอดนักลบ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126012 95

3 ชายชรากับบ้านรังนก ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126013 95

4 เพื่อนบ้านนักแบ่งปัน ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126014 95

5 เด็กหญิงไม้บรรทัด ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126015 95

6 หมู่บ้านเจ้าหญิง ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126016 95

7 ใครนะจะได้กินลูกท้อ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126018 95

8 ผู้วิเศษท่องเมืองตุ๊กตา ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126019 95

9 ยกก้นหน่อยสิจ๊ะ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126020 95

10 มะหมาปาร์ตี้ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126021 95

11 ยอดนักเก็บเงิน ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126022 95

12 แปลงผักสุขสันต์ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126023 95

13 ผจญภัย 24 ชั่วโมง ประถมศึกษา พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิชชิ่ง 8126024 95

14 ค�าสาปปริศนา ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126025 95

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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15 ลายแทงพิศวง ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126026 95

16 ตะลุยปราสาทแม่มด ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126027 95

17 หนูน้อยเจ้าระเบียบ ประถมศึกษา พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิชชิ่ง 8126028 95

18 หนูน้อยผู้รอบรู้ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8126030 95

19 สี่เหลี่ยมคล้าย จับคู่ตามความเหมือน ประถมศึกษา
คัง จอง ฮวา 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026020 85

20 สามเหลี่ยม พลิกแพลงรูปแสนกล ประถมศึกษา
อี ควี ซ๊ก 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026025 85

21 จุดสร้างเส้น ประกอบสารพันรูปทรง ประถมศึกษา
ยูน จอง ชิม 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026027 85

22 ทรง 3 มิติ โยงหารูป 2 มิติ ประถมศึกษา
ควอน แจ วอน 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026033 85

23 เมตร หน่วยวัดจากเส้นรอบโลก ประถมศึกษา
วอน ยอง จู 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026015 85

24 มิลลิเมตร เต็มเติมวัดละเอียด ประถมศึกษา
ฮง ซู คยอง 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026019 85

25 ลูกบาศก์ วัดปริมาตรน�้าแข็ง ประถมศึกษา
คัง โซ ฮึย 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026021 85

26 ความจุ บอกปริมาตรการตวง ประถมศึกษา ปิยภัค คีตอักษร ดรีม พับลิชชิ่ง 8026026 85

27 จริงเท็จ ตรรกะคณิตคิดสนุก ประถมศึกษา
ยาง ยอน จู 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026030 85

28 เซต รหัสลับหาวีรบุรุษ ประถมศึกษา
คิม อิน คยอง 

ผู้แปล ปิยภัค คีตอักษร
ดรีม พับลิชชิ่ง 8026031 85

บวก ลบ คูณ หาร การวัด รูปทรง ปริมาตร เวลา

กลนับแกะมหัศจรรย์
(การบวก)

เด็กหญิงไม้บรรทัด
(การวัดความยาว)

ใครนะจะได้กินลูกท้อ
(การจัดเรียงล�าดับ)

ผจญภัย 24 ชั่วโมง
(การบอกเวลา 

บนหน้าปัดนาฬิกา)

หนูน้อยยอดนักลบ
(การลบ)

หมู่บ้านเจ้าหญิง
(การวัดพื้นที่)

ผูวิ้เศษท่องเมอืงตุก๊ตา
(เลขล�าดับ)

ค�าสาปปริศนา
(รูปสมมาตร)

เพื่อนบ้านนักแบ่งปัน
(การหาร)

แปลงผักสุขสันต์ 
(หน่วยวัดและเครื่องมือวัด)

ยอดนักเก็บเงิน
(การนับเงิน) ตะลุยปราสาทแม่มด

(แบบรูปและ 
ความสัมพันธ์)

ชายชรากับบ้านรังนก
(การคูณ)

ยกก้นหน่อยสิจ๊ะ
(รูปเรขาคณิต 2 มิติ)

มะหมาปาร์ตี้
(การบวกและการลบ) ลายแทงพิศวง

(เรขาคณิต)

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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หนูน้อยผู้รอบรู้ 
(สถิติและความน่าจะเป็น) หนูน้อยเจ้าระเบียบ 

(การจ�าแนกและการจัดกลุ่ม)



ระดับมัธยมศึกษา

ชุด พัฒนาทักษะวิชาชีพครู

คูมือเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูคณิตศาสตร

เติมเต็มศักยภาพดวยเนื้อหาวิชาการที่อานงาย

เพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกขอสอบ

V=V=V=V=ππrr22hhhh

r=d/2r=d/2r=d/2r=d/2r=d/2r=d/2

V=V=π

เพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกขอสอบเพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกขอสอบเพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกขอสอบเพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกขอสอบ

ตัวอยางหนาเนื้อในจากเลม จำนวนและการดำเนินการตัวอยางหนาเนื้อในจากเลม จำนวนและการดำเนินการตัวอยางหนาเนื้อในจากเลม จำนวนและการดำเนินการ

หนังสือเสริมความรูทั่วไป พัฒนาทักษะการเรียนรู

24



คณ
ิตศ

าส
ตร



ระดับมัธยมศึกษา

ชุด พัฒนาทักษะวิชาชีพครู

คูมือเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูคณิตศาสตร

เติมเต็มศักยภาพดวยเนื้อหาวิชาการที่อานงาย

เพิ่มทักษะการสอนและแนวทางการออกขอสอบ

ตัวอยางหนาเนื้อในจากเลม จำนวนและการดำเนินการ

ชุด พัฒนาทักษะวิชาชีพครู
หนังสือพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อใหมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติภายใตบริบทความเปนไทย

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 จ�านวนและการด�าเนินการ มัธยมศึกษา สสวท. อักษร อินสไปร์ 8016001 225

2
ข้อสอบชวนคิดคณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษา สสวท. อักษร อินสไปร์ 8016002 395

3 กระบวนการคิด มัธยมศึกษา สสวท. อักษร อินสไปร์ 8018008 275

หนังสือเสริมสรางความรูคณิตศาสตร
ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 รูปทรงมหัศจรรย์ มัธยมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิชชิ่ง 8026006 165

2
ออ! อย่างนี้นี่เอง ตอน เรียนคณิตฯ 
สุดหินให้เข้าหัว

มัธยมศึกษา
หยางหยางทู่/

อริสรา บัณฑิตภิรมย์
ทองเกษม 8826004 190

3 คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน พิชิตคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา จู อียอน/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8826005 215

“สรรพสิ่งลวนแทนไดดวยจำนวน” (All is number.) 

เปนคำกลาวของพีทาโกรัสแหงซามอส (Pythagoras of Samos)

หนึ่งในบรรดานักคิดที่มีอิทธิพลอยางมากในชวงศตวรรษที่ 6 กอนคริสตศักราช

จำนวน
   และการดำเนินการ

จำนวนและการด
ำเนินการ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนและการดำเนินการ

225.-

ISBN: 978-616-8090-03-9

9 786168 090039

รหัสสินคา 8016001

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
¢ŒÍÊÍºªÇ¹¤Ô´¤³

ÔµÈÒÊµÃ� ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹

ขอสอบชวนคิดคณิตศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ISBN: 978-616-8090-06-0

9   786168   090060
รหัสสินคา 8016002 395.-

การวัดผลประเมินผลการเรียนรูทางคณิตศาสตรจำเปนตองใชวิธีการที่เหมาะสม 

ดังนั้นการเลือกใชเคร�องมือที่มีคุณภาพทำใหสามารถวัดในสิ่งที่ตองการได 

ทำใหครูผูสอนไดขอสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนอยางครบถวน

และตรงตามจุดประสงคของการวัดผลประเมินผล

3

ขอสอบªÇ¹¤Ố
  คณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

อวัยวะเล็กๆ ที่อยูในกะโหลกศีรษะที่เรียกวา “สมอง”

เปนสิ่งที่กำหนดและควบคุมสติปญญาของมนุษยรวมทั้งสัตวชนิดอ�นๆ

สมองเปนอวัยวะสำคัญที่ทำใหเกิด “กระบวนการคิด” ซึ่งหากจะเปรียบเทียบ

สมองของมนุษยกับสัตวอ�นแลวนั้น มนุษยมีสมองที่สามารถพัฒนากระบวนการคิด

ที่ซับซอนและสูงกวาสิ่งมีชีวิตใดๆ บนโลกใบนี้

กระบวนการคิด
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

กระบวนการคิด

275.-

ISBN: 978-616-8090-07-7

9 786168 090077

รหัสสินคา 8018008

การคิดการคิด
กระบวน

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเสริมความรูทั่วไป พัฒนาทักษะการเรียนรู

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

25

ชุด สนุกคิด คณิตศาสตร
เสริมความรูดานคณิตศาสตรเรื่องราวตาง ๆ  ที่สนุกสนาน

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 คณิตศาสตร์หรรษาในชีวิตประจ�าวัน มัธยมต้น
จือซางหมังฟาง/

ประจิตร ปอมอรินทร์ ทองเกษม 8826006 165

2 สืบคดีด้วยคณิตศาสตร์ มัธยมต้น
จือซางหมังฟาง/

ประจิตร ปอมอรินทร์ ทองเกษม 8826007 165

3 มหัศจรรย์คณิตศาสตร์รอบโลก มัธยมต้น
จือซางหมังฟาง/

ประจิตร ปอมอรินทร์ ทองเกษม 8826008 165

4 เคล็ดลับคณิตศาสตร์กับอาหาร มัธยมต้น
จือซางหมังฟาง/

ประจิตร ปอมอรินทร์ ทองเกษม 8826009 165

5 ไขความลับคณิตศาสตร์กับร่างกาย มัธยมต้น
จือซางหมังฟาง/

ประจิตร ปอมอรินทร์ ทองเกษม 8826010 165

6 คณิตศาสตร์น่าทึ่งกับสิ่งก่อสร้าง มัธยมต้น
จือซางหมังฟาง/
กองบรรณาธิการ ทองเกษม 8826001 165



ชุด AUDIO-CD Happy Math
สรางพื้นฐานความเขาใจคณิตศาสตรผานบทเพลงสนุกสนานสอดคลองกับสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 AUDIO-CD เพลงคณิตศาสตร์ 
ชุด HAPPY MATH

ปฐมวัย อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9186042 200

ชุด CD-ROM เกมเปรียบเทียบสุดหรรษา มากกวา-นอยกวา หรือเทากับ
เกมดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชวยฝกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการคํานวณและการเปรียบเทียบ

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมเปรียบเทียบสุดหรรษา 
มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.1

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7166003 400

2
CD-ROM เกมเปรียบเทียบสุดหรรษา 
มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.2

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7266003 400

3
CD-ROM เกมเปรียบเทียบสุดหรรษา 
มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.3

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7366003 400

4
CD-ROM เกมเปรียบเทียบสุดหรรษา 
มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.4

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7466003 400

5
CD-ROM เกมเปรียบเทียบสุดหรรษา 
มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.5

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7566003 400

6
CD-ROM เกมเปรียบเทียบสุดหรรษา 
มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.6

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7666003 400

ป.1ป.1

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการเปรียบเทียบ
จำนวน มากกว่า น้อยกว่า 
และเท่ากับ อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการเปรียบเทียบ
จำนวน มากกว่า น้อยกว่า 
และเท่ากับ อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนา

ป.2ป.2

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการเปรียบเทียบ
จำนวน มากกว่า น้อยกว่า 
และเท่ากับ อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนา

ป.3ป.3
วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการเปรียบเทียบ
จำนวน มากกว่า น้อยกว่า 
และเท่ากับ อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนา

ป.4ป.4

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการเปรียบเทียบ
จำนวน มากกว่า น้อยกว่า 
และเท่ากับ อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนา

ป.5ป.5
วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการเปรียบเทียบ
จำนวน มากกว่า น้อยกว่า 
และเท่ากับ อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนาเกมเพื่อพัฒนา

ป.6ป.6

สื่อสําหรับหองสมุดดิจิทัล

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด CD-ROM เกมดวลคณิตคิดเร็ว
เกมดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชวยฝกฝนและพัฒนาทักษะการคูณและการหารอยางสนุกสนานและทาทายความคิด

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 CD-ROM เกมดวลคณิตคิดเร็ว ป.1 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7166001 400

2 CD-ROM เกมดวลคณิตคิดเร็ว ป.2 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7266001 400

3 CD-ROM เกมดวลคณิตคิดเร็ว ป.3 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7366001 400

4 CD-ROM เกมดวลคณิตคิดเร็ว ป.4 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7466001 400

5 CD-ROM เกมดวลคณิตคิดเร็ว ป.5 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7566001 400

6 CD-ROM เกมดวลคณิตคิดเร็ว ป.6 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7666001 400

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการคูณและการหาร
พัฒนาความเร็ว และ
ความถูกต้องอย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการคูณและการหาร
พัฒนาความเร็ว และ
ความถูกต้องอย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการคูณและการหาร
พัฒนาความเร็ว และ
ความถูกต้องอย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการคูณและการหาร
พัฒนาความเร็ว และ
ความถูกต้องอย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการคูณและการหาร
พัฒนาความเร็ว และ
ความถูกต้องอย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการคูณและการหาร
พัฒนาความเร็ว และ
ความถูกต้องอย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6



ชุด CD-ROM เกมบวกลบไวไดทักษะ
เกมดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชวยฝกฝนและพัฒนาทักษะการบวกลบอยางสนุกสนานและทาทายความคิด

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 CD-ROM เกมบวกลบไวได้ทักษะ ป.1 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7166002 400

2 CD-ROM เกมบวกลบไวได้ทักษะ ป.2 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7266002 400

3 CD-ROM เกมบวกลบไวได้ทักษะ ป.3 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7366002 400

4 CD-ROM เกมบวกลบไวได้ทักษะ ป.4 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7466002 400

5 CD-ROM เกมบวกลบไวได้ทักษะ ป.5 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7566002 400

6 CD-ROM เกมบวกลบไวได้ทักษะ ป.6 ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7666002 400

Active Reader ชุด คณิตศาสตรแสนสนุก
การตูนการศึกษาที่พาทองไปในโลกของคณิตศาสตร ใหความรูและความบันเทิงควบคูกับ
การเรียนคณิตศาสตรไมยากอยางที่คิด โดยการเรียนรูผานสื่อรูปแบบ E-book

ลาํดบั ชื่อสินคา ระดับชั้น ผูแตง/ผูแปล สํานักพิมพ รหสัสนิคา ราคา จาํนวน รวมเงิน

1 Active Reader ตะลุยเมืองพิศวง
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7076007 500

2 Active Reader แชมปตัวจิ๋ว
ประถมศึกษา-
มัธยมศึกษา

ฝายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7076008 500

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด คณิตศาสตรแสนสนุก

แชมป์ตัวจิ๋ว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด คณิตศาสตรแสนสนุก

ตะลุยเมืองพิศวง

ปปปปปปปปปปป.1.1.1.1.1.1.1ป.1ป.1

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการบวกลบ
พัฒนาความเร็ว และ
ความถูกต้องอย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2ป.2

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการ บวกลบ
 อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3ป.3

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการ บวกลบ
 อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4ป.4

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการ บวกลบ
 อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5ป.5

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการ บวกลบ
 อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6ป.6

วิชา คณิตศาสตร์

เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

ฝึกฝนทักษะการ บวกลบ
 อย่างสนุกสนาน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ตร
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27



ªØ´  คุณค่าทรัพยากร

เรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ผ่านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

กระตุ้นให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างสงสัย

พยายามทดลอง ค้นคว้า และหาคำตอบ

ด้วยตนเอง จนกลายมาเป็นทักษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญ

ในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

น้ำและอากาศ คุณค่าแห่งชีวิต
หนังสือดีเด่น ประจำปี 2559
โดยสำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา (สวก.) ร่วมกับสำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กระทรวงศึกษาธิการ

28

ชุด คุณค่าทรัพยากร
เรียนรู้คุณค่าแห่งทรัพยากรธรรมชาติด้วยการส�ารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 หินแร่ มหัศจรรย์ใต้พื้นดิน ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ อักษร อินสไปร์ 8128141 120

2 ดิน พื้นที่มีชีวิต ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ อักษร อินสไปร์ 8128142 120

3 น�้าและอากาศ คุณค่าแห่งชีวิต ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ อักษร อินสไปร์ 8128124 120

4 แสงอาทิตย์ พลังแสงแห่งอนาคต ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ อักษร อินสไปร์ 8128163 120

5 พลังงาน พลังแห่งจักรวาล ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ อักษร อินสไปร์ 8128164 120

6 ป่าไม้ สินทรัพย์แผ่นดิน ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128111 120

สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทยสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทยหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร : วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ªØ´  ธรรมชาติสร้างสรรค์

หนังสือภาพเสริมความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย
สำหรับเด็กในเรื่องของธรรมชาติที่มีส่วนในการ
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  บนโลก
ทำให้เด็กเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า
ของธรรมชาติที่มีผลต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตต่างๆ

ชุด ธรรมชาติสร้างสรรค์
หนังสือภาพเสริมความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายส�าหรับเด็กในเรื่องของธรรมชาติที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  
บนโลก เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติที่มีผลต่อตนเองและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 สายน�้าก�าเนิดชีวิต ประถมศึกษา ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล (ผู้แปล) อักษร อินสไปร์ 8128112 175

2 หินแกร่งก�าเนิดสรรพสิ่ง ประถมศึกษา ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล (ผู้แปล) อักษร อินสไปร์ 8128113 175

3 ใบไม้ก�าเนิดความสมดุล ประถมศึกษา พัชรี บุญช่วย (ผู้แปล) อักษร อินสไปร์ 8128114 175

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตรหนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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วิท
ยา

ศา
สต

ร์
ชุด Earth System Science
หนังสือวิทยาศาสตร์รูปแบบภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่นทั้งดิน น�้า อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชิวิต รับรองเนื้อหาโดย สสวท.

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
หนังสือเรียน Earth System Science’ 
Grade 4-6

ประถมปลาย
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

อักษร สมาร์ท BP 8018003 490

2
คู่มือครู Earth System Science’ 
Grade 4-6

ประถมปลาย
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

อักษร สมาร์ท BP 8048002 595

3
หนงัสือเรียน Earth System Science’ 
Grade 7-9

มัธยมต้น
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

อักษร สมาร์ท BP 8018002 490

4
คู่มือครู Earth System Science’ 
Grade 7-9

มัธยมต้น
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

อักษร สมาร์ท BP 8048001 695

หนังสือวิทยาศาสตร์รูปแบบภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อม



หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
ªØ´  สิ่งแวดล้อมรอบตัว

เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

ตลอดจนดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างถูกต้อง

ไขคำตอบทุกประเด็นคำถามที่เด็กสงสัยจากสิ่งรอบตัว

กระตุ้นให้เด็กคิดเป็นและคิดอย่างสร้างสรรค์

ชุด สิ่งแวดล้อมรอบตัว
เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมความสัมพันธ์กับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 หิน ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล ธวัชชัย ดุลยสุจริต
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128027 135

2 น�้า ประถมศึกษา
Bob Harvey,Gerry Bailey 

และ Felicia Law 
ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์

ดรีม พับลิซซิ่ง 8128028 135

3 อากาศ ประถมศึกษา
Bob Harvey 

ผู้แปล กษิรา หลายตระกูล ดรีม พับลิซซิ่ง 8128029 135

4 ความร้อน ประถมศึกษา
Bob Harvey, Felicia Low 
ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128030 135

5 ฉันอยากรู้เรื่องน�้า ประถมศึกษา
Mireille  Fronty 

ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128010 125

6 ฉันอยากรู้เรื่อง ภูเขาไฟ ประถมศึกษา
Emmanuelle Figueras 

ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128011 125

7 ฉันอยากรู้เรื่องร่างกาย ประถมศึกษา
Sylvie Baussier 

ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128012 125

8 ฉันอยากรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ ประถมศึกษา
Elisabeth de Lambilly 

ผู้แปล ศิลัมพา ด่านชูวงศ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128013 125

9 ฉันอยากรู้เรื่องพืช ประถมศึกษา
Violette Rennert 

ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128014 125

วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด ระบบสุริยะจักรวาล
ผสมผสานจินตนาการและความจริงด้านดาราศาสตร์ ฝกให้สงสัย ตั้งประเด็นปัญหา คิดวิเคราะห์และหาค�าตอบ 
เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของดวงดาวแต่และดวงต่อโลก

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 โลกอัศจรรย์ ประถมศึกษา
Nuria Roca, Carolina Isern 
ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

ดรีม พับลิซซิ่ง 8128161 120

2 ความลับของท้องฟ้า ประถมศึกษา
Nuria Roca, Carolina Isern 
ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128104 120

3 ดวงจันทร์สัญจร ประถมศึกษา
Nuria Roca, Carolina Isern 
ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128162 120

4 เปลวไฟยักษ์แห่งจักรวาล ประถมศึกษา
Nuria Roca, Carolina Isern 
ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128160 120

10 ฉันอยากรู้เรื่องยานพาหนะ ประถมศึกษา
Sylvie  Baussier 

ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128015 125

11 ฉันอยากรู้เรื่องอวกาศ ประถมศึกษา
Mireille Fronty 

ผู้แปล วรรณเฉลิม กันติพงศ์พิพัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128016 125

12 มหาพายุไต้ฝุ่น ประถมศึกษา
Louise and Richard Spilsbury 

ผู้แปล ดวงตา ปาวา ดรีม พับลิซซิ่ง 8628081 95

13 พายุหมุนทอร์นาโด ประถมศึกษา
Louise and Richard Spilsbury 

ผู้แปล ดวงตา ปาวา ดรีม พับลิซซิ่ง 8628082 95

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด ดาวส�าคัญแห่งระบบสุริยะ
ท่องไปในจักรวาลด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการส�ารวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอย่างละเอียด พร้อมหลักคิดและข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ดาวพุธ ดาวเคราะห์ที่ท้องฟ้ามืดตลอดกาล ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร
ปันรู้ BP 8128001 95

2 ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุด ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร ปันรู้ BP 8128002 95

3 โลก ดาวเคราะห์สีฟ้าแห่งสรรพชีวิต ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร ปันรู้ BP 8128143 110

4 ดาวอังคาร ดาวเคราะห์สีแดงเลือด ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร ปันรู้ BP 8128004 95

5 ดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร ปันรู้ BP 8128005 95

6 ดาวเสาร์ ดาวเคราะห์มีวงแหวนใหญ่ที่สุด ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร ปันรู้ BP 8128006 95

7 ดาวยูเรนัส ดาวเคราะห์ที่มีแกนตะแคงข้าง ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร ปันรู้ BP 8128007 95

8 ดาวเนปจนู ดาวเคราะห์ท่ีมกีระแสลมแรงจดั ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร ปันรู้ BP 8128008 95

9
ดาวพลูโต ดาวเคราะห์แคระที่คาดว่า
หนาวเย็นที่สุด

ประถมศึกษา
Nancy Loewen 

ผู้แปล พิมพ์ภัสสร ประทุมพร ปันรู้ BP 8128009 95
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ชุด พลังคิด นักวิทย์น้อย
กระตุ้นพลังคิดด้วยนิทานวิทยาศาสตร์แสนสนุกพร้อมกระตุ้นพลังสมอง
ด้วยเนื้อหาความรู้วิทยาศาสตร์ตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นด้วยกิจกรรมทดลองวิทย์ง่าย ๆ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ตุปัดตุเป ปูน้อยขาเก ประถมต้น
Park Jin-Young 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128144 110

2 ฟุดฟิด อึล่องหน ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128145 110

3 ตื๊ดตื้อ มืดมิดจัง ประถมต้น
Kang Yong-Sook 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128146 110

4 กระดาษหรรษา ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128147 110

5 ม้าน้อยจู้จี้ ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128148 110

6 ทุ่งนาสามัคคี ประถมต้น
Park Jin-Young 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128149 110

7 อ๊บ อ๊บ กบเปลี่ยนร่าง ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128150 110

8 ไฟฟ้า จ้าวแห่งโลก ประถมต้น
Yoon Song-Eun 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128151 110

9 อาณาจักรผักผลไม้ ประถมต้น
Park Jin-Young 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128152 110

10 แปรงขยัน ฟันสะอาด ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128153 110

11 ปลาน้อยลอยตุ๊บป่อง ประถมต้น
Jung Myung-Sook 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128154 110

12 คุณหนูรักษาอนามัย ประถมต้น
Yae Jong-Hwa 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128155 110

13 เพื่อนรักใต้ทะเล ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128156 110

14 รถยนต์ทรงพลัง ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128157 110

ชุด โรบอตเอกซ์คู่หูสมองเพชร
เชื่อมโยงวิชาฟสิกส์ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะในเรื่องเครื่องกลผ่อนแรงเข้ากับชีวิตประจ�าวัน 
เพื่อกระตุ้นให้ฝกสังเกต ฝกคิดวางแผน และแก้ปัญหา ผ่านการทดลองท�า

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 รอก...แรงดึงพิศวง ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128075 115

2 สกรู...แรงบิดปริศนา ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล สุทัศน์ พิภพสุทธไพบูลย์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128076 115

3 พื้นเอียง...แรงผลักอัจฉริยะ ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8128077 115

4 ล้อ & เพลา...แรงขับเคลื่อนทรงพลัง ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8128078 115

5 คาน...แรงสมดุลทุ่นน�้าหนัก ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8128079 115

6 ลิ่ม...แรงตัดมหัศจรรย์ ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8128080 115
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หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 สมอง กลไกสารพัดนึก ประถมศึกษา
JoAnn Deak, Ph.D 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒินันท์
อักษร อินสไปร์ 8128140 110

2 ชั่ง ตวง วัด มนตร์วิเศษสารพัดนึก ประถมศึกษา คิม ฮูง-จยุ ดรีม พับลิซซิ่ง 8026011 90

ชุด รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก
ปลูกฝังความรู้วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะหมวดฟสิกส์ ผ่านเรื่องเล่าสนุก ๆ  
แทรกเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกระตุ้นให้ท�ากิจกรรมการทดลอง เพื่อให้ตอกย�้าความเข้าใจ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก หมวดฟสิกส์

1 แรงแม่เหล็ก...พลังดูดติดหนึบ ประถมปลาย
Kim Joo-Ran 

ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง ดรีม พับลิซซิ่ง 8628091 98

2 ภูเขาไฟระเบิด...อสูรร้ายท�าลายโลก ประถมปลาย
Oh Young-Joo 

ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง ดรีม พับลิซซิ่ง 8628093 98

3 แสงอาทิตย์...ขุมทรัพย์แห่งพลังงาน ประถมปลาย
Yang Seung-Dae 
ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง ดรีม พับลิซซิ่ง 8628097 98

4 กระจก...สะท้อนภาพมหัศจรรย์ ประถมปลาย
Song Eun-Kang 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8628107 98

5 ดวงจันทร์...รูปทรงไม่คงที่ ประถมปลาย
Ji Young-Kim 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628108 98

6 ระบบสุริยจักรวาล...ผจญภัยในต่างดาว ประถมปลาย
Yong Ran-Kim 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8628113 98

7 ฤดูกาล...ผันเปลี่ยนเวียนวน ประถมปลาย
Hyang Sook-Choi 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628114 98

8 น�้าหนัก...วัดสรรพสิ่ง ประถมปลาย
Hee Jung-Jang 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8628118 98

9 เครื่องผ่อนแรง...จักรกลทุ่นพลัง ประถมปลาย
Bo Hyun-Seo 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8628120 98

10 โรบอต...ยอดมนุษย์จักรกล ประถมปลาย
Dae Soo-Shin 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8628122 98

11 กลุ่มดาว...พเนจรว่อนอวกาศ ประถมปลาย
Hyun Hwa-Kim 

ผู้แปล หยาดพิรุณ กุลภาสุร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628127 98

12 พลังงานทางเลือก...นวัตกรรมล�้าค่า ประถมปลาย
Hae Jung-Lee 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8628132 98

13 พลังน�้า...เปลี่ยนผืนโลก ประถมปลาย
Hyang Ahn-Lee 

ผู้แปล เรณู อรุณรัตนพันธุ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628133 98

14 อินเทอร์เน็ต...ทางเดินสู่โลกอนาคต ประถมปลาย
Hyang Sook-Choi 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8628139 98
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ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก หมวดเคมี

15 วัตถุ & วัสดุ...เปลี่ยนสถานะอัศจรรย์ ประถมปลาย
Jung Young-So 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628087 98

16 สารละลาย...ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว ประถมปลาย
Oh Min-Hee 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628088 98

17 มลพิษ...ปีศาจร้ายทลายโลก ประถมปลาย
Chung Kyo-Woo 
ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง ดรีม พับลิซซิ่ง 8628095 98

18 สถานะก๊าซ...สสารล่องหน ประถมปลาย
Hae Jin-Moon 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628098 98

19 สารผสม...ไม่กลมกลืน ประถมปลาย
Hyun Soo-Kim 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628099 98

20 ก๊าซ...ขุมทรัพย์จากอากาศ ประถมปลาย
Kyung Ran-Kim 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628100 98

21 เคมี...เปลี่ยนแปลงสาร ประถมปลาย
Ji On-Kim 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628103 98

22 เสียง...กลไกการได้ยิน ประถมปลาย
Jung Hee-Kim 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี ดรีม พับลิซซิ่ง 8628104 98

23 กรดเบส...สารเคมีในชีวิตประจ�าวัน ประถมปลาย
Gyung Ee-Hong 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628106 98

24 โลกร้อน...วิกฤตสะเทือนโลก ประถมปลาย
Ji Yoon-Cho 

ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628123 98

รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก หมวดชีววิทยำ

25 ระบบหายใจ...พลังจิ๋วขับเคลื่อนชีวิต ประถมปลาย
Jung Ri-Yu 

ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง ดรีม พับลิซซิ่ง 8628084 98

26 ระบบขับถ่าย...ฉี่ ประถมปลาย
Shin Aha-Ee 

ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง ดรีม พับลิซซิ่ง 8628092 98

27 อาณาจักรพืช...วงจรแห่งชีวิต ประถมปลาย
Han Young-Jung 
ผู้แปล รัชธชัย แซ่ตั้ง ดรีม พับลิซซิ่ง 8628096 98

28 รีไซเคิล...แปลงขยะเป็นประโยชน์ ประถมปลาย
Byung Ho-Kim 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628101 98

29 แมลง...นักแปลงร่าง ประถมปลาย
Sul Ah-Jung 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628105 98

30 นก...บินอพยพย้ายถิ่น ประถมปลาย
Nam Hyung-Cho 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628109 98

31 น�้า...มหัศจรรย์แห่งชีวิต ประถมปลาย
Dae Gyu-Han 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628110 98

32 ระบบทางเดินอาหาร...เส้นทางยาวไกล ประถมปลาย
Mi Joung-Yoo 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628111 98

33 ระบบภูมิคุ้มกัน...ปกป้องอันตราย ประถมปลาย
Ji Su-Han 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628112 98

34 สัตว์เลื้อยคลาน...สัตว์โลกล้านปี ประถมปลาย
Sang Eun-Lee 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628115 98

35 สายพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์...วิกฤตธรรมชาติ ประถมปลาย
Ee Yan-Cho 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628116 98

36 หัวใจ...ไหลเวียนโลหิต ประถมปลาย
Na Young-Oh 

ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628117 98

37 มหัศจรรย์สัตว์โลก...เลี้ยงลูกด้วยนม ประถมปลาย
Joo Hae-Park 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628119 98

38 รู้ภูมิอากาศ...รู้อนาคต ประถมปลาย
Yoon Hee-Hong 

ผู้แปล หยาดพิรุณ กุลภาสุร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628135 98

39 วัฏจักรหิน...คุณค่าทรัพยากร ประถมปลาย
Ha Eun-Chang 

ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628136 98

40 ก�าเนิดทารก...มหัศจรรย์แห่งชีวิต ประถมปลาย
Myung Seok-Shin 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628143 120

41 ดอกไม้...กลายเป็นผล ประถมปลาย
Myung Seok-Shin 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628144 120

42 ระบบนิเวศ...สายสัมพันธ์แห่งชีวิต ประถมปลาย
Sang Sook-Cho 

ผู้แปล กิตติมา ไกรพีรพรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628145 120
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หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด วิทย์สนุกรอบตัว
เรียนรู้เรื่องวิทย์กับสิ่งต่าง ๆ  รอบตัว ฝกทักษะการคิดวิเคราะห์

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

รู้วิทย์ คิดเปน หมวดฟสิกส์

1 แรงแม่เหล็กแกนโลก ประถมศึกษา ยู โฮ ซุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028029 85

2 แรงโน้มถ่วงของโลก ประถมศึกษา ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028030 85

3 แรงยืดหยุ่นหนุนวัตถุ ประถมศึกษา ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028031 85

4 แรงดันยกวัตถุ ประถมศึกษา ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028032 85

5 แรงเสียดทานต้านวัตถุ ประถมศึกษา ยู โฮ ซุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028033 85

6 แรงลอยตัวพยุงวัตถุ ประถมศึกษา ยู โฮ ซุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028034 85

7 เครื่องทุ่นแรงแฝงพลัง ประถมศึกษา ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028035 85

8 ความเฉื่อยคงสภาพวัตถุ ประถมศึกษา ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028036 85

9 จุดศูนย์ถ่วงก�าเนิดสมดุล ประถมศึกษา ลี จี ฮยุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028037 85

10 ไฟฟ้าก่อเกิดพลัง ประถมศึกษา คัง ซอน นัม ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028038 85

11 อัตราเร็วเร่งวัตถุ ประถมศึกษา คัง แท ซุก ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028039 85

12 พลังคลื่นเสียง ประถมศึกษา คัง ซุม นัม ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028040 85

13 แสงก�าเนิดสีสัน ประถมศึกษา คัง ซอน นัม ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028041 85

รู้วิทย์ คิดเปน หมวดเคมี

14 ปริศนาสารผสม ประถมศึกษา ซุง เฮ ซุก ผู้แปล นิพพิทา นาวิกานนท์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8028007 85

15 สถานะสสาร ประถมศึกษา ซุง เฮ ซุก ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028015 85

16 ออกซิเจนจอมวุ่น ประถมศึกษา ยู โฮ ซุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028017 85

รู้วิทย์ คิดเปน หมวดเทคโนโลยีและธรรมชำติ

17 รถยนต์อัจฉริยะ ประถมศึกษา คิม อึน คยอง ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028010 85

18 ปรากฏการณ์โลกหมุน ประถมศึกษา คัง แท ซุก ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา ดรีม พับลิซซิ่ง 8028018 85

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
ªØ´  วิทย์สนุกรอบตัว

ค้นพบ หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่รอบตัว

เชื่อมโยงประสบการณ์รอบตัวสู่หลักคิดวิทยาศาสตร์

พัฒนาทักษะการคิด ทักษะการสังเกต 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์



ªØ´  ทักษะชีวิตกลางแจ้ง

ªǾ   สุดยอดวิทยาศาสตร์พลิกโลก

เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง

ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมกลางแจ้งแสนสนุก

ทำความรู้จัก เข้าใจการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรียนรู้หลักการคิดของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์

ผู้พลิกโลกกับการค้นพบการประดิษฐ์ และการผจญภัย

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนำมาสู่ความสะดวกสบาย

เทคโนโลยีล้ำสมัย และความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติ

EUREKA !
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์พลิกโลก

GENIUS !
นักประดิษฐ์ผู้พลิกโลก

EXPLORE !
การผจญภัยพลิกโลก

GENIUS !

