


รูจ้กัรู้ใจ แปลน ฟอร์ คิดส์

นทิานช่วยเตมิเต็มความสุขในวัยเยาว์ 

เป็นสื่อสานสายใยรักภายในครอบครัว 

ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

กระตุ้นจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์

อันเป็นพื้นฐานสำาคัญของการเรียนรู้อย่างยั่งยนื

แปลน ฟอร์ คิดส์ จึงพิถีพิถันในการสร้างสรรค์หนังสือและสื่อคุณภาพสำาหรับเด็ก

และครอบครัว พร้อมทั้งมุ่งมั่นปรับปรุงผลงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดของ

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยมี

คณาจารย์ นักการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก เป็นผู้ให้คำาปรึกษา

อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กทั้ง 3 ช่วงวัย ตั้งแต่

วัยแรกเกิด - 3 ปี วัย 4 - 6 ปี และวัย 7 - 12 ปี พร้อมจัดแบ่งหมวดหมู่หนังสือโดยอิงกับ

การจัดกิจกรรมประจำาวันตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองเลือกสรร

ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและเติบโตสมวัย

นอกจากนี้ แปลน ฟอร์ คิดส์ ยังได้ขยายขอบเขตของงานบริการด้านกิจกรรม 

สิ่งพิมพ์พิเศษ ห้องสมุดเคลื่อนที่ เครื่องเล่นสนาม ละครเวที แอพพลิเคชั่น และ

สินค้าเครื่องเขียน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อันหลากหลายของเด็กทุกวัย

และสามารถรองรับทุกความต้องการของผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์

สำาหรับเด็กได้อย่างครบครัน



ร้านหนังสือ KIDS’ paradise
จำาหน่ายหนังสือและสื่อ

เสริมพัฒนาการสำาหรับเด็ก

จากหลากหลายสำานักพิมพ์

สินค้าสำาหรับเด็ก เครื่องเขียน ของเล่น 

ของที่ระลึก สร้างสรรค์ผ่านตัวละคร

สุดน่ารักจากแก๊งไดโนป่วน

สินค้าสำาหรับเด็ก เครื่องเขียน ของเล่น 

ของที่ระลึก สร้างสรรค์ผ่านตัวละคร

สุดน่ารักจากกุ๋งกิ๋ง

สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์
หนังสือภาพ นิทาน สารคดี 

สำาหรับเด็กแรกเกิด – 12 ปี

สำานักพิมพ์ แฮปปี้ แฟมิลี่
หนังสือกิจกรรมสร้างสรรค์ ดนตรี

จิตวิทยาการเลี้ยงดู สำาหรับพ่อแม่

สำานักพิมพ์ สานอักษร
นิทานส่งเสริมจินตนาการและ

บูรณาการสู่วิถีชีวิต สร้างสรรค์โดย

มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงการนิทานเพื่อนรัก
หนังสือนิทานรายเดือนสำาหรับ

เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้

เด็กรักการอ่านและปลูกฝัง

ศีลธรรมอันดีงาม

กิจกรรมและสิ่งพิมพ์พิเศษ
รับออกแบบงานและจัดกิจกรรม

สำาหรับเด็กและครอบครัว

รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อ-สิ่งพิมพ์

เพื่อการพัฒนาเด็ก

โครงการ KIDS’ WORLD
รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม 

ห้องนันทนาการ มุมกิจกรรมเสรี  

และห้องสมุดเคลื่อนที่แก่หน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน

สำานักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
หนังสือนิทานภาพ สื่อ 

และแบบฝึกเสริมทักษะ

สำาหรับเด็กแรกเกิด – 12 ปี

สำานักพิมพ์ แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง
คู่มือและสื่อการสอนแบบ

บูรณาการ ครอบคลุมทุกหน่วย

การเรียนรู้ สำาหรับคุณครู

4   เรื่องใหม่เล่มใหม่
 

8  หนังสือสำาหรับเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปี

   สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส ์
  สำานักพิมพ์ เฮลโลคิดส ์

25  หนังสือสำาหรับเด็กวัย 4 ปีขึ้นไป

  สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส ์
  สำานักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
  สำานักพิมพ์ สานอักษร 

 94 หนังสือสำาหรับเด็กวัย 7 ปีขึ้นไป

  สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์
  

 97 หนังสือสำาหรับคุณครูปฐมวัยและประถมศึกษา

  สำานักพิมพ์ แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง 
  

 หนังสือสำาหรับพ่อแม่ คุณครู และผู้ดูแลเด็ก

  สำานักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
  
  สำานักพิมพ์ แฮปปี้ แฟมิลี่
 
  
  รายการหนังสือเด็กท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมทักษะสมอง EF 
   

  รายการหนังสือแนะนำาจากนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
  

  รายการหนังสือเด็กท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ

  ช่องทางการชำาระเงิน

สารบัญ
PLAN FOR KIDS
แปลน ฟอร์ คิดส์

106

 110

 113
 115
 119

กุ๋งกิ๋ง HAPPY WORLD
เปิดโลกความสนุกผ่านนิทานและดนตรี

กับกุ๋งกิ๋ง พร้อมชวนไปทำากิจกรรม

มากมายในช่องกุ๋งกิ๋งแฮปปี้เวิลด์

ทางยูทูปและไลน์ทีวี
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แรกเกิด - 3 ปี นิทานภาพ
หนังสือภาพเสริมพัฒนาการ 4-6 ปี  
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7-12 ปี  

สำาหรับคุณครู พ่อแม่



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

8แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

9แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162277986 
ราคา 175 บาท

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ สี จำานวนนับ ตัวเลข รวมถึง 
คำาศัพท์ง่ายๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เด็กๆ สามารถพลิกเปิด 
เพื่อเล่นจับคู่ภาพได้อย่างสนุกสนาน 

• ทักษะคณิตศาสตร์ (จำานวน ตัวเลข)  

• คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ 

• สี

• การจับคู่ 

• สัตว์ชนิดต่างๆ

เรื่อง : โจวันนา มันเตกัซโซ  ภาพ : คาร์โล อัลเบอร์โต มิเกลลินี  แปล : น้านกฮูก /   
1 ชุด มี 2 เล่ม / นิทานภาพ / 6 x 6.5 นิ้ว / 24 หน้า (รวมปก)  ชุด หนังสือมีรู

มาสนุกนับกันเถอะ
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162277726 
ราคา 250 บาท

สนุกกับการนับภาพสัตว์ โดยใช้น้ิวน้อยๆ 

แตะท่ีรูแต่ละหน้า

• จำานวนนับ

• สัตว์ชนิดต่างๆ

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

มาขับรถกันเถอะ
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162277733 
ราคา 250 บาท

ชวนเด็กๆ มารู้จักกับยานพาหนะชนิดต่างๆ  
โดยใช้นิ้วน้อยๆ แตะที่รูแต่ละหน้า

• ยานพาหนะชนิดต่างๆ 

• ขนาด

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ  ภาพ : เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก / สื่อการศึกษา /  
5 x 9 นิ้ว / 40 แผ่น  แรกเริม่เรยีนรู้ (ฉบับปรับปรุง)

เรื่องและภาพ : กาบรีแอเล กลีมา  แปล : น้านกฮูก / 1 ชุด มี 2 เล่ม / นิทานภาพ /   
7.5 x 8 นิ้ว / 14 หน้า (รวมปก)  ชุด สองน้ิวหรรษา

อรุณสวัสดิ์  
ฟาร์มแสนสุข
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162277757  
ราคา 380 บาท

เติมเต็มภาพสัตว์น้อยในฟาร์มให้สมบูรณ์ ด้วยสองน้ิว 
น้อยๆ ของหนู เป็นขาหลังของเจ้าแกะขนฟู เป็นเขาคู่
ของพ่อวัว หรือเป็นหูต้ังของเจ้าแมวเหมียว  
เอ...สองน้ิวของหนูจะเป็นอะไรได้อีกนะ 

• สัตว์ในฟาร์ม 

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• จินตนาการ

อรุณสวัสดิ์ ทุ่งหญ้า

กระดาษแข็งท้ังเล่ม 
9786162277740 
ราคา 380 บาท

เติมเต็มภาพสัตว์น้อยในทุ่งหญ้าให้สมบูรณ์ ด้วย 
สองน้ิวน้อยๆ ของหนู เป็นหนวดของเจ้าหอยทาก  
เป็นขายาวของแมงมุม หรือเป็นหนอนน้อยท่ีกำาลัง 
กินแอปเปิล เอ...สองน้ิวของหนูจะเป็นอะไรได้อีกนะ

• สัตว์ในทุ่งหญ้า

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• จินตนาการ
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เรื่อง : เบเนดิกต์ รีวิแยร์  ภาพ : แดน เทย์เลอร์  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ พร้อมหุ่นนิ้ว / 
7.08 x 7.87 นิ้ว / 34 หน้า (รวมปก)

เรื่อง : แฮปปี้คิดส์  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / หนังสือภาพ / 8 x 9 นิ้ว / 16 หน้า (รวมปก)

ฮี โร่น้อยในป่าใหญ่

คามีเลียนน้อย

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164671270 
ราคา 890 บาท

มาสนุกกับเร่ืองราวน่ารักของฮีโร่น้อยในป่าใหญ่                                                        
เราจะไม่มีวันเบ่ือ เม่ือเจอ ซูเปอร์หมี !                                 
นอนหลับฝันดี เม่ือมี ซูเปอร์ฮูก !                                                  
บ๊ายบาย ความเศร้า เพราะเรามี ซูเปอร์ต่าย !                
เพ่ือนๆ เลิกทะเลาะ เพราะซูเปอร์จ้ิงจอก !

• เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

• สนุกกับการเล่นหุ่นนิ้วฮีโร่น้อยทั้งสี่

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164671225 
ราคา 350 บาท

คามีเลียนน้อยจะเปล่ียนสีตามส่ิงต่างๆ ท่ีเขาอยู่ใกล้    
จะเกิดอะไรข้ึนนะถ้าเขาอยู่ใกล้กับสีแดง แล้วถ้าสีแดงเจอ
กับสีเหลืองจะเกิดอะไรข้ึนนะ โอ๊ะ! คามีเลียนน้อยเปล่ียน
เป็นสีส้มแล้วล่ะ เอ...คามีเลียนน้อยจะเปล่ียนเป็นสีอะไร
อีกบ้างนะ

• สนุกกับสีและคำาศัพท์กว่า 30 คำา

• เรียนรู้การผสมสีผ่านแผ่นใส

Bookstart
เรื่อง : กาบรีแอเล กลีมา  ภาพ : กีอารา ดัตโตลา  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ /   
6.5 x 6.25 นิ้ว / 12 หน้า (รวมปก)รูปร่าง  

กระดาษแข็งทั้ง
เล่ม 
9786162276972
ราคา 165 บาท

รู้จักรูปร่างเรขาคณิต ผ่านหนังสือภาพท่ีเจาะช่อง 
เป็นรูปต่างๆ ไว้ กระตุ้นการสังเกต                   
ชวนให้คาดเดาเรื่องราวในหน้าถัดไป

• รูปร่าง

• จินตนาการ

• การสังเกต

• ธรรมชาติรอบตัว
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สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

10แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

11แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

ต้นกล้า น้องชายแสนน่ารักของกุ๋งกิ๋ง ชวนเด็กๆ มาใช้ประสาทสัมผัสทางปาก  
สำารวจโลกรอบตัว ทั้งไอศกรีมหวานอร่อย มะนาวเปรี้ยวจี๊ด น้ำาเปล่าใสๆ 

รสจืดชื่นใจ เกลือขาวเค็มปี๋ แต่ที่ต้นกล้าชอบที่สุดก็คือน้ำานมจากอกคุณแม่นั่นเอง

ต้นกล้า น้องชายแสนน่ารักของกุ๋งกิ๋ง ชวนเด็กๆ มาใช้ประสาทสัมผัสทางจมูก     
สำารวจโลกรอบตัว ทั้งกลิ่นกาแฟหอมกรุ่นของคุณพ่อ ไข่เจียวหอมน่ากินของพี่กุ๋งกิ๋ง 
กลิ่นหอมของดอกมะลิในสวน แต่ที่ต้นกล้าชอบที่สุดก็คือแก้มหอมกรุ่นอุ่นใจ 
ของคุณแม่นั่นเอง

ต้นกล้า น้องชายแสนน่ารักของกุ๋งกิ๋ง ชวนเด็กๆ มาใช้ประสาทสัมผัสทางหู        
สำารวจโลกรอบตัว ทั้งเสียงจุ๊บ จุ๊บ ส่งจูบของพี่กุ๋งกิ๋ง เสียงร้องเรียกเหมียว เหมียว   
ของลูกแมวข้างบ้าน เสียงอ่านนิทานแสนสนุกของคุณพ่อ แต่ที่ต้นกล้าชอบที่สุดก็คือ
เสียงเพลงกล่อมนอนของคุณแม่นั่นเอง

ต้นกล้า น้องชายแสนน่ารักของกุ๋งกิ๋ง ชวนเด็กๆ มาใช้ประสาทสัมผัสทางมือ  
สำารวจโลกรอบตัว ทั้งแก้มนุ่มเนียนของพี่กุ๋งกิ๋ง น้ำาแข็งเย็นๆ อาบน้ำาอุ่นสบายใจ  
แต่ที่ต้นกล้าชอบที่สุดก็คืออ้อมกอดนุ่มๆ อันแสนอบอุ่นของคุณแม่นั่นเอง

ต้นกล้า น้องชายแสนน่ารักของกุ๋งกิ๋ง ชวนเด็กๆ มาใช้ประสาทสัมผัสทางตา                                                                               
สำารวจโลกรอบตัว ทั้งผีเสื้อปีกลายแสนสวย เล่นเปิดตาปิดตาจ๊ะเอ๋กับพี่กุ๋งกิ๋ง             
เห็นรอยยิ้มอบอุ่นของคุณพ่อ แต่ที่ต้นกล้าชอบที่สุดก็คือการได้มองตาแสนหวาน             
ของคุณแม่นั่นเอง

สัตว์รอบตัวหนู 
ปกอ่อน 9786162277313 
ราคา 95 บาท

กุ๋งกิ๋งแปลงกายเป็นสัตว์ต่างๆ              
ทั้งช้าง เป็ด หมา แมว และกบ 
เพ่ือนๆ มาเล่นแปลงกายด้วยกันไหมจ๊ะ             
สนุกที่สุดเลย

• สัตว์ชนิดต่างๆ

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

อวัยวะของหนู 
ปกอ่อน 9786162277320 
ราคา 95 บาท

ดวงตาเอาไว้ทำาอะไรนะ แล้วปากกับฟันล่ะ 
ทำาอะไรได้บ้าง มารู้จักช่ือเรียกอวัยวะและ
หน้าท่ีของส่วนต่างๆ ในร่างกายของเรา 
กับกุ๋งก๋ิงกันเถอะ

• อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

ของเล่นแสนสนุก 
ปกอ่อน 9786162277337 
ราคา 95 บาท

กุ๋งกิ๋งมีของเล่นแสนสนุกมากมาย  
ทั้งลูกบอล บล็อกไม้ จักรยานสามล้อ 
เพื่อนๆ ล่ะมีของเล่นชิ้นโปรดเหมือน 
กุ๋งกิ๋งบ้างไหมจ๊ะ 

• ของเล่นชนิดต่างๆ

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

ของใช้ของหนู 
ปกอ่อน 9786162277498 
ราคา 95 บาท

รู้จักของใช้ใกล้ตัวที่เราหยิบใช้ทุกวัน เช่น 
แปรงสีฟัน หวี แล้วแต่ละอย่างใช้ทำาอะไร
บ้างนะ 

• ของใช้ในชีวิตประจำาวัน

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

แต่งตัวกันเถอะ  
ปกอ่อน 9786162277504 
ราคา 95 บาท

เสื้อผ้าของเรามีคำาเรียกแตกต่างกัน 
เช่น เสื้อ กระโปรง หมวก รองเท้า  
มาเรียนรู้คำาศัพท์จากเสื้อผ้าของเรา
กันเถอะ

• เครื่องแต่งกาย

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

เดินทางกันเถอะ 
ปกอ่อน 9786162277511
ราคา 95 บาท

กุ๋งกิ๋งเดินทางด้วยยานพาหนะชนิดต่างๆ  
แล้วเด็กๆ ล่ะ ชอบเดินทางด้วย 
ยานพาหนะชนิดไหนบ้างนะ

• ยานพาหนะ

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

เรื่อง : พี่ฟาง  ภาพ : พี่นุ่น / 1 ชุด มี 6 เล่ม / หนังสือภาพคำาคล้องจอง /   
8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า / กระเป๋าขนาด  8.25 x 8.25 x 1.5 นิ้ว 

ชุด โลกรอบตัวของกุ๋งก๋ิง  
(คำ ศัพท์ 3 ภาษา)

ชุด โลกรอบตัวของกุ๋งกิ๋ง 6 เล่ม 
9786162277702 
ราคา 570 บาท

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ชุด ต้นกล้าเรียนรู ้
ประสาทสัมผัส 5 เล่ม  
9786164670457 
ราคา 475 บาท

เห็นอะไรนะ
ปกอ่อน
9786164670402
ราคา 95 บาท

เสียงอะไรนะ
ปกอ่อน
9786164670419
ราคา 95 บาท

กลิ่นอะไรนะ
ปกอ่อน
9786164670426
ราคา 95 บาท

รสอะไรนะ
ปกอ่อน
9786164670433
ราคา 95 บาท

รู้สึกอย่างไรนะ
ปกอ่อน
9786164670440
ราคา 95 บาท

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : กัณฐิกา บุญแสง / 1 ชุด มี 5 เล่ม / หนังสือภาพคำาคล้องจอง /  
8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า / กระเป๋าขนาด  8.25 x 8.25 x 1.5 นิ้ว 

ชุด ต้นกล้าเรยีนรู้
ประสาทสัมผัส

• ประสาทสัมผัสทั้ง 5 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bookstartสพฐ.
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กระดาษแข็งทุกแผ่น 
9786164671591 
ราคา 590 บาท

สนุกกับบัตรภาพตัวต่อสีสันสดใสและแก๊งไดโนป่วนขวัญใจเด็กๆ พร้อมพัฒนาทักษะ
การสังเกต ทักษะการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ และเสริมสร้างความอดทน

• ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา

• ความยากง่ายหลายระดับ ต่างกันไปตามจำานวนชิ้น

• ข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์

มาเล่นซ่อนหากับต้นกล้ากันเถอะ ต้นกล้าแอบอยู่ตรงไหนในบ้านกันนะ ใครหาเจอไว 
ต้นกล้าให้จุ๊บหนึ่งที

แม่จ๋าๆ ทำางานบ้านเหนื่อยไหม ต้นกล้าอยากช่วย ขอทำางานบ้านด้วยนะจ๊ะ ต้นกล้า
ช่วยแม่ทำางานบ้านทั้งวันสนุกจังเลย

ในวันแสนสนุก ต้นกล้าอยากพาทุกคน ไปเที่ยวด้วยกัน ไหนๆๆ ใครอยากไปเที่ยวบ้าง 
ขึ้นรถเลยจ้ะ ต้นกล้าจะพาไปเที่ยวเอง

ต้นกล้าพาเที่ยว 
ปกอ่อน 
9786164671126 
ราคา 95 บาท

ต้นกล้าเล่นซ่อนหา
ปกอ่อน 
9786164671119
ราคา 95 บาท

ต้นกล้าช่วยงานบ้าน 
ปกอ่อน 
9786164671133
ราคา 95 บาท

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : กัณฐิกา บุญแสง / 1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพคำาคล้องจอง / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า 

สร้างสรรค์ : สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / บัตรภาพตัวต่อ / 8 x 8 นิ้ว / 12 แผ่น

ชุด วันสนุกของต้นกล้า

ชุด บัตรภาพตัวต่อ
แก๊งไดโนป่วน

• รู้จักและสนุกกับสิ่งต่างๆ รอบตัว 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : กองบรรณาธิการ  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 1 ชุด มี 4 เล่ม /  
หนังสือภาพ / 5 x 5 นิ้ว / 20 หน้า (รวมปก)ชุด ไดโนน้อยเรยีนรู้ (คำ ศัพท์ 3 ภาษา)