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ย้อนเวลาไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว

เพื่อเรียนรู้ลักษณะและความเป็นอยู่ของไดโนเสาร์ อีกทั้ง

จุดประกายความอยากรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ไทย จนนำไปสู่

การสร้างจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์และ

การศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ชุด ตามรอยไดโนเสาร์ไทย
รู้หรือไม่? ประเทศไทยก็มีไดโนเสาร์เหมือนกันนะ 

สนุกกับการคิดแก้ปัญหาเพื่อสร้างนวัตกรรมขุมพลัง และนวัตกรรมเชิงฟิสิกส์

ที่สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทำงาน 6 ขั้นตอน ตรงตามรูปแบบ สสวท.

ชุด Invent It โครงงานสงเสริมกิจกรรม STEM

สนุกสนานกับการคิด ประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมจากสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวผ่านกิจกรรมโครงงาน

ที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย

พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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ªØ´  ทักษะชีวิตกลางแจ้ง

ªØ´  สุดยอดวิทยาศาสตร์พลิกโลก

เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง

ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมกลางแจ้งแสนสนุก

ทำความรู้จัก เข้าใจการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เรียนรู้หลักการคิดของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์

ผู้พลิกโลกกับการค้นพบการประดิษฐ์ และการผจญภัย

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนำมาสู่ความสะดวกสบาย

เทคโนโลยีล้ำสมัย และความปลอดภัยของมวลมนุษยชาติ

EUREKA !
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์พลิกโลก

GENIUS !
นักประดิษฐ์ผู้พลิกโลก

EXPLORE !
การผจญภัยพลิกโลก

หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆ ย้อนเวลาไปเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว

เพื่อเรียนรู้ลักษณะและความเป็นอยู่ของไดโนเสาร์ อีกทั้ง

จุดประกายความอยากรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ไทย จนนำไปสู่

การสร้างจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์และ

การศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ชุด ตามรอยไดโนเสาร์ไทย
รู้หรือไม่? ประเทศไทยก็มีไดโนเสาร์เหมือนกันนะ รู้หรือไม่? ประเทศไทยก็มีไดโนเสาร์เหมือนกันนะ 

สนุกกับการคิดแก้ปัญหาเพื่อสร้างนวัตกรรมขุมพลัง และนวัตกรรมเชิงฟิสิกส์

ที่สร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทำงาน 6 ขั้นตอน ตรงตามรูปแบบ สสวท.

ชุด Invent It โครงงานสงเสริมกิจกรรม STEM

สนุกสนานกับการคิด ประดิษฐ์สร้างนวัตกรรมจากสิ่งต่าง ๆ  รอบตัวผ่านกิจกรรมโครงงาน

ที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย

พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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หนังสือเสริมความรู้ทั่วไป พัฒนาทักษะการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด พลังคิด นักวิทย์น้อย
กระตุ้นพลังคิดด้วยนิทานวิทยาศาสตร์แสนสนุกพร้อมกระตุ้นพลังสมอง
ด้วยเนื้อหาความรู้วิทยาศาสตร์ตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นด้วยกิจกรรมทดลองวิทย์ง่าย ๆ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 หล่นตุ้บ ตกพื้น ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128054 95

2 เมล็ดพืชพลัดถิ่น ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128090 95

3 เหล็กกล้ากับน�้าเกเร ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128097 95

4 เรือน้อยท่องทะเล ประถมต้น
Kang Yong-Sook 

ผูแ้ปล พรียิา พงษ์สารกินั
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128099 95

5 ขยะฟืนคืนชีพ ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน อักษร อินสไปร์ 8128125 110

6 เมล็ดพืชจอมตะกละ ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน ดรีม พับลิซซิ่ง 8128126 110

7 ลูกเป็ดพลัดฝูง ประถมต้น
Yae Jong-Hwa 

ผู้แปล ธปูทอง เอ่ียมวงศ์สกุล
อักษร อินสไปร์ 8128127 110

8 ลูกโป่งท้องแตก ประถมต้น
Kang Yong-Sook 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
อักษร อินสไปร์ 8128128 110

9 กอริลลากับเพื่อนแท้ตัวจิ๋ว ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน อักษร อินสไปร์ 8128129 110

10 ล้อกลมล้มกลิ้ง ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน อักษร อินสไปร์ 8128130 110

11 เพื่อนแท้ของแม่เหล็ก ประถมต้น
Yoon Song-Eun 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
อักษร อินสไปร์ 8128131 110

12 ดวงดาวซ่อนหา ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน อักษร อินสไปร์ 8128133 110

13 น�้าพ่นควัน ประถมต้น
Jung Myung-Sook 

ผู้แปล พรียิา พงษ์สารกัิน
อักษร อินสไปร์ 8128134 110

14 พ่อครัวตัวเขียว ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน อักษร อินสไปร์ 8128135 110

15 ลิ้นวิเศษ ประถมต้น
Jung Myeong-Suk 

ผู้แปล ธปูทอง เอ่ียมวงศ์สกุล
อักษร อินสไปร์ 8128136 110

16 ลูกไฟยักษ์แห่งจักรวาล ประถมต้น
Park Jin-Young 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
อักษร อินสไปร์ 8128137 110

17 ลูกหมีผจญภัยในสวนสนุก ประถมต้น
Yoon Song-Eun 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
อักษร อินสไปร์ 8128138 110

18 สายลมเกเร ประถมต้น พีริยา พงษ์สาริกัน อักษร อินสไปร์ 8128139 110

19 เงาคู่แฝด ประถมต้น
Park Jin-Young 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128158 110

20 นางฟ้าสายรุ้ง ประถมต้น
Kim Young-I 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128159 110

21 จ๊ะเอ๋...ไดโนเสาร์ ประถมต้น
Yae Jong-Hwa 

ผูแ้ปล พีริยา พงษ์สาริกัน
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128165 110

22 ป่าไม้สุขสันต์ ประถมต้น
Kim Young-I 

ผูแ้ปล พีริยา พงษ์สาริกัน
ดรีม พับลิซซิ่ง 8128166 110



หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เรื่องราวของน�้าใส ประถมศึกษา พินิจ กิจสิริ แสงดาว 8820054 280

2 เรื่องราวของอากาศ ประถมศึกษา พินิจ กิจสิริ แสงดาว 8820055 280

3 วิทยาศาสตร์ในบ้าน ประถมศึกษา พินิจ กิจสิริ แสงดาว 8820056 280

4 นักอนุรักษ์รุ่นจิ๋ว ประถมศึกษา พินิจ กิจสิริ แสงดาว 8820057 280

5 นิเวศวิทยา ประถมศึกษา พินิจ กิจสิริ แสงดาว 8820058 280

6 ละอองจักรวาล ต้นก�าเนิดชีวิตโลก ประถมปลาย
Elin Kelsey

ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628102 98

ชุด รวมเหล่าไดโนเสาร์ (Special Edition)
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ไทรันโนซอรัส เร็กซ์ กับพี่น้องและผองเพื่อน 
(Special Edition)

ประถมศึกษา
Edline 

ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย
ดรีม พับลิซซิ่ง 8120011 69

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

39

ชุด ย้อนรอยชีวิตสัตว์โลกล้านป
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์สายพันธุ์ต่าง ๆ  ทั้งในแง่ของธรรมชาติวิทยา และสิ่งมีชีวิตในยุคดึกด�าบรรพ์

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เวโลซีแรปเตอร์ ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล อภิฤดี พยัคฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028057 110

2 อะแพตโตซอรัส ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล อภิฤดี พยัคฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028058 110

3 สไปโนซอรัส ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล อภิฤดี พยัคฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028059 110

4 แองคิโลซอรัส ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผูแ้ปล อภฤิด ีพยคัฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028060 110

5 พาราซอโรโลฟัส ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล อภิฤดี พยัคฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028061 110

6 สเตโกซอรัส ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล อภิฤดี พยัคฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028062 110

7 ไตรเซอราทอปส์ ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผูแ้ปล อภฤิด ีพยคัฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028063 110

8 เซเบอร์ทูธไทเกอร์ ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล อภิฤดี พยัคฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028064 110

9 เทอราโนดอน ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล อภิฤดี พยัคฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028065 110

10 ไทโลซอรัส ประถมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล อภิฤดี พยัคฆ์แสง
ดรีม พับลิซซิ่ง 8028067 110



ชุด รวมเหล่าไดโนเสาร์
บอกประเภทและลักษณะรูปร่างของไดโนเสาร์ในแต่ละชนิด 
ตลอดจนพฤติกรรมการหาอาหาร การออกล่าเหยื่อ หรือการต่อสู้ปองกันตัวเพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่รอด

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 แคสโมซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล วิลันดา สุวรรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8120001 295

2 ไดโลโฟซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8120002 295

3 ไทรันโนซอรัส เร็กซ์ กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8120003 295

4 เพลซิโอซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผูแ้ปล กมลวรรณ บญุช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8120004 295

5 คาร์คาโรดอนโตซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8120005 295

6 นาโนไทรันนัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล วิลันดา สุวรรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8120006 295

7 สไปโนซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผูแ้ปล วิลนัดา สุวรรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8120007 295

8 อะแพตโตซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8120008 295

9 อัลโลซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8120009 295

10 อิกัวโนดอน กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล วิลันดา สุวรรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8120010 295

11 เคนโทรซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล วิลันดา สุวรรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8120012 295

12 เดสเพลโตซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา
Edline 

ผูแ้ปล อภฤิด ีพยคัฆ์แสง เดรกสเบค
ดรีม พับลิซซิ่ง 8120013 295

13 เป่ยเพี่ยวซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา
Edline 

ผูแ้ปล อภฤิด ีพยคัฆ์แสง เดรกสเบค
ดรีม พับลิซซิ่ง 8120014 295

14 เมกะโลซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8120015 295

15 แอโครแคนโทซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผูแ้ปล วลินัดา สวุรรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8120016 295

16 โดรมีโอซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา
Edline 

ผูแ้ปล อภฤิด ีพยคัฆ์แสง เดรกสเบค
ดรีม พับลิซซิ่ง 8120017 295

17 กอร์โกซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล วิลันดา สุวรรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8120018 295

18 นีโอเวเนเตอร์ กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา
Edline 

ผูแ้ปล อภฤิด ีพยคัฆ์แสง เดรกสเบค
ดรีม พับลิซซิ่ง 8120019 295

19 อัลเบอร์โตซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา
Edline 

ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย
ดรีม พับลิซซิ่ง 8120020 295

20 อาเคโลซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน ประถมศึกษา Edline ผู้แปล กมลวรรณ บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8120021 295

วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

40

ชุด ตามรอยไดโนเสาร์ไทย
จุดประกายความอยากรู้ให้ผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์ไทย
จนน�าไปสู่การสร้างจิตส�านักเพื่อการอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์และศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ตามรอยไดโนเสาร์ไทย ประถมศึกษา กันตณัฐ ตระกูลวีระยุทธ อักษร อินสไปร์ 8128119 295

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน



ชุด นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก
หนังสือประวัติในแง่มุมต่าง ๆ  ของนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 กาลิเลโอ กาลิเลอี บิดาแห่งดาราศาสตร์ ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628051 50

2 โจเซฟ ลิสเตอร์ ผู้ปราดเปรื่องเรื่องศัลยกรรม ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628052 50

3 อาร์คีมิดิส ผู้คิดค้นกฎการแทนที่ ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628053 50

4 อัลเบิร์ด ไอน์สไตน์ เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพ ประถมศึกษา ชมรมบ้านวทิยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628054 50

5 อเล็กซานเดอร์ เฟรมมิง ผู้ค้นพบยาปฎิชีวนะ ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628055 50

6 วลิเลยีม ฮาร์วีย์ ผูค้้นพบการไหลเวยีนของโลหิต ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628056 50

7 ไมเคิล ฟาราเดย์ บิดาแห่งไฟฟ้า ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628057 50

8 กูเยลโม มาร์โคนี ผู้คิดประดิษฐ์วิทยุ ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628058 55

9
ชาลส์ ดาร์วิน ผู้ตั้งทฤษฎีวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต

ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628059 55

10 อัลเฟรด โนเบล ผู้ค้นพบไดนาไมต์ ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628060 55

11
หลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้สร้างความเจริญ
แก่วงการแพทย์

ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628061 55

ชุด รอบรู้โลกกว้าง
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ประถมศึกษา ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628036 175

ชุด วิทย์ใกล้ตัว
หนังสือจุดประกายความคิด

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ทดลองวิทย์ @ Home 2 ประถมศึกษา วรรณกร วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8028002 70

2 ทดลองวิทย์ @ Home 3 ประถมศึกษา วรรณกร วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8028003 75
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ชุด ความรู้คู่วัยเยาว์
การ์ตูนความรู้ ปูพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ กระตุ้นความสนใจและสร้างจินตนาการ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 พันธุกรรม สายสัมพันธ์จากพ่อแม่ ประถมศึกษา ลี มยุง-จิล ดรีม พับลิซซิ่ง 8028020 90

2 ท่องจักรวาล เที่ยวเดินทางไร้ขอบเขต ประถมศึกษา จุง ชาง-ฮุน ดรีม พับลิซซิ่ง 8028024 90

3 เครื่องบิน เที่ยวบินความรู้สู่ท้องฟ้า ประถมศึกษา ควอน จิ-ดัค ดรีม พับลิซซิ่ง 8028026 90

4 ดวงอาทิตย์ ขุมพลังแห่งการสร้างสรรค์ ประถมศึกษา จุง ชาง-ฮูน ดรีม พับลิซซิ่ง 8028027 90



หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร
ªØ´  วิทยาศาสตร์ล้ำยุค

ท่องโลกวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย 

ผ่านเรื่องราวที่แสนสนุก ได้สาระความรู้ 

เข้าใจง่าย และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

วิทยาศาสตร์
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วิทยาการล�้ายุคเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 พลังงานแห่งอนาคต ประถมศึกษา ขนิษฐา ทองแดง ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8628001 140

2 ภารกิจพิชิตอวกาศ ประถมศึกษา
ธัญภัทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ผู้แปล
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628002 140

3 เซมิคอนดักเตอร์ ประถมศึกษา ธนรัตน์ ทีฆพงศ์ ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8628004 140

4 โทรคมนาคมย่อโลก ประถมศึกษา สาริณี โพธิ์เงิน ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8628005 140

5 นาโนเทคโนโลยี ประถมศึกษา สาริณี โพธิ์เงิน ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8628006 140

6 ภารกิจพิชิตโรค ประถมศึกษา เบญจมาศ มาตย์สุริย์ ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8628007 140

7 ยุคยูบิควิตัส ประถมศึกษา เบญจมาศ มาตย์สุริย์ ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8628008 140

8 โลกยุคไอที ประถมศึกษา ณิชกานต์ เพียรล�้าเลิศ ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8628009 140

9 พลังงาน...พลังชีวิต ประถมศึกษา
Gwak Yeong-jik 

ผู้แปล จุฬาวรรณ มหาวงษ์ 
และคณะ

ดรีม พับลิซซิ่ง 8628019 140

10 สสาร...เคมีแห่งชีวิต ประถมศึกษา
Gwak Yeong-jik 

ผู้แปล เบญจมาศ มาตย์สุริย์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628020 140

11 ไฟฟ้า...พลังเปิดโลก ประถมศึกษา
Gwak Yeong-jik 

ผู้แปล ทิตยา ดุจดา และคณะ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628021 140

12 หุ่นยนต์อัจฉริยะ ประถมศึกษา
Gwak Yeong-jik 

ผูแ้ปล รชัดาพร อ่อนจันทร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628022 140

13 แรง...พลังขับจักรวาล ประถมศึกษา
Gwak Yeong-jik

ผู้แปล รัชดาพร อ่อนจันทร์ และ
พิรวัตร นามตาแสง

ดรีม พับลิซซิ่ง 8628023 140

14 แสง เสียง คลื่นพิศวง ประถมศึกษา
Gwak Yeong-jik 

ผู้แปล ศิริลักษณ์ ปะตินัง ดรีม พับลิซซิ่ง 8628024 140

15 คมนาคมเชื่อมโลก ประถมศึกษา
Gwak Yeong-jik 

ผูแ้ปล รชัน ีชอบเงนิ และคณะ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628025 140

16 มหัศจรรย์นิวเคลียร์ ประถมศึกษา
Gwak Yeong-jik 

ผู้แปล นารี ไชยราษฎร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628026 140

17 ภูมิทัศน์มหัศจรรย์ ประถมศึกษา Eduting ผู้แปล ณกุล ศุภคุณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628027 140

18 เจาะรอยก�าเนิดโลก ประถมศึกษา
Nam Coon-ja 

ผู้แปล ณกุล ศุภคุณ
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628028 140

19 ปฎิบัติการพิทักษ์โลก ประถมศึกษา
Nam Choon-ja 

ผู้แปล ธนรัตน์ ทีฆพงศ์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628029 140

20 อัศจรรย์ลมฟ้าอากาศ ประถมศึกษา
Nam Choon-ja 

ผูแ้ปล วรีาพร จ�าปารตัน์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628030 140

21 ไขปริศนาใต้สมุทร ประถมศึกษา
Nam Coon-ja 

ผู้แปล ผุสชา เถาวัลย์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628031 140

22 เปิดฟ้าล่าดาว ประถมศึกษา
Nam Choon-ja 

ผู้แปล พีรศักดิ์ สิลมัฐ และคณะ
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628032 140

23 ไขรหัสลับซากดึกด�าบรรพ์ ประถมศึกษา
Nam Choon-ja 

ผู้แปล สารณิ ีโพธิเ์งนิ
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628033 140

24 ข้ามมิติพิชิตจักรวาล ประถมศึกษา
Nam Choon-ja 

ผู้แปล สาริณี โพธิ์เงิน
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628034 140



ชุด ชีวิตล�้าค่า ทรัพยากรสัตว์มหัศจรรย์
ชุดหนังสือที่จะแนะน�าเรื่องราวสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่น่าสนใจและน่าศึกษา

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 กะปิ ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620016 140

2 ปลาตีนกับปูเปียว ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620017 140

3 ปลวกดินกับปลวกน�้า ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620018 140

4 มดลี่กับมดแดง ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620019 140

ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เกลือสมุทร ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628035 95

2 หอยหลอด ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628042 95

3 กลเม็ดจับสัตว์น�้า ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628043 95

4 น�้าตาลมะพร้าว ประถมศึกษา วรีะ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628044 95

5 ปลาทู ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628045 95

6 ป่าชายคลอง ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628046 95

7 ป่าชายเลน ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628047 95

8 ผึ้งพื้นเมือง ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628048 95

9 หิ่งห้อย ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628049 95

10 เห็ดโคน ประถมศึกษา วีระ เทพกรณ์ ปันรู้ BP 8628050 95
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ชุด ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล
การ์ตูนความรู้แนววิทยาศาสตร์แสนสนุก เรื่องราวของ ชานตง 
ลูกชายของพ่อมดขาวซึ่งพ่อของชานตงได้หายตัวไปต่อหน้าชานตงระหว่างแสดงมายากล

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล 1 
ตอน ความลับพิศวงแห่งแสง

ประถมศึกษา
Ruan Ling, Xu Jingjing  

ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628063 165

2
ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล 2 
ตอน ทลายพลังวายุหมาปีศาจ

ประถมศึกษา
Ruan Ling, Xu Jingjing  

ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628064 165

3
ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล 3 
ตอน ตะลุยวิหคเพลิงสมรภูมิเกาะน�้าแข็ง

ประถมศึกษา
Ruan Ling, Xu Jingjing  

ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628065 165

4
ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล 4 
ตอน ล้างอาถรรพ์มรณะต้นไม้ปีศาจ

ประถมศึกษา
Ruan Ling, Xu Jingjing  

ผูแ้ปล เหมอืนฝัน กณัยากรณ์
ดรีม พับลิซซิ่ง 8628066 165

5
ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล 5 
ตอน สยบหมาป่าสายฟ้าพิฆาต

ประถมศึกษา
Ruan Ling, Xu Jingjing 
ผู้แปล ชญานี วาตสกุล

ดรีม พับลิซซิ่ง 8628067 165

6
ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล 6 
ตอน โค่นกับดักกลมหาภัยคณะละครสัตว์

ประถมศึกษา
Ruan Ling, Xu Jingjing 
ผู้แปล ชญานี วาตสกุล

ดรีม พับลิซซิ่ง 8628068 165

7
ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล 7 
ตอน พิชิตอสุรกายศิลาแห่งเกาะมรณะ

ประถมศึกษา
Ruan Ling, Xu Jingjing 
ผู้แปล ชญาน ีวาตสกุล

ดรีม พับลิซซิ่ง 8628069 165

8
ศึกชิง 8 คัมภีร์มายากล 8 
ตอน ศึกอวสานร่างอสูรพ่อมดด�า

ประถมศึกษา
Ruan Ling, Xu Jingjing 
ผู้แปล ชญานี วาตสกุล

ดรีม พับลิซซิ่ง 8628070 165



ชุด ทักษะชีวิตกลางแจ้ง
ทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการผจญภัยในธรรมชาติ เช่น การเตรียมสิ่งของที่จ�าเป็น 
การสร้างอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในขณะอยู่ในป่า การส่งสัญญาณ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ผจญภัยในธรรมชาติ มัธยมศึกษา ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (ผู้แปล) อักษร อินสไปร์ 8128115 175

2 อยู่รอดปลอดภัยในป่า มัธยมศึกษา ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (ผู้แปล) อักษร อินสไปร์ 8128116 175

3 ส�ารวจโลกกว้าง มัธยมศึกษา ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (ผู้แปล) อักษร อินสไปร์ 8128117 175

4 รู้จักสัตว์โลก มัธยมศึกษา ศิตา เยี่ยมขันติถาวร (ผู้แปล) อักษร อินสไปร์ 8128118 175

ชุด สุดยอดวิทยาศาสตร์พลิกโลก
หนังสือเพื่อการค้นคว้าที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สู่ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 EUREKA ! การค้นพบทางวิทยาศาสตร์พลกิโลก มัธยมศึกษา ปวีณา เครือนิล อักษร อินสไปร์ 8628140 385

2 GENIUS ! นักประดิษฐ์ผู้พลิกโลก มัธยมศึกษา ปวีณา เครือนิล อักษร อินสไปร์ 8628141 385

3 EXPLORE ! การผจญภัยพลิกโลก มัธยมศึกษา ดวงตา ปาวา อักษร อินสไปร์ 8623094 385

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด Invent It โครงงานส่งเสริมกิจกรรม STEM
สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน 
โดยใช้วัสดุใกล้ตัวและกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM Education

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 การออกแบบการใช้ซ�้า มัธยมศึกษา
Tammy Enz 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
อักษร อินสไปร์ 8128120 178

2 กลไกประดิษฐ์ มัธยมศึกษา
Tammy Enz 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี
อักษร อินสไปร์ 8128121 178

3 ขุมพลังจากวัสดุ มัธยมศึกษา
Tammy Enz 

ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน
อักษร อินสไปร์ 8128122 178

4 เครื่องกลผ่อนแรง มัธยมศึกษา
Tammy Enz 

ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี
อักษร อินสไปร์ 8128123 178

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน



ชุด กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์
หนังสือเสริมประสบการณ์ น�าเสนอเนื้อหาที่จ�าเป็นเบื้องต้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจ�าวัน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์ มัธยมศึกษา นายอะตอม ดรีม พับลิซซิ่ง 8628016 140

2 กุญแจไขสู่โลกเคมี มัธยมศึกษา นายอะตอม ดรีม พับลิซซิ่ง 8628017 140

3 กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา มัธยมศึกษา นายอะตอม ดรีม พับลิซซิ่ง 8628018 140

ชุด พัฒนาทักษะวิชาชีพครู
หนังสือพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติภายใต้บริบทความเป็นไทย

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

อักษร อินสไปร์ 8018004 220

2
ข้อสอบชวนคิดวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

อักษร อินสไปร์ 8018005 240

3
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ในวิทยาศาสตร์ศึกษา

มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

อักษร อินสไปร์ 8018006 160

4
การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

อักษร อินสไปร์ 8018007 160

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

¢ŒÍÊÍºªÇ¹¤Ô´ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ÃÐ´ÑºÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹µŒ¹
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

ขอสอบชวนคิดวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

ISBN: 978-616-8090-02-2

9   786168   090022
รหัสสินคา 8018005 240.-

การวัดผลประเมินผลการเรียนรูทางวิทยาศาสตรจำเปนตองใชวิธีการที่เหมาะสม 

ดังนั้นการเลือกใชเคร�องมือที่มีคุณภาพทำใหสามารถวัดในสิ่งที่ตองการได 

ทำใหครูผูสอนไดขอสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนอยางครบถวน

และตรงตามจุดประสงคของการวัดผลประเมินผล

ขอสอบªÇ¹¤Ố
  วิทยาศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุงเนนการใหโอกาสแกผูเรียนทุกคน

ไดเรียนรูเนื้อหาโดยไมมีขอจำกัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่

เทคโนโลยียุคดิจิทัลจึงถูกนำมาใชเปนเคร�องมือสำคัญ

ในการขับเคล�อนนวัตกรรมการเรียนการสอน

เพ�อตอบสนองการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
นวัต

กรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิทยาศาสต
ร์

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร

ISBN: 978-616-8090-05-3

9 786168 090053

รหัสสินคา 8018004 220.-

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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คู่มือเพื่อพัฒนาทักษะ

วิชาชีพครวิทยาศาสตร์

เติมเต็มศักยภาพด้วยเนื้อหา

วิชาการที่อ่านง่าย

เพิ่มทักษะการสอนและ

แนวทางการออกข้อสอบ



วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวด้านวิทยาศาสตร์
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน ท่องป่าอันตรายให้รอด มัธยมต้น หยางหยางทู่ / อริสราบัณฑิตภิรมย์ ทองเกษม 8828018 185

2 อ๋อ! อย่างนีน้ีเ่อง ตอน สดุยอดผจญภัยธรรมชาติ มัธยมต้น หยางหยางทู่/ชวลิต เหมวัน ทองเกษม 8828019 185

3 อ๋อ! อย่างนีน้ีเ่อง ตอน ความรูร้อบตวัมหศัจรรย์ มัธยมต้น หยางหยางทู่/จุฬาณัณฐ์ ศิริพงศ์ปรีดา ทองเกษม 8828058 190

4
อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง 
ตอน ความลับสารพันของหญิงชาย

มัธยมต้น หยางหยางทู่/จุฬาณัณฐ์ ศิริพงศ์ปรีดา ทองเกษม 8828020 185

5 อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน ข้ามเวลาค้นหาสิ่งประดิษฐ์ มัธยมต้น เจิงซีหลัว, อวี๋หมิง/ธิดา แซ่หลิว ทองเกษม 8828049 195

6 อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน เหินเวหาสู่อนาจักรนก มัธยมต้น เจิงซีหลัว/สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8828050 195

7 อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน รู้ทันพืชและสัตว์อันตราย มัธยมต้น เจิงซีหลัว, หยางจูอิ๋ง/
ประจิตร ป้อมอรินทร์

ทองเกษม 8828051 195

8 อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน มหาขุมทรัพย์แหล่งพลังงาน มัธยมต้น จินสือ, อวี๋หมิ่ง/
สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์

ทองเกษม 8828052 195

9 อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน ยานพาหนะยอดอัจฉริยะ มัธยมต้น
หวางหว่านเอ๋อ, จินสือ/
ประจิตร ป้อมอรินทร์

ทองเกษม 8828053 195

10
คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน ไขปริศนาการ
เคลื่อนที่และพลังงาน

มัธยมศึกษา
ยูฮเยจอง / 

เนตรนภา ปะวัคัง
ทองเกษม 8828038 215

11
คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน พิศวงแห่งโลก
และจักรวาล

มัธยมศึกษา
คิม ยองจิน / 

เนตรนภา ปะวัคัง
ทองเกษม 8828039 215

12
คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน มหัศจรรย์สิ่งมี
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

มัธยมศึกษา
ฮวัง กึงกี / 

เนตรนภา ปะวัคัง
ทองเกษม 8828040 215

13
คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน สสารน่ารู้ใน
ชีวิตประจ�าวัน

มัธยมศึกษา
"ชิน ซึงอี /  

เนตรนภา ปะวัคัง"
ทองเกษม 8828041 215

14 แก๊งป่วนผจญภัยโลกแมลง มัธยมต้น
ซุนหยวนเว่ย / ณัษฐภรณ์ จินดา

สุรารักษ์
ทองเกษม 8828042 198

15 แก๊งป่วนผจญภัยสัตว์โลกล้านปี มัธยมต้น
ซุนหยวนเว่ย / อาภากร รัตนจรัส

โรจน์, กรณ์ดนัย แซ่กอ
ทองเกษม 8828043 198

16 แก๊งป่วนผจญภัยเมืองน�้าแข็ง มัธยมต้น
ซุนหยวนเว่ย / อาภากร รัตนจรัส

โรจน์, กรณ์ดนัย แซ่กอ
ทองเกษม 8828044 198

17 แก๊งป่วนผจญภัยใต้มหาสมุทร มัธยมต้น
ซุนหยวนเว่ย / ณัษฐภรณ์ จินดา

สุรารักษ์
ทองเกษม 8828045 198

18 แก๊งป่วน ย้อนเวลาหาสิ่งประดิษฐ์ มัธยมต้น
อาภากร รัตนจรัสโรจน์, ประจิตร ป้อมอริ

นทร์
ทองเกษม 8828046 198

19 แก๊งป่วน ตะลุยระบบสุริยะ มัธยมต้น
อาภากร รัตนจรัสโรจน์, ประจิตร ป้อมอริ

นทร์
ทองเกษม 8828047 198

20 แก๊งป่วน เจาะลึกใต้พิภพ มัธยมต้น
ซุนหยวนเว่ย / อาภากร รัตนจรัสโรจน์, 

ประจิตร ป้อมอรินทร์
ทองเกษม 8828048 198

21 สัตว์โลกเพื่อนรัก มัธยมต้น
"Tinman Arts /  

ประจิตร ป้อมอรินทร์"
ทองเกษม 8828054 165

22 ธรรมชาติพิศวง มัธยมต้น
"Tinman Arts /  

ประจิตร ป้อมอรินทร์"
ทองเกษม 8828055 165

23 โลกมหัศจรรย์ มัธยมต้น
"Tinman Arts /  

ประจิตร ป้อมอรินทร์"
ทองเกษม 8828056 165

24 ความลับของร่างกาย มัธยมต้น
"Tinman Arts /  

ประจิตร ป้อมอรินทร์"
ทองเกษม 8828057 165

25 เปิดโลกของไฟฟ้า กับฟาราเดย์ มัธยมศึกษา
Brian Williams / ศ.ดร.กฤษณา 

ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ
ปาเจรา 8828008 85

26 เปิดโลกของโทรศัพท์ กับเบลล์ มัธยมศึกษา
Brian Williams / ศ.ดร.กฤษณา 

ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ
ปาเจรา 8828009 85

27 เปิดโลกของการบิน กับพี่น้องไรด์ มัธยมศึกษา
ian Graham / ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา, 

ชนัญดา หุตะสังกาศ
ปาเจรา 8828010 85

28 เปิดโลกของกัมมันตภาพรังสี กับกูรี มัธยมศึกษา
ian Graham / ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา, 

ชนัญดา หุตะสังกาศ
ปาเจรา 8828011 85

29 การเดินทางอันแสนมหัศจรรย์ของน�้า มัธยมศึกษา Caren Trafford / เกษมพันธ์ วิริ
ยานนท์ ปาเจรา 8828012 95

30 เรื่องเล่าของไส้เดือน มัธยมศึกษา Caren Trafford / เกษมพันธ์ วิริ
ยานนท์ ปาเจรา 8828013 95
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หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

31 รู้เฟื่องเรื่องขยะ มัธยมศึกษา Caren Trafford / เกษมพันธ์ วิริ
ยานนท์ ปาเจรา 8828014 95

32 โรงงานเผาผลาญในร่างกาย มัธยมต้น หลิวเย่ / กรวรรณ เลิศวนิชสุธา ทองเกษม 8828023 145

33 มนุษย์หุ่นยนต์เพื่อนรัก มัธยมต้น หลิวเย่ / สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8828024 145

34 เมื่อล้อหมุนไปข้างหน้า มัธยมต้น กานเว่ย / สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8828025 145

35 ห้องเรียนนักบินอวกาศ มัธยมต้น เฉินซู / สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8828026 145

36 ภูตน้อยพาท่องจักรวาล มัธยมต้น หลิวเย่ / สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8828027 145

37 เจาะฟอสซิลไดโนเสาร์ มัธยมต้น หลิวเย่ / สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8828028 145

38 สมุดบันทึกเต่าทอง มัธยมต้น หลิวเย่ / สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8828029 145

39 หอยทากแบกบ้าน มัธยมศึกษา หยางหงอิง / ธนิษฐา โสระสิงห์ ทองเกษม 8828030 225

40 เมล็ดบัวบวมสวมเสื้อชูชิพ มัธยมศึกษา
"หยางหงอิง /  

ธนิษฐา โสระสิงห์"
ทองเกษม 8828031 225

41 รอวันอูฐป่าปรากฎตัว มัธยมศึกษา
"หยางหงอิง /  

ประจิตร ป้อมอรินทร์"
ทองเกษม 8828032 225

42 งานเลี้ยงต้อนรับแบบฉบับคุณนกฮูก มัธยมศึกษา
"หยางหงอิง /  

ธนิษฐา โสระสิงก์"
ทองเกษม 8828033 225

43 พ่อปลาผู้ยิ่งใหญ่ มัธยมศึกษา
หยางหงอิง / สิทธา แซ่ปัง, ประจิตร 

ป้อมอรินทร์
ทองเกษม 8828034 225

44 ภารกิจตามติดนางเงือก มัธยมศึกษา
หยางหงอิง / สิทธา แซ่ปัง, ประจิตร 

ป้อมอรินทร์
ทองเกษม 8828035 225

45 คดีปริศนาในป่าลึก มัธยมศึกษา
"หยางหงอิง /  

ธนิษฐา โสระสิงก์"
ทองเกษม 8828036 225

46 ยอดนักสืบมดมือฉมัง มัธยมศึกษา
"หยางหงอิง /  

ประจิตร ป้อมอรินทร์"
ทองเกษม 8828037 225



สื่อบูรณาการการเรียนรู
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

สอดคล้องกับแผนการศึกษา 4.0
ปูพื้นฐาน STEM EDUCATION สู่การสร้างนวัตกรรม

เรียนรู้และสร้างชิ้นงานผ่านกระบวนการ STEM
กิจกรรมการสำรวจ ทดลอง และการคิด
ร่วมกันคิดและลงมือทำอย่างสนุกสนาาน
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ÊËÃÑºÍ¹ØºÒÅ 2
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´Ô¤¹éÑ¢

รกงัมขไกุทรรบพแ

ยุคนวชรูคณุค ÓÅÍ×Ãà: Ó·èµá¡ÒÁ¡Ñ¹ËÒéí¹ÕÁèÞËã Ð¹é´äÒéí¹ÂÍÅÁä

Ð¹ÂéÑÁ¡Ñ¹ËÍ×Ãà

สถานการณ: Ð¹ÁËäé´ä¾á§ÒéÃÊ¹ÑÁÒéí¹¹Ô´éªãÐ¨Òéí¹èÁáÁÒé¢Ã¡§ÑÁè¢ä¡Ø·ÃÃº¾á§ÒéÃÊÃÒ¡§ÍéµÒé¶
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ลอยจม

Òéí¹ÂÍÅÐ¨¹ÑÁÒéí¹¹Ô´
Ð¹ÂéÑÁ¾á¹Í×ÁËàé´ä

ÂÑÊ§Ê¹éÑ¢

3

2

¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM àÅ‹Á 1

´Ô¤¹éÑ¢
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สถานการณ ÈÒ¡ÒÍ¹ãèÙÂÍÂÍÅÉÒ´ÐÃ¡¹Ôº§Íè×Ã¤àéËãÃÒ¡§ÍéµÒé¶: Ó·Ð¨é´ä ÂÅàé´ä¹éÑ¹¾ÒÀÁÅ¡§ÇÐ¹Õ´Ãä§ÒèÂÍ

ลอยในอากาศได ดไมไศากาอนใยอล

Ó¹Òé¶ ÉÒ´ÐÃ¡¹Ôº§Íè×Ã¤à
Òè»à§ÍÅÇéÅáÐêµâ¹º§ÒÇÒÁ
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Ê×èÍÀÒ¾Â¹µÃŠÊÒÃ¤´ÕÊÑé¹ tigtag

¹ÓàÊ¹Í¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM
·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ ÊÊÇ·.