กิจวัตรประจำาวัน 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 9786162279409
ราคา 145 บาท

กิจวัตรประจำาวันของแก๊งไดโนน้อย 
เหมือนกับเด็กๆ เลยนะ ตั้งแต่  
ตื่นนอน แปรงฟัน กินอาหาร เล่นสนุก 
กอดคุณพ่อคุณแม่ อ่านนิทานแสนสนุก
แล้วก็นอนหลับฝันดี

• กิจวัตรประจำาวัน

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

ความรู้สึก 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 9786162279362
ราคา 145 บาท

เรียนรู้คำาศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์และ 
ความรู้สึกที่เด็กๆ ควรรู้ เช่น ความสุข 
เสียใจ หิว อิ่ม อาย ตกใจ

• อารมณ์และความรู้สึก

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

จำานวนนับ 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 9786162279423
ราคา 145 บาท

เรียนรู้คำาศัพท์เกี่ยวกับการนับจำานวน
ง่ายๆ เริ่มตั้งแต่ 1 - 10

• ทักษะคณิตศาสตร์ (จำานวน ตัวเลข)

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

คำาตรงข้าม 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 9786162279386
ราคา 145 บาท

เรียนรู้คำาศัพท์คำาตรงข้ามง่ายๆ ที่เด็กๆ 
ควรรู้ เช่น ร้อน-หนาว เล็ก-ใหญ่ สั้น-ยาว  
สะอาด-สกปรก

• คำาตรงข้าม

• คำาศัพท์ (ไทย อังกฤษ จีน)

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย / 1 ชุด มี 4 เล่ม /   
หนังสือภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 24 หน้า  ชุด พ่อแม่ลูกปลูกรัก ๑๐๐ หนังสือดี

• สัตว์ชนิดต่างๆ
• ความสัมพันธ์ในครอบครัว
• บทร้องกล่อมคำาคล้องจอง

กุ๊กไก่
ปกอ่อน 9786162274244 ราคา 95 บาท

เรื่องราวความรักความอบอุ่นของ
ครอบครัวสัตว์นานาชนิด ทั้งกุ๊กไก่ 
แมวเหมียว นกกระจิบ ปูนา  
ปลาตะเพียน ช้าง แมงมุม ลิง 
กระต่าย นกขม้ิน และครอบครัวของเรา

โอละเห่ 
ปกอ่อน 9786162272417 ราคา 95 บาท

เพลิดเพลินกับเรื่องราวน่ารักๆ ของ
ครอบครัวสุนัขจิ้งจอก เสือ นกเขา  
ไก่แจ้ นกกระทุง หนู วัว นกยูง หมู  
และครอบครัวของเรา

เท้งเต้ง
ปกอ่อน 9786167040974 ราคา 95 บาท

เพลิดเพลินกับเรื่องราวน่ารักๆ ของ
ครอบครัวมด ฮิปโป แพะ หมา นาก 
ตุ๊ดตู่ กระรอก ควาย ค่างแว่น หมี
แพนด้า และครอบครัวของเรา

ดุ๊กดิ๊ก
ปกอ่อน 9786162272400 ราคา 95 บาท

สนุกสนานไปกับครอบครัวสัตว ์
นานาชนิด มีทั้งครอบครัวกระต่าย 
ค้างคาว แมว หมา นก กบ ลิง และ
ครอบครัวของเรา

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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รวบรวม : น้านกฮูก  ออกแบบ : ภัทรีดา ประสานทอง  ภาพ : อุทุมพร เพ็งอุดม  นฤมล ตนะวรรณสมบัติ /   
1 ชุด มี 2 เล่ม / หนังสือภาพคำากลอน / 8.5 x 7.75 นิ้ว / 24 หน้า 

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : อะตอม / 1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพ / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า 

ชุด หนังสือคำ กลอน

ชุด ห่วงใยวัยเยาว์

รู้ไหม 
หนูชอบทำาอะไรกับพ่อ
ปกอ่อน 
9786162274558
ราคา 85 บาท

เรื่องราวอบอุ่นระหว่างพ่อกับลูกน้อย ที่ได้เล่นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไปพร้อมกัน  
หนูชอบทำาอะไรกับพ่อตั้งหลายอย่าง เพราะทำาสิ่งเหล่านี้กับพ่อทีไร ก็สุขใจทุกที

• กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะกับช่วงวัย

• ความสัมพันธ์ในครอบครัว

รู้ไหม 
หนูชอบทำาอะไรกับแม่ 
ปกอ่อน 
9786162274541
ราคา 85 บาท

เร่ืองราวอบอุ่นระหว่างแม่กับลูกสาวตัวน้อยท่ีได้เล่นและเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไปพร้อมกัน  
หนูชอบทำาอะไรกับแม่ตั้งหลายอย่าง เพราะทำาสิ่งนี้กับแม่ทีไร ก็สุขใจทุกที

• กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะกับช่วงวัย

• ความสัมพันธ์ในครอบครัว

หนูรู้นะ 
ไม่เล่นหรอก
ปกอ่อน 
9786162274527
ราคา 85 บาท

บอกเล่าถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กที่ควรระมัดระวัง หรือไม่ควรเข้าใกล้เพราะอาจทำาให้
เกิดอันตรายได้ ทั้งของร้อน ของมีคม สัตว์ที่มีพิษ วัตถุอันตราย ฯลฯ โดยมีคุณพ่อ 
คุณแม่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆ

• กิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะกับช่วงวัย

• การระมัดระวังตนเอง

• เพลงร้องเล่นและเพลงกล่อมเด็ก
• ความสัมพันธ์ในครอบครัว

จันทร์เจ้าขา 
ปกอ่อน 9786162271793 ราคา 85 บาท

รวมบทกลอนและบทร้องเล่นสำาหรับ
เด็ก เรียนรู้คำาคล้องจองง่ายๆ ผ่าน
ภาพประกอบสวยงามที่สร้างสรรค์
จากงานผ้า

แมงมุมลาย 
ปกอ่อน 9786162271809 ราคา 85 บาท

รวมบทกลอนและบทร้องเล่นสำาหรับเด็ก  
เรียนรู้คำาคล้องจองง่ายๆ ผ่านภาพ
ประกอบสวยงามที่สร้างสรรค์จากงานผ้า

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart

Bookstartเรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / หนังสือภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า  ต๊ิกต่อก

ปกอ่อน 9786162278709   
ราคา 95 บาท

รู้จักกิจวัตรประจำาวันของหนูน้อยตั้งแต่ตื่นตอนเช้าจนถึงเวลาเข้านอน โดยมี

คุณพ่อ คุณแม่คอยดูแลด้วยความรัก

• เวลา

• กิจวัตรประจำาวัน

๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : พี่พิงค์ / 1 ชุด มี 3 เล่ม / หนังสือภาพคำากลอน /  4.5 x 4.5 นิ้ว / 
18 หน้า (รวมปก)ชุด หนูน้อยเรยีนรู้ (คำ ศัพท์ 3 ภาษา)

ฉันรักผลไม้ 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162274589
ราคา 95 บาท

ชวนเด็กๆ มารู้จักกับผลไม้น่ากิน 8 ชนิด พร้อมคำาศัพท์ 3 ภาษา  
(ไทย อังกฤษ จีน) เหมาะสำาหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป

• ผลไม้ชนิดต่างๆ

• คำาศัพท์ (ไทย-อังกฤษ-จีน)

สัตว์เพื่อนรัก 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162274565
ราคา 95 บาท

ชวนเด็กๆ มาทำาความรู้จักกับสัตว์น่ารัก 8 ชนิด พร้อมคำาศัพท์ 3 ภาษา  
(ไทย อังกฤษ จีน) เหมาะสำาหรับเด็กวัย 6 เดือนข้ึนไป

• สัตว์ชนิดต่างๆ

• คำาศัพท์ (ไทย-อังกฤษ-จีน)

ยานพาหนะ  
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162274572
ราคา 95 บาท

ชวนเด็กๆ มาทำาความรู้จักกับยานพาหนะ 8 ชนิด พร้อมคำาศัพท์ 3 ภาษา  
(ไทย อังกฤษ จีน) เหมาะสำาหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป

• ยานพาหนะชนิดต่างๆ

• คำาศัพท์ (ไทย-อังกฤษ-จีน)

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 1 ชุด มี 3 เล่ม / หนังสือเล่นน้ำา / 6 x 6 นิ้ว / 12 หน้า (รวมปก)ชุด ครอบครัวแสนสุข
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เป็ด
หนังสือเล่นน้ำา 
9786164670945  
ราคา 250 บาท

พ่อเป็ดชอบดำาน้ำา แม่เป็ดชอบไซ้ขน แล้วลูกเป็ดชอบทำา
อะไรนะ  

ไก่ 
หนังสือเล่นน้ำา 
9786164670952 
ราคา 250 บาท

ไก่ขัน เอ้ก อี๊ เอ้ก เอ้ก แม่ไก่ร้อง กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก แล้วลูกไก่
ร้องอย่างไรนะ 

กระต่าย 
หนังสือเล่นน้ำา 
9786164670969  
ราคา 250 บาท

ครอบครัวกระต่ายชอบกินแคร์รอต พ่อกระต่ายปลูก

แคร์รอต แม่กระต่ายพรวนดิน แล้วลูกกระต่ายทำาอะไรนะ  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• อาบเพลิน อ่านสนุก เพลิดเพลินกับการอ่านได้ทุกที่ 
• ทำาความสะอาดง่าย ใช้สี NON-TOXIC ปลอดภัยสำาหรับเด็ก

• พิเศษ ! ดึงตุ๊กตาออกมาเล่นได้ บีบแล้วมีเสียง ปิ๊บปิ๊บ

• พิเศษ ! ดึงตุ๊กตาออกมาเล่นได้ บีบแล้วมีเสียง ปิ๊บปิ๊บ

• พิเศษ ! ดึงตุ๊กตาออกมาเล่นได้ บีบแล้วมีเสียง ปิ๊บปิ๊บ



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
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สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

17แรกเกิด-3 ปี
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สัตว์เพื่อนรัก
My Flip-Flap Book 
of Animals 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164670587    
ราคา 450 บาท

ชวนเด็กๆ มารู้จักสัตว์โลกซึ่งจำาแนกหมวดหมู่ตามที่อยู่อาศัย ทั้งสัตว์เลี้ยงในบ้าน  
แมลง สัตว์ในฟาร์ม สัตว์ป่า สัตว์ทะเล สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำา รวมถึง
สัตว์ในสวนสัตว์อีกด้วย เหมาะสำาหรับเด็กเล็กวัยเริ่มต้นเรียนรู้ มีคำาศัพท์ชื่อสัตว์ต่างๆ 
เป็นภาษาไทยและอังกฤษ มากกว่า 90 คำา สนุกกับแถบเปิด-ปิดภาพ ให้เด็กๆ ฝึกใช้
ความคิดค้นหาคำาตอบกับเกมที่หลากหลายและฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกัน  

• รู้จักสัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์เลี้ยง สัตว์ในฟาร์ม สัตว์ป่า สัตว์ทะเล 

• ฝึกสังเกตลักษณะสำาคัญของสัตว์แต่ละชนิด เช่น ลวดลาย ผิวหนัง ขน ฟัน เท้า

• เรียนรู้คำาศัพท์ไทย-อังกฤษ ฝึกใช้ความคิดแก้ปริศนาแล้วเปิดภาพทายคำาตอบ

เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : รัชนี ยังสุข / 
หนังสือภาพ / 8 x 8 นิ้ว / 24 หน้า (รวมปก)  

เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : รัชนี ยังสุข / หนังสือภาพ / 8 x 8 นิ้ว / 24 หน้า (รวมปก)  

จุ๊ จุ๊...เงียบหน่อยนะจ๊ะ 

อ้ำ  อ้ำ ...หม่ำ อะไรดีนะ 

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164672178
ราคา 295 บาท

เรียนรู้การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตต่างๆ เช่น แม่ไก่กำาลังฟักไข่ กบจำาศีล ปูลอกคราบ  
ส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักอดทนรอคอย เฝ้าดูการเติบโตของส่ิงมีชีวิตอย่างเงียบๆ และรอคอย 
วันท่ีตนจะเติบโตข้ึนเช่นกัน

• สนุกกับการทายคำาตอบด้วยเทคนิคพลิกกระดาษ (Flip Flap) 

• คำาอ่านง่าย เหมาะสำาหรับการเริ่มต้นสอนภาษาให้ลูกน้อย

• รูปเล่มแข็งแรงทนทาน ลายเส้นน่ารักสดใส สีสันสบายตา

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162279164
ราคา 265 บาท

ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้เร่ืองอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย พร้อมสนุกกับการเล่นทาย 
อาหารโปรดของเหล่าสัตว์ตัวน้อย เพียงพลิกหน้าต่อไปก็จะรู้คำาตอบ

• สนุกกับการทายคำาตอบด้วยเทคนิคการเจาะกระดาษ (Hole) 

• คำาอ่านง่าย เหมาะสำาหรับการเริ่มต้นสอนภาษาให้ลูกน้อย

• รูปเล่มแข็งแรงทนทาน ลายเส้นน่ารักสดใส สีสันสบายตา

บ้านแสนรัก
My Flip-Flap Book 
of Home
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164671362    
ราคา 450 บาท

ชวนเด็กๆ มารู้จักของใช้ภายในบ้าน ส่วนประกอบของบ้าน และห้องต่างๆ ในบ้าน
แสนรัก ทั้งห้องนั่งเล่น ห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำา ห้องทำางาน และห้องซักรีด 

เหมาะสำาหรับเด็กเล็กวัยเร่ิมต้นเรียนรู้ มีคำาศัพท์เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยและของใช้ภายในบ้าน 
เป็นภาษาไทยและอังกฤษ มากกว่า 200 คำา สนุกกับแถบเปิด-ปิดภาพ ให้เด็กๆ ฝึกใช้
ความคิดค้นหาคำาตอบกับเกมที่หลากหลายและฝึกกล้ามเนื้อมือไปพร้อมกัน  

• รู้จักบ้านที่เราอยู่อาศัย สมาชิกภายในบ้าน ของใช้และห้องต่างๆ 

• ฝึกสังเกตตำาแหน่งของสิ่งของ ห้องต่างๆ มีของใช้ใดบ้างที่จำาเป็น

• เรียนรู้คำาศัพท์ไทย-อังกฤษ ฝึกใช้ความคิดแก้ปริศนาแล้วเปิดภาพทายคำาตอบ

๑๐๐ หนังสือดีสพฐ.

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท  สามารถ / 1 ชุด มี 2 เล่ม / หนังสือภาพ / 
10.625 x 10.625 นิ้ว / 16 หน้า  (รวมปก)  

หมอประเสริฐ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ชุด My Flip-Flap Book

เริ่มเล่น เริ่มเรียน 
(สัตว์)
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162278983 
ราคา 195 บาท

สื่อการศึกษาสำาหรับเด็กเล็กวัยเริ่มต้นเรียนรู้ เสริมสร้างความฉลาด    
จากการเล่น ฟัง และอ่าน ทายปริศนาหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่ ด้วยเทคนิค 
การตัดเจาะกระดาษสุดสร้างสรรค์

• เรียนรู้คำาศัพท์ไทย-อังกฤษ เรื่องสัตว์ รู้จักสี  
 จำานวนและตัวเลข 1-10 

• ฝึกใช้ความคิดทายปริศนาเชาวน์ ฝึกจับคู่สัมพันธ์

• พัฒนาความฉลาดครบครัน IQ EQ CQ PQ AQ

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ตู้อบ / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน /   
8 x 8 นิ้ว / 20 หน้า ชุด ชวนท่องร้องเล่น

• สนุกท่องร้องเล่น คำาคล้องจองประกอบการละเล่นแสนสนุก
• พัฒนาลูกน้อยให้มีร่างกายที่แข็งแรง อารมณ์ดี
• รู้จักเล่นกับผู้อื่นและสร้างความรักความผูกพันภายในครอบครัว

ตะล็อก ต๊อก แต๊ก
ปกอ่อน 9786162273223
ราคา 85 บาท

ปูไต่ 
ปกอ่อน 9786162273247
ราคา 85 บาท

อะไรในโถ
ปกอ่อน 9786162273254
ราคา 85 บาท

ยา หย่า ย่า 
ปกอ่อน 9786162273261
ราคา 85 บาท

จ้ำาจี้ จ้ำาจวด
ปกอ่อน 9786162273230
ราคา 85 บาท

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

เริ่มเรียน เริ่มรู้ 
(ผลไม้) 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164670174 
ราคา 195 บาท

สื่อการศึกษาสำาหรับเด็กเล็กวัยเริ่มต้นเรียนรู้ เสริมสร้างความฉลาด 
จากการเล่น ฟัง และอ่าน ทายปริศนาหาผลไม้ที่ซ่อนอยู่ ด้วยเทคนิค 
การตัดเจาะกระดาษสุดสร้างสรรค์ 

• เรียนรู้คำาศัพท์ไทย-อังกฤษ เรื่อง ผลไม้ สี จำานวนและตัวเลข 1-10 

• ฝึกใช้ความคิดทายปริศนา ฝึกจับคู่สัมพันธ์

• พัฒนาความฉลาดครบครัน IQ EQ CQ PQ AQ

เริ่มรู้ เริ่มสนุก
(สัตว์ทะเล) 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164670617
ราคา 195 บาท

สื่อการศึกษาสำาหรับเด็กเล็กวัยเริ่มต้นเรียนรู้                               
เสริมสร้างความฉลาดจากการเล่น ฟัง และอ่าน ทายปริศนาอะไรเอ่ย                                                                             
หาสัตว์ทะเลที่ซ่อนอยู่ ด้วยเทคนิคตัดเจาะกระดาษสุดสร้างสรรค์            
พัฒนาทักษะลูกน้อยอย่างครบครัน

• เรียนรู้คำาศัพท์ไทย-อังกฤษ ชุด สัตว์ทะเล สี จำานวนและตัวเลข 1-10 

• ฝึกใช้ความคิดทายปริศนา ฝึกจับคู่สัมพันธ์

• พัฒนาความฉลาดครบครัน IQ EQ CQ PQ AQ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : พี่มู  ภาพ : พี่ตุ้ย / 1 ชุด มี 3 เล่ม / สื่อเสริมการเรียนรู้ / 5.25 X 11.25 นิ้ว / 42 แผ่น ชุด เริม่เล่น เริม่เรยีน

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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19แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : Na-ru / 1 ชุด มี 8 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้าชุด ลูกลิงเรยีนรู้ 

• เรียนรู้มารยาท รู้จักการไหว้ พูดสวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ ไม่เป็นไร ในโอกาสที่เหมาะสม 
• เรียนรู้การเข้าสังคมและอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
• คำากลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส

ลูกลิงสวัสดี
ปกอ่อน 9786162279850 ราคา 115 บาท

ลูกลิงน้อยมารยาทดี สุภาพอ่อนน้อม 
เจอใครๆ ก็ทักทายว่า “สวัสดี” ทำาให้
พ่อลิงแม่ลิงภูมิใจในความน่ารักของ
ลูกลิงมาก

ลูกลิงขอโทษ
ปกอ่อน 9786162279867 ราคา 115 บาท

ลูกลิงน้อยมีความรับผิดชอบ เมื่อทำา 
ผิดพลาดหรือเผลอทำาให้คนอื่นเดือดร้อน  
ลูกลิงก็จะรีบกล่าวคำาขอโทษทันที

ลูกลิงขอบคุณ
ปกอ่อน 9786162279881 ราคา 115 บาท

ลูกลิงน้อยน่ารัก เมื่อได้รับน้ำาใจ  
ได้รับความเอื้อเฟื้อ หรือความเมตตา
จากใครๆ ลูกลิงก็ไม่เคยลืมเอ่ยคำา 
“ขอบคุณ”