ÇÔ´Õ·ÑÈ¹�ÊÒ¸Ôµ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ‡

¹ÓàÊ¹Í¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM¹ÓàÊ¹Í¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM¹ÓàÊ¹Í¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM¹ÓàÊ¹Í¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM¹ÓàÊ¹Í¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM

ชุดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย

2

¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM àÅ‹Á 2

สื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิต

48
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สื่อบูรณาการการเรียนรู
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

สอดคล้องกับแผนการศึกษา 4.0
ปูพื้นฐาน STEM EDUCATION สู่การสร้างนวัตกรรม

เรียนรู้และสร้างชิ้นงานผ่านกระบวนการ STEM
กิจกรรมการสำรวจ ทดลอง และการคิด
ร่วมกันคิดและลงมือทำอย่างสนุกสนาาน
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ÂÍÅÍ×ÃËÁ¨Ð¨¹ÑÁÒéí¹¹Ô´Òéí¹¹ã§Å¹ÑÁÒéí¹¹Ô´¹ÍèÂËÍè×ÁàÕÊÂÒºÐÃÐÅáÒ´à´Ò¤§ÍÅ

ลอยจม
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3

2

¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM àÅ‹Á 1
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ยคุนวชรูคณุค : ·Ó ÈÒ¡ÒÍ¹ãèÙÂÍÂÍÅ¹Ôº§Íè×Ã¤àÁä ä´Œ

สถานการณ ÈÒ¡ÒÍ¹ãèÙÂÍÂÍÅÉÒ´ÐÃ¡¹Ôº§Íè×Ã¤àéËãÃÒ¡§ÍéµÒé¶: Ó·Ð¨é´ä ÂÅàé´ä¹éÑ¹¾ÒÀÁÅ¡§ÇÐ¹Õ´Ãä§ÒèÂÍ

ลอยในอากาศได ดไมไศากาอนใยอล

Ó¹Òé¶ ÉÒ´ÐÃ¡¹Ôº§Íè×Ã¤à
Òè»à§ÍÅÇéÅáÐêµâ¹º§ÒÇÒÁ
ÔÊÙ´Ò´à§ÍÅÐ¹ÂéÑÁÂÍÅÐ¨

¤¹àÃÒ¨ÐÅÍÂä´Œ
¹Ôº§Íè×Ã¤à¹Í×ÁËà
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3
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ªØ´¹Ô·Ò¹ÀÒ¾ 3 àÅ‹Á

Ê×èÍÀÒ¾Â¹µÃŠÊÒÃ¤´ÕÊÑé¹ tigtag

¹ÓàÊ¹Í¡ÒÃ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ STEM
·Ø¡¢Ñé¹µÍ¹µÒÁËÅÑ¡ÊÙµÃ ÊÊÇ·.

ÇÔ´Õ·ÑÈ¹�ÊÒ¸Ôµ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ‡

ชุดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM สำหรับเด็กปฐมวัย

ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1 (คิดและลงมือท�า)
กิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน  ฝกการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ�าวัน สร้างเสริมประสบการณ์
ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1 (คิดและลงมือท�า) 
(สื่อประจ�าห้องเรียน)

ปฐมวัย อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9030028 2,500

ประกอบด้วย : กิจกรรม STEM คิดและลงมือท�า ส�าหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1-2/คู่มือการจัดกิจกรรม
 การเรียนรู้/วีดิทัศน์สาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/สื่อภาพยนตร์ สารคดีสั้น Tigtag/
 หนังสือเสริมความรู้ ชุด พลังคิด นักวิทย์น้อย 3 เรื่อง (“เงาคู่แฝด”“ไฟฟ้า จ้าวแห่งโลก”
 และ “นางฟ้าสายรุ้ง”)

ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 2 (คิดเป็นกระบวนการ)
เรียนรู้การแก้ปัญหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 6 ขั้นตอน 
บูรณาการกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างง่าย ๆ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดบัช้ัน ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 2 (คิดเป็นกระบวนการ) 
(สื่อประจ�าห้องเรียน)

ปฐมวัย อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9030029 2,275

ประกอบด้วย : กิจกรรม STEM คิดเป็นกระบวนการ ส�าหรับเด็กปฐมวัยเล่ม 1-2/คู่มือการจัดกิจกรรม
 การเรียนรู้/วีดิทัศน์สาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/สื่อภาพยนตร์ สารคดีสั้น Tigtag/
 หนังสือเสริมความรู้ ชุด พลงัคดิ นกัวทิย์น้อย 3 เร่ือง (“เมลด็พชืจอมตะกละ” 
 “ลูกเป็ดพลัดฝูง” และ “เรื่องขยะฟืนคืนชีพ”)

NEW

NEW

กิจกรรมที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน  ฝกการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ�าวัน สร้างเสริมประสบการณ์

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิต

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3 (คิดสร้างสรรค์) 
ฝกแก้ปัญหาจากสถานการณ์จ�าลอง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และลงมือท�า
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3 (คิดสร้างสรรค์) 
(สื่อประจ�าห้องเรียน)

ปฐมวัย อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9030030 2,275

ประกอบด้วย : กิจกรรม STEM คิดสร้างสรรค์ ส�าหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1-2/คู่มือการจัดกิจกรรม
 การเรียนรู้/วีดิทัศน์สาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/สื่อภาพยนตร์ สารคดีสั้น Tigtag/
 หนังสือเสริมความรู้ ชุด พลังคิด นักวิทย์น้อย 3 เรื่อง (“ลูกโป่งท้องแตก”   
 “กอลิลลากับเพื่อนแท้ตัวจิ๋ว” และ “ล้อกลมลมกลิ้ง”)

NEW



ภายในประกอบดวย

METSบบแดิครากะษกัทานฒัพมรรกจิกดุชo

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.4-ป.6
เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝกปฏิบัติจริง สามารถน�าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มาบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ  ได้ด้วยตนเอง  

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM
ป.4-ป.6 (สื่อประจ�าห้องเรียน)

ประถมปลาย อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9030026 1,550

ประกอบด้วย : กิจกรรม STEM ป.4-ป.6 เล่ม 1-2/ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/
 วีดิทัศน์คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อภาพยนตร์ สารคดีสั้น tigtag/การ์ดทักษะ

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-ป.3
สื่อช่วยครูให้สอน STEM ได้ง่ายขึ้น พร้อมคู่มือครูอธิบายเป็นขั้นตอน ฝกพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบผ่านสถานการณ์จ�าลองต่างๆ ผู้เรียนสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเองได้ด้วยการ์ดทักษะ  

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM
ป.1-ป.3 (สื่อประจ�าห้องเรียน)

ประถมต้น อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9030025 1,550

ประกอบด้วย : กิจกรรม STEM ป.1-ป.3 เล่ม 1-2/ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/
 วีดิทัศน์คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อภาพยนตร์ สารคดีสั้น tigtag/การ์ดทักษะ



ภายในประกอบดวย

METSบบแดิครากะษกัทานฒัพมรรกจิกดุชo

ชุด CD-ROM เกมหมอนหรรษา
ท้าทายความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
เกมทดสอบความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านทางการแข่งขันตีหมอนแสนสนุก

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
วทิยาศาสตร์ ป.1

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7168001 400

2
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
วิทยาศาสตร์ ป.2

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7268001 400

3
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
วิทยาศาสตร์ ป.3

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7368001 400

4
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
วิทยาศาสตร์ ป.4

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7468001 400

5
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
วิทยาศาสตร์ ป.5

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7568001 400

6
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
วิทยาศาสตร์ ป.6

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7668001 400

สื่อส�าหรับห้องสมุดดิจิทัล

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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วิท
ยา

ศา
สต

ร์

Active Reader ชุด ร่างกายของเรา
อธิบาย ลักษณะ รูปร่าง ต�าแหน่ง โครงสร้าง การท�างาน หน้าที่ส�าคัญของอวัยวะ
รวมถึงความสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ  ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader หวัใจและโลหติ ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078154 500

2 Active Reader หูและการได้ยิน ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078155 500

3 Active Reader การรักษาดุลย์ภาพของร่างกาย ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078156 500

4 Active Reader อาหารและการย่อยอาหาร ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078157 500

5 Active Reader สมองและระบบประสาท ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078158 500

6 Active Reader การก�าเนิดและการเจริญเติบโต ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078159 500

7 Active Reader การสัมผัส รับรส และได้กลิ่น ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078160 500

8 Active Reader โครงกระดูกและการเคลื่อนไหว ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078161 500

9 Active Reader ปอดและการหายใจ ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078162 500

10 Active Reader นัยน์ตาและการมองเห็น ประถมปลาย ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078163 500

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

หัวใจและโลหิตหัวใจและโลหิต

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

อาหาร
และการย่อยอาหาร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

สมอง
และระบบประสาท

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

โครงกระดูก
และการเคลื่อนไหว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด รางกายของเรา

นัยน์ตา
และการมองเห็น



ภาพยนตร์ประกอบบทเรียน

นำเสนอจากเรื่องจริง 
ภาพสวย เนื้อหาครบ 
เข้าใจง่ายใน 3 นาที

เพิ่มการจดจำ
กระชับ เข้าใจง่าย

 พร้อมเฉลย 
สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

ช่วยให้ครู
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก 

แม้ไม่ใช่ครูวิทย์ก็สอนได้

สามารถจัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย 

ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้

พร้อมแนวทางการจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

งายกวา!! กับการหาคลิปวิดีโอใหตรงกับเนื้อหา

         ไมใชแคคลิป

แตคือ ส�อการสอนพรอมใช

เนื้อหาตรงตามหน�วยการเรียนรู

ในหลักสูตรเเกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60)

มาพรอมกับส�อการสอนที่ครบครัน

สื่อการเรียนการสอนรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก

ผลิตจากสารคดีคุณภาพระดับโลก

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60)

• ครูใชประกอบการสอนไดงาย ครบ ตรงตามหน�วยการเรียนรู

ของแตละระดับชั้น ป.1-6

• ภาพยนตรสั้น มากกวา 600 เร�อง

• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบงานพรอมใช

ผูชวยครู ในการสอน

วิทยาศาสตร ใหกระชับและสนุก

ไดเรียนรูครงทั้ง 4 หมวด

คลิปสอนวิทยาศาสตรประถมศึกษา

เพิ่ม

เฉลี่ยราคา user ละ 550 บาท เทานั้น

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

โปรโมชั่นพิเศษ

เม�อซื้อ Online tigtag 30 users

จากปกติ 56,700 บาท

16,500 บาท

พิเศษแพ็คละ

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น

ทดลองใชงานฟรีไดที่

แพ็คเกจ 1

ราคาชุดละ

64,200Online tigtag User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,650 บาท

ฟรี!

แพ็คเกจ 2

Online tigtag User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ฟรี!

Online tigtag User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,650 บาท

ราคาชุดละ

114,000

ครบ 37 ชุด (107 แผน)

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (107 แผน)

ชุด DVD-ROM

วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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Active Reader ชุด สร้างสรรค์งานพับกระดาษ
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
Active Reader กระดาษแปลงกาย :
ของเล่นแสนสนกุ

มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7077004 500

2
Active Reader กระดาษแปลงกาย :
ดอกไม้กับแมลง

มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7077005 500

3
Active Reader กระดาษแปลงกาย :
สัตว์โลกหรรษา

มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7077006 500

Active Reader ชุด รอบรู้โลกกว้าง
เปดความรู้โลกกว้าง เพิ่มเติมสาระ ความรู้รอบตัวและรอบโลกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader มหศัจรรย์พชืและสตัว์ มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078150 500

2 Active Reader เทคโนโลยีกับสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078151 500

3 Active Reader ร่างกายมหัศจรรย์ มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078152 500

4 Active Reader โลกมหัศจรรย์ มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078153 500

Active Reader ชุด กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์
น�าเสนอสาระพื้นฐาน ซึ่งน�าไปสู่หลักการที่ยิ่งใหญ่โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านจ�าได้อย่างแม่นย�า 
และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ  ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader กญุแจไขสูโ่ลกฟิสิกส์ มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078147 500

2 Active Reader กุญแจไขสู่โลกเคมี มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078148 500

3 Active Reader กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078149 500

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกฟิสิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกเคมี

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด กุญแจไขสูโลกวิทยาศาสตร

กุญแจไขสู่โลกชีววิทยา



ภาพยนตร์ประกอบบทเรียน

นำเสนอจากเรื่องจริง 
ภาพสวย เนื้อหาครบ 
เข้าใจง่ายใน 3 นาที

เพิ่มการจดจำ
กระชับ เข้าใจง่าย

 พร้อมเฉลย 
สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

ช่วยให้ครู
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก 

แม้ไม่ใช่ครูวิทย์ก็สอนได้

สามารถจัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย 

ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้

พร้อมแนวทางการจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

งายกวา!! กับการหาคลิปวิดีโอใหตรงกับเนื้อหา

         ไมใชแคคลิป

แตคือ ส�อการสอนพรอมใช

เนื้อหาตรงตามหน�วยการเรียนรู

ในหลักสูตรเเกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60)

มาพรอมกับส�อการสอนที่ครบครัน

สื่อการเรียนการสอนรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก

ผลิตจากสารคดีคุณภาพระดับโลก

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60)

• ครูใชประกอบการสอนไดงาย ครบ ตรงตามหน�วยการเรียนรู

ของแตละระดับชั้น ป.1-6

• ภาพยนตรสั้น มากกวา 600 เร�อง

• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบงานพรอมใช

ผูชวยครู ในการสอน

วิทยาศาสตร ใหกระชับและสนุก

ไดเรียนรูครงทั้ง 4 หมวด

คลิปสอนวิทยาศาสตรประถมศึกษา

เพิ่ม

เฉลี่ยราคา user ละ 550 บาท เทานั้น

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

โปรโมชั่นพิเศษ

เม�อซื้อ Online tigtag 30 users

จากปกติ 56,700 บาท

16,500 บาท

พิเศษแพ็คละ

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น

ทดลองใชงานฟรีไดที่

แพ็คเกจ 1

ราคาชุดละ

64,200Online tigtag User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,650 บาท

ฟรี!

แพ็คเกจ 2

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น

Online tigtag User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ฟรี!

Online tigtag User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,650 บาท

ราคาชุดละ

114,000

ครบ 37 ชุด (107 แผน)

ชุด DVD-ROMชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (107 แผน)

ชุด DVD-ROMชุด DVD-ROM
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สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์



ภาพยนตร์ประกอบบทเรียน

นำเสนอจากเรื่องจริง 
ภาพสวย เนื้อหาครบ 
เข้าใจง่ายใน 3 นาที

เพิ่มการจดจำ
กระชับ เข้าใจง่าย

 พร้อมเฉลย 
สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

ช่วยให้ครู
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก 

แม้ไม่ใช่ครูวิทย์ก็สอนได้

สามารถจัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย 

ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้

พร้อมแนวทางการจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

งายกวา!! กับการหาคลิปวิดีโอใหตรงกับเนื้อหา

         ไมใชแคคลิป

แตคือ ส�อการสอนพรอมใช

เนื้อหาตรงตามหน�วยการเรียนรู

ในหลักสูตรเเกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60)

มาพรอมกับส�อการสอนที่ครบครัน

สื่อการเรียนการสอนรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก

ผลิตจากสารคดีคุณภาพระดับโลก

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60)

• ครูใชประกอบการสอนไดงาย ครบ ตรงตามหน�วยการเรียนรู

ของแตละระดับชั้น ป.1-6

• ภาพยนตรสั้น มากกวา 600 เร�อง

• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบงานพรอมใช

ผูชวยครู ในการสอน

วิทยาศาสตร ใหกระชับและสนุก

ไดเรียนรูครงทั้ง 4 หมวด

คลิปสอนวิทยาศาสตรประถมศึกษา

เพิ่ม

เฉลี่ยราคา user ละ 550 บาท เทานั้น

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

โปรโมชั่นพิเศษ

เม�อซื้อ Online tigtag 30 users

จากปกติ 56,700 บาท

16,500 บาท

พิเศษแพ็คละ

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น

ทดลองใชงานฟรีไดที่

แพ็คเกจ 1

ราคาชุดละ

64,200Online tigtag User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,650 บาท

ฟรี!

แพ็คเกจ 2

Online tigtag User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ฟรี!

Online tigtag User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,650 บาท

ราคาชุดละ

114,000

ครบ 37 ชุด (107 แผน)

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (107 แผน)

ชุด DVD-ROM

ชมตัวอย่าง Tigtag
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ภาพยนตร์ประกอบบทเรียน

นำเสนอจากเรื่องจริง 
ภาพสวย เนื้อหาครบ 
เข้าใจง่ายใน 3 นาที

เพิ่มการจดจำ
กระชับ เข้าใจง่าย

 พร้อมเฉลย 
สามารถดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

ช่วยให้ครู
จัดการเรียนการสอนได้สะดวก 

แม้ไม่ใช่ครูวิทย์ก็สอนได้

สามารถจัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย 

ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้

พร้อมแนวทางการจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

งายกวา!! กับการหาคลิปวิดีโอใหตรงกับเนื้อหา

         ไมใชแคคลิป

แตคือ ส�อการสอนพรอมใช

เนื้อหาตรงตามหน�วยการเรียนรู

ในหลักสูตรเเกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60)

มาพรอมกับส�อการสอนที่ครบครัน

สื่อการเรียนการสอนรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก

ผลิตจากสารคดีคุณภาพระดับโลก

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60)

• ครูใชประกอบการสอนไดงาย ครบ ตรงตามหน�วยการเรียนรู

ของแตละระดับชั้น ป.1-6

• ภาพยนตรสั้น มากกวา 600 เร�อง

• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบงานพรอมใช

ผูชวยครู ในการสอน

วิทยาศาสตร ใหกระชับและสนุก

ไดเรียนรูครงทั้ง 4 หมวด

คลิปสอนวิทยาศาสตรประถมศึกษา

เพิ่ม

เฉลี่ยราคา user ละ 550 บาท เทานั้น

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

โปรโมชั่นพิเศษ

เม�อซื้อ Online tigtag 30 users

จากปกติ 56,700 บาท

16,500 บาท

พิเศษแพ็คละ

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น

ทดลองใชงานฟรีไดที่

แพ็คเกจ 1

ราคาชุดละ

64,200Online tigtag User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,650 บาท

ฟรี!

แพ็คเกจ 2

Online tigtag User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ฟรี!

Online tigtag User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,650 บาท

ราคาชุดละ

114,000

ครบ 37 ชุด (107 แผน)

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (107 แผน)

ชุด DVD-ROM

Online สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล tigtag (รูปแบบสมาชิกออนไลน์)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสารคดีสั้น 
ที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่ครบครัน 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60) 
โดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เนตบนเว็บไซต์ www.tigtag-aksorn.com 
ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 รหัสผู้ใช้ tigtag online อายุ 3 เดือน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768031 665

2 รหัสผู้ใช้ tigtag online อายุ 6 เดือน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768032 1,190

3 รหัสผู้ใช้ tigtag online อายุ 12 เดือน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768033 1,890

4 รหัสผู้ใช้ tigtag online อายุ 24 เดือน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768034 3,500

5 รหัสผู้ใช้ tigtag online อายุ 36 เดือน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768035 4,410

Online

หมำยเหตุ: จ�าหน่ายช่องทางโรงเรียนและบุคคลทั่วไป / รับช�าระด้วยเงินสดเท่านั้น

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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DVD-ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล tigtag (รูปแบบแผ่นดีวีดีรอม)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสารคดีสั้น
ที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่ครบครัน 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)
ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

ชุด กระบวนกำรทำงวัสดุ

1 DVD-ROM Tigtag ของแข็ง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188039 600

2 DVD-ROM Tigtag ของเหลว ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188040 600

3 DVD-ROM Tigtag ก๊าซ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188041 600

4 DVD-ROM Tigtag การขยายตวัและ
การน�าความร้อน

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188042 600

5 DVD-ROM Tigtag ปฏิกิริยาเคมี ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188043 600

6 DVD-ROM Tigtag แร่ธาตุ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188044 600

7 DVD-ROM Tigtag หิน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188045 600

8 DVD-ROM Tigtag ดิน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188046 600

9 DVD-ROM Tigtag ของผสมคืออะไร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188047 600

10 DVD-ROM Tigtag การแยกโดยการกรอง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188048 600

11 DVD-ROM Tigtag การเปลี่ยนแปลงของสถานะ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188126 600

12 DVD-ROM Tigtag ลักษณะของน�้า ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188127 600

13 DVD-ROM Tigtag ลักษณะของอากาศ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188128 600

14 DVD-ROM Tigtag ฉนวน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188129 600

15 DVD-ROM Tigtag การเผาไหม้ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188130 600

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน
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16 DVD-ROM Tigtag ปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188131 600

17 DVD-ROM Tigtag สมบัติของวัสดุธรรมชาติและ
วัสดุสังเคราะห์ 

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188132 600

18 DVD-ROM Tigtag สมบัติของวัสดุ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188133 600

19 DVD-ROM Tigtag การเลือกวัสดุที่เหมาะสม ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188134 600

20 DVD-ROM Tigtag การแยกโดยการร่อน
ด้วยตะแกรง

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188135 600

21 DVD-ROM Tigtag การแยกโดยการระเหย ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188136 600

22 DVD-ROM Tigtag การแยกแบบอื่น ๆ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188137 600

ชุด กระบวนกำรทำงกำยภำพ

23 DVD-ROM Tigtag พลังงานคืออะไร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188049 600

24 DVD-ROM Tigtag การเปลี่ยนรูปพลังงาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188050 600

25 DVD-ROM Tigtag ความร้อนและอุณหภูมิ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188051 600

26 DVD-ROM Tigtag ไฟฟ้า ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188052 600

27 DVD-ROM Tigtag วงจรไฟฟ้า ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188053 600

28 DVD-ROM Tigtag แม่เหล็ก ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188054 600

29 DVD-ROM Tigtag แรงคืออะไร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188055 600

30 DVD-ROM Tigtag แรงเสียดทาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188056 600

31 DVD-ROM Tigtag แรงโน้มถ่วง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188057 600

32 DVD-ROM Tigtag แสงคืออะไร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188058 600

33 DVD-ROM Tigtag แหล่งก�าเนิดแสง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188059 600

34 DVD-ROM Tigtag เสียงคืออะไร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188060 600

35 DVD-ROM Tigtag เราได้ยินเสียงได้อย่างไร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188061 600

36 DVD-ROM Tigtag ความดัง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188062 600

37 DVD-ROM Tigtag ระบบสุริยะ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188063 600

38 DVD-ROM Tigtag ดวงอาทิตย์ โลก 
และดวงจันทร์ 

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188064 600

39 DVD-ROM Tigtag ชั้นต่าง ๆ  ของโลก ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188065 600

40 DVD-ROM Tigtag ดวงอาทิตย์แหล่งพลังงาน
หลักของเรา

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188138 600

41 DVD-ROM Tigtag การเก็บสะสมพลังงาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188139 600

42 DVD-ROM Tigtag การถ่ายโอนความร้อน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188140 600

43 DVD-ROM Tigtag ตวัน�าและอนัตรายของ
กระแสไฟฟ้า

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188141 600

44 DVD-ROM Tigtag วงจรอนุกรมและวงจรขนาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188142 600

45 DVD-ROM Tigtag การน�าแม่เหล็กไปใช้งาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188143 600
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46 DVD-ROM Tigtag การลดแรงเสียดทาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188144 600

47 DVD-ROM Tigtag แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188145 600

48 DVD-ROM Tigtag เฟืองและรอก ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188146 600

49 DVD-ROM Tigtag เงา ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188147 600

50 DVD-ROM Tigtag ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก�าเนดิแสง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188148 600

51 DVD-ROM Tigtag การสะท้อน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188149 600

52 DVD-ROM Tigtag แสงขาว ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188150 600

53 DVD-ROM Tigtag เสียงเดินทางได้อย่างไร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188151 600

54 DVD-ROM Tigtag การเปลี่ยนระดับเสียง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188152 600

55 DVD-ROM Tigtag อันตรายของเสียง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188153 600

56 DVD-ROM Tigtag ดวงจันทร์ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188154 600

57 DVD-ROM Tigtag ฤดูกาล ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188155 600

58 DVD-ROM Tigtag น�้าและสภาพอากาศ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188156 600

59 DVD-ROM Tigtag นอกระบบสุริยะของเรา ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188157 600

ชุด กระบวนกำรของสิ่งมีชีวิต

60 DVD-ROM Tigtag สิ่งมีชีวิต ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188066 600

61 DVD-ROM Tigtag เซลล์ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188067 600

62 DVD-ROM Tigtag การสืบพันธุ์ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188068 600

63 DVD-ROM Tigtag ระบบย่อยอาหาร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188069 600

64 DVD-ROM Tigtag ระบบหายใจ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188070 600

65 DVD-ROM Tigtag สมองและร่างกาย ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188071 600

66 DVD-ROM Tigtag ส่วนประกอบของพืช ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188072 600

67 DVD-ROM Tigtag ระบบสืบพันธุ์ของพืชดอก ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188073 600

68 DVD-ROM Tigtag การเจริญเติบโตของพืช ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188074 600

69 DVD-ROM Tigtag บทบาทของสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188075 600

70 DVD-ROM Tigtag การปรับตัว ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188076 600

71 DVD-ROM Tigtag ห่วงโซ่อาหาร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188077 600

72 DVD-ROM Tigtag การจ�าแนกสิ่งมีชีวิต ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188078 600

73 DVD-ROM Tigtag สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188079 600

74 DVD-ROM Tigtag สัตว์มีกระดูกสันหลัง ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188080 600

75 DVD-ROM Tigtag อาหารและ
การออกก�าลังกาย

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188081 600

76 DVD-ROM Tigtag การตระหนักถึงสารเสพติด ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188082 600

77 DVD-ROM Tigtag การขับถ่าย ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188158 600

78 DVD-ROM Tigtag วงจรชีวิต ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188159 600
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79 DVD-ROM Tigtag โครงกระดูกมนุษย์ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188160 600

80 DVD-ROM Tigtag ข้อต่อและกล้ามเนื้อ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188161 600

81 DVD-ROM Tigtag ระบบหมุนเวียนเลือด ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188162 600

82 DVD-ROM Tigtag การปฏิสนธิและ
การแพร่พันธุ์

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188163 600

83 DVD-ROM Tigtag การใช้ประโยชน์จากพืช ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188164 600

84 DVD-ROM Tigtag พืชและสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188165 600

85 DVD-ROM Tigtag ถิ่นที่อยู่อาศัย ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188166 600

86 DVD-ROM Tigtag สายใยอาหาร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188167 600

87 DVD-ROM Tigtag การหาอาหาร ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188168 600

88 DVD-ROM Tigtag ท�าไมต้องจัดกลุ่ม ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188169 600

89 DVD-ROM Tigtag เครื่องมือในการจ�าแนก
สิ่งมีชีวิต

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188170 600

90 DVD-ROM Tigtag ความต้องการของมนุษย์และ
สัตว์

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188171 600

91 DVD-ROM Tigtag จุลินทรีย์ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188172 600

92 DVD-ROM Tigtag การลดการแพร่ระบาดของ
เชือ้โรค

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188173 600

93 DVD-ROM Tigtag ฟัน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188174 600

ชุด ผู้คนและสถำนที่

94 DVD-ROM Tigtag การลดปริมาณ, การใช้ซ�้า, 
การน�ากลับมาใช้ใหม่

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188083 600

95 DVD-ROM Tigtag วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188084 600

96 DVD-ROM Tigtag แหล่งพลังงาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188085 600

97 DVD-ROM Tigtag พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานสิ้นเปลือง

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188086 600

98 DVD-ROM Tigtag การใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188087 600

99 DVD-ROM Tigtag มลพิษทางอากาศ ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188088 600

100 DVD-ROM Tigtag การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188175 600

101 DVD-ROM Tigtag วัสดุธรรมชาติและ
วัสดุสังเคราะห์

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188176 600

102 DVD-ROM Tigtag การเปลี่ยนแปลงด้าน
สิ่งแวดล้อม

ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188177 600

103 DVD-ROM Tigtag การอภิปรายด้านพลังงาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188178 600

104 DVD-ROM Tigtag อนาคตของพลังงาน ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188179 600

105 DVD-ROM Tigtag มนุษย์บนโลก ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188180 600

106 DVD-ROM Tigtag มลพิษทางบก ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188181 600

107 DVD-ROM Tigtag มลพิษทางน�้า ประถมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188182 600
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DVD-ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล tigtag (รูปแบบชุดดีวีดีรอม)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสารคดีสั้น
ที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่ครบครัน
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ‘51 (ฉบับปรับปรุง ’60)
ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

กลุ่ม กระบวนกำรทำงวัสดุ

1 tigtag ชุด ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088036 1,800

ประกอบด้วย : ของแข็ง/ของเหลว/ก๊าซ

2 tigtag ชุด ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088037 1,800

ประกอบด้วย : การเปลี่ยนแปลงของสถานะ/ลักษณะของน�้า/ 
                 ลักษณะของอากาศ

3 tigtag ชุด การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088038 1,800

ประกอบด้วย : การขยายตัวและการน�าความร้อน/ฉนวน/ปฎิกิริยาเคมี

4 tigtag ชุด การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ ชุดที่ 2 (2 แผ่น) ประถมศึกษา 9088039 1,200

ประกอบด้วย : การเผาไหม้/ปฎิกิริยาเคมีอื่น ๆ

5 tigtag ชุด การแยกของผสม ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088040 1,800

ประกอบด้วย : ของผสมคืออะไร/การแยกโดยการร่อนด้วยตะแกรง/ 
  การแยกโดยการระเหย

6 tigtag ชุด การแยกของผสม ชุดที่ 2 (2 แผ่น) ประถมศึกษา 9088041 1,200

ประกอบด้วย : การแยกโดยการกรอง/การแยกแบบอื่น ๆ

กลุ่ม กระบวนกำรทำงกำยภำพ

7 tigtag ชุด พลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088042 1,800

ประกอบด้วย : พลังงานคืออะไร/ดวงอาทิตย์แหล่งพลังงานหลัก
  ของเรา/การเปลี่ยนรูปพลังงาน

8 tigtag ชุด พลังงานและการถ่ายโอนพลังงาน ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088043 1,800

ประกอบด้วย : การเก็บสะสมพลังงาน/ความร้อนและอุณหภูมิ/ 
                 การถ่ายโอนความร้อน

9 tigtag ชุด ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088044 1,800

ประกอบด้วย : ไฟฟ้า/วงจรไฟฟ้า/ตัวน�าและอันตรายของกระแสไฟฟ้า

10 tigtag ชุด ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088045 1,800

ประกอบด้วย : วงจรอนุกรมและวงจรขนาน/แม่เหล็ก/ 
                 การน�าแม่เหล็กไปใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
เพียงสแกน



วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

11 tigtag ชุด แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088046 1,800

ประกอบด้วย : แรงคืออะไร/แรงเสียดทาน/การลดแรงเสียดทาน

12 tigtag ชุด แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088047 1,800

ประกอบด้วย : แรงกิริยาและแรงปฎิกิริยา/แรงโน้มถ่วง/เฟืองและรอก

กลุ่ม กระบวนกำรของสิ่งมีชีวิต

13 tigtag ชุด ขั้นตอนการด�ารงชีวิต ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088048 1,800

ประกอบด้วย : สิ่งมีชีวิต/เซลล์/การขับถ่าย

14 tigtag ชุด ขั้นตอนการด�ารงชีวิต ชุดที่ 2 (2 แผ่น) ประถมศึกษา 9088049 1,200

ประกอบด้วย : วงจรชีวิต/การสืบพันธุ์

15 tigtag ชุด ระบบร่างกาย ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088050 1,800

ประกอบด้วย : โครงกระดูกมนุษย์/ข้อต่อและกล้ามเนื้อ/ 
               ระบบย่อยอาหาร

16 tigtag ชุด ระบบร่างกาย ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088051 1,800

ประกอบด้วย : ระบบหายใจ/ระบบหมุนเวียนเลือด/ 
                 สมองและร่างกาย

17 tigtag ชุด พืชสีเขียว ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088052 1,800

ประกอบด้วย : ส่วนประกอบของพืช/ระบบสืบพันธุ์ของพืชดอก/ 
              การปฏิสนธิและการแพร่พันธุ์

18 tigtag ชุด พืชสีเขียว ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088053 1,800

ประกอบด้วย : การเจริญเติบโตของพืช/การใช้ประโยชน์จากพืช/ 
                 พืชและสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม ผู้คนและสถำนที่

19 tigtag ชุด การดแูลรักษาและการตระหนักด้านสิง่แวดล้อม ชดุที ่1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088054 1,800

ประกอบด้วย : การดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม/วัสดธุรรมชาตแิละวัสดสุงัเคราะห์/                           
       การลดปริมาณ การใช้ซ�้า การน�ากลับมาใช้ใหม่

20 tigtag ชุด การดแูลรักษาและการตระหนักด้านสิง่แวดล้อม ชดุที ่2 (2 แผ่น) ประถมศึกษา 9088055 1,200

ประกอบด้วย : วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/ 
                การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

21 tigtag ชุด อนาคตของพลังงาน (4 แผ่น) ประถมศึกษา 9088056 2,400

ประกอบด้วย : แหล่งพลังงาน/อนาคตของพลังงาน/พลังงานหมุนเวียนและ
  พลังงานสิ้นเปลือง/การอภิปรายด้านพลังงาน

   

กลุ่ม กระบวนกำรทำงวัสดุ

22 tigtag ชุด การจ�าแนกวัสดุ ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088057 1,800

ประกอบด้วย : สมบัติของวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์/สมบัติของวัสดุ
  /การเลือกวัสดุที่เหมาะสม

23 tigtag ชุด การจ�าแนกวัสดุ ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088058 1,800

ประกอบด้วย : แร่ธาตุ/หิน/ดิน
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

กลุ่ม กระบวนกำรทำงกำยภำพ 

24 tigtag ชุด แสง ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088059 1,800

ประกอบด้วย : แสงคืออะไร/แหล่งก�าเนิดแสง/เงา

25 tigtag ชุด แสง ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088060 1,800

ประกอบด้วย : ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งก�าเนิดแสง/การสะท้อน/แสงขาว

26 tigtag ชุด เสียง ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088061 1,800

ประกอบด้วย : เสียงคืออะไร/เสียงเดินทางได้อย่างไร/ 
                เราได้ยินเสียงได้อย่างไร

27 tigtag ชุด เสียง ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088062 1,800

ประกอบด้วย : การเปลี่ยนระดับเสียง/ความดัง/อันตรายของเสียง

28 tigtag ชุด โลกและสิ่งที่อยู่เลยออกไป ชุดที่ 1 (4 แผ่น) ประถมศึกษา 9088063 2,400

ประกอบด้วย : ระบบสุรยิะ/ดวงจันทร์/ดวงอาทติย์ โลกและดวงจนัทร์/ฤดกูาล

29 tigtag ชุด โลกและสิ่งที่อยู่เลยออกไป ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088064 1,800

ประกอบด้วย : น�้าและสภาพอากาศ/ชั้นต่างๆ ของโลก/ 
  นอกระบบสุริยะของเรา

กลุ่ม กระบวนกำรของสิ่งมีชีวิต

30 tigtag ชุด สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088065 1,800

ประกอบด้วย : ถิ่นที่อยู่อาศัย/บทบาทของสิ่งแวดล้อม/การปรับตัว

31 tigtag ชุด สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088066 1,800

ประกอบด้วย : ห่วงโซ่อาหาร/สายใยอาหาร/การหาอาหาร

32 tigtag ชุด ความหลากหลาย และการจ�าแนกสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 1 (2 แผ่น) ประถมศึกษา 9088067 1,200

ประกอบด้วย : ท�าไมต้องจัดกลุ่ม/การจ�าแนกสิ่งมีชีวิต

33 tigtag ชุด ความหลากหลายและการจ�าแนกสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088068 1,800

ประกอบด้วย : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง/สัตว์มีกระดูกสันหลัง/ 
  เครื่องมือในการจ�าแนกสิ่งมีชีวิต

34 tigtag ชุด มนุษย์และสัตว์ต่างๆ ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088069 1,800

ประกอบด้วย : ความต้องการของมนุษย์และสัตว์/จุลินทรีย์/ 
  การลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

35 tigtag ชุด มนุษย์และสัตว์ต่างๆ ชุดที่ 2 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088070 1,800

ประกอบด้วย : อาหารและการออกก�าลังกาย/ 
  การตระหนักถึงสารเสพติด/ฟัน

กลุ่ม ผู้คนและสถำนที่

36 tigtag ชุด ผลกระทบต่อมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1 (2 แผ่น) ประถมศึกษา 9088071 1,200

ประกอบด้วย : มนุษย์บนโลก/การใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป

37 tigtag ชุด ผลกระทบต่อมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1 (3 แผ่น) ประถมศึกษา 9088072 1,800

ประกอบด้วย : มลพิษทางบก/มลพิษทางน�้า/มลพิษทางอากาศ



ชมตัวอยาง Twig

แพ็คเกจ 1

ราคาชุดละ

61,200
ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

ฟรี!