ลูกลิงไม่เป็นไร
ปกอ่อน 9786162279874 ราคา 115 บาท

ลูกลิงน้อยรู้จักให้อภัย เมื่อผู้อื่นไม่ได้ตั้งใจ
ทำาให้บาดเจ็บหรือเสียใจ ลูกลิงจะกล่าวว่า 
“ไม่เป็นไร” พ่อแม่ชื่นชมที่ลูกลิงเป็นเด็กดี

ลูกลิงอึไม่ออก 
ปกอ่อน 9786164671157  ราคา 115 บาท

ลูกลิงปวดอึแม่จึงพาไปนั่งกระโถน แต่
ทำาอย่างไร ก็อึไม่ออก แม่จึงบอกว่า
ถ้าลูกลิงกินผัก กินผลไม้ จะทำาให้อึ
ง่ายกว่านี้ หลังจากนั้น ลูกลิงก็กินผัก
และผลไม้ จึงทำาให้ “อึได้..ถ่ายคล่อง”

ลูกลิงฉี่ตรงไหนดีนะ 
ปกอ่อน 9786164671140  ราคา 115 บาท

ขณะที่ลูกลิงกำาลังเล่นสนุกอยู่ที่กองทราย 
ก็เกิดปวดฉี่ เลยหาที่ว่าจะฉี่ตรงไหนดีนะ     
ฉี่ข้างกองทรายได้ไหม ฉี่ที่พื้นได้ไหม      
ฉี่ในสวนได้ไหม สุดท้ายลูกลิงคิดได้ว่า

ฉี่ที่ห้องน้ำาดีที่สุด และเมื่อฉี่เสร็จ ลูกลิงก็
กดชักโครก แล้วใส่กางเกงเอง ล้างมือให้
สะอาด และเช็ดมือจนแห้งด้วยตนเอง

ลูกลิงไม่ยอมนอน 
ปกอ่อน 9786164671164  ราคา 115 บาท

ลูกลิงนั่งๆ นอนๆ ดูทีวีจนดึก แม่
มาเตือนก็ไม่ยอมฟัง เมื่อแม่เตือน
หลายๆ ครั้ง ก็ยังไม่ยอม แม่เลย
ปิดทีวี ลูกลิงจึงต้องยอมไปนอนได้    
พอตอนเช้าลูกลิงง่วงนอน ทำาอะไรก็
ไม่มีแรง เล่นก็เล่นไม่ไหว ทำากิจกรรม
อะไรๆ กับเพื่อนก็ไม่ได้ คุณครูเลย
ต้องพาไปนอน จากนั้น ลูกลิงจึงตั้งใจ
ว่าคืนนี้จะไม่ดูทีวีอีกแล้ว

ลูกลิงไม่แปรงฟัน 
ปกอ่อน 9786164671171  ราคา 115 บาท

ลูกลิงตื่นนอนตอนเช้า ลุกจากที่นอนปุ๊บ                                             
ก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลย โดยที่ไม่ยอม  
แปรงฟัน ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็น  
ลูกลิงกินอาหารเสร็จแล้ว ก็ยังไม่ยอม
แปรงฟัน ครั้นพอลูกลิงไปคุยกับเพื่อน 
เพื่อนก็เบือนหน้าหนี ไม่อยากคุยด้วย 
สุดท้าย ลูกลิงก็ปวดฟัน แม่ลิงจึงให้ลูกลิง
แปรงฟัน และถ้ายังไม่หาย ต้องพาไปหา
ป้าหมอหมี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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• เรียนรู้การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การขับถ่ายให้ถูกท่ีถูกทาง การเข้านอนให้เป็นเวลา การดูแลสุขภาพ    
 ในช่องปาก
• สอนให้เด็กได้รู้จักการสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองและส่วนรวม
• คำากลอนอ่านสนุก ฟังเพลิน ภาพประกอบสีสันสวยงาม กระดาษหนาฉีกขาดยาก เหมาะสำาหรับเด็กเล็ก

ปกอ่อน 
9786164671256  
ราคา 115 บาท

เด็กๆ ชวนกันมาป้ันดินเล่น ป้ันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ ป้ันก่ิง ก้าน ใบ และดอก ป้ันก้อนหิน 
ท้ังก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ ป้ันเป็นงูตัวยาวๆ ป้ันเป็นหอยทากตัวกลมๆ ป้ันแมลงปอ

ปีกแบนๆ อุ๊ย..น่ารักจัง

• เรียนรู้การเล่นปั้นดินตามจินตนาการ เด็กได้เข้าสังคมเล่นกับเพื่อน 

• ความคิดสร้างสรรค์ อ่านแล้วปั้นเกิดทักษะรอบด้าน พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• คำากลอนอ่านสนุก ฟังเพลิน ภาพประกอบสีสันสวยงาม กระดาษหนา 

• ฉีกขาดยาก เหมาะสำาหรับเด็กเล็ก      

ปกอ่อน 
9786164670495
ราคา 115 บาท

เมฆขาวบนฟ้าในแต่ละช่วงเวลา ชวนเด็กๆ จินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆ   
และเรียนรู้ตัวเลข 1-5 ไปพร้อมกัน ส่งเด็กเข้านอนอย่างมีความสุข

• เรียนรู้คณิตศาสตร์ง่ายๆ รู้จำานวนและตัวเลข 1-5 

• สังเกตท้องฟ้าในแต่ละช่วงเวลา เช้า สาย บ่าย ค่ำา

• ใช้คำาและภาพกระตุ้นพัฒนาการสำาหรับเด็กเล็ก

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ตู้อบ / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 20 หน้า (รวมปก) 

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ตู้อบ / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 20 หน้า (รวมปก)

ป้ันเอ๋ย..ป้ันดิน

ป้ันเอ๋ย..ป้ันเมฆ 

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : Na-ru / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้าชุด ลูกลิงปลอดภัย

• เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย การรู้จักระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
• ฝึกทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา 
• คำากลอนอ่านสนุก ฟังเพลิน ภาพประกอบสีสันสวยงาม กระดาษหนาฉีกขาดยาก เหมาะสำาหรับเด็กเล็ก

ลูกลิงร้อน..ร้อน
ปกอ่อน 9786164672352 ราคา 115 บาท

ลูกลิงลากรถเล่น ไม่ทันเห็นว่ามีกาน้ำาร้อน 
อยู่บนโต๊ะ เดินชนจนกาน้ำาร้อนตกลง   
มาราดขา ลูกลิงร้อนมาก จึงร้องเรียกให้
แม่มาช่วย แม่ลิงใช้น้ำาเย็นราดและแช่ขา  
แล้วทาเจลว่านหางจระเข้ให้ แม่ลิงสอนว่า    
ต่อไปน้ี จะว่ิง จะเล่นต้องระวังให้ห่าง        
จากของร้อน เพราะเป็นอันตราย

ลูกลิงตกบันได
ปกอ่อน 9786164672345  ราคา 115 บาท

ลูกลิงเดินขึ้น เดินลงบันไดเล่นอย่าง
สนุกสนาน จึงลองกระโดดลงจากบันไดดูบ้าง
ปรากฏว่าลูกลิงกระโดดลงมาหัวเข่ากระแทก
พ้ืน จนเป็นแผล เจ็บจนน้ำาตาไหล แม่ลิง                                             
ได้ยินเสียง จึงรีบมาช่วยทำาแผลให้          
ลูกลิงทั้งเจ็บ ทั้งแสบ จึงบอกกับแม่ว่าเข็ดแล้ว     
ต่อไปนี้จะไม่เล่นอย่างนี้อีก

ลูกลิงตกน้ำา
ปกอ่อน 9786164672338  ราคา 115 บาท

ลูกลิงน่ังอยู่ริมสระน้ำา เห็นน้ำาใสๆ นึกสนุก                                             
จึงกระโดดลงน้ำา แต่น้ำาลึกมาก ลูกลิง                             
ตะเกียกตะกายร้องขอความช่วยเหลือ                                  
โชคดีท่ีพ่อลิงได้ยินเสียง จึงมาช่วยไว้ได้ทัน                                           
พ่อลิงจึงสอนลูกลิงว่า ถ้าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย                                           
ห้ามลงเล่นน้ำาเองเด็ดขาด เพราะอันตราย
มาก

ลูกลิงข้ามถนน
ปกอ่อน 9786164672321  ราคา 115 บาท

ลูกลิงเห็นเพ่ือนๆ ท้ังหมาน้อย แมวน้อย    
ไก่น้อย และช้างน้อย กำาลังรอข้ามถนน แต่
ไม่มีตัวไหนข้ามเลย จึงเกิดความสงสัยว่ารอ
อะไรกันอยู่ ลูกลิงจึงชวนเพ่ือนๆ ข้ามถนน
ด้วยกัน แต่ไม่มีใครยอมข้ามด้วย จนพ่อลิง 
แม่ลิงมาถึง จึงสอนว่า เด็กๆ ข้ามถนนเอง  
ไม่ได้ ต้องรอผู้ใหญ่พาข้าม

สพฐ. Bookstart



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

20แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

21แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : Na-ru / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 20 หน้าชุด ไปเล่นกับเพ่ือน

• สนุกกับการละเล่นแบบไทย
• ส่งเสริมจินตนาการด้วยนิทานภาพคำากลอนอ่านสนุก
• เสริมสร้างมิตรภาพวัยเยาว์ ปูพื้นฐานทักษะทางสังคม

แปลงร่าง
ปกอ่อน 
9786162277221
ราคา 85 บาท

กุ๊กไก่ชวนเพื่อนๆ มาเล่นแปลงร่าง โดยนับเลขและแปลงร่างเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ 
ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ เมื่อได้เวลากลับบ้านก็แปลงร่างเป็นลูกน้อยของพ่อแม ่
อย่างมีความสุข

ตบแผละ
ปกอ่อน 
9786162277269
ราคา 85 บาท

ลูกกบชวนเพื่อนๆ มาเล่นตบแผละกัน ลูกสัตว์ห้าตัวมาร้องเพลงตบแผละ  
บ้างก็จับคู่กันเล่นตบแผละอย่างสนุกสนาน

อีลุ่มตุ้มโพละ
ปกอ่อน 
9786162277245
ราคา 85 บาท

ลูกกวางชวนเพื่อนๆ มาดูไข่ฟองน้อยที่กำาลังฟัก พอไข่ฟักหมดทุกฟองแล้ว  
ลูกสัตว์ก็เล่นอีลุ่มตุ้มโพละ โดยใช้มือต่อกันไปเรื่อยๆ แทนไข่ แล้วค่อยๆ  
ลดจำานวนลงทีละหนึ่ง

โตงเตงโตงเว้า
ปกอ่อน 
9786162277238
ราคา 85 บาท

นกแก้วชวนเพื่อนๆ มาตั้งวงเล่นโตงเตงโตงเว้า ร้องเพลงโตงเตงโตงเว้ากัน
สนุกสนาน ให้เด็กๆ รู้จักเคารพสิทธิความเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ 
เมื่อเล่นเสร็จก็ให้คืนเพื่อนที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นไป

อยากเป็นอะไร
ปกอ่อน 
9786162277252
ราคา 85 บาท

ลูกสัตว์ห้าตัวมานั่งขบคิดกันว่าจะเล่นอะไรดี นกกระจิบเลยชวนเพื่อนๆ ว่า 
มาเล่น “อยากเป็นอะไร” ดีกว่า โดยให้นึกว่า โตขึ้นมาอยากเป็นอะไร เช่น  
นกกระจิบอยากเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วเพื่อนๆ ล่ะอยากเป็นอะไร

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : โกศล ทองด้วง / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 20 หน้า จ๊ะเอ๋...จ๊ะเอ๋   

ปกอ่อน 
9786164670464
ราคา 185 บาท

พ่อแม่สัตว์น่ารัก มาเล่นจ๊ะเอ๋กับลูกๆ “ปิดหน้าตาไว้ เปิดดูไวไว ใครนะ..จ๊ะเอ๋ !”   
ชวนเด็กๆ เปิดปิด เล่นทาย สร้างสายใยผูกพันในครอบครัว

• สนุกเปิดปิดกระดาษ ทายว่าใครซ่อนอยู่ 

• ใช้คำาและภาพกระตุ้นพัฒนาการสำาหรับเด็กเล็ก

• อ่านสนุก เล่นสนุกไปพร้อมๆ กันได้

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : Na-ru / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 20 หน้า ชุด ไปเท่ียวกับพ่อ

• เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกกว้าง รู้จักสถานที่ต่างๆ
• สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทำากิจกรรมต่างๆ อย่างเสรี
• เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

ลูกกบไปเที่ยวสวนน้ำา
ปกอ่อน 
9786162273971
ราคา 85 บาท

ลูกกบกับคุณพ่อไปเที่ยวสวนน้ำาและได้ทำากิจกรรมสนุกมากมาย ทั้งว่ายน้ำา ดำาน้ำา
ในสระเล็กสำาหรับเด็ก แล้วไปเล่นทะเลจำาลองกับคุณพ่อ โต้คลื่นและเล่นสไลเดอร์ 
กลับบ้านมาเล่าให้คุณแม่ฟังอย่างมีความสุข

นกแก้วไปเที่ยว 
สวนดอกไม้ 
ปกอ่อน 
9786162273988
ราคา 85 บาท

นกแก้วกับคุณพ่อไปเที่ยวสวนดอกไม้ นกแก้วตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้หลากสี  
มีทั้งดอกทานตะวันสีเหลือง กระเจียวสีชมพู ดอกบัวสีเขียว กุหลาบสีแดง  
นกแก้วเก็บดอกมะลิสีขาวกลับบ้านไปฝากคุณแม่ด้วยนะ

ลูกกวางไปเที่ยว 
สวนสาธารณะ
ปกอ่อน 
9786162273995
ราคา 85 บาท

ลูกกวางกับคุณพ่อไปเที่ยวสวนสาธารณะ พ่อลูกเดินเล่น สักพักจึงชวนกัน 
ถีบจักรยาน พ่อสอนให้มองซ้ายมองขวา ผ่านลานออกกำาลังกาย จากนั้นก ็
ไปถีบจักรยานน้ำากันในสระ แล้วพ่อก็มาอ่านนิทานให้ฟังด้วย

กระจิบไปเที่ยว 
สวนผลไม้
ปกอ่อน 
9786162273773
ราคา 85 บาท

กระจิบน้อยกับคุณพ่อไปเที่ยวสวนผลไม้ ได้ชิมผลไม้มากมายทั้งทุเรียนหวานมัน 
มังคุดอมเปรี้ยวอมหวาน ชมพู่ฉ่ำาๆ หวานๆ เงาะสีแดงที่ทั้งล่อนทั้งหวาน  
พ่อกับกระจิบยังช่วยกันแบกส้มไปฝากแม่ด้วยนะ

กุ๊กไก่ไปเที่ยว 
สวนสนุก
ปกอ่อน 
9786162273766
ราคา 85 บาท

กุ๊กไก่กับพ่อไปเที่ยวสวนสนุก กุ๊กไก่เล่นเครื่องเล่นต่างๆ อย่างสนุกสนาน  
เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน ได้ดูขบวนพาเหรดที่สวยงาม เมื่อกลับถึงบ้าน 
กุ๊กไก่จึงรีบเล่าให้คุณแม่ฟังว่าไปเที่ยวสวนสนุก สนุกแค่ไหน

๑๐๐ หนังสือดี

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : เบญจมาศ คำาบุญมี / เพลงร้องเล่น / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า ต้ังไข่ล้ม

ปกอ่อน 
9786162279218
ราคา 95 บาท

รวมบทเพลงพื้นบ้านและเพลงร้องเล่นที่คุ้นเคย ภาพประกอบน่ารักสดใส

• เรียนรู้โลกกว้างผ่านบทเพลงร้องเล่นอันทรงคุณค่า

• ช่วยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

22แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

23แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : Na-ru / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 
8 x 8 นิ้ว / 20 หน้า  ชุด ไปหาหมอกับแม่ 

• ช่วยให้เด็กๆ รู้จักวิธีดูแลตัวเอง
• เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงโทษจากพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น เอาของแหย่หู กินลูกอมมากเกินไป
• เสริมสร้างความคิดด้านบวกในการไปหาหมอ

กุ๊กไก่ปวดหู
ปกอ่อน 
9786162272677
ราคา 85 บาท

กุ๊กไก่ระบายสีแล้วเอาดินสอสีแยงหู แยงจมูกจนปวด คุณแม่ต้องพาไปหาป้าหมอหมี   
ป้าหมอหมีรักษาและสอนกุ๊กไก่ว่าไม่ควรเอาสิ่งของแยงหรือแหย่หูแบบนี้

นกแก้วปวดตา
ปกอ่อน 
9786162272622
ราคา 85 บาท

นกแก้วดูทีวี เล่นเกมจนปวดตา คุณแม่ต้องพาไปหาป้าหมอหมี ป้าหมอหมีรักษา
และสอนนกแก้วว่าอย่าจ้องหน้าจอนานๆ แบบนี้ นกแก้วหายปวดตาจึงขอบคุณ 
ป้าหมอหมี

ลูกกบปวดขา
ปกอ่อน 
9786162272639
ราคา 85 บาท

ลูกกบกระโดดเล่นจนปวดขา คุณแม่ต้องพาไปหาป้าหมอหมี ป้าหมอหมีรักษา 
และสอนลูกกบว่าอย่ากระโดดเล่นนานๆ แบบนี้ ลูกกบหายปวดขาจึงขอบคุณ 
ป้าหมอหมี

ลูกกวางปวดฟัน
ปกอ่อน 
9786162272646
ราคา 85 บาท

ลูกกวางกินลูกอมจนปวดฟัน คุณแม่ต้องพาไปหาป้าหมอหมี ป้าหมอหมีรักษา 
และสอนลูกกวางว่ากินขนม อมลูกอมต้องแปรงฟัน ลูกกวางหายปวดฟันจึง
ขอบคุณป้าหมอหมี

กระจิบปวดหัว
ปกอ่อน 
9786162272684
ราคา 85 บาท

นกกระจิบเล่นน้ำาฝนจนปวดหัว คุณแม่ต้องพาไปหาป้าหมอหมี ป้าหมอหมีรักษา
และสอนนกกระจิบว่าอย่าเล่นน้ำาฝนนานๆ อย่างนี้ นกกระจิบหายปวดหัวแล้ว   
จึงขอบคุณป้าหมอหมี

Bookstart

Bookstart

Bookstart

Bookstart

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน 
9786164671331    
ราคา 95 บาท

เร่ือง : ตุ๊บปอง  ภาพ : รัชนี  ยังสุข / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 น้ิว / 24 หน้าตุ๋มต๋ำ  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ฝูงปลากำาลังว่ายน้ำาตุ๋มต๋ำาไปตามลำาธาร ปลาค่อยๆ เพ่ิมมาทีละ 1 ตัว ให้เด็กๆ เรียนรู้
จำานวนนับ 1-10 และการเพ่ิมจำานวนทีละ 1 จนครบ 10 เพลิดเพลินกับการเดินทางของ     
ฝูงปลาแสนน่ารัก  

• เพิ่มพูนทักษะด้านคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กเล็ก เรียนรู้จำานวนนับ 1-10 

• ฝึกสังเกตสีสันและรูปทรงของปลาแต่ละตัว

• คำากลอนอ่านสนุก ฟังเพลิน ภาพประกอบสีสันสวยงาม

กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786167040066 
ราคา 125 บาท

9786162279928 
ราคา 69 บาท

9786164670471 
ราคา 89 บาท

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786167040059 
ราคา 125 บาท

9786162279942 
ราคา 350 บาท

เร่ือง : รัตนา คชนาท  ภาพ : ชนิดา  โสภณวุฒิกุล / บัตรภาพ / 6.5 X 7.725 น้ิว / 30 แผ่น 

เรื่อง : พี่ตุ้ย  ภาพ : จินต์จุฑา เชาว์พุฒิภุชงค์ / สื่อการศึกษา / 4 x 4 นิ้ว / 32 แผ่น 

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ / 
ส่ือการศึกษา / 5.7 x 4 น้ิว / 32 หน้า (รวมปก)