แพ็คเกจ 2

Online Twig User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

ฟรี!

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

Online Twig User

ราคาชุดละ

120,000

ราคาชุดละ

180,000

แพ็คเกจ 3

และจัดอบรม

การใชส�อ Twig 

จำนวน 1 ครั้ง

ฟรี!

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

Twig Box

ระยะเวลาใชงาน 3 ป

Online Twig User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

ผูชวยครู

• ใชประกอบการสอนไดงาย ครบ ตรงตามหน�วยการเรียนรู

  ของแตละระดับชั้น ม.1-6

• ภาพยนตรสั้น มากกวา 1,500 เร�อง

• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบงานพรอมใช

ในการสอนวิทยาศาสตร ใหกระชับและสนุก

สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60)

ขอมูลนารู : ธาตุ สารประกอบ เเละสารผสม

ตัวอยางจาก www.twig-aksorn.com

คลิปสอนวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

ทักษะการคิดวิเคราะห

จบ ครบ เห็นภาพใน 3 นาที

รูกอนเรียน ทวนหลังเรียน

แค ดู ก็ เกง แลว!!

เพิ่ม

ไดเรียนรูครบทั้ง 6 หมวด

เฉลี่ยราคา user ละ 650 บาท เทานั้น

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

โปรโมชั่นพิเศษ

เม�อซื้อ Online Twig 30 users

จากปกติ 81,900 บาท

ทดลองใชงานฟรีไดที่

19,500 บาท

พิเศษแพ็คละ

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น

สื่อการเรียนการสอนรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก

ผลิตจากสารคดีคุณภาพระดับโลก

ชมตัวอยาง Twig

DVD-ROM Twig

เนื้อหาตรงตามหน�วยการเรียนรู

ในหลักสูตรเเกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60)

งายกวา!! กับการหาคลิปวิดีโอใหตรงกับเนื้อหา

TWIG ไมใชแคคลิป

แตคือ ส�อการสอนพรอมใช

TWIG มาพรอมกับส�อการสอนที่ครบครัน

Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒ

นำเสนอจากเรื่องจริง
ภาพสวย เนื้อหาครบ
เข้าใจง่ายใน 3 นาที

พร้อมแนวทาง
การจัดกิจกรรม

ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

คุณครูสามารถ
นำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้

ประเมินตามเกณฑ์
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

อธิบายอย่างละเอียด
ทุกขั้นตอน

สามารถทบทวนและ
จดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
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ชมตัวอยาง Twig

แพ็คเกจ 1

ราคาชุดละ

61,200
ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

ฟรี!

แพ็คเกจ 2

Online Twig User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

ฟรี!

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

ราคาชุดละ

120,000

ราคาชุดละ

180,000

แพ็คเกจ 3

และจัดอบรม

การใชส�อ Twig 

จำนวน 1 ครั้ง

ฟรี!

Online Twig User

จำนวน 3 Users ระยะเวลาใชงาน 1 ป

มูลคา 1,950 บาท

Twig Box

ระยะเวลาใชงาน 3 ป

Online Twig User

จำนวน 100 Users 

ระยะเวลาใชงาน 1 ป

ชุด DVD-ROM

ครบ 37 ชุด (102 แผน)

ผูชวยครู

• ใชประกอบการสอนไดงาย ครบ ตรงตามหน�วยการเรียนรู

  ของแตละระดับชั้น ม.1-6

• ภาพยนตรสั้น มากกวา 1,500 เร�อง

• ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบทดสอบ และใบงานพรอมใช

ในการสอนวิทยาศาสตร ใหกระชับและสนุก

สื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์

ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60)

ขอมูลนารู : ธาตุ สารประกอบ เเละสารผสม

ตัวอยางจาก www.twig-aksorn.com

คลิปสอนวิทยาศาสตรมัธยมศึกษา

ทักษะการคิดวิเคราะห

จบ ครบ เห็นภาพใน 3 นาที

รูกอนเรียน ทวนหลังเรียน

แค ดู ก็ เกง แลว!!

เพิ่ม

ไดเรียนรูครบทั้ง 6 หมวด

เฉลี่ยราคา user ละ 650 บาท เทานั้น

(อายุการใชงาน 12 เดือน)

โปรโมชั่นพิเศษ

เม�อซื้อ Online Twig 30 users

จากปกติ 81,900 บาท

ทดลองใชงานฟรีไดที่

19,500 บาท

พิเศษแพ็คละ

*จำหน�ายชองทางโรงเรียนเทานั้น

สื่อการเรียนการสอนรางวัลยอดเยี่ยมระดับโลก

ผลิตจากสารคดีคุณภาพระดับโลก

ชมตัวอยาง Twig

DVD-ROM Twig

เนื้อหาตรงตามหน�วยการเรียนรู

ในหลักสูตรเเกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60)

งายกวา!! กับการหาคลิปวิดีโอใหตรงกับเนื้อหา

TWIG ไมใชแคคลิป

แตคือ ส�อการสอนพรอมใช

TWIG มาพรอมกับส�อการสอนที่ครบครัน

Å´àÇÅÒàÃÕÂ¹ à¾ÔèÁàÇÅÒÃÙŒ

นำเสนอจากเรื่องจริง
ภาพสวย เนื้อหาครบ
เข้าใจง่ายใน 3 นาที

พร้อมแนวทาง
การจัดกิจกรรม

ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

คุณครูสามารถ
นำไปใช้เป็นสื่อการสอนได้

ประเมินตามเกณฑ์
ดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด

อธิบายอย่างละเอียด
ทุกขั้นตอน

สามารถทบทวนและ
จดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
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ข้อมูลเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ข้อมูลเพิ่มเติม
เพียงสแกน

วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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DVD-ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล Twig (รูปแบบแผ่นดีวีดีรอม)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาในรูปแบบสารคดีสั้นที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียน
การสอนอื่น ๆ  ที่ครบครัน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ’51 (ฉบับปรับปรุง ’60)
ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม ฟสิกส์

1 DVD-ROM Twig วงจรไฟฟ้า มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188009 600

2 DVD-ROM Twig แม่เหล็ก มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188010 600

3 DVD-ROM Twig พลังงาน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188011 600

4 DVD-ROM Twig ความร้อน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188012 600

5 DVD-ROM Twig กัมมันตภาพรังสี มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188013 600

6 DVD-ROM Twig แรงกระท�าต่อวัตถุ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188014 600

7 DVD-ROM Twig กฎของนิวตัน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188015 600

8 DVD-ROM Twig ความดัน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188016 600

9 DVD-ROM Twig ระบบสุริยะ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188017 600

10 DVD-ROM Twig ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188018 600

11 DVD-ROM Twig บิกแบง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188019 600

12 DVD-ROM Twig การส�ารวจอวกาศ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188020 600

13 DVD-ROM Twig สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188021 600

14 DVD-ROM Twig เสียง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188022 600

15 DVD-ROM Twig แสงที่ตามองเห็น มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188023 600

16 DVD-ROM Twig ไฟฟ้า มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188091 600

Online สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
หล่งเรียนรู้ดิจิทัล Twig (รูปแบบสมาชิกออนไลน์)  
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาในรูปแบบสารคดีสั้น ที่มาพร้อมกับสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ ที่ครบครันที่ครบครัน เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง’51
(ฉบับปรับปรุง’60) โดยใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เนตบนเว็บไซต์ www.twig-aksorn.com

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 3 เดือน ระดับมัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768006 945

2 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 6 เดือน ระดับมัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768007 1,785

3 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 12 เดือน ระดับมัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768009 2,730

4 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 24 เดือน ระดับมัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768008 5,040

5 รหัสผู้ใช้ Twig online อายุ 36 เดือน ระดับมัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 7768036 6,300

ชีววิทยา
การสูญพันธุ์

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

คณิตศาสตร์
แบบจําลองเชิงพีชคณิต

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น

สื่อภาพยนตรสารคดีสั้น

แหลงเรียนรูดิจิทัลทวิก

ภูมิศาสตร์มนุษย์
การทําแผนที่โลก

มัธยมศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

Browser ที่รองรับการใชงาน
Google Chrome เทานั้น



วิท
ยา

ศา
สต

ร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

17 DVD-ROM Twig ดวงจันทร์ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188092 600

18 DVD-ROM Twig ชีวิตในจักรวาล มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188093 600

19 DVD-ROM Twig ดาวเทียม มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188094 600

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม เคมี

20 DVD-ROM Twig อะตอม มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188024 600

21 DVD-ROM Twig พันธะเคมี มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188025 600

22 DVD-ROM Twig สถานะของสาร มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188026 600

23 DVD-ROM Twig การค้นพบธาตุ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188027 600

24 DVD-ROM Twig สารอาหาร มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188028 600

25 DVD-ROM Twig อโลหะ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188029 600

26 DVD-ROM Twig กรด เบส มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188030 600

27 DVD-ROM Twig การเปลี่ยนแปลงพลังงาน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188031 600

28 DVD-ROM Twig ผลิตภัณฑ์น�้ามัน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188125 600

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม ชีววิทยำ

29 DVD-ROM Twig ทฤษฎีวิวัฒนาการ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188032 600

30 DVD-ROM Twig การรับความรู้สึก มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188033 600

31 DVD-ROM Twig การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188034 600

32 DVD-ROM Twig ระบบนิเวศ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188035 600

33 DVD-ROM Twig ห่วงโซ่อาหาร มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188036 600

34 DVD-ROM Twig การย่อยอาหาร มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188037 600

35 DVD-ROM Twig วงจรชีวิตของพืช มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188038 600

36 DVD-ROM Twig การปรับตัว มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188112 600

37 DVD-ROM Twig การสูญพันธุ์ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188113 600

38 DVD-ROM Twig สมอง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188114 600

39 DVD-ROM Twig ดีเอ็นเอ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188115 600

40 DVD-ROM Twig การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188116 600

41 DVD-ROM Twig สมรรถภาพทางกาย มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188117 600

42 DVD-ROM Twig สุขภาพและโรคภัย มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188118 600

43 DVD-ROM Twig โภชนาการ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188119 600

44 DVD-ROM Twig สารเสพติด มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188120 600

45 DVD-ROM Twig หัวใจและเลือด มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188121 600

46 DVD-ROM Twig กล้ามเนื้อและกระดูก มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188122 600

47 DVD-ROM Twig พลังงานและการเจริญเติบโต มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188123 600

48 DVD-ROM Twig โครงสร้างของพืช มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188124 600
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หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม โลก ดำรำศำสตร์ และอวกำศ

49 DVD-ROM Twig อนาคตของทรัพยากรด้าน
พลังงาน

มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188095 600

50 DVD-ROM Twig พลังงานที่ไม่หมุนเวียน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188096 600

51 DVD-ROM Twig พลังงานทดแทน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188097 600

52 DVD-ROM Twig น�้าในฐานะที่เป็นทรัพยากร มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188098 600

53 DVD-ROM Twig การกัดเซาะชายฝั่ง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188099 600

54 DVD-ROM Twig หินบนโลก มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188100 600

55 DVD-ROM Twig โครงสร้างของโลก มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188101 600

56 DVD-ROM Twig แผ่นดินไหว มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188102 600

57 DVD-ROM Twig การกัดเซาะโดยธารน�้าแข็ง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188103 600

58 DVD-ROM Twig การกร่อนโดยแม่น�้า มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188104 600

59 DVD-ROM Twig ภูเขาไฟ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188105 600

60 DVD-ROM Twig การเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188106 600

61 DVD-ROM Twig มนุษย์และวัฏจักรคาร์บอน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188107 600

62 DVD-ROM Twig มลพิษ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188108 600

63 DVD-ROM Twig น�้า มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188109 600

64 DVD-ROM Twig ระบบสภาพอากาศ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188110 600

65 DVD-ROM Twig ลม มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9188111 600

หมวดวิทยำศำสตร์ กลุ่ม ภูมิศำสตร์มนุษย์

66 DVD-ROM Twig วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9183047 600

67 DVD-ROM Twig โลกาภิวัตน์ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9183048 600

68 DVD-ROM Twig โลกที่ไม่เท่าเทียม มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9183049 600

69 DVD-ROM Twig การท�าแผนที่โลก มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9183050 600

70 DVD-ROM Twig เปรียบเทียบเมืองกับชนบท มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9183051 600

71 DVD-ROM Twig การเดินทางและการอพยพ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9183052 600

72 DVD-ROM Twig ที่อยู่ของเรา มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9183053 600

หมวดวิทยำศำสตร์ (วิทยำกำรค�ำนวณ) กลุ่ม คณิตศำสตร์

73 DVD-ROM Twig แบบจ�าลองเชิงพีชคณิต มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186012 600

74 DVD-ROM Twig คณิตศาสตร์ในประวัติศาสตร์
ยุคใหม่

มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186020 600

75 DVD-ROM Twig สัดส่วนและทัศนมิติ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186021 600

หมวดคณิตศำสตร์

76 DVD-ROM Twig ความแม่นย�าและการประมาณ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186010 600

77 DVD-ROM Twig การพิสูจน์ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186011 600

78 DVD-ROM Twig แบบจ�าลองเชิงพีชคณิต มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186012 600

79 DVD-ROM Twig พิกัด มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186013 600
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80 DVD-ROM Twig สมการ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186014 600

81 DVD-ROM Twig เซต มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186015 600

82 DVD-ROM Twig นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 1 มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186016 600

83 DVD-ROM Twig นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 2 มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186017 600

84 DVD-ROM Twig คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 1 มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186018 600

85 DVD-ROM Twig คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 2 มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186019 600

86 DVD-ROM Twig คณิตศาสตร์ในประวตัศิาสตร์
ยคุใหม่

มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186020 600

87 DVD-ROM Twig สัดส่วนและทัศนมิติ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186021 600

88 DVD-ROM Twig เลขฐานสอง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186022 600

89 DVD-ROM Twig เลขฐานสิบและทศนิยม มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186023 600

90 DVD-ROM Twig เลขจ�านวนเต็มและ
จ�านวนธรรมชาติ

มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186024 600

91 DVD-ROM Twig รูปแบบจ�านวน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186025 600

92 DVD-ROM Twig เปอร์เซ็นต์ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186026 600

93 DVD-ROM Twig ยกก�าลัง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186027 600

94 DVD-ROM Twig เศษส่วนและอัตราส่วน มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186028 600

95 DVD-ROM Twig จ�านวนพิเศษ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186029 600

96 DVD-ROM Twig รูปทรง 3 มิติ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186030 600

97 DVD-ROM Twig วงกลม มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186031 600

98 DVD-ROM Twig ความคล้ายและการเปลี่ยนรูป มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186032 600

99 DVD-ROM Twig สามเหลี่ยม มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186033 600

100 DVD-ROM Twig ตรีโกณมิติ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186034 600

101 DVD-ROM Twig เส้นตรงและเส้นโค้ง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186035 600

102 DVD-ROM Twig เหตุการณ์สุดขีด มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186037 600

103 DVD-ROM Twig แบบจ�าลองความน่าจะเป็น มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186038 600

104 DVD-ROM Twig การสุ่มตัวอย่าง มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186039 600

105 DVD-ROM Twig การวัดค่าเชิงสถิติ มัธยมศึกษา Twig World อักษร อินสไปร์ 9186040 600
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DVD-ROM สื่อภาพยนตร์สารคดีสั้น
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล Twig (รูปแบบชุดดีวีดีรอม)
สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษาในรูปแบบสารคดีสั้น
ที่มาพร้อมกับสื่อประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ  ที่ครบครัน 
เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ‘51(ฉบับปรับปรุง ‘60) 
ชื่อผู้แต่ง : Twig World

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

กลุ่ม ฟสิกส์

1 Twig ชุด ไฟฟ้าและวงจร (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088014 1,800

ประกอบด้วย : วงจรไฟฟ้า/ไฟฟ้า/แม่เหล็ก

2 Twig ชุด พลังงานและกัมมันตภาพรังสี (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088015 1,800

ประกอบด้วย : พลังงาน/ความร้อน/กัมมันตภาพรังสี

3 Twig ชุด แรง (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088016 1,800

ประกอบด้วย : แรงกระท�าต่อวัตถุ/กฏของนิวตัน/ความดัน

4 Twig ชุด ระบบสุริยะของเรา (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088017 1,800

ประกอบด้วย : ระบบสุริยะ/ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์/ดวงจันทร์

5 Twig ชุด จักรวาล (4 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088018 2,400

ประกอบด้วย : บิกแบง/ชีวิตในจักรวาล/การส�ารวจอวกาศ/ดาวเทียม

6 Twig ชุด คลื่น (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088019 1,800

ประกอบด้วย : สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า/เสียง/แสงที่ตามองเห็น

กลุ่ม เคมี

7 Twig ชุด อะตอมและพันธะเคมี (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088020 1,800

ประกอบด้วย : อะตอม/พันธะเคมี/สถานะของสสาร

8 Twig ชุด อุตสาหกรรมเคมี (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088021 1,200

ประกอบด้วย : สารอาหาร/ผลิตภัณฑ์น�้ามนั

9 Twig ชุด ตารางธาตุ (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088022 1,200

ประกอบด้วย : การค้นพบธาตุ/อโลหะ

10 Twig ชุด ปฏิกิริยาเคมี (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088023 1,200

ประกอบด้วย : กรด เบส/การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
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กลุ่ม ชีววิทยำ

11 Twig ชุด การปรับตัวและวิวัฒนาการ (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088024 1,800

ประกอบด้วย : การปรับตัว/ทฤษฎีวิวัฒนาการ/การสูญพันธุ์

12 Twig ชุด การด�ารงชีวิตมนุษย์ (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088025 1,200

ประกอบด้วย : สมอง/การรับความรู้สึก

13 Twig ชุด เซลล์และดีเอ็นเอ (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088026 1,200

ประกอบด้วย : ดีเอ็นเอ/การประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์

14 Twig ชุด ระบบนิเวศ (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088027 1,800

ประกอบด้วย : การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ/ระบบนิเวศ/ 
 ห่วงโซ่อาหาร

15 Twig ชุด สุขภาพ (4 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088028 2,400

ประกอบด้วย : สมรรถภาพทางกาย/สุขภาพและโรคภัย/ 
 โภชนาการ/สารเสพติด

16 Twig ชุด ร่างกายมนุษย์ (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088029 1,800

ประกอบด้วย : กล้ามเนื้อและกระดูก/การย่อยอาหาร/ 
                   หัวใจและเลือด 

17 Twig ชุด พืช (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088030 1,800

ประกอบด้วย : พลังงานและการเจริญเติบโต/ 
 วงจรชีวิตของพืช/โครงสร้างของพืช

กลุ่ม โลก ดำรำศำสตร์และอวกำศ 

18 Twig ชุด ทรัพยากรของโลก (4 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088031 2,400

ประกอบด้วย : อนาคตของทรัพยากรด้านพลังงาน/พลังงานที่ไม่หมุนเวียน/  
 พลังงานทดแทน/น�้าในฐานะที่เป็นทรัพยากร

19 Twig ชุด ธรณีวิทยา ชุดที่ 1 (4 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088032 2,400

ประกอบด้วย : การกัดเซาะชายฝั่ง/หินบนโลก/โครงสร้างของโลก/ 
 แผ่นดินไหว

20 Twig ชุด ธรณีวิทยา ชุดที่ 2 (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088033 1,800

ประกอบด้วย : การกัดเซาะโดยธารน�้าแข็ง/การกร่อนโดยแม่น�้า/
 ภูเขาไฟ

21 Twig ชุด ผลกระทบต่อมนุษย์ (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088034 1,800

ประกอบด้วย : การเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ/มนุษย์และ
 วัฏจักรคาร์บอน/มลพิษ

22 Twig ชุด สภาพอากาศ (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9088035 1,800

ประกอบด้วย : น�้า/ระบบสภาพอากาศ/ลม

กลุ่ม ภูมิศำสตร์มนุษย์

23 Twig ชุด โลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 1 (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9083015 1,200

ประกอบด้วย : วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง/โลกาภิวัตน์



ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

24 Twig ชุด โลกที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 2 (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9083016 1,200

ประกอบด้วย : โลกที่ไม่เท่าเทียม/การท�าแผนที่โลก

25 Twig ชุด การปรับตัวและการตั้งถิ่นฐาน (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9083017 1,800

ประกอบด้วย : เปรียบเทียบเมืองกับชนบท/การเดินทางและการอพยพ/ 
 ที่อยู่ของเรา

กลุ่ม คณิตศำสตร์

26 Twig ชุด ความแม่นย�าและการพิสูจน์ (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086016 1,200

ประกอบด้วย : ความแม่นย�าและการประมาณ/การพิสูจน์

27 Twig ชุด พีชคณิต ชุดที่ 1 (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086017 1,200

ประกอบด้วย : แบบจ�าลองพิชคณิต/พิกัด

28 Twig ชุด พีชคณิต ชุดที่ 2 (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086018 1,200

ประกอบด้วย : สมการ/เซต

29 Twig ชุด ประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086019 1,200

ประกอบด้วย : นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 1/นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 2

30 Twig ชุด ประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086020 1,800

ประกอบด้วย : คณิตศาสตร์ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่/
 คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 1/คณิตศาสตร์ผ่านกาลเวลา 2

31 Twig ชุด การวัด (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086021 1,200

ประกอบด้วย : เศษส่วนและอัตราส่วน/สัดส่วนและทัศนมิติ

32 Twig ชุด ตัวเลข ชุดที่ 1 (4 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086022 2,400

ประกอบด้วย : เลขฐานสอง/เลขฐานสิบและทศนิยม/ 
 เลขจ�านวนเต็มและธรรมชาติ/รูปแบบจ�านวน

33 Twig ชุด ตัวเลข ชุดที่ 2 (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086023 1,800

ประกอบด้วย : เปอร์เซนต์/ยกก�าลัง/จ�านวนพิเศษ

34 Twig ชุด รูปทรง (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086024 1,800

ประกอบด้วย : รูปทรง 3 มิติ/วงกลม/สามเหลี่ยม

35 Twig ชุด ปริภูมิ (3 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086025 1,800

ประกอบด้วย : เส้นตรงและเส้นโค้ง/ตรีโกณมิติ/ 
                   ความคล้ายและการเปลี่ยนรูป 

36 Twig ชุด สถิติและความน่าจะเป็น ชุดที่ 1 (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086026 1,200

ประกอบด้วย : เหตุการณ์สุดขีด/แบบจ�าลองความน่าจะเป็น

37 Twig ชุด สถิติและความน่าจะเป็น ชุดที่ 2 (2 แผ่น) มัธยมศึกษา 9086027 1,200

ประกอบด้วย : การสุ่มตัวอย่าง/การวัดค่าเชิงสถิติ

วิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

70
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ªØ´  ใชจายอยางพอเพียง
เศรษฐศาสตรตามศาสตรพระราชา
ปลูกฝังให้รู้จักคุณค่าของเงิน สร้างลักษณะนิสัยการออม
และการใช้จ่ายอย่างฉลาด ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พร้อม
กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

สอดแทรกความรู้ เรื่องเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ มรดกไทย และบรรพบุรุษไทย

เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย”

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร

ที่รวบรวมคำแนะนำและข้อปฏิบัติสำหรับเด็กๆ 

ในการเอาตัวรอดและรับมือภัยพิบัติต่างๆ 

ได้อย่างชาญฉลาด

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

71

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร : สังคมศึกษาฯ



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

สังคมศึกษา

72

ชุด รักไทย ภูมิใจชาต ิ     
สอดแทรกความรู้ เรื่องเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มรดกไทย และบรรพบุรุษไทย 
เพื่อให้เด็ก “รักและภูมิใจในความเป็นไทย”

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 รักชาติ รักศาสน์ กษัตริย์ ประถมศึกษา ปิยะพร เศรษฐศิริไพบูลย์  อักษร อินสไปร์ 8123141 120

2 รักชาติ รักมรดกไทย ประถมศึกษา ปิยะพร เศรษฐศิริไพบูลย์ อักษร อินสไปร์ 8123146 120

3 รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย ประถมศึกษา ปิยะพร เศรษฐศิริไพบูลย์ อักษร อินสไปร์ 8123147 120

ชุด ใช้จ่ายอย่างพอเพียง    
ชุดหนังสือปลูกฝังผู้เรียนรู้จักคุณค่าของเงิน การออมเงินและใช้เงินเป็นสร้างนิสัยที่ดีในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
มีกิจกรรมท้ายเล่มให้เด็กได้ทบทวนความรู้

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 1 สัปดาห์รู้ค่าของเงิน ประถมศึกษา อรสรวง บุตรนาค  อักษร อินสไปร์ 8123136 168

2 30 วันออมได้จ่ายเป็น ประถมศึกษา อรสรวง บุตรนาค อักษร อินสไปร์ 8123137 168

3 1 ปีใช้จ่ายอย่างพอเพียง ประถมศึกษา อรสรวง บุตรนาค อักษร อินสไปร์ 8123138 168

ชุด รู้ทัน รู้แท้ รู้แก้ภัยพิบัต ิ    
หนังสือเสริมความรู้เรื่องภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ  
รวบรวมค�าแนะน�าและข้อควรปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดจากภัยพิบัติได้อย่างชาญฉลาด 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 รู้ทัน ป้องกันอัคคีภัย ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์  อักษร อินสไปร์ 8624007 180

2 รู้ทัน ป้องกันอุทกภัย ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8624009 180

3 รู้ทัน ป้องกันแผ่นดินไหว ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8624010 180

4 รู้ทัน ป้องกันภาวะโลกร้อน ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8624011 180

5 รู้ทัน ป้องกันวาตภัย ประถมศึกษา ธีรวงศ์ ธนิษฐ์เวธน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8624012 180

รูท
ัน
 ป

อ
งก

ัน
อั
ค
คี
ภ
ัย

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร ชุด
รูทัน รูแท รูแกภัยพ

ิบัติ

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

เรื�อง: ธีรวงศ ธนิษฐเวธน
ภาพ: พัชรินทร ทองชั่ง
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µÅÍ´¨¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹ãËŒ»ÅÍ´ÀÑÂä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ

รูทัน ปองกันอัคคีภัย
ISBN 978-616-8090-22-0

àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ : ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ 180.-

รหัสสินคา 8624007 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา

เสริมความรูเรื่องภัยพิบัติ พัฒนาสูทักษะชีวิต 
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือไดอยางถูกวิธี
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หนังสือในชุด รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

   รูทัน ปองกันอัคคีภัย

   รูทัน ปองกันอุทกภัย

   รูทัน ปองกันภาวะโลกรอน

   รูทัน ปองกันแผนดินไหว

   รูทัน ปองกันวาตภัย

รูทั
น
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หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

เรื�อง: ธีรวงศ ธนิษฐเวธน
ภาพ: พัชรินทร ทองชั่ง

àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÍØ·¡ÀÑÂ ºÃÃà·Òä´Œ·Ñ¹·‹Ç§·Õ

¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍØ·¡ÀÑÂ

¨Ðª‹ÇÂãËŒàÃÒÃÑºÁ×ÍáÅÐàÍÒµÑÇÃÍ´¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

µÅÍ´¨¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹ãËŒ»ÅÍ´ÀÑÂä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา

รูทัน ปองกันอุทกภัย
ISBN 978-616-8090-24-4

àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ : ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ 180.-

รหัสสินคา 8624009

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร ชุด
รูทัน รูแท รูแกภัยพ

ิบัติ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÑÂ¾ÔºÑµÔ
ã¡ÅŒµÑÇ 4 ¢Ñé¹µÍ¹

·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ

¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�

Ê×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ

»ÃÑºãªŒã¹ªÕÇÔµ

¾ÔàÈÉã
¹àÅ‹Á

หนังสือในชุด รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

   รูทัน ปองกันอัคคีภัย

   รูทัน ปองกันอุทกภัย

   รูทัน ปองกันภาวะโลกรอน

   รูทัน ปองกันแผนดินไหว

   รูทัน ปองกันวาตภัย

เสริมความรูเรื่องภัยพิบัติ พัฒนาสูทักษะชีวิต 
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือไดอยางถูกวิธี

รูทั
น
 ป

อ
งกั

น
แ
ผ
น
ดิ
น
ไห

ว

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

เรื�อง: ธีรวงศ ธนิษฐเวธน
ภาพ: พัชรินทร ทองชั่ง

ÃÙŒ·Ñ¹á¼‹¹´Ô¹äËÇ ÃÑºÁ×Íä´ŒàÁ×èÍÀÑÂÁÒ

¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñºá¼‹¹´Ô¹äËÇáÅÐ¤Å×è¹ÊÖ¹ÒÁÔ

¨Ðª‹ÇÂãËŒàÃÒÃÑºÁ×ÍáÅÐàÍÒµÑÇÃÍ´¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

µÅÍ´¨¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹ãËŒ»ÅÍ´ÀÑÂä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ

รูทัน ปองกันแผนดินไหว
ISBN 978-616-8090-20-6

àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ : ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ 180.-

รหัสสินคา 8624010 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร ชุด
รูทัน รูแท รูแกภัยพ

ิบัติ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÑÂ¾ÔºÑµÔ
ã¡ÅŒµÑÇ 4 ¢Ñé¹µÍ¹

·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ

¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�

Ê×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ

»ÃÑºãªŒã¹ªÕÇÔµ

¾ÔàÈÉã
¹àÅ‹Á

หนังสือในชุด รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

   รูทัน ปองกันอัคคีภัย

   รูทัน ปองกันอุทกภัย

   รูทัน ปองกันภาวะโลกรอน

   รูทัน ปองกันแผนดินไหว

   รูทัน ปองกันวาตภัย

เสริมความรูเรื่องภัยพิบัติ พัฒนาสูทักษะชีวิต 
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือไดอยางถูกวิธี

รูท
ัน
 ป

อ
งก

ัน
ภ
าวะโล

ก
รอ

น

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

เรื�อง: ธีรวงศ ธนิษฐเวธน
ภาพ: พัชรินทร ทองชั่ง

ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ á¤‹àÃÔèÁ¨Ò¡µÑÇàÃÒ

¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹

¨Ð·ÓãËŒàÃÒµÃÐË¹Ñ¡áÅÐ¾ÃŒÍÁÃÑºÁ×Í¡Ñº»˜ÞËÒ·ÕèàÃÒ¡‹Í¢Öé¹

à¾×èÍ»¡»‡Í§âÅ¡¢Í§àÃÒãËŒÍÂÙ‹¡ÑºÁ¹ØÉÂ�ä»¹Ò¹áÊ¹¹Ò¹

รูทัน ปองกันภาวะโลกรอน
ISBN 978-616-8090-21-3

àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ : ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ 180.-

รหัสสินคา 8624011 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา

เสริมความรูเรื่องภัยพิบัติ พัฒนาสูทักษะชีวิต 
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือไดอยางถูกวิธี

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร ชุด
รูทัน รูแท รูแกภัยพ

ิบัติ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÑÂ¾ÔºÑµÔ
ã¡ÅŒµÑÇ 4 ¢Ñé¹µÍ¹

·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ

¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�

Ê×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ

»ÃÑºãªŒã¹ªÕÇÔµ

¾ÔàÈÉã
¹àÅ‹Á

หนังสือในชุด รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

   รูทัน ปองกันอัคคีภัย

   รูทัน ปองกันอุทกภัย

   รูทัน ปองกันภาวะโลกรอน

   รูทัน ปองกันแผนดินไหว

   รูทัน ปองกันวาตภัย

รูท
ัน
 ป

อ
งก

ัน
วาต

ภ
ัย

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร ชุด
รูทัน รูแท รูแกภัยพ

ิบัติ

เรื�อง: ธีรวงศ ธนิษฐเวธน
ภาพ: พัชรินทร ทองชั่ง

ÇÒµÀÑÂÃÑºÁ×Íä´Œ  á¤‹äÁ‹»ÃÐÁÒ·

¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨·Õè¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÒµÀÑÂ

¨Ðª‹ÇÂãËŒàÃÒÃÑºÁ×ÍáÅÐàÍÒµÑÇÃÍ´¨Ò¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�

µÅÍ´¨¹ª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒÍ×è¹ãËŒ»ÅÍ´ÀÑÂä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

รูทัน ปองกันวาตภัย
ISBN 978-616-8090-23-7

àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ : ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ 180.-

รหัสสินคา 8624012 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ระดับประถมศึกษา

เสริมความรูเรื่องภัยพิบัติ พัฒนาสูทักษะชีวิต 
เพื่อเตรียมความพรอมรับมือไดอยางถูกวิธี

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÑÂ¾ÔºÑµÔ
ã¡ÅŒµÑÇ 4 ¢Ñé¹µÍ¹

·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ

¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�

Ê×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ

»ÃÑºãªŒã¹ªÕÇÔµ

¾ÔàÈÉã
¹àÅ‹Á

หนังสือในชุด รูทัน รูแท รูแกภัยพิบัติ

   รูทัน ปองกันอัคคีภัย

   รูทัน ปองกันอุทกภัย

   รูทัน ปองกันภาวะโลกรอน

   รูทัน ปองกันแผนดินไหว

   รูทัน ปองกันวาตภัย

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 1

รัก
ชาต

ิ รัก
ศ
าส

น
 ก

ษ
ัต
ริย



¤ÇÒÁà»š¹ªÒµÔä·ÂËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃ·ÕèàÃÒÁÕ
ªÒµÔ ÈÒÊ¹Ò áÅÐ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�à»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ
Ë¹Ñ§Ê×Í “ÃÑ¡ªÒµÔ ÃÑ¡ÈÒÊ¹� ¡ÉÑµÃÔÂ�” ª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁ

ãËŒà´ç¡à¡Ô´¤ÇÒÁÊÓ¹Ö¡áÅÐËÇ§áË¹ªÒµÔ
à¤ÒÃ¾¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹Ò áÅÐà·Ô´·Ù¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�
µÅÍ´¨¹áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร ชุด รักไทย ภูมิใจชาติ

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  รักไทย ภูมิใจชาติ

เรื�อง: ปยพร เศรษฐศิริไพบูลย
ภาพ: ศรุติมา

¡Ô¨¡ÃÃÁ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ

Ê×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ

»ÅÙ¡¨ÔµÊÓ¹Ö¡¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�

¾ÔàÈÉã¹àÅ‹Á¾ÔàÈÉã¹àÅ‹Á

9 786168 090565

รักชาติ รักศาสน กษัตริย

สังคม  ประวัติศาสตร 120.-

รหัสสินคา 8123141

ISBN 978-616-8090-56-5

รัก
ชาต

ิ รัก
ษ
ม
รด

ก
ไท

ย

ÁÃ´¡ä·Âà»š¹ÊÔè§·ÕèºÃÃ¾ºØÃØÉ¢Í§àÃÒ
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�áÅÐÃÑ¡ÉÒÊ×º·Í´¡Ñ¹ÁÒÂÒÇ¹Ò¹

Ë¹Ñ§Ê×Í “ÃÑ¡ªÒµÔ ÃÑ¡É�ÁÃ´¡ä·Â”
ª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà´ç¡à¡Ô´¤ÇÒÁÊÓ¹Ö¡áÅÐËÇ§áË¹ÁÃ´¡ä·Â 

µÅÍ´¨¹áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร ชุด รักไทย ภูมิใจชาติ

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  รักไทย ภูมิใจชาติ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ

Ê×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ

»ÅÙ¡¨ÔµÊÓ¹Ö¡¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�

¾ÔàÈÉã¹àÅ‹Á

เรื�อง: ปยพร เศรษฐศิริไพบูลย
ภาพ: ศรุติมา

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

รักชาติ รักษมรดกไทย
ISBN 978-616-472-027-5

9 786164 720275

ÊÑ§¤Á 120.-

รหัสสินคา 8123146

รัก
ชาต

ิ รัก
บ
รรพ

บ
ุรุษ

ไท
ย

ºÃÃ¾ºØÃØÉä·ÂÂÍÁàÊÕÂàÅ×Í´àÊÕÂà¹×éÍ
à¾×èÍ»¡»‡Í§ÃÑ¡ÉÒ¼×¹á¼‹¹´Ô¹ä·Â

Ë¹Ñ§Ê×Í “ÃÑ¡ªÒµÔ ÃÑ¡ºÃÃ¾ºØÃØÉä·Â”
ª‹ÇÂÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà´ç¡à¡Ô´¤ÇÒÁÊÓ¹Ö¡áÅÐà·Ô´·Ù¹ºÃÃ¾ºØÃØÉä·Â

µÅÍ´¨¹áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร ชุด รักไทย ภูมิใจชาติ

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  รักไทย ภูมิใจชาติ

¡Ô¨¡ÃÃÁ¤Œ¹ËÒ¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ

Ê×º¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅ

»ÅÙ¡¨ÔµÊÓ¹Ö¡¤ÇÒÁà»š¹ä·Â

¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË�

¾ÔàÈÉã¹àÅ‹Á

เรื�อง: ปยพร เศรษฐศิริไพบูลย
ภาพ: ศรุติมา

รักชาติ รักบรรพบุรุษไทย
ISBN 978-616-472-028-2

9 786164 720282

ÊÑ§¤Á 120.-

รหัสสินคา 8123147

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

สัง
คม

ศึก
ษา

73

ชุด ฉลาดดู รู้แผนที ่       
พัฒนาทักษะและต่อยอดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องแผนที่ ให้ฝังแน่นคงทน เพื่อให้ดูเป็น ใช้เป็น และเขียนให้เป็น

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ฉลาดดู รู้แผนที่พื้นดินและทะเล ประถมศึกษา
Nicolas Brasch 

ผู้แปล ดวงตา ปาวา ดรีม พับลิซซิ่ง 8623083 98

2 ฉลาดดู รู้แผนที่ชุมชน ประถมศึกษา
Nicolas Brasch 

ผู้แปล ดวงตา ปาวา ดรีม พับลิซซิ่ง 8623084 98

3 ฉลาดดู รู้แผนที่ประเทศ ประถมศึกษา
Nicolas Brasch 

ผู้แปล ดวงตา ปาวา ดรีม พับลิซซิ่ง 8623085 98

ชุด เส้นทางเศรษฐีน้อย        
หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อปูพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจด้านอาชีพ รวมทั้งเพื่อให้รู้จักความส�าคัญ รวมถึงหน้าที่ต่าง ๆ  ในสังคม

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 สโนไวท์ฉลาดใช้เงิน ประถมศึกษา นวัช เจตต์ทัศ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023041 90

2 สามทหารเสือตะลุยตลาด ประถมศึกษา นวัช เจตต์ทัศ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023042 90

3 ยอดนักสืบโฮลม์ไขปริศนาธนาคาร ประถมศึกษา นวัช เจตต์ทัศ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023043 90

4 พินอคคิโอ นักผจญเพลิง ประถมศึกษา นวัช เจตต์ทัศ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023044 90

5 คลาร่ากับไฮดี้ คู่กัดพิทักษ์โลก ประถมศึกษา นวัช เจตต์ทัศ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023045 90

6 หนูน้อยหมวกแดงเปิดต�านานเงินตรา ประถมศึกษา
กริม นา มุ 

ผู้แปล นวัช เจตต์ทัศ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023046 90

7 อาละดิน นักโฆษณา ประถมศึกษา
แช มิฮา 

ผู้แปล นวัช เจตต์ทัศ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023047 90

8 กัลลิเวอร์ ผจญการค้าต่างแดน ประถมศึกษา
ลี ฮุย จู และ ชุน คยัง ฮา 

ผู้แปล นวัช เจตต์ทัศ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023048 90

: Ë¹Ñ§Ê×ÍàÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ : ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ 98.-
www.bookpo in t .co . th

เขีย
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Nic
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sch

● เขยีน
ภาพ: Ian Faulkner ● แปลและเรียบเรียง: ดวงตา ปาวา

หนังสือพัฒนาทักษะการเรียนรูเรื่องแผนที่ 

ห
น
ัง
ส
ือ
พ
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า
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ัก
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ร
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ูเร
�อ
ง
แ
ผ
น
ท
ี่ 

ฉ
ล
า
ด
ด
ูร
ูแ
ผ
น
ท
ี่ป
ร
ะเท

ศ

: Ian Faulkner ● แปลและเรยบเรยง: ดวงตา ปาวา

ฉลาดดูรูแผนที่ประเทศ

ISBN: 978-974-439-385-2

9 789744   3938529 789744   393852
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ภาพ: Ian Faulkner ● แปลและเรียบเรียง: ดวงตา ปาวา
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: Ian Faulkner ● แปลและเรียบเรียง: ดวงตา ปาวา

ฉลาดดูรูแผนที่ชุมชน

ISBN: 978-974-439-384-5

9 789744   3938459 789744   393845
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ภาพ: Ian Faulkner ● แปลและเรียบเรียง: ดวงตา ปาวา
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an Faulkner ● แปลและเรียบเรียง: ดวงตา ปาวา

ฉลาดดูรูแผนที่พื้นดิน & ทะเล

ISBN: 978-974-439-383-8

9 789744   3938389 789744   393838
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ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ÀÙÁÔÈÒÊµÃ�

หนังสือเสริมความรู้ ชุด เงินตรา
ให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เรื่องเงินที่หลากหลายแง่มุม ผ่านเรื่องเล่าจากนิทาน 
และเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ปูพื้นฐานความรู้สู่ระดับประถมศึกษา

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เงินตรา เหรียญ ธนบัตร เงินอิเล็กทรอนิกส์ ประถมศึกษา
GERRY BAILEY 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8123105 90

2 เงินค่าขนม รู้จักหา รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ประถมศึกษา
GERRY BAILEY 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8123106 90

3 จับจ่าย ซื้อหาอย่างพอเพียง ประถมศึกษา
GERRY BAILEY 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8123107 90

4 ธนาคาร เก็บออมให้ร�่ารวย ประถมศึกษา
GERRY BAILEY 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8123108 90

5 รวยจน การมีหรือไม่มี ประถมศึกษา
GERRY BAILEY 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8123109 90

6 ทองค�า สิ่งมีค่าแทนเงินตรา ประถมศึกษา
GERRY BAILEY 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8123110 90



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

สังคมศึกษา

74

ชุด อารยธรรมเชื่อมกาลเวลา        
เรียนรู้อารยธรรมความเจริญงอกงามทางปัญญาในอดีตของยุคต่าง ๆ  ในดินแดนทั่วโลก 
ทั้งโรมัน กรีก จีน อียิปต์ ไวกิ้ง และอัชเต็ก

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 โรมัน มัธยมศึกษา
Patrick Catel 

ผู้แปล พรรณี ภาระโภชน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623047 95

2 กรีก มัธยมศึกษา
Patrick Catel

ผู้แปล จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623048 95

3 จีน มัธยมศึกษา
Patrick Catel

ผู้แปล จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623049 95

4 อียิปต์ มัธยมศึกษา
Patrick Catel

ผู้แปล จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623050 95

5 ไวกิง มัธยมศึกษา
Elizabeth Raum

ผู้แปล จุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623051 95

6 อัซเต็ก มัธยมศึกษา
Elizabeth Raum            

ผู้แปล ณัฐพร คชชินสุต ดรีม พับลิซซิ่ง 8623052 95

ชุด ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
น�าเสนอแนวคิดนอกกรอบเกี่ยวกับความรู้รอบโลก ชีวิตสัตว์โลก วิทยาศาสตร์รอบตัวบนโลกมหัศจรรย์ใบนี้

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 SOS วิกฤตสิ้นพลังงาน มัธยมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล เสรี ลิขิตธีรเมธ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628071 115

2 SOS วิกฤตวันทิ้งโลก มัธยมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล วาทิน ปีตะนีลานนท์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8628072 115

3 SOS วิกฤตอากาศวิปริต มัธยมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล ธวัชชัย ดุลยสุจริต ดรีม พับลิซซิ่ง 8628073 115

4 SOS วิกฤตอาหารโลก มัธยมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล ณัฐดนัย เสียมไหม ดรีม พับลิซซิ่ง 8628074 115

5 SOS วิกฤตภัยธรรมชาติ มัธยมศึกษา
Gerry Bailey 

ผู้แปล ธวัชชัย ดุลยสุจริต ดรีม พับลิซซิ่ง 8628075 115

6 SOS วิกฤตเชื้อโรคร้าย มัธยมศึกษา
Steve Way 

ผู้แปล ธวัชชัย ดุลยสุจริต ดรีม พับลิซซิ่ง 8628076 115

หนังสือภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชุด ปกปักรักษ์โลก      
สอนให้เด็กตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรบนโลกที่ก�าลังจะหมดไป 
และน�าเสนอแนวทางการปกปองและดูแลรักษา

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 คุณหมีไม่มีบ้าน ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128035 98

2 โจรสลัดกับบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128036 98

3 แก๊งสัตว์ก�าจัดขยะ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128037 98

4 คนแคระกับยักษ์พิทักษ์หมู่บ้าน ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128038 98

5 ผู้พิทักษ์น้อยแห่งป่าแอมะซอน ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128039 98

6 อัศวินกับปีศาจพลังงาน ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128040 98

7 ครอบครัวพอเพียง ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128041 98

8 ผู้พิทักษ์รักษ์ท้องทุ่ง ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128042 98

9 หนูน้อยรีไซเคิล ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128043 98

10 พระราชากลับใจ ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8128044 98
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«Öè§·¹àËç¹ËÒÂ¹Ðà¾ÃÒÐ»†ÒËÁ´äÁ‹ä´Œ ºØµÃ¹ŒÍÂ¤¹¹Õé·ÓÍÐäÃ

¶Ö§á¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒÃµÑ´äÁŒ·ÓÅÒÂ»†Ò áÅÐ»¡»˜¡ÃÑ¡ÉÒ¼×¹»†ÒáÍÁÐ«Í¹áË‹§¹ÕéäÇŒä´ŒµÃÒº¨¹ÇÑ¹¹Õé
เขียนเรื�อง: Lee Young-Min
เขียนภาพ: Kim Kyung-Suk
แปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน

: Ë¹Ñ§Ê×Íà´ç¡ : ¹Ô·Ò¹ÀÒ¾ 98.-

ผูพิทักษนอยแหงปาแอมะซอน
ISBN: 978-974-439-284-8

9 789744   3928489 789744   392848

นิทานภาพสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ชุด »¡»˜¡ ÃÑ¡É�âÅ¡

หนังสือในชุดเดียวกัน

¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ
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เขียนเรือง: Lee  Kuem-Hee
เขียนภาพ: Hwang Seong-Hye
แปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน

ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹...·ÓãËŒâÅ¡á»Ã»ÃÇ¹
ÍÂÙ ‹æ ¹éÓá¢ç§·Õèà¤Â¹ÓÁÒãªŒÊÃŒÒ§ºŒÒ¹ËÒÂä»¨Ò¡¢ÑéÇâÅ¡àË¹×ÍÍÂ‹Ò§äÃŒÃ‹Í§ÃÍÂ

ã¤Ã¹Ð...¢âÁÂ¹éÓá¢ç§ä»ËÁ´ÊÔé¹ 
¤Ø³ËÁÕ¢ÑéÇâÅ¡¨Ö§ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§µÒÁÅ‹ÒËÒµÑÇ¡ÒÃ·Õè·ÓãËŒ¹éÓá¢ç§ËÒÂä»

·Õèá·Œ...µÑÇ¡ÒÃÊÓ¤ÑÞÍÂÙ‹äÁ‹ä¡Å ¤Ø³ËÁÕ¨Ñ´¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ
áÅÐ¨Ð»¡»˜¡ÃÑ¡ÉÒ¢ÑéÇâÅ¡àË¹×ÍäÇŒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ

: Ë¹Ñ§Ê×Íà´ç¡ : ¹Ô·Ò¹ÀÒ¾ 98.-

คุณหมีไมมีบาน
ISBN: 978-974-439-290-9

9 789744   3929099 789744   392909

นิทานภาพสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ชุด »¡»˜¡ ÃÑ¡É�âÅ¡

หนังสือในชุดเดียวกัน

ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹

เด็กวัย 8-10 ขวบ 
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เขียนเรื�อง: Jung Kyeong-Hee   
เขียนภาพ: Lim Ji-Young    
แปลและเรียบเรียง: กัญญารัตน วุฒิวัฒน
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: Ë¹Ñ§Ê×Íà´ç¡ : ¹Ô·Ò¹ÀÒ¾ 98.-

โจรสลัดกับบอน้ำศักดิ์สิทธิ์
ISBN: 978-974-439-291-6

9 789744   3929169 789744   392916

นิทานภาพสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม ชุด »¡»˜¡ ÃÑ¡É�âÅ¡

หนังสือในชุดเดียวกัน
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ªØ´  เรียนรูอาชีพในฝน
นิทานภาพสรางเสริมประสบการณชีวิต

• เรื่องราวสนุกๆ เกี่ยวกับอาชีพตางๆ ที่ชวยใหเด็กรูจุดแข็ง
คนพบตัวตนและแววความสามารถของตัวเอง
เพื่อเตรียมความพรอมที่จะมุงสูอาชีพในฝน

ชุด เรียนรู้อาชีพในฝัน       
นิทานภาพสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องราวสนุก ๆ  ซึ่งบอกเล่าอาชีพต่าง ๆ  ที่ช่วยให้เด็กรู้จุดแข็ง 
ค้นพบตัวตนและแววความสามารถของตัวเอง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะมุ่งสู่อาชีพในฝันเพื่อวันข้างหน้าต่อไป

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ฝันของหนูอยากเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ประถมศึกษา
Kim Seong-chun 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8127021 110

2 ฝันของหนูอยากเป็นนักบินอวกาศ ประถมศึกษา
Han Mi-ho 

ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8127022 110

3 ฝันของหนูอยากเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ ประถมศึกษา
Shin Jeong-min 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8127023 110

4 ฝันของหนูอยากเป็นพนักงานธนาคาร ประถมศึกษา
Econoi (Eorini Gyeongjae 

Shinmunsa) 
ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

ดรีม พับลิซซิ่ง 8127024 110

5 ฝันของหนูอยากเป็นนักธุรกิจ ประถมศึกษา
Econoi (Eorini Gyeongjae 

Shinmunsa) 
ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

ดรีม พับลิซซิ่ง 8127025 110

6 ฝันของหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
Lin Bo 

ผู้แปล นิติกร ฤทธิโคตร ดรีม พับลิซซิ่ง 8127026 110

9 786168 090930

ฝนของหนูอยากเปนนักบินอวกาศ
ISBN: 978-616-8090-93-0

รหัสสินคา 8127022 110.-

ฝนของหนูอยากเปนนักบินอวกาศ

การงานอาชีพ

9 786168 090916

ฝนของหนูอยากเปนชางซอมเครื่องยนต
ISBN: 978-616-8090-91-6

รหัสสินคา 8127023 110.-

ฝนของหนูอยากเปนชางซอมเครื่องยนต

การงานอาชีพ

9 786168 090923

ฝนของหนูอยากเปนนักธุรกิจ

ISBN: 978-616-8090-92-3

รหัสสินคา 8127025 110.-

ฝนของหนูอยากเปนนักธุรกิจ

การงานอา
ชีพ

9 786168 090954

ฝนของหนูอยากเปนนักวิทยาศาสตร
ISBN: 978-616-8090-95-4

รหัสสินคา 8127026 110.-
การงานอาชีพ

9 786168 090947

ฝนของหนูอยากเปนนักประดิษฐหุนยนต
ISBN: 978-616-8090-94-7

รหัสสินคา 8127021 110.-
การงานอาชีพ

9 786168 090961

ฝนของหนูอยากเปนพนักงานธนาคาร
ISBN: 978-616-8090-96-1

รหัสสินคา 8127024
110.-การงานอาชีพ

หนังสือเสริมความรู้ทั่วไป พัฒนาทักษะการเรียนรู้



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

สังคมศึกษา

76

ชุด หลักคิดพิชิตความส�าเร็จ      
หนังสือที่มุ่งเสนอหลักคิดของบุคคลเหล่านี้ที่น�าพาพวกเขาไปสู่ความส�าเร็จ
ทั้งในชีวิตและผลงานจนกลายเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลก 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เลโอนาร์โด ดา วินชี ประถมศึกษา
Kim Sung-Dae 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8623057 95

2 แม่ชีเทเรซา ประถมศึกษา
Park Yeong-So 

ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช ดรีม พับลิซซิ่ง 8623058 95

3 มารี กูรี ประถมศึกษา
Lee Min-Jung 

ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623059 95

4 มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ ประถมศึกษา
Jane St. Clair 

ผู้แปล ปณิธาน อ่อนละออ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623060 95

5 นีล อาร์มสตรอง ประถมศึกษา
Choi Hee-Sul 

ผู้แปล ไรวินทร์ อริยะวุฒิพันธ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623061 95

6 ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน ประถมศึกษา
Lee Jin-Hyo  

ผู้แปล ไรวินทร์ อริยะวุฒิพันธ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623062 95

7 ปาโบล ปีกัสโซ ประถมศึกษา
Lee Dan-Bi 

ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช ดรีม พับลิซซิ่ง 8623063 95

8 ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน ประถมศึกษา
Jane St. Clair 

ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช ดรีม พับลิซซิ่ง 8623064 95

9 กาเบรียล ชาแนล ประถมศึกษา
Kim Sung-Dae 

ผู้แปล ปณิธาน อ่อนละออ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623065 95

10 เฮเลน เคลเลอร์ ประถมศึกษา
Choi Hee-Sul 

ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช ดรีม พับลิซซิ่ง 8623066 95

11 ทอมัส แอลวา เอดิสัน ประถมศึกษา
Seo Seok-Chan 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8623067 95

12 อับราฮัม ลิงคอล์น ประถมศึกษา เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623068 95

13 สตีเวน สปีลเบิร์ก ประถมศึกษา
Park Young-So  

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8623069 95

14 ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ประถมศึกษา
Jene St. Clair 

ผู้แปล ปณิธาน อ่อนละออ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623070 95

15 มหาตมาคานธี ประถมศึกษา เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623071 95

16 วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประถมศึกษา นันทิมา อังคทะวานิช ดรีม พับลิซซิ่ง 8623072 95

17 บิลล์ เกตส์ ประถมศึกษา
Choi Hee-Sul 

ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช ดรีม พับลิซซิ่ง 8623073 95

18 สตีเวน ฮอว์กิง ประถมศึกษา เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623074 95

19 เปเล่ ประถมศึกษา
Jung Ri-Yu 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8623075 95

20 วิลเลียม เชกสเปียร์ ประถมศึกษา
Christie Goddard 
ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8623076 95

21 เดอะบีเทิลส์ ประถมศึกษา
Yoo Young-Gye 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8623077 95

22 อัลเบิร์ต ชไวท์เซอร์ ประถมศึกษา
Chae Im-Jong 

ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช ดรีม พับลิซซิ่ง 8623078 95

23 ชอง อองรี เฟเบรอ ประถมศึกษา
Lee Min-Jung 

ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช ดรีม พับลิซซิ่ง 8623079 95

24 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ประถมศึกษา
Lee Dan-Bi 

ผู้แปล พัชรี บุญช่วย ดรีม พับลิซซิ่ง 8623080 95

25 พี่น้องตระกูลไรท์ ประถมศึกษา
Jung Young-Ji 

ผู้แปล เทียมจันทร์ สังขพันธานนท์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623081 95
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ชุด ปันฝันสู่วันเป็นจริง       
นิทานภาพกระตุ้นจินตนาการ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น 
และลงมือท�าสิ่งที่ฝันให้เป็นจริง และประสบความส�าเร็จ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 มาร์ธา ปั่นบรรลุฝัน ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8123006 95

2 มาร์ธา สู่ฝันบนฟากฟ้า ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8123007 95

3 มาร์ธา ทะลุทะเลฝัน ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8123008 95

4 มาร์ธา บรรลุฝันสู่วันจริง ประถมศึกษา กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8123009 95

ชุด วรรณกรรมเยาวชนส่งเสริมการอ่าน    

เรื่องราวของสุดยอดหมอฟันสมองเพชรผู้ฉลาดปราดเปรื่อง เป็นอัจฉริยะนักประดิษฐ์และนักแก้ปัญหาฟันมือฉมัง 
ที่ไม่เคยกลัวปัญหา กลัวแต่ไม่มีปัญหาเท่านั้น!

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
หมอฟันมันสมองอัจฉริยะ 
ตอน ฟันไขลานล้างผลาญกองโจร

ประถมศึกษา
Rob Lewis 

ผู้แปล วาววิทู ว่องประพิณกุล ดรีม พับลิซซิ่ง 8624014 95

2
หมอฟันมันสมองอัจฉริยะ 
ตอน ทะลวงฟันผุทะลุขุมทรัพย์

ประถมศึกษา
Rob Lewis 

ผู้แปล วาววิทู ว่องประพิณกุล ดรีม พับลิซซิ่ง 8624015 95

3
หมอฟันมันสมองอัจฉริยะ 
ตอน ซ่อมฟันหลอมนุษย์ต่างดาว

ประถมศึกษา
Rob Lewis 

ผู้แปล วาววิทู ว่องประพิณกุล ดรีม พับลิซซิ่ง 8624016 95

4
หมอฟันมันสมองอัจฉริยะ 
ตอน ผจญอสุรกายฟันหมื่นซี่

ประถมศึกษา
Rob Lewis 

ผู้แปล วาววิทู ว่องประพิณกุล ดรีม พับลิซซิ่ง 8624017 95

เรื่องและภาพ: Rob Lewis         แปลและเรียบเรียง: วาววิทู วองประพิณกุล

ตอน ซ
อมฟ

นหลอมนุษ
ยตางดาว

สุดยอดหมอฟนสมองเพชรผูฉลาดปราดเปร�อง

เปนอัจฉริยะนักประดิษฐ และนักแกปญหาฟนมือฉมัง

ที่ไมเคยกลัวปญหา กลัวแตไมมีปญหาเทานั้น

เมื่อยาสีฟนสูตรฟนเขียวที่คุณหมอโดโตผลิตขึ้น

เกิดใชเปนเชื้อเพลิงยานอวกาศได คุณหมอจึง

ประดิษฐยานอวกาศรูปหลอดยาสีฟนขึ้นมา

พาตัวเองสูนอกโลก และเผชิญหนา

กับมนุษยตางดาวฟนหลอ

คุณหมอจะทำอยางไร และจะกลับ

สูโลกไดหรือไม...ไปอานกัน
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หมอฟ

นมันสมองอัจฉริยะ

ยอดขาย
ทั้งชุด

ใน
www.amazon.co

m

กวา 
25 ลานเลม

วรรณกรรมเยาวชนสงเสริมการอาน

9 786168 090978

หมอฟนมันสมองอัจฉริยะ
ตอน ซอมฟนหลอมนุษยตางดาว

ISBN: 978-616-8090-97-8

รหัสสินคา 8624016 95.-
สุขศึกษา

ใน
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ตอน ผจญ

อสุรกายฟ
นหมื่นซ

ี่

สุดยอดหมอฟนสมองเพชรผูฉลาดปราดเปร�อง

เปนอัจฉริยะนักประดิษฐ และนักแกปญหาฟนมือฉมัง

ที่ไมเคยกลัวปญหา กลัวแตไมมีปญหาเทานั้น

เหตุการณตื่นเตนหวาดเสียวเกิดขึ้น

เมื่อคุณหมอโดโตตองรักษาอสุรกาย

ที่มีฟนมากถึงหมื่นซี่ อัจฉริยะ

นักประดิษฐจะสรางเครื่องมืออะไร

มารับมือกับอสุรกายฟนผุนี้

และผูคนในเมืองจะแตกตื่น

วุนวายเพียงไร...ไปติดตามกัน

เรื่องและภาพ: Rob Lewis         แปลและเรียบเรียง: วาววิทู วองประพิณกุล

หมอฟ
นมันสมองอัจฉริยะ

ยอดขาย
ทั้งชุด

ใน www.amazon.co
m

กวา 
25 ลานเลม

วรรณกรรมเยาวชนสงเสริมการอาน

9 786164 720008

หมอฟนมันสมองอัจฉริยะ
ตอน ผจญอสุรกายฟนหมื่นซี่
ISBN: 978-616-472-000-8

รหัสสินคา 8624017 95.-
สุขศึกษา

เรื่องและภาพ: Rob Lewis         แปลและเรียบเรียง: วาววิทู วองประพิณกุล

ตอน ทะลวงฟ
นผุทะลุขุมทรัพ

ย
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b
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is

สุดยอดหมอฟนสมองเพชรผูฉลาดปราดเปร�อง

เปนอัจฉริยะนักประดิษฐ และนักแกปญหาฟนมือฉมัง

ที่ไมเคยกลัวปญหา กลัวแตไมมีปญหาเทานั้น

คุณหมอโดโตพบลายแทงขุมทรัพย

ซอนอยูในฟนผุของคนไขคนหนึ่ง

นาทีแหงการผจญภัยเริ่มขึ้น

เมื่อคุณหมอมุงหนาลาขุมทรัพย

แตกลับปะทะกับเจาของฟนผุซี่นั้น

ใครลาใคร...ไปลุนกัน

หมอฟ
นมันสมองอัจฉริยะ

วรรณกรรมเยาวชนสงเสริมการอาน

ยอดขาย
ทั้งชุด

ใน www.amazon.co
m

กวา 
25 ลานเลม

9 786168 090992

หมอฟนมันสมองอัจฉริยะ
ตอน ทะลวงฟนผุทะลุขุมทรัพย
ISBN: 978-616-8090-99-2

รหัสสินคา 8624015 95.-
สุขศึกษา

เรื่องและภาพ: Rob Lewis         แปลและเรียบเรียง: วาววิทู วองประพิณกุล
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ตอน ฟ

นไขลานลางผลาญ
กองโจร

สุดยอดหมอฟนสมองเพชรผูฉลาดปราดเปร�อง

เปนอัจฉริยะนักประดิษฐ และนักแกปญหาฟนมือฉมัง

ที่ไมเคยกลัวปญหา กลัวแตไมมีปญหาเทานั้น

ความโชครายของคุณหมอโดโตเกิดขึ้น

เมื่อฟนปลอมที่สั่งซื้อกลับกลายเปนฟนไขลาน

ถึง 32,000 ชิ้น และยังถูกจอมโจร

ขโมยเพชรจับตัวไปขังเสียอีก

นักแกปญหาอัจฉริยะจะจัดการ

กับฟนไขลานและแกปญหา

เอาตัวรอดไดหรือไม...ไปดูกัน

หมอฟ
นมันสมองอัจฉริยะ

ยอดขาย
ทั้งชุด

ใน www.amazon.co
m

กวา 
25 ลานเลม

วรรณกรรมเยาวชนสงเสริมการอาน

9 786168 090985

หมอฟนมันสมองอัจฉริยะ
ตอน ฟนไขลานลางผลาญกองโจร

ISBN: 978-616-8090-98-5

รหัสสินคา 8624014 95.-
สุขศึกษา
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ชุด เรื่องปวน กวน ฮา ของ ด.ช.ตัวยุ่ง    
นิทานภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีส�าหรับเด็กวัย 3-5 ขวบ 
ในโครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart ป พ.ศ. 2553  
สอนให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและจักกาละเทศะในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขอนามัย  
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เบอร์ตี้ เจ้าตัวยุ่ง ตอน หมัดเป็นเหตุ ประถมศึกษา
Alan MacDonald 

ผู้แปล สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620002 85

2 เบอร์ตี้ เจ้าตัวยุ่ง ตอน ปาร์ตี้ไส้เดือน ประถมศึกษา
Alan MacDonald 

ผู้แปล สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620003 85

3 เบอร์ตี้ เจ้าตัวยุ่ง ตอน จุดจบน้องหมา ประถมศึกษา
Alan MacDonald 

ผู้แปล สิรารุจ กิตติวรเชฏฐ์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620008 85

หนังสือภาพสร้างเสริมทักษะชีวิต ชุด เรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดี  
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ช่วยด้วย! หนูหลงทาง! : 
การผจญภัยของหนูน้อยผู้พลัดหลงจากแม่

ประถมศึกษา
Jennifer Moore-Mailinos 

ผู้แปล สุจิมา วีระไวทยะ ดรีม พับลิซซิ่ง 1021006 120

2
โลกสวยด้วยสายรุ้ง : มิตรภาพของคนบนโลก
ที่อาจแตกต่างกันที่ภายนอกฯ

ประถมศึกษา
Jennifer Moore-Mailinos 

ผู้แปล สุจิมา วีระไวทยะ ดรีม พับลิซซิ่ง 1021008 120
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หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 1 วัด วัง และบ้าน