เร่ืองและภาพ : ชมพูนุท สามารถ /  
บัตรภาพ / 4 x 4 น้ิว / 28 แผ่น

เรื่องและภาพ : พี่ตุ้ย / บัตรภาพ / 4 x 4 นิ้ว /  
28 แผ่น 

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ /  
ส่ือการศึกษา / 5.7 x 4 น้ิว / 26 หน้า (รวมปก)

My Jumbo ABC 

Animals Flash Cards 

My First ABC Book 

My Little ABC หนูรู้ ... ก-ฮ

ก.ไก่ เล่มแรกของหนู

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
A-Z 26 ตัว พร้อมคำาศัพท์    
พ้ืนฐาน ภาพประกอบสีสัน
สวยงาม

บัตรภาพตัวอักษร A-Z                                       
พร้อมคำาศัพท์ง่ายๆ                     
เหมาะสำาหรับวัยเร่ิมเรียนรู้ 0-3 ขวบ

• เรียนรู้ตัวอักษร A-Z และคำาศัพท์ไทย-อังกฤษ 
• ตัวอักษรขนาดใหญ่ ภาพประกอบสีสันสวยงาม
• ร้อยห่วงผ้า พกพาง่าย ฝึกอ่านได้ทุกที่

เรียนรู้ตัวพยัญชนะ ก-ฮ         
และตัวเลขไทย 1-10         
ตัวอักษรขนาดใหญ่                      
ภาพประกอบสีสันสวยงาม

เรียนรู้ตัวพยัญชนะไทย    
ก-ฮ 44 ตัว พร้อมคำาศัพท์
พ้ืนฐาน ภาพประกอบสีสัน
สวยงาม

ปกอ่อน  
9786162275586
ราคา 85 บาท

บอกเล่าลักษณะท่าทาง การเล่น พฤติกรรม 
ของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง

• เรียนรู้เรื่องเพศอย่างง่าย

• รู้จักเพศของตัวเองและความแตกต่างระหว่างเพศ

• ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม

เรื่อง : พี่มู  ภาพ : พี่ตู้ / หนังสือภาพ / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า  ผมเป็นเด็กผู้ชายครับ / หนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน  
9786162275593
ราคา 85 บาท

9786164672437 
ราคา 69 บาท

รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ พร้อมคำาศัพท์ ไทย อังกฤษ ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยง การสังเกต  
สร้างการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

• รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ พร้อมคำาศัพท์ ภาษาไทย-อังกฤษ

• ฝึกทักษะการคิด การสังเกต เชื่อมโยงภาพกับคำา

• พัฒนาทักษะทางภาษาสำาหรับเด็กเล็ก
• เข้าเล่มสันห่วงช่วยให้เปิดถนัดมือ

• พัฒนาทักษะทางภาษาสำาหรับเด็กเล็ก
• เข้าเล่มสันห่วงช่วยให้เปิดถนัดมือ

ได้รับการตีพิมพ์ในไต้หวัน

ให้เด็กๆ เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษท้ัง 26 ตัว ผ่านมิติการเรียนรู้ท่ีทันสมัยด้วยเทคโนโลยี AR    
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ABC JUMBO จาก Play Store หรือ App Store

• เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว พร้อมคำาศัพท์ และฝึกเขียนด้านหลังบัตรภาพ          
   สามารถลบได้ เมื่อเขียนด้วยด้วยปากกาไวท์บอร์ดเท่านั้น 
• ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี AR เห็นตัวละคร ในบัตรภาพโดดเด้งมีมิติ                               
   พร้อมฟังการออกเสียงคำาศัพท์เสริมการเรียนรู้
• บัตรภาพขนาดใหญ่ ทนทาน ฉีกขาดยาก

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

24แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

หนังสือลอยน้ำา 
9786164671317    
ราค 175 บาท

หนังสือลอยน้ำา 
9786164671324    
ราคา 195 บาท

เรื่องและภาพ : พี่ตุ้ย / หนังสือลอยน้ำา พลาสติก Non-Toxic / 8 x 5.5 นิ้ว / 8 หน้า (รวมปก)

เรื่องและภาพ : พี่ตุ้ย / หนังสือลอยน้ำา พลาสติก Non-Toxic / 6.25 x 7.5 นิ้ว / 10 หน้า (รวมปก)  

เรื่อง : พี่มู  ภาพ : พี่ฝัน / 1 ชุด มี 3 เล่ม / หนังสือลอยน้ำา พลาสติก Non-Toxic / 5 x 5 นิ้ว / 10 หน้า (รวมปก) 

บุ๋ง บุ๋ง สนุกนับ

ABC ปู๊น ปู๊น

ชุด หนังสือลอยน้ำ    

• เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวในชีวิตประจำาวัน
• ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาผ่านคำาคล้องจองสั้นๆ
• หนังสือลอยน้ำา ได้มาตรฐานทั้งสีและวัสดุ ปลอดภัยสำาหรับเด็ก

ใครร้องเสียงดัง
หนังสือลอยน้ำา 
9786162271847
ราคา 155 บาท

คำาคล้องจองให้ทายเสียงร้องของสัตว์
ว่าเป็นสัตว์ชนิดใด

หูหนูอยู่ไหน
หนังสือลอยน้ำา
9786162272967
ราคา 155 บาท

มารู้จักอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของหนู

หนูหม่ำาอะไร
หนังสือลอยน้ำา 
9786162274060
ราคา 155 บาท

เรียนรู้อาหาร 5 หมู่ ที่มีประโยชน ์
ต่อตัวหนูๆ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ให้เด็กเล็กเรียนรู้จำานวนนับ 1-5 จากภาพปลาที่ค่อยๆ เพิ่มมาทีละ 1 ตัว เป็นหนังสือ
ลอยน้ำา ที่ช่วยดึงดูดให้เด็กเล็กอาบน้ำาได้อย่างเพลิดเพลิน พัฒนากล้ามเนื้อมือจาก 
การหยิบจับสัมผัส  

• เพิ่มพูนทักษะด้านคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กเล็ก เรียนรู้จำานวนนับ 1-5  

• ฝึกสังเกตสีสันและรูปทรงของปลาแต่ละตัว

• นำาไปเล่นเวลาอาบน้ำาได้เพลิดเพลิน

เริ่มต้นเรียนรู้ตัวอักษร A-Z ไปกับขบวนรถไฟบรรทุกสัตว์น่ารัก เป็นหนังสือลอยน้ำา     
ที่ช่วยดึงดูดให้เด็กเล็กอาบน้ำาได้อย่างเพลิดเพลิน  พัฒนากล้ามเนื้อมือจากการหยิบจับ
สัมผัส  

• เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษสำาหรับเด็กเล็ก เรียนรู้ตัวอักษร A-Z 

• ฝึกสังเกตสีสันและรูปทรงสัตว์ต่างๆ พร้อมคำาศัพท์

• นำาไปเล่นเวลาอาบน้ำาได้เพลิดเพลิน



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

254-6 ปี
///////////////

เรื่อง : แฮปปี้คิดส์  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล /
1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  ชุด เทศกาลแสนสุข 

• ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
• เสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องผ่านการเล่น
• ปรับพฤติกรรม เสริมสร้างความมั่นใจ และภูมิใจในตนเอง

กุ๋งกิ๋งมีน้อง
ปกอ่อน 9786162279270 ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786162279263 ราคา 225 บาท

ครอบครัวของกุ๋งกิ๋งกำ�ลังจะมีสม�ชิกใหม ่
กุ๋งกิ๋งช่วยเตรียมอ�ห�รที่มีประโยชน์ให ้
คุณแม่ ช่วยจัดของใช้ให้น้อง ยิ่งใกล ้
วันคลอด กุ๋งกิ๋งก็ยิ่งอย�กรู้ว่�น้องจะ 
หน้�ต�เหมือนกุ๋งกิ๋งไหมนะ

กุ๋งกิ๋งรักน้อง
ปกอ่อน 9786162279287 ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786162279294 ราคา 225 บาท

น้องร้องไห้เสียงดังอีกแล้ว คุณพ่อกับคุณแม ่
ก็คอยดูแลน้องตลอด กุ๋งกิ๋งรักน้องนะ แต่
บ�งทีก็น้อยใจเหมือนกัน คุณพ่อคุณแม่จึง
ชวนให้กุ๋งกิ๋งม�ช่วยกันดูแลน้อง ช่วยเช็ดตัว  
เลือกชุดให้น้อง กุ๋งกิ๋งภูมิใจม�กเลยล่ะ

กุ๋งกิ๋งเล่นกับน้อง 
ปกอ่อน 9786162279300 ราคา 115 บาท  
ปกแข็ง  9786162279317 ราคา 225 บาท

เมื่อน้องเข้�ม�แย่งของเล่นจ�กกุ๋งกิ๋ง  
กุ๋งกิ๋งจึงไม่พอใจ แม่บอกว่�น้องยังเด็ก  
ไม่เข้�ใจว่�เล่นอย่�งไร แต่มีอะไรหล�ยอย่�ง 
ที่เร�เล่นกับน้องได้นะ ทั้งจ๊ะเอ๋ ตบแปะ  
เต้นระบำ� เล่นกับน้องสนุกจริงๆ

• เทศกาลสำาคัญของคนไทย
• ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว

กุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันลอยกระทง 
ปกอ่อน 9786164671652  ราคา 115 บาท 
ปกแข็ง  9786164671669  ราคา 225 บาท

กุ๋งกิ๋งและเพื่อนๆ แต่งชุดไทยไปโรงเรียน   
ในวันลอยกระทง คุณครูชวนเด็กๆ ทำ�กระทง
ด้วยวัสดุจ�กทำ�ธรรมช�ติ ทำ�เสร็จแล้วกุ๋งกิ๋ง
จึงเอ�กลับบ้�นไปลอยพร้อมคุณพ่อ คุณแม่                                       
และน้องต้นกล้� ก่อนว�งกระทงลงน้ำ�                   
กุ๋งกิ๋งก็ไม่ลืมที่จะขอขม�พระแม่คงค�                
ลอยกระทงปีนี้สุขใจจริงเชียว

กุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันปีใหม่ 
ปกอ่อน 9786164671676  ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786164671683  ราคา 225 บาท