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823042 160

2
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 2 พ่อที่แสนดี

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823043 160

3
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 3 พ่อแม่คือศาสนาของลูก

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823044 160

4
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 4 รักการเรียนรู้

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823045 160

5
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 5 สร้างกุศลผลบุญ

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823046 160

6
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 6 ผึ้งน้อยกล้าหาญ

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823047 160

7
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 7 ความเห็นต่างๆ ทีมีสุข

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823048 160

8
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 8 เพื่อน

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823049 160

9
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 9 ครอบครัวพอเพียง

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823050 160

10
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 10 ไปเยียมปู่

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823051 160

11
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 11 ปู่ครับ ผมจะเป็นคนดี

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823052 160

12
ชุด ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
เล่ม 12 ผู้มาเยือน

ประถมศึกษา โชติ ศรีสุวรรณ สถาพรบุ๊คส์ 8823053 160

13
อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน ฉลาดรู้ทุกเรื่องของ
เมืองจีน

ประถมศึกษา
ถ่งเล่อ / สิรวัชญ์ วิศิษฐ

วาณิชย์ สนพ.นานมี 8823086 195

14 แปลกแต่จริง! ยิ่งรู้ ยิ่งรักษ์ พิทักษ์โลก ประถมศึกษา
Elin Kelsey

 ผู้แปล ดวงตา ปาวา ดรีม พับลิซซิ่ง 8628083 145

15 การ์ตูนค�ากลอน อีสปสอนคติธรรม ประถมศึกษา พชร ปิ่นสุวรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8021012 85

16 คู่หูหมานักสืบ แผนช่วยชีวิตวิกฤต ประถมศึกษา
เจนนิเฟอร์ สวานสัน

 ผู้แปล จิตรา หอมสุวรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023052 95

17 คู่หูหมานักสืบ แผนช่วงชิงของส�าคัญ ประถมศึกษา
เจนนิเฟอร์ สวานสัน 

ผู้แปล จิตรา หอมสุวรรณ ดรีม พับลิซซิ่ง 8023053 95

18
คู่หูโทรลจอมป่วน ตอน หนอนคลุกขนม
ถล่มโรงหนัง

ประถมศึกษา
Tracey Corderoy  

ผู้แปล พรรณี ภาระโภชน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620013 90

19
คู่หูโทรลจอมป่วน ตอน อาหารประหลาด
พิฆาตงานเลี้ยง

ประถมศึกษา
Tracey Corderoy  

ผู้แปล พรรณี ภาระโภชน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620014 90

20
คู่หูโทรลจอมป่วน ตอน คลื่นยักษ์ฟองสบู่
ทลายสวนน�้า

ประถมศึกษา
Tracey Corderoy  

ผู้แปล พรรณี ภาระโภชน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8620015 90

21 สัตว์เร้นลับคณะละครสัตว์ ประถมศึกษา
อันโดนิโอ้ อิดรูเบ้ 

ผู้แปล กวิวัณย์ ตันธนวิกรัย ดรีม พับลิซซิ่ง 8023057 90
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ชุด สรรพสาระของโลก 
รวบรวมเกร็ดความรู้ของเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้มากมาย 
ซึ่งเป็นนานาค�าตอบของความลับในโลก ที่ล้วนน�าไปสู่การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลกและอวกาศ ธรรมชาติ ร่างกาย วิทยาศาสตร์ สัตว์ พืช และอื่น ๆ  อีกมากมาย  
ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 WHY? รู้รอบความลับของโลก มัธยมศึกษา นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ปันรู้ BP 8623001 185

2 WHAT? รู้รอบเรื่องน่าทึ่งของโลก มัธยมศึกษา นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ปันรู้ BP 8623002 185

3 WHERE? รู้รอบสถานที่มหัศจรรย์ของโลก มัธยมศึกษา นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ปันรู้ BP 8623003 185

4 WHEN? รู้รอบเหตุการณ์ส�าคัญของโลก มัธยมศึกษา นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ปันรู้ BP 8623004 185

5 WHO? รู้รอบบุคคลส�าคัญของโลก มัธยมศึกษา นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ปันรู้ BP 8623005 185

ชุด ประวัติศาสตร์พลิกโลก      
การ์ตูนแทรกความรู้ประวัติศาสตร์ในยุคแห่งการปฏิบัติอุตสาหกรรม ช่วงศตวรรษที่ 18 
นับเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญของมวลมนุษยชาติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
โดยมีชาติมหาอ�านาจอย่างประเทศอังกฤษเป็นผู้น�า  
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ยุโรปยุคกลาง อัศวินนักรบชิงแผ่นดิน มัธยมปลาย
ซง นา กุง 

ผู้แปล ณัชชา มะโนมั่น ปันรู้ BP 8023033 140

2 ครูเสด มหาต�านานสงครามศาสนา 200 ปี มัธยมปลาย
ซง นา กุง 

ผู้แปล ฐิติพร พูลเพิ่ม ปันรู้ BP 8023034 140

3 ปฎิวัติอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก มัธยมปลาย เปรมพันธ์ พิศภูมิวิถี (ผู้แปล) ปันรู้ BP 8023037 140

4
สงครามโลก ครั้งที่ 1 ยุทธการสะท้านโลก
ของจักรวรรดินิยม

มัธยมปลาย
คิม ฮัก ซอน  

ผู้แปล ทิตยา ดุจดา ปันรู้ BP 8023038 140

5 สงครามเย็นรูปแบบสงครามเฉือนโลก มัธยมปลาย
คิม เซ วอล  

ผู้แปล ธนรัตน์ ทีฆพงศ์ ปันรู้ BP 8023040 140

ชุด เปิดโลกประวัติศาสตร ์      
หลากหลายแง่มุมต่าง ๆ  ในการเปิดโลกประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบัน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เปิดโลกประวัติศาสตร์ สุโขทัย มัธยมศึกษา สุทธิ ภิบาลแทน และคณะ ปันรู้ BP 8623010 260

2 เปิดโลกประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์ มัธยมศึกษา สุทธิ ภิบาลแทน และคณะ ปันรู้ BP 8623012 260

ชุด ต�านานอารยธรรมโลก      
สุดยอดการ์ตูนประวัติศาสตร์ที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวอารยธรรมของมนุษย์
เมื่อครั้งในอดีต ผ่านตัวการ์ตูนที่สร้างสีสัน ความสนุกสนานและความเพลิดเพลินตลอดทั้งเล่ม

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 เปิดโลกอารยธรรมกรีก มัธยมปลาย
ซง บยอง วาน  

ผู้แปล สาริณี โพธิ์เงิน ปันรู้ BP 8023012 140

2 เปิดโลกอารยธรรมอินเดีย มัธยมปลาย
ซง บยอง วาน  

ผู้แปล เบญจมาศ มาตย์สุริย์ ปันรู้ BP 8023013 140

3 เปิดโลกอารยธรรมอียิปต์โบราณ มัธยมปลาย
ซง บยอง วาน  

ผู้แปล ณกุล ศุภกุล ปันรู้ BP 8023016 140

4 มหัศจรรย์สิ่งก่อสร้างลี้ลับยุคโบราณ มัธยมปลาย
Eduting  

ผู้แปล วิราพร จ�าปารัตน์ ปันรู้ BP 8628003 140
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หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 วัดประจ�ารัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี มัธยมศึกษา สุภัทรา ณัฐพูลวัฒน์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8623090 290

2 ๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ์ ปฐมวัย รงค์ ประพันธ์พงศ์ สถาพรบุ๊คส์ 8820072 280

3
กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 1 
พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ปฐมวัย บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8820078 150

4
กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 2 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปฐมวัย บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8820079 150

5
กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 3 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ปฐมวัย บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8820080 150

6
กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 4 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ปฐมวัย บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8820081 150

7
กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 5 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ปฐมวัย บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8820082 150

8
กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 6 พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปฐมวัย บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8820083 150

9
กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 7 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปฐมวัย บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8820084 150

10 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว มัธยมศึกษา ธุลีพระบาท แสงดาว 8820041 100

11 ปรัชญาการศึกษาพระเจ้าอยู่หัว มัธยมศึกษา ธุลีพระบาท แสงดาว 8820066 100

12
พระมหากษัตริย์ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๙)

มัธยมศึกษา อุดม เชยกีวงศ์ แสงดาว 8823018 240

13
พระราชวิจารณ์ เรื่องจดหมายความทรงจ�า
ของ กรมหลวงนรินทรเทวี

มัธยมศึกษา รอ.หลวงบวรบรรณรักษ์ แสงดาว 8820091 450

14 เมื่อผมถวายพระอักษรสมเด็จพระเทพฯ มัธยมศึกษา ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร แสงดาว 8820095 130

15 ประวัติศาสตร์ไทยในสายตาชาวจีน มัธยมศึกษา ต้วน ลี เซ็ง เคล็ดไทย 8823028 150

16 สงครามในประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษา พิมาน แจ่มจรัส แสงดาว 8823015 360

17 วันสวรรคตพระมหากษัตริย์ไทย มัธยมศึกษา พิมาน แจ่มจรัส แสงดาว 8823016 520

18 ประชาธิปไตย มัธยมศึกษา อเล็ก วูล์ฟ / โคทม อารียา ปาเจรา 8823027 165

19 ลัทธิคอมมิวนิสต์ มัธยมปลาย
อาร์ จี แกรนด์ /
 โคทม อารียา ปาเจรา 8823028 165

20 เผด็จการ มัธยมศึกษา
พอล ดาวสเวล์ /
 โคทม อารียา ปาเจรา 8823029 165

21 ซุน ยัดเซ็น มัธยมศึกษา มัณฑิรา แสงดาว 8820065 100

22 วินสตัน เชอร์ชิล มัธยมศึกษา มัณฑิรา แสงดาว 8820098 130

23 จอร์จ วอชิงตัน มัธยมศึกษา มัณฑิรา แสงดาว 8820099 100

24 อเล็กซานเดอร์ มหาราช มัธยมศึกษา มัณฑิรา แสงดาว 8820100 90

25 อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ มัธยมศึกษา มัณฑิรา แสงดาว 8820064 140

26 คิดแบบยิว มัธยมปลาย วริศรา ภานุวัฒน์ แสงดาว 8820104 180

27 สามก๊ก ฉบับ เจน Y มัธยมศึกษา เปี่ยมศักดิ์ คุณาประทีป แสงดาว 8820105 160

28 ท�าไมควรอ่าน คาร์ล มาร์กซ์ มัธยมศึกษา รศ.วิทยากร เชียงกูล แสงดาว 8820111 150

29 สามก๊ก ฉบับเพื่อนทวีธาฯ มัธยมศึกษา อดิศร แสงดาว 8820088 230
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ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

30 100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล มัธยมศึกษา
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกล้าน

และคณะ ปาเจรา 8828006 395

31 การละเล่นภาคกลางกับ ด.ช.กะลา มัธยมศึกษา ฐาปนี แสงดาว 8820037 130

32 การละเล่นภาคเหนือกับ ด.ช.กะลา มัธยมศึกษา ฐาปนี แสงดาว 8820038 130

33 ความคิดดีๆ กับ ด.ช.กะลา มัธยมศึกษา ฐาปนี แสงดาว 8820039 130

34 พ่อครัวหุ่นยนต์ มัธยมศึกษา เรื่อง : น�้าฟ้า แสงดาว 8820042 120

35
สารานุกรมพฤติกรรมเด็ก 
เพื่อตรวจสอบและพัฒนา IQ & EQ

มัธยมศึกษา ภัทรยา เมธาพร เคล็ดไทย 8823007 320

36 คู่มือเยาวชน ฉลาดรู้เรื่องเงินทอง มัธยมศึกษา ประจวบพร เอาฬาร ปาเจรา 8823030 195

37 Joy of Craftsmanship มัธยมศึกษา อรพรรณ วัจนะเสถียรกุล อมรินทร์ My Home 8827005 120

38 เจอวิกฤต จิตไม่วิบัติ มัธยมศึกษา พระพรหมคุณาภรณ์ อมรินทร์ธรรมะ 8823031 145

39 โลกใบใหม่ของนายโหลยโท่ย มัธยมศึกษา
เฉินเหว่ยตง / 

อริสรา บัณฑิตภิรมย์ ทองเกษม 8823113 185

40 แก๊งป่วน อยากเป็นเศรษฐีน้อย 100 ล้าน มัธยมศึกษา
อาภากร รัตนจรัสโรจน์, 
ประจิตร ป้อมอรินทร์ ทองเกษม 8823091 198

41 ไปเที่ยวมรดกโลกจีนกันเถอะ มัธยมศึกษา
ซูซินอี้ /

 ประจิตร ป้อมอรินทร์ ทองเกษม 8823112 235

42 กระยานิยาย มัธยมศึกษา ส.พลายน้อย พิมพ์ค�า 8820074 250

43 ครัวไทย มัธยมศึกษา ส.พลายน้อย พิมพ์ค�า 8820077 150

44 ค�า เครื่องมือช่วยการเรียน มัธยมศึกษา รงค์ ประพันธ์พงศ์ สถาพรบุ๊คส์ 8820071 100

45 เกร็ดความรู้คู่บ้าน มัธยมศึกษา วาซาริ เบบี้แก็งค์ 8820027 210

46 มนุดกลม บทเรียนนอกต�าราชะลาล่า มัธยมศึกษา มนุดกลม อมรินทร์ Springbooks 8820136 189

47 ชีวิตใหม่เกิดจากการท�าอะไรที่ไม่เหมือนเดิม มัธยมศึกษา Romian อมรินทร์ Springbooks 8820137 199

48 จงหางานที่มีแต่คุณเท่านั้นที่ท�าได้ มัธยมปลาย คิมรันโด อมรินทร์ Springbooks 8820138 115

49 ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้ มัธยมศึกษา นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว เคล็ดไทย 8823025 180

50 ทูนหัวของบ่าว มัธยมศึกษา นัชญ์ ประสพสิน อมรินทร์ Springbooks 8820140 179

51 อีไปไหน รู้ไหมเอ่ย มัธยมศึกษา
Caren Trafford /

 เกษมพันธ์ วิริยานนท์ ปาเจรา 8828015 95

52 สายลมกับทุ่งหญ้า มัธยมศึกษา
วิเชียร ไชบัง 

ร.ร.ล�าปลายมาศพัฒนา BP ล�าปลายมาศพัฒนา 8720001 100

53 โรงเรียนนอกกะลา มัธยมศึกษา วิเชียร ไชยบัง ล�าปลายมาศพัฒนา 8720002 145
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ชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย 
เรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ผ่านโครงการตามพระราชด�าริส�าคัญ 9 โครงการ      

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
สารานุกรมศาสตร์พระราชา : Encyclopedia 
of the King's Philosophy

มัธยมศึกษา ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ สถาพรบุ๊คส์ 8823061 300

2
ชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย : โรงเรียน
เกษตรทฤษฎีใหม่

มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823062 150

3
ชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย : 
ธนาคารโค-กระบือ

มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823063 150

4
ชุด ศาสตร์พระราชา พัฒนาทั่วไทย : 
ป่าสักชลสิทธิ์

มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823064 150

5 ชดุ ศาสตร์พระราชา พฒันาทัว่ไทย : ไกลกงัวล มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823065 150

6 ชดุ ศาสตร์พระราชา พฒันาทัว่ไทย : คุง้กระเบน มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823066 150

7 ชดุ ศาสตร์พระราชา พฒันาทัว่ไทย : อ่าวลกึ มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823067 150

8 ชดุ ศาสตร์พระราชา พฒันาทัว่ไทย : ปากพนงั มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823068 150

9 ชดุ ศาสตร์พระราชา พฒันาทัว่ไทย : เส้นทางเกลอื มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823069 150

10 ชดุ ศาสตร์พระราชา พฒันาทัว่ไทย : ดอยตงุ มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823070 150

11 ชุด ศาสตร์พระราชา : พระดาบส มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823071 150

12 ชุด ศาสตร์พระราชา : ชั่งหัวมัน มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823072 150

13 ชุด ศาสตร์พระราชา : สวนจิตรลดา มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823073 150

14 ชุด ศาสตร์พระราชา : ดอยค�า มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823074 150

15 ชุด ศาสตร์พระราชา : แกล้งดิน มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823075 150

16 ชุด ศาสตร์พระราชา : หญ้าแฝก มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823076 150

17 ชุด ศาสตร์พระราชา : กังหันชัยพัฒนา มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823077 150

18 ชุด ศาสตร์พระราชา : แก้มลิง มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823078 150

19 ชุด ศาสตร์พระราชา : ฝนหลวง มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ สถาพรบุ๊คส์ 8823079 150

ชุด พิพิธภัณฑ์ภาพความรู้รอบตัว       
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ไขปริศนาเทคโนโลยี เล่ม 1 มัธยมต้น
เฉินซู/

จินตนันท์ เจียมสุวรรณวัต ทองเกษม 8828021  145 

2 ต้นต�ารับก�าเนิดเมือง เล่ม 2 มัธยมต้น
หลิวเย่/

กรวรรณ เลิศวนิชสุธา ทองเกษม 8823088  145 



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

สังคมศึกษา

84

ชุด ทศชาติ ราชธรรม
หนังสือภาพที่รวบรวมเรื่องราวของทศชาติชาดก เพื่อส่งเสริมเรื่องศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม   
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 พระเตมีย์ มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823102 199

2 พระมหาชนก มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823103 199

3 พระสุวรรณสาม มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823104 199

4 พระเนมิราช มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823105 199

5 พระมโหสถ มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823106 199

6 พระภริูทตัต์ มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823107 199

7 พระจันทกุมาร มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823108 199

8 พระพรหมนารท มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823109 199

9 พระวิทูรบัณฑิต มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823110 199

10 พระเวสสันดร มัธยมศึกษา ปรีดา ปัญญาจันทร์ ทองเกษม 8823111 199

ชุด ต�านานเทพเจ้าแดนมังกร
ถ่ายทอดเรื่องราวตามความเชื่อและความศรัทธา ให้ความรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณีของชนชาวจีนที่เล่าสืบต่อกันมา 
ผ่านต�านานนิทานพื้นบ้านในรูปแบบการ์ตูน        
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ต�านานเทพเจ้าแดนมังกร ต�านานก�าเนิดพิภพ มัธยมต้น
ถ่งเล่อ/

อริสรา บัณฑิตภิรมย์ ทองเกษม 8823080  185 

2
ต�านานเทพเจ้าแดนมังกร จอมกษัตริย์ 
โอรสสวรรค์

มัธยมต้น
ถ่งเล่อ/

อริสรา บัณฑิตภิรมย์ ทองเกษม 8823081  185 

3 ต�านานเทพเจ้าแดนมังกร วีรบุรุษจอมราชัน มัธยมต้น
ถ่งเล่อ/

สิรวัชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8823082  185 

4 ต�านานเทพเจ้าแดนมังกร มหัศจรรย์ปัญญาชน มัธยมต้น
ถ่งเล่อ/

สิรวัชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8823083  185 

5 ต�านานเทพเจ้าแดนมงักร ต�านานรกัเทพสวรรค์ มัธยมต้น
ถ่งเล่อ/

สิรวัชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8823084  185 

6 ต�านานเทพเจ้าแดนมงักร ปาฎหิาริย์เซียนวเิศษ มัธยมต้น
ถ่งเล่อ/

สิรวัชญ์ วิศิษฐวาณิชย์ ทองเกษม 8823085  185 

สื่อสำหรับหองสมุดมีชีวิต

ชุดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทานภาพ

เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนน้อมนำหลักคำสอนตาม

บรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาปรับใช้ในการ

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคม

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในชุด

รวมเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต แนวคิด และ

ความประทับใจของบุคคลมีชื่อเสียงในวงการต่างๆ

ที่น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

มาปรับใช้ในชีวิตจนประสบความสำเร็จ พร้อมเครื่องมือ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

• ครูสามารถนำไปประยุกตใชวางแผนการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู

โดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู

ทักษะชีวิตและการไดลงมือปฏิบัติที่เปนทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

• มีกิจกรรมทายเลม เพื่อทบทวนความรูที่เรียนมา

สื่อชุด บัตรภาพ 365 วัน ศาสนาพุทธคูเด็กไทย
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• บัตรภาพบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันสำคัญนั้นๆ 
• มีหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจ
    ในคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมคำสอน
• นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ชุด ความรู้คู่วรรณกรรม “อีเลียด”
วรรณกรรมอมตะที่แทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าและโบราณสถานของตะวันตก
พร้อมตั้งประเด็นให้ผู้อ่านคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ในเรื่อง      
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 อีเลียด เล่ม 1 ตอน ปฐมบทแห่งสงคราม มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823092 135

2 อีเลียด เล่ม 2 ตอน ความโกรธของอคิลลิส มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823093 135

3 อีเลียด เล่ม 3 ตอน ไดโอมีดิสผู้กล้า มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823094 135

4 อีเลียด เล่ม 4 ตอน เฮกเตอร์ผู้ไร้เทียมทาน มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823095 135

5 อเีลยีด เล่ม 5 ตอน กองทพักรกีเผชญิวกิฤติ มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823096 135

6 อเีลยีด เล่ม 6 ตอน ความพิโรธของซีอุส มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823097 135

7 อีเลียด เล่ม 7 ตอน การตายของพาโตรคลุส มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823098 135

8 อีเลียด เล่ม 8 ตอน สงครามแห่งปวงเทพ มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823099 135

9 อีเลียด เล่ม 9 ตอน ฉากสุดท้ายของเฮกเตอร์ มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823100 135

10 อีเลียด เล่ม 10 ตอน ปัจฉิมบทแห่งสงคราม มัธยมศึกษา โฮมเมอร์/เนตรนภา ปะวะคัง ทองเกษม 8823101 135



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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สื่อสำหรับหองสมุดมีชีวิต

ชุดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทานภาพ

เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนน้อมนำหลักคำสอนตาม

บรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาปรับใช้ในการ

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคม

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในชุด

รวมเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต แนวคิด และ

ความประทับใจของบุคคลมีชื่อเสียงในวงการต่างๆ

ที่น้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

มาปรับใช้ในชีวิตจนประสบความสำเร็จ พร้อมเครื่องมือ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

• ครูสามารถนำไปประยุกตใชวางแผนการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู

โดยนอมนำศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรู

ทักษะชีวิตและการไดลงมือปฏิบัติที่เปนทักษะพื้นฐานที่สำคัญของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

• มีกิจกรรมทายเลม เพื่อทบทวนความรูที่เรียนมา

สื่อชุด บัตรภาพ 365 วัน ศาสนาพุทธคูเด็กไทย

เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

าวชนในศตวรรษที่ 21
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้เรียน

สื่อชุด บัตรภาพ 365 วัน ศาสนาพุทธคูเด็กไทย

• บัตรภาพบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันสำคัญนั้นๆ 
• มีหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความเข้าใจ
   ในคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมคำสอน
• นำไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 85

สื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิต
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เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อส�าหรับห้องสมุดมีชีวิต

ชุด ชีวิตดีงามตามค�าพ่อสอน     
ชุดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทานภาพ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนน้อมน�าหลักค�าสอน
ตามบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสมาปรับใช้ในการด�าเนินชีวิต ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์และคณะ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ชุด ชีวิตดีงามตามค�าพ่อสอน ระดับประถมศึกษา 
(สื่อประจ�าห้องเรียน)

ประถมศึกษา รศ.ดนัย  ปรีชาเพิ่ม
ประสิทธิ์ และคณะ

 อักษร อินสไปร์ 8023145 3,550

ประกอบด้วย : นิทาน “หนูจะท�าตามค�าพ่อ”/นิทาน“พ่อสอนไว้ใจดีงาม” คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 ประกอบหนงัสือ “หนจูะท�าตามค�าพ่อ”และหนงัสอืพ่อสอนไว้ใจดงีาม”/แบบฝกเสรมิทกัษะ 
 การอ่านและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ประกอบหนังสือ “หนูจะท�าตามค�าพ่อ” และ
 หนังสือ “พ่อสอนไว้ใจดีงาม”/บัตรภาพ “ตามรอยเรื่องราวของพ่อ”

2
ชุด หนังสือและแบบฝก "หนูจะท�าตามค�าพ่อ" 
(สื่อประจ�าตัวนักเรียน)

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 8023147 550

ประกอบด้วย : นิทานภาพ “หนูจะท�าตามค�าพ่อ”/แบบฝกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้
 เชิงบูรณาการประกอบหนังสือ “หนูจะท�าตามค�าพ่อ”

3
ชุด หนังสือและแบบฝก "พ่อสอนไว้ใจดีงาม" 
(สื่อประจ�าตัวนักเรียน)

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 8023148 550

ประกอบด้วย : นิทาน “พ่อสอนไว้ใจดีงาม”/แบบฝกเสริมทักษะการอ่านและการเรียนรู้
 เชิงบูรณาการประกอบหนังสือ “พ่อสอนไว้ใจดีงาม”

4 บัตรภาพ ตามรอยเรื่องราวของพ่อ ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 8193001 1,450

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

แบบฝกเสริมทักษะการอ่าน
และการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

บัตรภาพ

นิทานภาพเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
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ชุด สื่อส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่ม รู้คิดรู้ธรรม     
ปลูกฝังคุณธรรมผ่านบทร้อยกรอง พร้อมกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพื่อความเข้าใจและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม ชุดที่ 1  (10 เล่ม)  ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์ 
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9023005 950

2 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 1 บทเรียนจากกุ้งฝอย ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์ 
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123028 95

3 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 2 ลิงน้อยรู้ดี ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123029 95

4 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 3 สามัคคีคือพลัง ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123030 95

5 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 4 บทเรียนของมั่งมี ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123031 95

6 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 5 แม่เล่าให้ฟัง ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123032 95

7 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 6 ความฝันของหยก ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123033 95

8 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 7 เปลือกกล้วยเจ้าปัญหา ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123034 95

9 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 8 จิ้งจอกเสียท่า กาเสียรู้ ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123035 95

10 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 9 ต้นกล้วยผู้อารี ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123036 95

11 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 10 เมล็ดถั่วปริศนา ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123037 95

12 ชุด หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม ชุดที่ 2 (10 เล่ม)  ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9023006 950

13 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 11 กาเจ้าปัญญา ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123038 95

14 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 12 ช้อนสอนใจ ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123039 95

15 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 13 ห้องเรียนในสวน ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123040 95

16 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 14 ลิงสอนธรรม ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123041 95

17 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 15 น�้ากับฟน ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123042 95

18 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 16 เสือลายใฝ่รู้ ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123043 95

19 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 17 คุณพ่อพอเพียง ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123044 95

20 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 18 ลิงแฝดเสียรู้ ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123045 95

21 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 19 วัวหายล้อมคอก ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123046 95

22 หนังสือนิทานรู้คิดรู้ธรรม เล่ม 20 กลองวิเศษ ประถมศึกษา อัจฉรา ชีวพันธ์
และคณะ

อักษร โกลบอล เอ็ด 9123047 95

23 CD-ROM เด็กไทยนิสัยดี  ประถมศึกษา
อัจฉรา ชีวพันธ์ 

และคณะ
 อักษร โกลบอล เอ็ด 9183001 400

24 CD-ROM รู้คิด รู้ธรรม  ประถมศึกษา
อัจฉรา ชีวพันธ์ 

และคณะ
 อักษร โกลบอล เอ็ด 9183002 400

25 CD-ROM นิทานค�ากลอน : คุณธรรม  ประถมศึกษา
อัจฉรา ชีวพันธ์ 

และคณะ
 อักษร โกลบอล เอ็ด 9183004 400

26 CD-ROM นิทานค�ากลอน : จริยธรรม  ประถมศึกษา
อัจฉรา ชีวพันธ์ 

และคณะ
 อักษร โกลบอล เอ็ด 9183005 400

27 CD-ROM นิทานค�ากลอน : คติธรรม  ประถมศึกษา
อัจฉรา ชีวพันธ์ 

และคณะ
 อักษร โกลบอล เอ็ด 9183006 400
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ชุด ชีวิตดีงามตามค�าพ่อสอน     
ชุดสื่อการเรียนรู้ที่รวมเรื่องราวประสบการณ์ชีวิต แนวคิด และความประทับใจ
ของบุคคลมีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ  ที่น้อมน�าพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัช มาปรับใช้ในชีวิตจนประสบความส�าเร็จ  
ชื่อผู้แต่ง :  ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา, กรกฤษณ์ พรอินทร์, ปรางฤทัย ใจสุทธิ

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
สื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 
ชุด ชีวิตดีงามตามค�าพ่อสอน ระดับมัธยมศึกษา 
(สื่อประจ�าห้องเรียน)

มัธยมศึกษา
ประอรพิชญ์ คัจฉวัฒนา 

และคณะ
 อักษร อินสไปร์ 8023146 2,150

ประกอบด้วย : ชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน/ ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง/
 คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบหนังสือชีวิตดีตามรอยพ่อ... เรื่องเล่าจาก
 นักเรียนทุน และ หนังสือของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง/แบบวัดผลการเรียนรู้และ
 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนังสือชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่า
 จากนักเรียนทุน และหนังสือ ของขวัญจากพ่อ..ชีวิตพอเพียง

2
ชุด หนังสือและแบบวัด " ชีวิตดีตามรอยพ่อ...
เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน" (สื่อประจ�าตัวนักเรียน)

มัธยมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 8023149 575

ประกอบด้วย : หนังสือชีวิตดีตามรอยพ่อ...เรื่องเล่าจากนักเรียนทุน/แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรม 
 พฒันาทักษะกระบวนการคิด ประกอบหนงัสอื ชวีติดตีามรอยพ่อ...เรือ่งเล่าจากนกัเรยีนทนุ

3
ชดุ หนังสือและแบบวดั "ของขวญัจากพ่อ...ชวิีตพอเพยีง" 
(สื่อประจ�าตัวนักเรียน)

มัธยมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 8023150 575

ประกอบด้วย : หนังสือของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง/แบบวัดผลการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาทักษะ  
 กระบวนการคิด ประกอบหนังสือ ของขวัญจากพ่อ...ชีวิตพอเพียง

ของบุคคลมีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ  ที่น้อมน�าพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัช มาปรับใช้ในชีวิตจนประสบความส�าเร็จ  

ชุด Magnet Map “ทายซิ...อยู่ไหนเอ่ย”
แผนที่แม่เหล็กเพื่อเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ผ่านกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเหมาะส�าหรับทุกระดับชั้น      
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด Magnet Map "ทายซิ...อยู่ไหนเอ่ย" ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9193002 3,200

ชุด บัตรภาพ 365 วัน ศาสนาพุทธ คู่เด็กไทย
สื่อเสริมเพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรู้ทางพุทธศาสนา ประเพณีและคุณธรรมที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุดบัตรภาพ 365 วัน ศาสนาพุทธ คู่เด็กไทย ประถมศึกษา โกลบอลเอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9193003 1,980

ชุด โมเดลกระดาษ “ตะลุยแดนอาเซียน”
โมเดลกระดาษ 3 มิติ 10 ประเทศอาเซียนพร้อมคู่มือ เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน
และเทคนิคการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุดโมเดลกระดาษ "ตะลุยแดนอาเซียน" ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9193001 2,200
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ชุด AUDIO-CD เพลงเสริมทักษะกลุ่ม รู้คิด รู้ธรรม ชุดไตรสิกขา
สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ผ่านบทเพลงเพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
AUDIO-CD เพลงเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 1

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183028 200

2
AUDIO-CD เพลงเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 2

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183029 200

3
AUDIO-CD เพลงเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 3

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183030 200

ชุด CD-ROM เกมเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม ชุดไตรสิกขา    
เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมอย่างเพลิดเพลิน ผ่านการเล่นเกมที่มีข้อคิดสอนใจ
เพื่อน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 1 : สุภาพ มีน�้าใจ

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183031 500

2
CD-ROM เกมเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 2 : มารยาทดี มีวินัย

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183032 500

3
CD-ROM เกมเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 3 : ซื่อสัตย์และพอเพียง

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183033 500

4
CD-ROM เกมเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชดุไตรสกิขา แผ่นที ่4 : รบัผดิชอบและมเีหตผุล

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183034 500

5
CD-ROM เกมเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชุดไตรสิกขา แผ่นที่ 5 : ยุติธรรมและสามัคคี

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183035 500

6
CD-ROM เกมเสริมทักษะ รู้คิด รู้ธรรม 
ชุดไตรสิกขาแผ่นที่ 6 : รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
มีจิตสาธารณะ"

ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183036 500

เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยี

สื่อส�าหรับห้องสมุดดิจิทัล
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ชุด CD-ROM เกมหมอนหรรษา
ท้าทายความรู้ หน้าที่พลเมือง
เกมเพื่อการศึกษาที่ชวนฝึกฝน และทดสอบความรู้ 
ด้านหน้าที่พลเมืองที่เด็กควรทราบ ผ่านทางการแข่งขันตีหมอนสุดมันส์

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
หน้าที่พลเมือง ป.1

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7163001 400

2
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
หน้าที่พลเมือง ป.2

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7263001 400

3
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
หน้าที่พลเมือง ป.3

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7363001 400

4
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
หน้าที่พลเมือง ป.4

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7463001 400

5
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
หน้าที่พลเมือง ป.5

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7563001 400

6
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
หน้าที่พลเมือง ป.6

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7663001 400

ชุด AUDIO-CD หรรษาเพลงอาเซียน
เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

และวัฒนธรรมที่แตกต่างของประเทศสมาชิกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 AUDIO-CD หรรษาเพลงอาเซียน แผ่นที่ 1 ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183037 200

2 AUDIO-CD หรรษาเพลงอาเซียน แผ่นที่ 2 ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183038 200
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ชุด CD-ROM นิทาน 10 ภาษาอาเซียน 

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบบบูรณาการ 

ฝึกทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาประจ�าชาติของสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
แม่ไก่กับไข่ทองค�า

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183022 1,000

2
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
ไก่ผู้โง่เขลา

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183018 1,000

3
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
กบเลือกนาย

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183015 1,000

4
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
กระต่ายกับเต่า

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183016 1,000

5
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
กากับนกยูง

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183017 1,000

6
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
ค้างคาวเจ้าปัญญา

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183019 1,000

7
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
นกกระสากับหมาจิ้งจอก

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183020 1,000

8
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
บ้านของกระรอก

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183021 1,000

9
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
มดกับตั๊กแตน

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183013 1,000

10
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
ราชสีห์กับหนู

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183011 1,000

11
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
ลาผู้ถ่อมตน

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183023 1,000

12
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
สิงโตกับยุง

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183012 1,000

13
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
สุนัขกับไก่โต้ง

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183014 1,000

14
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
สุนัขจิ้งจอกกับนกกระจอก

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183024 1,000

15
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : หมาป่า
กับลูกแพะทั้งเจ็ด

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183025 1,000

16
CD-ROM นิทาน 10  ภาษาอาเซียน : 
อึ่งอ่างกับวัว

ประถมศึกษา บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร โกลบอล เอ็ด 9183026 1,000



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

สังคมศึกษา

92

ชุด CD-ROM เกมหมอนหรรษา
ท้าทายความรู้ รอบรู้อาเซียน
เกมเพื่อการศึกษาที่ชวนฝึกฝน และทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ผ่านทางการแข่งขันตีหมอนแสนสนุก

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
รอบรู้อาเซียน ป.1

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7163002 400

2
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
รอบรู้อาเซียน ป.2

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7263002 400

3
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
รอบรู้อาเซียน ป.3

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7363002 400

4
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
รอบรู้อาเซียน ป.4

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7463002 400

5
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
รอบรู้อาเซียน ป.5

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7563002 400

6
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
รอบรู้อาเซียน ป.6

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7663002 400

Active Reader ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เสริมสาระทางภูมิปัญญาไทยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
เจาะลึกภาพที่หาดูยากเน้นความถูกต้องและมรดกทางภูมิปัญญา

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader ป่าชายคลอง มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078137 500

2 Active Reader ผึ้งพื้นเมือง มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078138 500

3 Active Reader เกลือสมุทร มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078139 500

4 Active Reader น�้าตาลมะพร้าว มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078140 500

5 Active Reader ป่าชายเลน มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078141 500

6 Active Reader ปลาทู มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078142 500

7 Active Reader หิ่งห้อย มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078143 500

8 Active Reader เห็ดโคน มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078144 500

9 Active Reader หอยหลอด มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078145 500

10 Active Reader กลเม็ดจับสัตว์น�้า มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7078146 500

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

นํ้าตาลมะพร้าว

กท

ดลอ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ป่าชายคลอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

เกลือสมุทรเกลือสมุทร

ทรอนิ

ั สิงแว

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

ป่าชายเลน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดลอม

หิ่งห้อย



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

สัง
คม

ศึก
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ชุด CD-ROM เกมหมอนหรรษา
ท้าทายความรู้ ความรู้รอบตัว
เกมเพื่อการศึกษาที่ชวนฝึกฝน และทดสอบความรู้รอบตัว ในเรื่องน่ารู้ ผ่านทางการแข่งขันตีหมอนสุดมันส์

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
สถานที่มหัศจรรย์ของโลก"

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7060011 400

2
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
เหตุการณ์ส�าคัญของโลก"

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7060012 400

3
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
บุคคลส�าคัญของโลก"

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7060013 400

4
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ความลับของโลก"

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7060014 400

5
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
เรื่องน่าทึ่งของโลก"

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์  อักษร อินสไปร์ 7060015 400

Active Reader ชุด สรรพ์สาระของโลก
สารพันเรื่องน่ารู้ เรื่องเร้นลับความพิศวงและมหัศจรรย์เรื่องราวต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้

ล�ำดบั ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader รู้รอบความลับของโลก 1 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7073007 500

2 Active Reader รู้รอบความลับของโลก 2 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7073008 500

3 Active Reader สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7073009 500

4 Active Reader ยอดบุคคลส�าคัญของโลก 1 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7073010 500

5 Active Reader ยอดบุคคลส�าคัญของโลก 2 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7073011 500

6 Active Reader รู้รอบเหตุการณ์ส�าคัญ มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7073012 500



ชีวิตดีด้วยวิถีธรรมชาติ

ชีวิตออร์แกนิค

• สุขภาพดีแบบคนรุนใหม จากภายในสูภายนอก

• ปฏิวัติแนวทางการดำเนินชีวิต ทั้งสุขภาพกาย

   และสุขภาพใจ ดวยการหวนกลับมาปฏิบัติตาม

   กฎของธรรมชาติ

ดูแลสุขภาพดวยศาสตรการบริโภคอาหาร

จากธรรมชาติ พรอมปรับสมดุลใหรางกาย 

เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน

ªØ´  เตือนภัยวัยเยาว
เสริมความรู้สุขภาวะและทักษะพื้นฐาน

ในการดูแลตัวเอง

รวบรวมข้อควรปฏิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยง

จากภัยใกล้ตัวที่ควรระมัดระวัง เพื่อนำไปปรับใช้

ในชีวิตประจำวัน

สนุกกับกิจกรรมท้ายเล่ม

94

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร : สุขศึกษา



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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สุข
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ชีวิตดีด้วยวิถีธรรมชาติ

ชีวิตออร์แกนิค

• สุขภาพดีแบบคนรุนใหม จากภายในสูภายนอก

• ปฏิวัติแนวทางการดำเนินชีวิต ทั้งสุขภาพกาย

   และสุขภาพใจ ดวยการหวนกลับมาปฏิบัติตาม

   กฎของธรรมชาติ

ดูแลสุขภาพดวยศาสตรการบริโภคอาหาร

จากธรรมชาติ พรอมปรับสมดุลใหรางกาย 

เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืน

ªØ´  เตือนภัยวัยเยาว
เสริมความรู้สุขภาวะและทักษะพื้นฐาน

ในการดูแลตัวเอง

รวบรวมข้อควรปฏิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยง

จากภัยใกล้ตัวที่ควรระมัดระวัง เพื่อนำไปปรับใช้

ในชีวิตประจำวัน

สนุกกับกิจกรรมท้ายเล่ม

ชุด อาหารดีมีคุณคา       
นําเสนอเรื่องของอาหารหลัก 5 หมูที่ควรรู้ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน และเกลือแร 
ภาพประกอบสวยสดใส เนื้อหาอานเข้าใจงาย

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 โปรตีนสร้างกล้ามเนือ้ ประถมศึกษา อัชราภรณ์ เฉลยรถ อักษร อินสไปร์ 8124010 120

2 คาร์โบไฮเดรตสร้างพลงังาน ประถมศึกษา อัชราภรณ์ เฉลยรถ อักษร อินสไปร์ 8124011 120

3 ไขมนัสร้างความอบอุน่ ประถมศึกษา อัชราภรณ์ เฉลยรถ อักษร อินสไปร์ 8124012 120

4 เกลือแร่สร้างความสมดลุ ประถมศึกษา อัชราภรณ์ เฉลยรถ อักษร อินสไปร์ 8124013 120

5 วติามินสร้างภมิูคุม้กนั ประถมศึกษา อัชราภรณ์ เฉลยรถ อักษร อินสไปร์ 8124014 120

ชุด สืบดู รู้ลึก        
หนังสือเสริมความรู้วิชาสุขศึกษาที่รวบรวมข้อควรปฎิบัติหรือวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัยใกล้ตัวที่เด็ก ๆ  
ควรระมัดระวังเพื่อให้เด็ก ๆ  สามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวัน

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 สืบด ูรูล้กึ เรือ่งอาหารการกนิ ประถมศึกษา เวธนี ธนิษฐ์เวธน์ อักษร อินสไปร์ 8124007 185

2 สืบด ูรูล้กึ เรือ่งอบุติัภยั ประถมศึกษา เวธนี ธนิษฐ์เวธน์ อักษร อินสไปร์ 8124008 185

3 สืบด ูรูล้กึ เรือ่งภยัธรรมชาติ ประถมศึกษา เวธนี ธนิษฐ์เวธน์ อักษร อินสไปร์ 8124009 185

ส
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เรื�อง: เวธนี  ธนิษฐเวธน  
ภาพ: อุษา บรรจงจัด
ออกแบบรูปเลม: ศรันยา  อุปนาศักดิ์

เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ 
สู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อานสนุกเสริมสาระ
  •  อิงหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
  •  เสริมขอแนะนำนารูที่สามารถปฏิบัติไดจริง
  •  เนื้อหาอิงสถานการณในชีวิตประจำวัน
  •  สนุกกับกิจกรรมทายเลม

สืบดู รูลึก เรื�องอุบัติภัย
ISBN: 978-616-8090-10-7

สุขศึกษา 185.-

รหัสสินคา 8124008

เรื�อง: เวธนี  ธนิษฐเวธน  
ภาพ: อุษา บรรจงจัด
ออกแบบรูปเลม: ศรันยา  อุปนาศักดิ์

เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ 
สู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ เสริมความรู้อุบัติภัยใกล้ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการประเมินสถานการณ์ 

เรื�อง: เวธนี  ธนิษฐเวธน  
ภาพ: อุษา บรรจงจัด
ออกแบบรูปเลม: ศรันยา  อุปนาศักดิ์

ระดบัประถมศึกษา

หนังสือในชุดเดียวกัน
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หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  เตือนภัยวัยเยาว

เรื�อง: เวธนี  ธนิษฐเวธน  
ภาพ: อุษา บรรจงจัด
ออกแบบรูปเลม: ศรันยา  อุปนาศักดิ์

อานสนุกเสริมสาระ
  •  อิงหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
  •  เสริมขอแนะนำนารูที่สามารถปฏิบัติไดจริง
  •  เนื้อหาอิงสถานการณในชีวิตประจำวัน
  •  สนุกกับกิจกรรมทายเลม

สืบดู รูลึก เรื�องอาหารการกิน
ISBN: 978-616-8090-12-1

สุขศึกษา 185.-

รหัสสินคา 8124007

ระดบัประถมศึกษา

เสริมความรู้สุขภาวะ เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการดูแลตนเอง 
สู่การปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เสริมความรู้สุขภาวะ เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการดูแลตนเอง เสริมความรู้สุขภาวะ เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการดูแลตนเอง เสริมความรู้สุขภาวะ เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการดูแลตนเอง เสริมความรู้สุขภาวะ เพื่อเป็นพื้นฐานทักษะการดูแลตนเอง 
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หนังสือในชุดเดียวกัน
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หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  เตือนภัยวัยเยาว
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เรื�อง: เวธนี  ธนิษฐเวธน  
ภาพ: อุษา บรรจงจัด
ออกแบบรูปเลม: ศรันยา  อุปนาศักดิ์

อานสนุกเสริมสาระ
  •  อิงหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
  •  เสริมขอแนะนำนารูที่สามารถปฏิบัติไดจริง
  •  เนื้อหาอิงสถานการณในชีวิตประจำวัน
  •  สนุกกับกิจกรรมทายเลม

เรื�อง: เวธนี  ธนิษฐเวธน  
ภาพ: อุษา บรรจงจัด
ออกแบบรูปเลม: ศรันยา  อุปนาศักดิ์

เรื�อง: เวธนี  ธนิษฐเวธน  
ภาพ: อุษา บรรจงจัด
ออกแบบรูปเลม: ศรันยา  อุปนาศักดิ์

เร่ืองภัยธรรมชาติ

สืบดู รูลึก เรื�องภัยธรรมชาติ
ISBN: 978-616-8090-17-6

สุขศึกษา 185.-

รหัสสินคา 8124009

หนังสือเสริมความรูอิงหลักสูตร  ชุด  เตือนภัยวัยเยาว
ระดบัประถมศึกษา

เสริมความรู้ภัยธรรมชาติ พัฒนาสู่ทักษะชีวิต 
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์

ภัยธรรมชาตภัยธรรมชาตภัยธรรมชาติภัยธรรมชาต
เสริมความรู้ภัยธรรมชาติ พัฒนาสู่ทักษะชีวิต 

หนังสือในชุดเดียวกัน

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร

หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวสาระวิชาสุขศึกษา
ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ออกกาํลงักายสลายโรคภยั มัธยมศึกษา ศจ.ดร.ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ ดรีม พับลิซซิ่ง 8124006 175



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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สุขศึกษา

หนังสือเสริมความรู้ทั่วไป พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ชุด ชีวิตดีด้วยวิถีธรรมชาต ิ      
เน้นให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตัวเองให้มีความสุขทั้งกายและใจด้วยวิธีธรรมชาติ ดูแลตัวเองและคนรอบข้างได้

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชวิีตออร์แกนกิ มัธยมศึกษา ต้องการ ดรีม พับลิซซิ่ง 8624008 295

2 ชวิีตดด้ีวยวถีิธรรมชาติ มัธยมศึกษา นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ อักษร อินสไปร์ 8624013 295

หนังสือสร้างเสริมการเติบโตอยางมีคุณภาพ 
ชุด เรียนรู้สูวัยแรกรุน       
ให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมตัวก้าวเข้าสูวัยรุนได้อยางดีและมีความสุข

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 รูท้นัภยัวยัแรกรุ่น มัธยมศึกษา อารัมภ์ เอี่ยมละออ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8624002 105

2 กนิอยู่ให้ดดูี มัธยมศึกษา วรกร สวัสดิพรณ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8624003 105

3 สวยหล่อสมวัย มัธยมศึกษา นันท์ชนก คามชิตานนท์ (ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8624005 105

4 อารมณ์ดีรู้สึกดี มัธยมศึกษา ทวีพร บุราคร(ผู้แปล) ดรีม พับลิซซิ่ง 8624006 105

ÂÒÁ»†ÇÂä¢ŒäÁ‹µŒÍ§»ÃÐ´ÔÉ°� 
ËÃ×ÍÊÃÃËÒÇÔ¸Õ´ÙààÅãËŒ«Ñº«ŒÍ¹ÂØ‹§ÂÒ¡à¾ÃÒÐÃ‹Ò§¡ÒÂ¢Í§àÃÒ¤×Í¸ÃÃÁªÒµÔ¡ÒÃãªŒ¸ÃÃÁªÒµÔºÓºÑ´ ´ÙààÅ ààÅÐàÂÕÂÇÂÒµ¹àÍ§¨Ö§à»š¹ÊÔè§·Õè´Õ·ÕèÊØ´µ‹ÍªÕÇÔµààÅÐÊØ¢ÀÒ¾¢Í§àÃÒ

ËÂØ´¤Ô´ ÁÍ§´ÙªÕÇÔµ·Õèà»š¹ÍÂÙ‹¤×ÍäÅ¿ŠÊäµÅ�¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹

“¤Ù‹Á×Í´ÙààÅµÑÇàÍ§
µÑ é§ààµ‹àªŒÒ¨´¤èÓµÒÁÇÔ¶Õ¸ÃÃÁªÒµÔ”

เรื�อง: นงลักษณ สุขใจเจริญกิจ
ภาพ: 

“¤Ù‹Á×Í´ÙààÅµÑÇàÍ§
¤ èÓµÒÁÇÔ¶Õ¸ÃÃÁªÒµÔ”¤ÓµÒÁÇÔ¶Õ¸ÃÃÁªÒµÔ”¤

¤×ÍäÅ¿ŠÊäµÅ�¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹

“¤Ù‹Á×Í´ÙààÅµÑÇàÍ§“¤Ù‹Á×Í´ÙààÅµÑÇàÍ§

ชีวิตดีดวยวิถีธรรมชาติISBN: 978-616-8090-09-1

สุขศึกษา 295.-

รหัสสินคา 8624013 ÊØ¢ÀÒ¾´Õààºº¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹¨Ò¡ÀÒÂã¹ÊÙ‹ÀÒÂ¹Í¡

อายุ 14 -18 ป

: Ë¹Ñ§Ê×ÍÍ‹Ò¹à¾ÔèÁàµÔÁ : ªÕÇÔµáÅÐÊØ¢ÀÒ¾www.aksornsmar t .com

¶ŒÒ¤Ø³ÃÑ¡ã¤ÃÊÑ¡¤¹
¨§´ÙáÅ à»ÅÕèÂ¹á»Å§ÇÔ¶ÕªÕÇÔµáÅÐ¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕÇÔµ
´ŒÇÂ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔâ´Âá·Œ 

à¾×èÍµÑÇàÍ§áÅÐ¤¹·Õè¤Ø³ÃÑ¡áÅÐÃÑ¡¤Ø³
¨Ðä´ŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´ÕµÅÍ´ä»

à»ÅÕèÂ¹ÇÔ¶ÕªÕÇÔµÇÑ¹¹Õé 
áÅŒÇ¤Ø³¨ÐËÅ§ÃÑ¡ÇÔ¶ÕÍÍÃ�á¡¹Ô¡¨¹ËÁ´ËÑÇã¨

เรื�องและภาพ:

äÅ¿ŠÊäµÅ�ÍÍÃ�á¡¹Ô¡ ªÕÇÔµ¢Í§¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹

295.-

ชีวิตออรแกนิก

ISBN: 978-974-439-512-2

9 789744   3951229 789744   395122



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเป็นสำาคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝึกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         
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สุข
ศึก

ษา

หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัว วิชาสุขศึกษา    
ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 สวยใสวยัแรกสาว มัธยมศึกษา
ไวโอเล็ตต้า เบบิก 

ผู้แปล วรสุดา ภู่กันทอง
สตาร์ BP 8024001 185

2 200 เมนเูดด็พชิติเบาหวาน มัธยมศึกษา ช่อทิพย์วรรณ พันธุ์แก้ว เคล็ดไทย 8824013 220

3 รอบรู้วิธีการดูแลและถนอม ดวงตา มัธยมศึกษา ดร.อารียา ศตรัศมี เคล็ดไทย 8824018 160

4 รอบรู้เรื่องมะเร็ง และเมนูพิชิตโรค มัธยมศึกษา ดร.ปณิธิ พุทธกรุณา เคล็ดไทย 8824034 230

5
พืชมหัศจรรย์ สารพันประโยชน์ใกล้ตัว 
(ไทย-อังกฤษ-ญี่ปุ่น)

มัธยมศึกษา คมชาญ ปราการพล เคล็ดไทย 8824036 80

6 วิตามิน+แร่ธาตุ กินถูกสุขภาพดี มัธยมศึกษา สุพัตรา แซ่ลิ่ม แสงดาว 8824023 130

7 วิตามิน เอ บี กินถูกสุขภาพดี มัธยมศึกษา สุพัตรา แซ่ลิ่ม แสงดาว 8824033 130

8
คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด 
ตอน ศิลปะและกีฬามหาสนุก

มัธยมศึกษา
ชิน ซึงอี/

เนตรนภา ปะวัคัง
ทองเกษม 8824040 215

9
อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง 
ตอน ทายใจไขความลับจิตวิทยา

มัธยมศึกษา
อวี๋หมิ่น, ฉือลี่เจี๋ย/

สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์
ทองเกษม 8824041 195

10 เจ้ามะเร็งร้ายไปให้พ้น มัธยมศึกษา
สยงตุ้น (Xiong Dun)/
ประจิตร ป้อมอรินทร์

ทองเกษม 8824042 185

11 All about beauty เคล็ด(ไม่)ลับ ฉ.ความสวย มัธยมศึกษา Dek-D's NUGIRL อมรินทร์ STEPS 8824031 245

12 บิวตี้ & เฟิร์ม โฟกัส สูตรลับกระชับหุ่นฯ มัธยมศึกษา คิมมย็องยอง อมรินทร์ STEPS 8824032 295

13 โยคะแห่งสติ มัธยมศึกษา
เกศสุดา ชาตยานนท์,

บุญงาม อนงค์
สถาพรบุ๊คส์ 8824039 340

14 My Home Album Vol.1 มัธยมศึกษา นวลวรรณ สุพฤฒิพานิชย์ สนพ.บ้านและสวน 8820149 245

15 บ้านบ้าน 5 อีสานบ้านเฮา มัธยมศึกษา ภัทรสิริ อภิชิต สนพ.บ้านและสวน 8820150 195

16 Decoupage plus+ มัธยมศึกษา กิติยา คลังเพ็ชร์ สนพ.บ้านและสวน 8827011 179

17 งานผ้าสไตล์เกาหลี เย็บง่ายไม่ง้อจักร มัธยมศึกษา รยูฮง อมรินทร์ STEPS 8827006 395

18 Hello Paper มาให้ของขวัญกันเถอะ มัธยมศึกษา ปาร์คซอนฮี อมรินทร์ STEPS 8827008 325

19 เปลี่ยนทุกมุมให้น่านั่ง มัธยมศึกษา
HOO DIY

ณกฤต เลิศอุตสาหกูล
อมรินทร์ STEPS 8827009 235

20 ไอเดียแปลงโฉมของใช้ในบ้าน มัธยมศึกษา วิลโลว์ ครอสลีย์ อมรินทร์ STEPS 8827010 285



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนสําคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

98

Active Learner กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น

ผู้แต่ง/
ผู้แปล

ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Learner ทัศนศิลป ป.1 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7175026 1000

2 Active Learner ทัศนศิลป ป.2 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7175027 1000

3 Active Learner ทัศนศิลป ป.3 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7175028 1000

4 Active Learner ทัศนศิลป ป.4 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7475026 1000

5 Active Learner ทัศนศิลป ป.5 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7475027 1000

6 Active Learner ทัศนศิลป ป.6 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7475028 1000

7 Active Learner ทัศนศิลป ม.1 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7675006 1000

8 Active Learner ทัศนศิลป ม.2 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7675007 1000

9 Active Learner ทัศนศิลป ม.3 หลักสูตรแกนกลางฯ 51 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7675008 1000

10 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ป.1 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7175029 1000

11 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ป.2 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7175030 1000

12 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ป.3 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7175031 1000

13 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ป.4 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7475029 1000

14 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ป.5 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7475030 1000

15 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ป.6 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7475031 1000

16 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ม.1 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7675009 1000

17 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ม.2 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7675010 1000

18 Active Learner ดนตรี-นาฎศลิป ม.3 หลกัสตูรแกนกลางฯ 51 มัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7675011 1000

ผู้แต่ง/

Active Learner 
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ



หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโปรดถือราคาปกเปนส�าคัญ
               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
               รายการหนังสือ CD,DVD และสื่ออื่นๆ เปนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม         

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศภาษาต่างประเทศ

99

English for Today Grammar and Usage

นักเรียนใช้เสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งหลักไวยากรณ์ ค�า วลี ส�านวน 

เพื่อเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านเเละเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

หนังสือเสริมหลักการใช้ภาษาและโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรเเกนกลาง

อธิบำยเปรียบเทียบตัวอย่ำงกำรใช้ภำษำอังกฤษกับภำษำไทยเเบบประโยคต่อประโยค

สรุปเนื้อหำสั้น กระชับ เข้ำใจง่ำย เพื่อใช้เสริมควำมรู้ทั้งในห้องเรียน

หรือเพื่อเตรียมสอบ

เน้นประเด็นส�ำคัญของเนื้อหำอย่ำงชัดเจนด้วยกรอบข้อสังเกต

(Note) ข้อควรระวัง (Caution) และข้อควรจ�ำ (Remember)

พร้อมภำพประกอบ Inforgraphic เเละตัวอย่ำงประโยค 

ที่ใช้สื่อสำรได้ในชีวิตประจ�ำวัน

แต่ละเล่ม ประกอบด้วย

English for Today Grammar and Usage

ชุด English for Today Grammar and Usage
เสริมพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนและตรงตามหลักสูตร ครบถ้วนเข้าใจง่าย
และครอบคลุมหลักการใช้ภาษาทั้งหลักไวยากรณ์ ค�า วลี ส�านวน

ล�ำดับ รำยกำร ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 English for Today Grammar and Usage 1 มัธยมต้น ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์ อักษร อินสไปร์ 9122063 185

2 English for Today Grammar and Usage 2 มัธยมต้น ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์ อักษร อินสไปร์ 9122064 165

3 English for Today Grammar and Usage 3 มัธยมต้น ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์ อักษร อินสไปร์ 9122065 135

หนังสือเสริมความรู้อิงหลักสูตร : ภาษาต่างประเทศ
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หนังสือเสริมความรู้ทั่วไป พัฒนาทักษะการเรียนรู้

ชุด นิทานอีสปอมตะ 2 ภาษา 
เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน สนุนสนานพร้อมแฝงข้อคิดที่ดี

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 อึ่งอ่างกับวัว ประถมศึกษา Meng Jai ผู้แปล นภัส พัชร์สม ดรีม พับลิซซิ่ง 8422013 35

2 กบจอมเซ่อ ประถมศึกษา Jenny ผู้แปล นภัส พัชร์สม ดรีม พับลิซซิ่ง 8422019 35

3 ไก่ผู้โง่เขลา ประถมศึกษา Jenny ผู้แปล นภัส พัชร์สม ดรีม พับลิซซิ่ง 8422020 35

หนังสือนิทานภาพเทียบสุภาษิต 2 ภาษา 
นิทานสองภาษาแสนสนุก พร้อมสุภาษิตสอนใจเด็ก ๆ  
พร้อมทั้งได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในคราวเดียวกัน

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ไก่โต้งสองพี่น้อง ประถมศึกษา ชัยยุทธ บัวแย้ม ดรีม พับลิซซิ่ง 8022014 70

2 เม่นน้อยกับปู่นักประดิษฐ์ ประถมศึกษา ชัยยุทธ บัวแย้ม ดรีม พับลิซซิ่ง 8022016 70

3 สี่สหายเพื่อนรัก ประถมศึกษา ชัยยุทธ บัวแย้ม ดรีม พับลิซซิ่ง 8022017 70

4 บทเรียนเศรษฐี ประถมศึกษา ชัยยุทธ บัวแย้ม ดรีม พับลิซซิ่ง 8022018 70

หนังสือภาพ 2 ภาษา ชุด ยอดนิทานไทย    
นิทานไทยแสนสนุกในรูปแบบนิทานสองภาษา เพื่อให้เด็ก ๆ  ได้สนุกไปกับเรื่องราวนิทานไทยต่าง ๆ   
พร้อมทั้งได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในคราวเดียวกัน

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 หลวิชัย-คาวี (Honwichai-Khawi) ประถมศึกษา สคราญจิตและคณะ ดรีม พับลิซซิ่ง 8621009 68
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ชุด หนังสือนิทานสองภาษา  
น�าเสนอข้อคิดและคติสอนใจ และมีค�าศัพท์น่ารู้ และเกมลับสมอง ท�าให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและจินตนาการ 
ได้รับความบันเทิงและได้พัฒนาทักษะเชาว์ปัญญาไปพร้อมๆกัน

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 หนังสือ นิทานสองภาษา : กบเลือกนาย ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด  อักษร โกลบอล เอ็ด 9122082 70

2 หนังสือ นิทานสองภาษา : กระต่ายกับเต่า ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด  อักษร โกลบอล เอ็ด 9122083 70

3 หนังสือ นิทานสองภาษา : บ้านของกระรอก ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด  อักษร โกลบอล เอ็ด 9122088 70

4 หนงัสอื นทิานสองภาษา  : แม่ไก่กับไข่ทองค�า ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด  อักษร โกลบอล เอ็ด 9122090 70

5 หนังสือ นิทานสองภาษา : ราชสีห์กับหนู ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด  อักษร โกลบอล เอ็ด 9122091 70

6 หนังสือ นิทานสองภาษา : ลาผู้ถ่อมตน ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด  อักษร โกลบอล เอ็ด 9122092 70

7 หนงัสือ นทิานสองภาษา : หมาป่ากับลูกแพะทัง้เจ็ด ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด  อักษร โกลบอล เอ็ด 9122096 70

8 หนังสือ นิทานสองภาษา : อึ่งอ่างกับวัว ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด  อักษร โกลบอล เอ็ด 9122097 70

9 หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง มดกับตั๊กแตน ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9122066 70

10 หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง กากับนกยูง ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9122067 70

11 หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง ไก่ผู้โง่เขลา ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9122068 70

12 หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง สิงโตกับยุง ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9122070 70

13 หนงัสอื นทิานสองภาษา เร่ือง ค้างคาวเจ้าปัญญา ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9122071 70

14 หนงัสือ นทิานสองภาษา เรือ่ง สุนขัจ้ิงจอกกบันกกระจอก ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9122072 70

15 หนังสือ นิทานสองภาษา เรื่อง สุนัขกับไก่โต้ง ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9122073 70

16 หนังสือ นิทานสองภาษา เรือ่ง นกกระสากบัหมาจิง้จอก ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 9122074 70

ชุด จีซอง เก่งกล้ายอดนักเตะ      
การ์ตูนความรู้ที่สอดแทรกการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 จีซอง เก่งกล้ายอดนักเตะ 1 ประถมศึกษา อากรรษณา คงเหลือ ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8622001 168

2 จีซอง เก่งกล้ายอดนักเตะ 2 ประถมศึกษา อากรรษณา คงเหลือ ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8622002 168

3 จีซอง เก่งกล้ายอดนักเตะ 3 ประถมศึกษา อากรรษณา คงเหลือ ผู้แปล ดรีม พับลิซซิ่ง 8622003 168

 “Oh dear! We will be homeless if all 
the trees are cut down by the woodcutters.”
 The mother squirrel moaned as she 
watched the woodcutters felling the trees 
one by one. She did not know how to stop 
them.
 All the animals began to lose hope. They 
all knew they would lose their homes sooner 
or later.

“ลูกเอย พวกเราจะตองไมมีบานอยูแน ๆ  ถาพวกเขา
พากันตัดตนไมจนไมมีเหลือแบบนี้”

แมกระรอกครํ่าครวญพลางมองดูตนไมที่คอย ๆ  ลมลง
ทีละตนอยางไมรูวาจะทําอยางไร สัตวอื่น ๆ  ตางพากัน
สิ้นหวัง มันรูวาอีกไมนานพวกมันก็จะไมมีบานอีกตอไป

7
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หนังสือเสริมสร้างความรู้รอบตัวด้านภาษาต่างประเทศ
ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมล
ในสถานการณ์ต่าง ๆ

มัธยมศึกษา เศรษฐวิทย์ เคล็ดไทย 8821008 270

2 อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล มัธยมศึกษา เศรษฐวิทย์ เคล็ดไทย 8822011 195

3 ฝกเด็กให้เก่งอังกฤษ (English of kids) มัธยมศึกษา เศรษฐวิทย์ เคล็ดไทย 8822012 195

4 ออกเสียงอังกฤษให้เจง มัธยมศึกษา เศรษฐวิทย์ เคล็ดไทย 8822013 250

5 คัมภีร์การพูดอังกฤษ มัธยมศึกษา เศรษฐวิทย์ เคล็ดไทย 8822027 270

6 ค�าศัพท์และบทสนทนาพื้นฐาน จีน-อังกฤษ-ไทย มัธยมศึกษา
ดร.กรองแก้ว ฉาย

สภาวะธรรม
เคล็ดไทย 8822035 100

7 ศัพท์หมวดจีน-ไทย เรียนเร็ว รู้ไว ใช้ได้จริง (ใหม่) มัธยมศึกษา ภูมิธรรม มัชฌิมภูมิ 8822041 230

8
เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน เล่ม 1 (STANDARD 
WRITTEN ENGLISH)

มัธยมศึกษา ผศ.นารีรัตน์ บุญช่วย แสงดาว 8822054 310

9
เขียนอย่างไร...ได้มาตรฐาน เล่ม 2 (STANDARD 
WRITTEN ENGLISH)

มัธยมศึกษา ผศ.นารีรัตน์ บุญช่วย แสงดาว 8822055 330

10 พูดคล่อง ท่องเกาหลี มัธยมศึกษา ส�านักพิมพ์ GAKKEN อมรินทร 8822061 165

11 เก่งศัพท์กับประโยค HSK เล่ม 1 ระดับ 1-4 มัธยมศึกษา
กองบรรณาธิการส�านัก

พิมพ์ทองเกษม
ทองเกษม 8822077 165

12 เก่งศัพท์กับประโยค HSK เล่ม 2 ระดับ 5 มัธยมศึกษา
กองบรรณาธิการส�านัก

พิมพ์ทองเกษม
ทองเกษม 8822078 255

13 ท่องแดนฟนอินแสนสนุก มัธยมศึกษา
กองบรรณาธิการส�านัก

พิมพ์ทองเกษม
ทองเกษม 8822079 250

หนังสือส�าหรับพัฒนาทักษะการอ่าน Easy Readers 
ชุด นวนิยายคลาสสิกอมตะโลก       

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
Sherlock Holmes : 
The Hound of the Baskerviles

มัธยมศึกษา Sir Arthur Conan Doyle ปันรู้ BP 8022001 78

2 The Merry Adventures Robin Hood มัธยมศึกษา Howard Pyle ปันรู้ BP 8022008 85

3 The Swiss Family Robinson มัธยมศึกษา Johann Wyss ปันรู้ BP 8022009 90

4 Around the World in Eighty Days มัธยมศึกษา Jules Verne ปันรู้ BP 8022002 125

5 The Call of the wild มัธยมศึกษา Jack London ปันรู้ BP 8022007 80

           มั่นใจ สื่อและกระบวนการสอนแบบ                                      
ตรงหลักสูตร สอนง่าย แม้ไม่ใช่ครูเอกอังกฤษ

CEFR (A1)
ONET
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           มั่นใจ สื่อและกระบวนการสอนแบบ                                      
ตรงหลักสูตร สอนง่าย แม้ไม่ใช่ครูเอกอังกฤษ

CEFR (A1)
ONET

ฝึกค�าศัพท์ และบท
สนทนาในชีวิตประจ�าวัน

หัดเขียนตัวอักษร
ฝึกออกเสียงผ่านเรื่องราว

เรียน Phonics
ออกเสียง - ประสมค�าได้

กิจกรรมฝึกความกล้า
สื่อสารภาษาอังกฤษ

แบบฝึก
ไวยากรณ์
ป.1 - 6
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           มั่นใจ สื่อและกระบวนการสอนแบบ                                      
ตรงหลักสูตร สอนง่าย แม้ไม่ใช่ครูเอกอังกฤษ

CEFR (A1)
ONET

ชุดกิจกรรมสร้างทักษะ ฟง พูด + สะสมศัพทใกล้ตัวเด็ก
เสริมพัฒนาการ 5 ด้าน Social Physical Intelligent Creativity Emotion

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

หุ่นมือ พี่ Kenny
เพิ่มความกล้า สร้างความสุข

DVD/ Audio CD/ Class CD
Teacher’s Resource CD
เพลง เกม แนิเมชัน ใบงาน

ประกอบบทเรียน

คู่มือครู

ทบทวนผานบัตรภาพ และโปสเตอร
Picture Flashcards & Posters

Story Cards
บัตรนิทาน มีสคริปให้ครู

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
19

-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
16

-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
22

-1

ขตพระนคร กรุงเท
พฯ 102

00
99

04
02

22
-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
23

-1

ระนคร กรุงเท
พฯ 102

00
99

04
02

23
-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
24

-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
31

-1
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6 Goodnight!

Story Card 1

Tapescript

Mummy: Switch off the telly, (point to TV)
Storyteller: ... says Mummy. (point to Mummy)
Mummy: Switch off the light. (point to lamp) Jump into bed, say Goodnight! (point to bed and mime yawning)

Happy Hearts 2 ©Express Publishing   ©Aksorn Global Ed. Co., Ltd.   

HH2_Storycards UNIT 6 EDIT.qxp_Layout 1  2/11/2558 BE  19:21  Page 52

สอนงาย เรียนสนกุ
บทเพลง กลอน นิทาน + กิจกรรมทบทวนท้ายบท

Audio CD & Multimedia DVDPupil’s Book เพิ่มแบบฝกท้ายบทBig Book นิทานภาพ และเนื้อเพลง

HR1_Pupil_1-3.qxp_Layout 1  5/12/2558 BE  18:11  Page 6
HR1_Pupil_1-3.qxp_Layout 1  5/12/2558 BE  18:11  Page 7

HR1_Pupil_1-3.qxp_Layout 1  5/12/2558 BE  18:11  Page 5

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

ชดุผูชวย
ครู

สื่อประจําตัวนักเรียน
สะดวกตอการเก็บสะสมแฟมผลงานนักเรียน
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           มั่นใจ สื่อและกระบวนการสอนแบบ                                      
ตรงหลักสูตร สอนง่าย แม้ไม่ใช่ครูเอกอังกฤษ

CEFR (A1)
ONET

ชุด Happy Hearts       
สร้างเจตคติที่ดีสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข เน้นความสนุกสนาน และรักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

ชุด Happy Hearts สื่อประจ�ำห้องเรียน (3 ระดับ)

1 ชุด Happy Hearts ระดับ 1 ประถมต้น
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9002075 5,750

2 ชุด Happy Hearts ระดับ 2 ประถมต้น
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9002076 6,150

3 ชุด Happy Hearts ระดับ 3 ประถมต้น
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9002077 6,150

ชุด Happy Hearts สื่อเพิ่มเติมส�ำหรับครู (3 ระดับ)

4 Happy Hearts 1 : คู่มือครู ประถมต้น
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9142004 500

5 Happy Hearts 2 : คู่มือครู ประถมต้น
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9242004 500

6 Happy Hearts 3 : คู่มือครู ประถมต้น
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9342004 500

ชุด Happy Rhymes
สนุกสนานเพลิดเพลินกับภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารผ่านบทเพลงที่ไพเราะและคุ้นเคย

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

ชุด Happy Rhymes สื่อประจ�ำห้องเรียน (3 ระดับ)

1 ชุด Happy Rhymes ระดับ 1 ปฐมวัย-ป.3
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9002069 1,770

2 ชุด Happy Rhymes ระดับ 2 ปฐมวัย-ป.3
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9002070 1,770

3 ชุด Happy Rhymes ระดับ 3 ปฐมวัย-ป.3
Janny Dooley
Virginia Evans อักษร อินสไปร์ 9002071 1,770

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
17

-1

จัดจำจำจ หน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำจำจ กดั 142 ซอยแ

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
27

-1

คร กรุงเท
พฯ 102

00
99

04
02

27
-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
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-1

พระนคร กรุงเท
พฯ 102

00
99

04
02

26
-1

จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
25

-1จัดจำหน่ายโดย บริษัท
อักษร อนิสไปร์ จำกดั 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเท

พฯ 102
00

99
04

02
32

-1

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ฝึกความกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3

สอนง่าย เรียนสนุก
บทเพลง กลอน นิทาน + กิจกรรมทบทวนท้ายบท
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พิเศษ Digi Material
กิจกรรม เรียน ซ้ำ ทวน

เพลง และเกมกว่า 10 แบบ

ทุกสื่อ และคู่มือครู
เชื่อมโยงด้วยสีอย่างเป็นระบบ

ชุด สื่อประจำตัวนักเรียน

ชุด สื่อประจำตัวห้องเรียน

ªØ´ Phonics Focus : ALPHABET A to Z ªØ´ Phonics Focus : VOwEL AEIOU

คู่มือกิจกรรมใช้ง่าย สามารถสอนตามได้ 
พร้อมแบบประเมินท้ายกิจกรรม
กิจกรรม Active Learning หลากหลาย
สื่อดิจิทัล เสียงเจ้าของภาษา
ตรงหลักสูตรแกนกลาง ‘51 
ตามกรอบ CEFR (ระดับ A1)

สื่อกิจกรรมการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ Phonics

106
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ชุด Phonics Focus
เรียนรู้การออกเสียงแบบ Phoics ที่สอนง่าย สื่อสารภาษาอังกฤษได้จริง
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

ชุด Phonics Focus  สื่อประจ�ำห้องเรียน (2 ระดับ)

1 ชุด Phonics Focus : ALPHABET A to Z ประถมศึกษา อนุชา แข่งขัน อักษร อินสไปร์ 9022005 2,900

2 ชุด Phonics Focus : VOWEL AEIOU ประถมศึกษา อนุชา แข่งขัน อักษร อินสไปร์ 9022004 2,900

ชุด Phonics Focus  สื่อประจ�ำตัวนักเรียน (2 ระดับ)

3 หนังสือ A to Z PHONICS ALPHABET ประถมศึกษา อนุชา แข่งขัน อักษร อินสไปร์ 9122106 120

4 หนังสือ A to Z PHONICS WORD ประถมศึกษา อนุชา แข่งขัน อักษร อินสไปร์ 9122107 120

5 หนังสือ A to Z PHONICS READER ประถมศึกษา อนุชา แข่งขัน อักษร อินสไปร์ 9122108 120

6 หนังสือ AEIOU PHONICS ประถมศึกษา อนุชา แข่งขัน อักษร อินสไปร์ 9122098 180

7 หนังสือ AEIOU PHONICS READER ประถมศึกษา อนุชา แข่งขัน อักษร อินสไปร์ 9122099 180

ชุดกิจกรรมการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษแบบ Phonics

ระดับ 1 : Alphabet Letters ระดับ 2 : Consonants and Vowels
Sticker
Book

Play Book

ฝกเขียนคัดลายมือ เรียนรู้ผานนิทาน เกม สมุดสติกเกอร เรียนออกเสียงคํา ประโยคผาน นิทาน เพลง แอนิเมชัน

เรียนรู้และฝกเขียน ตัวอักษร (Alphabet Letters)
ออกเสียง Phonics แมนยํามากขึ้น ตามรูปปากเจ้าของภาษา

ได้ผลดีเยี่ยม กับครูและนักเรียนประเทศเกาหลีใต้
ที่มีปญหาการออกเสียงไมชัดและขาดความมั่นใจ

เขียนได้ ออกเสียงชัด
ด้วยการสอนผ่านเรื่องราว

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

พิเศษ Digi Material
กิจกรรม เรียน ซ้ำ ทวน

เพลง และเกมกว่า 10 แบบ

ทุกสื่อ และคู่มือครู
เชื่อมโยงด้วยสีอย่างเป็นระบบ

ชุด สื่อประจำตัวนักเรียน

ชุด สื่อประจำตัวห้องเรียน

ªØ´ Phonics Focus : ALPHABET A to Z ªØ´ Phonics Focus : VOwEL AEIOU

คู่มือกิจกรรมใช้ง่าย สามารถสอนตามได้ 
พร้อมแบบประเมินท้ายกิจกรรม
กิจกรรม Active Learning หลากหลาย
สื่อดิจิทัล เสียงเจ้าของภาษา
ตรงหลักสูตรแกนกลาง ‘51 
ตามกรอบ CEFR (ระดับ A1)
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               รายการหนังสือและแบบฝกฯ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ชุด Letters’ World
เรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด 
เน้นการฝึกออกเสียง Phonics ให้ถูกต้องตามหลักเจ้าของภาษา
ชื่อผู้แต่ง : Tun Tun Publishing

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 ชุด Letters’ World ระดับ 1 Alphabet Letters 
(Big Set: ขายยกชุด) (สื่อประจ�าห้องเรียน) 

ประถมต้น
Tun Tun

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002081 22,200

ชุด Letters’ World ระดับ 1 : 1-1 Hello, Letters!     2,300

ชุด Letters’ World ระดับ 1 : 1-2 Hello, Letters!     2,300

Letters’ World 1 : 1-3 Letters A, B, C     2,200

Letters’ World 1 : 1-4 Letters D, E, F     2,200

Letters’ World 1 : 1-5 Letters G, H, I     2,200

Letters’ World 1 : 1-6 Letters J, K, L     2,200

Letters’ World 1 : 1-7 Letters M, N, O     2,200

Letters’ World 1 : 1-8 Letters P, Q, R     2,200

Letters’ World 1 : 1-9 Lettters S, T, U, V     2,200

Letters’ World 1 : 1-10 Letters W, X, Y, Z     2,200

2 ชุด Letters’ World ระดับ 1 : Hello, Letters! 
(สื่อประจ�าห้องเรียน) 

ประถมต้น
Tun Tun

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002085 4,600

Letters’ World 1 : 1-1 Hello, Letters!     2,300

Letters’ World 1 : 1-2 Hello, Letters!     2,300

คู่มือครู Letters’ World ระดับ 1

3 Letters' World 1 : คู่มือครู (1) เล่ม 1-1 ถึง 1-5 ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9142005 500

4 Letters' World 1 : คู่มอืคร ู(2) เล่ม 1-6 ถงึ 1-10 ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9142006 500

CD คู่มือครู Letters’ World ระดับ 1

5 Letters' World 1 : CD คูม่อืครู 1-1 Hello Letters! ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182055 400

6 Letters' World 1 : CD คู่มือครู 1-2 Hello Letters! ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182056 400

7 Letters' World 1 : CD คู่มือครู 1-3 Letter A, B, C ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182057 400

8 Letters' World 1 : CD คู่มือครู 1-4 Letter D, E, F ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182058 400

9 Letters' World 1 : CD คู่มือครู 1-5 Letter G, H, I ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182059 400

10 Letters' World 1 : CD คู่มือครู 1-6 Letter J, K, L ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182060 400

11 Letters' World 1 : CD คูม่อืครู 1-7 Letter M, N, O ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182061 400

12 Letters' World 1 : CD คู่มือครู 1-8 Letter P, Q, R ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182062 400

13 Letters' World 1 : CD คูมื่อคร ู1-9 Lettter S, T, U, V ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182063 400

14 Letters' World 1 : CD คูม่อืคร ู1-10 Letter W, X, Y, Z ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182064 400

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน

เขียนได้ ออกเสียงชัด
ด้วยการสอนผ่านเรื่องราว

ได้ผลดีเยี่ยม
กับห้องเรียนเกาหลีใต้มาแล้ว
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

15
ชดุ Letters' World ระดบั 2 Consonants and Vowels 
(Big Set: ขายยกชดุ) (สือ่ประจ�าห้องเรยีน)

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002082 22,000

Letters' World 2 : 2-1 Consonants B, C, D, F    2,200

 แถมฟรี! CD ของแถม 

ชุด  Consonants และ 

ชุด Vowels : แผนกำรสอนภำษำองักฤษ 40 ช่ัวโมง
(รหัสสินค้า 9182076 และ 9182077)

Letters' World 2 : 2-2 Consonants G, H, J, K    2,200

Letters' World 2 : 2-3 Consonants L, M, N, P    2,200

Letters' World 2 : 2-4 Consonants Q, R, S, T    2,200

Letters' World 2 : 2-5 Consonants V, W, X, Y, Z    2,200

Letters' World 2 : 2-6 Short A (a-, -an, -ap, -at)    2,200

Letters' World 2 : 2-7 Short E (e-, -ed, -en, -et)    2,200

Letters' World 2 : 2-8 Short I (i-, -ig, -in, -ing)    2,200

Letters' World 2 : 2-9 Short O (o-, -og, -ot, -ock)    2,200

Letters' World 2 : 2-10 Short U (u-, -ug, -un, -ut)    2,200

16
ชดุ Letters' World ระดับ 2 : Consonants 
(ขายยกชดุ) (สือ่ประจ�าห้องเรยีน)

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002094 11,000

Letters' World 2 : 2-1 Consonants B, C, D, F    2,200
แถมฟรี! CD ของแถม 

ชดุ  Consonants : แผนกำรสอนภำษำองักฤษ 40 ชัว่โมง
(รหัสสินค้า 9182076)

Letters' World 2 : 2-2 Consonants G, H, J, K    2,200
Letters' World 2 : 2-3 Consonants L, M, N, P    2,200
Letters' World 2 : 2-4 Consonants Q, R, S, T    2,200
Letters' World 2 : 2-5 Consonants V, W, X, Y, Z    2,200

17
ชดุ Letters' World ระดับ 2 : Vowels
(ขายยกชดุ) (สือ่ประจ�าห้องเรยีน)

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002095 11,000

Letters' World 2 : 2-6 Short A (a-, -an, -ap, -at)    2,200
แถมฟรี! CD ของแถม 

ชุด  Vowels : แผนกำรสอนภำษำองักฤษ 40 ช่ัวโมง
(รหัสสินค้า 9182077)

Letters' World 2 : 2-7 Short E (e-, -ed, -en, -et)    2,200
Letters' World 2 : 2-8 Short I (i-, -ig, -in, -ing)    2,200
Letters' World 2 : 2-9 Short O (o-, -og, -ot, -ock)    2,200
Letters' World 2 : 2-10 Short U (u-, -ug, -un, -ut)    2,200

คู่มือครู Letters’ World ระดับ 2

18 Letters' World 2 : คู่มือครู (3) เล่ม 2-1 ถึง 2-5 ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9242005 500

19 Letters' World 2 : คู่มือครู (4) เล่ม 2-6 ถึง 2-10 ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9242006 500

CD คู่มือครู Letters’ World ระดับ 2

20
Letters' World 2 : 
CD คู่มือครู 2-1 Consonants B, C, D, F

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282031 400

21
Letters' World 2 : 
CD คู่มือครู 2-2 Consonants G, H, J, K

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282032 400

22
Letters' World 2 : 
CD คู่มือครู 2-3 Consonants L, M, N, P

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282033 400

23
Letters' World 2 : CD  
คู่มือครู 2-4 Consonants Q, R, S ,T

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282034 400

24
Letters' World 2 : CD  
คู่มือครู 2-5 Consonants V, W, X, Y, Z

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282035 400

25
Letters' World 2 :
CD คู่มือครู 2-6 Short A (a-, -an, -ap, -at)

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282036 400

26
Letters' World 2 : 
CD คู่มือครู 2-7 Short E (e-, -ed, -en, -et)

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282037 400

27
Letters' World 2 : 
CD คู่มือครู 2-8 Short I (i-, -ig, -in, -ing)

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282038 400

28
Letters' World 2 : 
CDคู่มือครู 2-9 Short O (o-, -og, -ot, -ock)

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282039 400

29
Letters' World 2 : 
CD คู่มือครู 2-10 Short U (u-, -ug, -un, -ut)

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9282040 400
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ได้ผลดีเยี่ยม กับครูและนักเรียนประเทศเกาหลีใต้
ที่มีปญหาการออกเสียงไมชัดและขาดความมั่นใจ

ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองคุณภำพ
โดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพสื่อกำรสอนภำษำอังกฤษ

คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

เรียนรู้ค�าศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจ�าวัน
บูรณาการทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
สื่อและกิจกรรมหลากหลาย

Play Book

Cut out

Flash Cards

Multimedia CD

Big Book
& Story Book

ชุดเพ�่อน
ส�งเสร�มพัฒนาการด�านสังคม

การอยู�ร�วมกับผู�อื่น

Really, really Ready!

Even’s First Day

Easy with Friends

A New Friend,Ben

ชุดธรรมชาติรอบตัว
บูรณาการความรู�ว�ทยาศาสตร�
ผ�านเร�่องราวธรรมชาติรอบตัว

Fly, Butterfly, Fly!

The Magic Caterpillar

Katie and the tree

Fantasic Sea Animals

ชุดสถานที่ใกล�ตัว
สนุกสนานกับการท�องเที่ยว ผจยภัย และ

เร�่องราวที่เกิดข�้นในสถานที่ต�างๆ

Happy Vacation

Market Day

Summer Dream

Play Safe!

Big Book + ส�่อดิจ�ตัล อัดแน�นกิจกรรมช�วยการสอน

ร�อง

เล�น

เต�น

เล�น

แอนิเมชัน

Level 1
à¹Œ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇÃÍºµÑÇ
à¾×èÍ¹áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹

Level 2
à¹Œ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇà¡ÕèÂÇ¡ÑººØ¤¤Å
áÅÐÊ¶Ò¹·ÕèÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Level 3
à¹Œ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇà¡ÕèÂÇ¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ

áÅÐÊÔè§µ‹Ò§æ ÃÍºµÑÇàÃÒ

แนะนํา ชุด Growing Up Starter

เรียนรู้ค�าศัพท์ และบทสนทนา
ในชีวิตประจ�าวันผ่านเรื่องราว

ชุด Growing Up Starter 
ส�าหรับครูใช้จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านนิทาน 
พร้อมมัลติมีเดียซีดี (เกม เพลง แอนิเมชั่น) มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Growing Up ชุดเพื่อน ประถมศึกษา Tun Tun Publishing อักษร อินสไปร์ 9082016 1,600

2 Growing Up ชุดธรรมชาติรอบตัว ประถมศึกษา Tun Tun Publishing อักษร อินสไปร์ 9082017 1,600

3 Growing Up ชุดสถานที่ใกล้ตัว ประถมศึกษา Tun Tun Publishing อักษร อินสไปร์ 9082019 1,600
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ชุด Growing Up
เรียนรู้ค�าศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจ�าวัน 
ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านสื่อที่หลากหลาย
ชื่อผู้แต่ง : Tun Tun Publishing

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

Growing Up ระดับ 1 (10 เรื่อง) (สื่อประจ�ำห้องเรียน)

1 Growing Up 1 : 1-1 Really, Really Ready! ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002001 2,250

2 Growing Up 1 : 1-2 Fly, Butterfly, Fly! ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002002 2,250

3 Growing Up 1 : 1-3 Give Me My Doll Back! ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002003 2,250

4 Growing Up 1 : 1-4 I Like Vegetables! ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002004 2,250

5 Growing Up 1 : 1-5 Happy Vacation ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002005 2,250

6 Growing Up 1 : 1-6 Kindergarten Bus ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002006 2,250

7 Growing Up 1 : 1-7 Fun at the Library ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002007 2,250

8 Growing Up 1 : 1-8 A Red Leaf ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002008 2,250

9 Growing Up 1 : 1-9 Snow Dance ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002009 2,250

10 Growing Up 1 : 1-10 Easy with Friends ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002010 2,250

Growing Up ระดับ 1

11 Growing Up 1 : คู่มือครู (1) เล่ม 1-1 ถึง 1-5 ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9142001 500

12 Growing Up 1 : คู่มือครู (2) เล่ม 1-6 ถึง 1-10 ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9142002 500

CD คู่มือครู Growing Up ระดับ 1

13
Growing Up 1 : CD คูม่อืคร ู1-1 Really, Really 
Ready!

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182025 400

14 Growing Up 1 : CD คู่มือครู 1-2 Fly, Butterfly, Fly! ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182026 400

15
Growing Up 1 : CD คู่มอืคร ู1-3 Give Me My Doll 
Back!

ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182027 400

16 Growing Up 1 : CD คู่มือครู 1-4 I Like Vegetables! ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182028 400

17 Growing Up 1 : CD คู่มือครู 1-5 Happy Vacation ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182029 400

18 Growing Up 1 : CD คู่มือครู 1-6 Kindergarten Bus ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182030 400

19 Growing Up 1 : CD คูม่อืครู 1-7 Fun at the Library ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182031 400

20 Growing Up 1 : CD คู่มือครู 1-8 A Red Leaf ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182032 400

21 Growing Up 1 : CD คู่มือครู 1-9 Snow Dance ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182033 400

22 Growing Up 1 : CD คูม่อืครู 1-10 Easy with Friends ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9182034 400

ได้ผลดีเยี่ยม
กับห้องเรียนเกาหลีใต้มาแล้ว

ฝึกค�าศัพท์ และบทสนทนาในชีวิตประจ�าวันผ่านเรื่องราว

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม
เพียงสแกน
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

Growing Up ระดับ 2 (10 เรื่อง) (สื่อประจ�ำห้องเรียน)

23 Growing Up 2 : 2-1 Evan's First Day ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002011 2,250

24 Growing Up 2 : 2-2 Katie and the Tree ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002012 2,250

25 Growing Up 2 : 2-3 Show and Tell ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002013 2,250

26 Growing Up 2 : 2-4 Who Can Help? ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002014 2,250

27 Growing Up 2 : 2-5 Summer Dream ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002015 2,250

28 Growing Up 2 : 2-6 Going Home ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002016 2,250

29 Growing Up 2 : 2-7 Apartments and Igloos ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002017 2,250

30 Growing Up 2 : 2-8 The Ugly Toy ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002018 2,250

31 Growing Up 2 : 2-9 Don't Catch Colds ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002019 2,250

32 Growing Up 2 : 2-10 Dear Teacher ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9002020 2,250

คู่มือครู Growing Up ระดับ 2

33 Growing Up 2 : คู่มือครู (3) เล่ม 2-1 ถึง 2-5 ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9242001 500

34 Growing Up 2 : คู่มือครู (4) เล่ม 2-6 ถึง 2-10 ประถมต้น
Tun Tun 

Publishing อักษร อินสไปร์ 9242002 500

CD คู่มือครู Growing Up ระดับ 2

35 Growing Up 2 : CD คู่มือครู 2-1 Evan's First Day ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282001 400

36 Growing Up 2 : CD คูม่อืครู 2-2 Katie and the Tree ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282002 400

37 Growing Up 2 : CD คู่มือครู 2-3 Show and Tell ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282003 400

38 Growing Up 2 : CD คู่มือครู 2-4 Who Can Help? ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282004 400

39 Growing Up 2 : CD คู่มือครู 2-5 Summer Dream ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282005 400

40 Growing Up 2 : CD คู่มือครู 2-6 Going Home ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282006 400

41
Growing Up 2 : CD คู่มือครู 2-7 Apartments 
and Igloos

ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282007 400

42 Growing Up 2 : CD คู่มือครู 2-8 The Ugly Toy ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282008 400

43 Growing Up 2 : CD คูม่อืครู 2-9 Don't Catch Colds ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282009 400

44 Growing Up 2 : CD คู่มือครู 2-10 Dear Teacher ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9282010 400

Growing Up ระดับ 3 (10 เรื่อง) (สื่อประจ�ำห้องเรียน)

45 Growing Up 3 : 3-1 A New Friend, Ben ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002021 2,250

46 Growing Up 3 : 3-2 The Magic Caterpillar ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002022 2,250

47 Growing Up 3 : 3-3 Market Day ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002023 2,250

48 Growing Up 3 : 3-4 Play Safe! ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002024 2,250

49 Growing Up 3 : 3-5 Fantastic Sea Animals ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002025 2,250

50 Growing Up 3 : 3-6 No More Tired Feet ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002026 2,250
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ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

51 Growing Up 3 : 3-7 Stuck in a Tree ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002027 2,250

52 Growing Up 3 : 3-8 Blackout ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002028 2,250

53 Growing Up 3 : 3-9 Winter Walk ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002029 2,250

54 Growing Up 3 : 3-10 My Shadow ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9002030 2,250

คู่มือครู Growing Up ระดับ 3

55 Growing Up 3 : คู่มือครู (5) เล่ม 3-1 ถึง 3-5 ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9342001 500

56 Growing Up 3 : คู่มือครู (6) เล่ม 3-6 ถึง 3-10 ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9342002 500

CD คู่มือครู Growing Up ระดับ 3

57 Growing Up 3 : CD คูม่อืคร ู3-1 A New Friend, Ben ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382001 400

58
Growing Up 3 : CD คู่มือครู 3-2 The Magic 
Caterpillar

ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382002 400

59 Growing Up 3 : CD คู่มือครู 3-3 Market Day ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382003 400

60 Growing Up 3 : CD คู่มือครู 3-4 Play Safe! ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382004 400

61
Growing Up 3 : CD คู่มือครู 3-5 Fantastic Sea 
Animals

ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382005 400

62 Growing Up 3 : CD คู่มือคร ู3-6 No More Tired Feet ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382006 400

63 Growing Up 3 : CD คู่มือครู 3-7 Stuck in a Tree ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382007 400

64 Growing Up 3 : CD คู่มือครู 3-8 Blackout ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382008 400

65 Growing Up 3 : CD คู่มือครู 3-9 Winter Walk ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382009 400

66 Growing Up 3 : CD คู่มือครู 3-10 My Shadow ประถมต้น Tun Tun 
Publishing อักษร อินสไปร์ 9382010 400

ระดับ 1 : Alphabet Letters
(เรียนตัวอักษร)

ระดับ 2 : Consonants and Vowels
(เรียนพยัญชนะและสระ)
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ชุด AUDIO-CD Plearn Songs       
เด็ก ๆ  จะเพลิดเพลินจากบทเพลงและช่วยให้การเรียนรู้สนุกสนาน 
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรวมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 AUDIO-CD Plearn Songs 1 ปฐมวัย อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182023 200

2 AUDIO-CD Plearn Songs 2 ปฐมวัย อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182024 200

ชุด เรียนรู้ครื้นเครงเพลงภาษาอังกฤษ      

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ง่ายต่อการจดจ�าผ่านบทเพลงที่สนุกสนาน 
และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เปนอย่างดี

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 CD-ROM เรียนรู้ครื้นเครง เพลงภาษาอังกฤษ แผ่น 1 ปฐมวัย อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182017 300

2 CD-ROM เรียนรู้ครื้นเครง เพลงภาษาอังกฤษ แผ่น 2 ปฐมวัย อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182018 300

3 CD-ROM เรียนรู้ครื้นเครง เพลงภาษาอังกฤษ แผ่น 3 ปฐมวัย อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182019 300

4 AUDIO-CD เรยีนรูค้รืน้เครง เพลงภาษาองักฤษ แผ่น 1 ปฐมวัย อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182020 200

5 AUDIO-CD เรยีนรูค้รืน้เครง เพลงภาษาองักฤษ แผ่น 2 ปฐมวัย อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182021 200

6 AUDIO-CD เรยีนรูค้รืน้เครง เพลงภาษาองักฤษ แผ่น 3 ปฐมวัย อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182022 200

เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยี

สื่อส�าหรับห้องสมุดดิจิทัล
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ชุด CD-ROM เกมหมอนหรรษา
ท้าทายความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ      

เกมเพื่อการศึกษาที่ชวนฝึกฝน และทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ผ่านทางการแข่งขันตีหมอนสุดมันส์

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาอังกฤษ ป.1

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7162001 400

2
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาอังกฤษ ป.2

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7262001 400

3
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาอังกฤษ ป.3

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7362001 400

4
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาองักฤษ ป.4

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7462001 400

5
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาองักฤษ ป.5

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7562001 400

6
CD-ROM เกมหมอนหรรษาท้าทายความรู้ 
ภาษาองักฤษ ป.6

ประถมศึกษา อักษร อินสไปร์ อักษร อินสไปร์ 7662001 400

ชุด CD-ROM นิทานสองภาษา : 
ชุดรักการอ่านกับลุงฮูก   

ฝึกฝนการใช้ภาษา ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในรูปแบบ CD-ROM 2 ภาษา

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดบัชัน้ ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหัสสินค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 CD-ROM นิทานสองภาษา : กบเลือกนาย ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182080 400

2 CD-ROM นิทานสองภาษา : กระต่ายกับเต่า ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182002 400

3 CD-ROM นิทานสองภาษา : กากับนกยูง ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182082 400

4 CD-ROM นิทานสองภาษา : ไก่ผู้โง่เขลา ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182004 400

5 CD-ROM นิทานสองภาษา : ค้างคาวเจ้าปัญญา ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182084 400

6 CD-ROM นิทานสองภาษา : นกกระสากับหมาจิ้งจอก ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182006 400

7 CD-ROM นิทานสองภาษา : บ้านของกระรอก ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182007 400

8 CD-ROM นิทานสองภาษา : มดกับตั๊กแตน ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182008 400

9 CD-ROM นิทานสองภาษา : แม่ไก่กับไข่ทองค�า ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182009 400

10 CD-ROM นิทานสองภาษา : ราชสีห์กับหนู ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182010 400

11 CD-ROM นิทานสองภาษา : ลาผู้ถ่อมตน ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182011 400

12 CD-ROM นิทานสองภาษา : สิงโตกับยุง ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182012 400

13 CD-ROM นิทานสองภาษา : สุนัขกับไก่โต้ง ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182013 400

14 CD-ROM นทิานสองภาษา : สุนขัจิง้จอกกบันกกระจอก ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182014 400

15 CD-ROM นิทานสองภาษา : หมาป่ากับลูกแพะทั้งเจ็ด ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182015 400

16 CD-ROM นิทานสองภาษา : อึ่งอ่างกับวัว ประถมศึกษา อักษร โกลบอล เอ็ด อักษร อินสไปร์ 9182016 400
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Active Reader 
ชุด ยอดนิทานของโลก นิทานภาพ 2 ภาษา     

เสริมทักษะการอ่าน เพิ่มเติมความรู้ 
ด้วยค�าศัพท์ภาษาอังกฤษจากสุดยอดนิทานอมตะของโลก

ล�ำดับ ชื่อสินค้ำ ระดับชั้น ผู้แต่ง/ผู้แปล ส�ำนักพิมพ์ รหสัสนิค้ำ รำคำ จ�ำนวน รวมเงิน

1 Active Reader สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072024 500

2 Active Reader เจ้าหญิงหงส์ขาว ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072025 500

3 Active Reader หนูน้อยกับเสือเจ้าเล่ห์ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072026 500

4 Active Reader เงือกน้อยผู้อาภัพ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072027 500

5 Active Reader หนูน้อยหมวกแดง ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072028 500

6 Active Reader พิน็อคคิโอ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072029 500

7 Active Reader ถั่ววิเศษกับกลิ่นหอม ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072030 500

8 Active Reader หนูน้อยธัมเบลินา ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072031 500

9 Active Reader เจ้าหญิงนิทรา ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072032 500

10 Active Reader เจ้าชายกบ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072033 500

11 Active Reader ลูกเปดขี้เหร่ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072035 500

12 Active Reader ลูกหมูสามตัว ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072036 500

13 Active Reader จอมวานรยอดอิทธิฤทธิ์ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072037 500

14 Active Reader อาลีบาบากับโจรสี่สิบคน ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072038 500

15 Active Reader เจ้าชายกับขอทาน ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072039 500

16 Active Reader ซินเดอเรลลา ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072040 500

17 Active Reader จักรพรรดิผู้โง่เขลา ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072041 500

18 Active Reader เด็กหญิงไม้ขีดไฟ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072042 500

19 Active Reader อลิศในแดนมหัศจรรย์ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072043 500

20 Active Reader เจ้าชายหงส์ขาวทั้งหก ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072044 500

21 Active Reader ปเตอร์แพน ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072045 500

22 Active Reader สามทหารเสือ ประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ เพลย์เอเบิล 7072046 500

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

เจ้าหญิงนิทราเจ้าหญิงนิทรา
Sleeping BeautySleeping Beauty

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ปีเตอร์แพน
ในดินแดนมหัศจรรย์

Peter Pan

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

อลิซผจญภัย
ในแดนมหัศจรรย์
Alice in Wonderland

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ลูกหมูสามตัวลูกหมูสามตัว
The Three Little PigsThe Three Little Pigs

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ชุด ยอดนิทานของโลก

ซินเดอเรลลา
สาวน้อยรองเท้าแก้ว

Cinderella



ผู้นำการออกแบบนวัตกรรมสื่อ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
พัฒนาทักษะอย่างมีศักยภาพตามช่วงวัย
เพิ่มองค์ความรู้และกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงของผู้เรียน

อักษร อินสไปร์
Active Learning

ออกแบบสื่อและ
แหล่งเรียนรู้

อำนวยความสะดวก
ให้กับครู

คิดค้นนวัตกรรม
และกระบวนการเรียนรู้

ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน

1

2

3

4

คิดค้นนวัตกรรม
และกระบวนการเรียนรู้

ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน

ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้

และกระบวนการคิด
ขั้นสูงได้ด้วยตนเอง

ผู้เรียน
มีส่วนร่วม

ผู้เรียน
ได้ลงมือทำ

สื่อการสอนที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพสื่อการสอนภาษาอังกฤษ
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“ไม�ใช�แค�ส�่อ เราคือกระบวนการสอน”
ออกแบบบนความเข�าใจครูและเด็ก
เพ��มเวลาเร�ยนรู�อังกฤษ 200 ชั่วโมง 

ส�่อต�องหลากหลาย กิจกรรมต�องตอบโจทย�การเร�ยนรู� 

เน�นส�่อสารภาษาอังกฤษได�จร�ง 
ตรงหลักสูตรแกนกลาง’51 (ฉบับปรับปรุง’60) ตามกรอบ CEFR (A1)

กิจกรรมหลากหลาย “คูมือใชงานงาย” หัวใจ Phonics Focus

การเร�ยนแบบ Active Learning ตองสะดุดเพราะ

“ข�้อาย กลัวผิด ไมกลานำไปใชจร�ง”

แกไขไดดวยชุดกิจกรรม และสื่อสรางสรรค

ที่ประสบความสำเร็จมาแลวในหองเร�ยน

ของประเทศเกาหลีใต

งานว�จัยพบวาคนไทยถนัดการออกเสียงที่ 1 และ 3 พยางค และยิ่งจำไดดีเมื่อคลองจองมีจังหวะ 

เราเฟนคำและกิจกรรมที่ทั้ง ครูและเด็กออกเสียงงาย มั่นใจ กลาใชภาษาอังกฤษจร�ง 

กิจกรรมสรางสรรค : รอง เตน เลนละคร

ฝกความกลา ไดใชภาษาสื่อสารจร�ง

สอนงาย ออกเสียงชัด ดวยไฟลเสียงเจาของภาษาทุกคำ



• อิงหลักสูตร แบงตามกลุมสาระฯ
• สงเสริมนิสัยรักการอาน
• พัฒนาหองสมุด 3 ดี
• หองสมุดมีชีวิต       

บริษัท อักษร อินสไปร จำกัด (AIN)
Tel. 0 2622 2999 Fax. 0 2622 1311-8 
ดาวนโหลดใบสั่งซื้อไดที่ www.aksorn.com

หนังสือหองสมุด
ป 2563

รายการหนังสือห้องสมุด ปี 2563

สงเสริมการอานแบบบูรณาการ
• นำเสนอขอคิดและคติสอนใจ
   พรอมคำศัพทและเกมลับสมอง
• ฝกทักษะการคิดและจินตนาการ

 “Oh dear! We will be homeless if all 

the trees are cut down by the woodcutters.”

 The mother squirrel moaned as she 

watched the woodcutters felling the trees 

one by one. She did not know how to stop 

them.

 All the animals began to lose hope. They 

all knew they would lose their homes sooner 

or later.

าขเกวพาถ  ๆนแูยอนาบีมมไงอตะจารเกวพ ยอเกูล“
”ีนบบแอืลหเีมมไนจมไนตดัตนักาพ งลมล  ๆยอคีทมไนตูดงอมงาลพญวรคาํรคกอระรกมแ นักาพงาต  ๆนือวตัส รไงายอาํทะจาวูรมไงายอนตะลีท ปไอตกีอนาบีมมไะจ็กนัมกวพนานมไกีอาวูรนัม งัวหนิส

7

6

ªØ´  Ë¹Ñ§Ê×Í¹Ô·Ò¹ÊÍ§ÀÒÉÒ

ãËÁ‹Å‹ÒÊØ´

All the animals began to lose hope. They 

all knew they would lose their homes sooner 
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"ไมพลาด

ทุกความเคลื่อนไหว

จากอักษร"
0927954443

Facebook
สั่งซื้อ

สินค้าออนไลน์
สั่งซื้อ ติดต่อฝ่ายขาย

ในพื้นที่
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