กุ๋งกิ๋งตื่นเต้นที่ญ�ติๆ จะม�ฉลองปีใหม่ที่บ้�น 
เธอช่วยคุณพ่อและคุณแม่เตรียมสิ่งต่�งๆ ทั้ง
อ�ห�รค�ว หว�น และตกแต่งบ้�นให้สวยง�ม 
เมื่อญ�ติๆ ม�ถึงก็ร่วมกินอ�ห�รด้วยกัน และ
จับฉล�กของขวัญปีใหม่อย่�งสนุกสน�น พอ
ใกล้เวล�เที่ยงคืน ทุกคนก็ร่วมกันนับถอย
หลังเข้�สู่ปีใหม่ พลุม�กม�ยถูกจุดจนท้องฟ้�
สว่�งไสว กุ๋งกิ๋งรู้สึกสุขใจกับวันปีใหม่จริงเชียว

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

กุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันตรุษจีน 
ปกอ่อน 9786164671690  ราคา 115 บาท   
ปกแข็ง  9786164671706  ราคา 225 บาท

กุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันสงกรานต์
ปกอ่อน 9786164671713 ราคา 115 บาท     
ปกแข็ง  9786164671720 ราคา 225 บาท

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล /
1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  ชุด น้องเล็กของกุ๋งกิ๋ง 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Bookstart Bookstart๑๐๐ หนังสือดี

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล  นุชรี พิเดช / 
1 ชุด มี 10 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน

• เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
• สถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญ
• คำาทักทายแต่ละประเทศ

กุ๋งกิ๋งเที่ยวไทย
ปกอ่อน 9786162272028 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162272035 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งภ�คภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเพร�ะ
ประเทศไทยมีพระร�ช�ที่ยิ่งใหญ่ มีอ�ห�ร
อร่อย มีแหล่งท่องเที่ยวม�กม�ย อีกทั้งมี
ประเพณีสำ�คัญและวัฒนธรรมอันงดง�ม

กุ๋งกิ๋งเที่ยวลาว
ปกอ่อน 9786162272653 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162272660 ราคา 175 บาท

พ่อและแม่พ�กุ๋งกิ๋งไปเที่ยวชมเมืองและ
สถ�นที่สำ�คัญของประเทศล�ว เรียนรู ้
วิถีชีวิต คำ�ทักท�ย ก�รแต่งก�ย อ�ห�ร 
พื้นบ้�น ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม  
ไปเที่ยวครั้งนี้สนุกจังเลย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวเวียดนาม
ปกอ่อน 9786162273117 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162273063 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งได้นั่งรถ “ซิโคล่” เที่ยวชมเมือง 
และสถ�นที่สำ�คัญของเวียดน�ม  
ชมหุ่นกระบอกน้ำ�ที่ห�ดูได้ย�ก ได้ชิม
อ�ห�รแสนอร่อย และยังได้ลองแต่งก�ย
แบบช�วเวียดน�มอีกด้วย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวพม่า
ปกอ่อน 9786162273858 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162273865 ราคา 175 บาท

พ่อและแม่พ�กุ๋งกิ๋งไปเที่ยวชมพุทธสถ�น
สำ�คัญของประเทศพม่� กุ๋งกิ๋งได้เรียนรู ้
วิถีชิวิต วัฒนธรรมคว�มเป็นอยู่ คำ�ทักท�ย 
ของช�วพม่� แถมยังได้ลองนุ่งโสร่งที่เรียกว่� 
ลองยี อีกด้วย 

กุ๋งกิ๋งเที่ยวสิงคโปร์ 
ปกอ่อน 9786162274480 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162274497 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งได้เที่ยวชมสถ�นที่สำ�คัญต่�งๆ  
ได้ชมเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์  
ได้เห็นคว�มหล�กหล�ยของเชื้อช�ติ  
และได้ลิ้มลองเมนูเด็ดม�กม�ย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวมาเลเซีย
ปกอ่อน 9786162274503 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162274510 ราคา 175 บาท

กุ๋งก๋ิงได้ไปดูตึกปิโตรน�ส เท่ียวชมมรดกโลก 
ท่ีมะละก� ชมขบวนแห่ในเทศก�ลซิตร�ว�ร์น� 
และได้ชิมอ�ห�รขึ้นชื่อของม�เลเซีย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวกัมพูชา
ปกอ่อน 9786162275166 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162275159 ราคา 175 บาท

กุ๋งก๋ิงได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่�สนใจ 
มรดกโลก เมืองเก่�โบร�ณ ปร�ส�ทหิน 
ต่�งๆ เรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม
ของช�วกัมพูช�

กุ๋งก๋ิงเท่ียวอินโดนีเซีย
ปกอ่อน 9786162275920 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162275937 ราคา 175 บาท

กุ๋งก๋ิงได้ไปเท่ียวมัสยิดอิสติกลัล ดูโชว์อังกะลุง 
เย่ียมชมมรดกโลกบุโรพุทโธ  
วิห�รปรัมบ�นัน พระร�ชวังสุลต่�น  
สถ�นท่ีสำ�คัญต่�งๆ และยังได้ชม 
ก�รแสดง “ระบำ�บ�รอง” อีกด้วย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวบรูไน
ปกอ่อน 9786162276170 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162276187 ราคา 175 บาท

พ่อและแม่พ�กุ๋งก๋ิงไปเท่ียวบรูไน  
เมืองแห่งน้ำ�มัน ท่ีมีสถ�นท่ีสำ�คัญม�กม�ย 
มัสยิดทองคำ� พระร�ชวัง หมู่บ้�นกล�งน้ำ� 
และอุทย�นแห่งช�ติอันงดง�ม

กุ๋งกิ๋งเที่ยวฟิลิปปินส์
ปกอ่อน 9786162276156 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162276163 ราคา 175 บาท

กุ๋งก๋ิงไปเท่ียวฟิลิปปินส์ดินแดนแห่งหมู่เก�ะ
และภูเข�ไฟ ได้น่ังรถท้องถ่ิน เรียกว่�  
“รถจ๊ีปนีย์” เท่ียวชมป้อมปร�ก�รและ 
สถ�นท่ีสำ�คัญต่�ง  ๆได้ชมก�รแสดงพ้ืนเมือง  
ชิมอ�ห�รและของหว�นแสนอร่อย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับการทำาคุกกี้
ปกอ่อน 9786164670365  ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786164670372  ราคา 225 บาท

คุณแม่ชวนกุ๋งกิ๋งเข้�ครัวทำ�คุกกี้ไป           
ให้เพื่อนๆ เป็นของขวัญปีใหม่ ถ้�จะ       
ทำ�คุกกี้ต้องใช้อะไรบ้�ง เอ...แล้วจะใส่ถุง 
หรือกล่องแบบไหน คุกกี้ถึงจะไม่แตกนะ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับการปลูกผักบุ้ง
ปกอ่อน 9786164670389  ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786164670396  ราคา 225 บาท

คุณครูสอนกุ๋งกิ๋งและเพื่อนๆ ปลูกผักบุ้งจีน 
อืม...จะปลูกผักบุ้งก็ต้องรดน้ำ� แต่กุ๋งกิ๋งไม่ม ี
บัวรดน้ำ� จะใช้อะไรดีล่ะ แล้วผักบุ้งของกุ๋งกิ๋ง 
จะโตขึ้นแค่ไหนนะ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับแสงและเงา 
ปกอ่อน 9786164671096  ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786164671102  ราคา 225 บาท

ขณะที่กุ๋งกิ๋งกำ�ลังเล่นกับต้นกล้� จู่ๆ ไฟก็ดับ 
คุณพ่อถือไฟฉ�ยม�ห�แล้วบอกว่� ถึงไฟดับ
แต่เร�ก็เล่นอะไรสนุกๆ จ�กแสงและเง�ได้นะ 
คุณพ่อชวนกุ๋งกิ๋งและต้นกล้�เล่นอะไรกันนะ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับแม่เหล็ก 
ปกอ่อน 9786164671294  ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786164671300  ราคา 225 บาท

กุ๋งกิ๋งและน้อยหน่�เล่นเกมตกปล�แม่เหล็ก 
แต่ลวดเสียบกระด�ษที่ติดปล�ตัวหนึ่งห�ยไป 
ทำ�ให้แม่เหล็กดูดปล�ไม่ได้ ทั้งสองจึงช่วยกัน
ห�สิ่งที่จะม�ใช้แทนลวดเสียบกระด�ษได้ เอ...
จะใช้อะไรดีนะ 

กุ๋งกิ๋งสนุกกับอัญชัน
ปกอ่อน 9786164670358  ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786164670310  ราคา 225 บาท

คุณแม่ชวนกุ๋งกิ๋งไปเก็บดอกอัญชันเพื่อเอ�ม� 
ท�คิ้วให้น้องต้นกล้� แต่ยังมีดอกอัญชัน 
เหลืออยู่ แม่จึงชวนกุ๋งกิ๋งม�เล่นสนุกกับ 
ดอกอัญชันต่อ โอ้โฮ ! ทำ�ไมน้ำ�อัญชันถึง 
เปลี่ยนสีได้นะ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับน้ำาแข็ง
ปกอ่อน 9786164670334  ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786164670341  ราคา 225 บาท

วันหยุดสุดสัปด�ห์ คุณแม่ชวนกุ๋งกิ๋งท  
ไอศกรีมผลไม้ คุณพ่อชวนกุ๋งกิ๋งทำ�ตุ๊กต�    
น้ำ�แข็งและกระด�นลื่น เอ๊ะ ! แต่ทำ�ไมตุ๊กต�
น้ำ�แข็งลื่นไถลได้ไม่ไกลเลยนะ กุ๋งกิ๋งและพ่อ
จะทำ�อย่�งไรดีนะให้ตุ๊กต�น้ำ�แข็งลื่นไถลไป     
ได้ไกลที่สุด

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล / 1 ชุด มี 6 เล่ม /   
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด สนุกกับ STEM

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล / 1 ชุด มี 4 เล่ม /   
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล / 1 ชุด มี 4 เล่ม /   
นิทานภาพคำากลอน / 9.5 x 9.5 นิ้ว / 24 หน้า 

ชุด ส่งเสริมสุขนิสัย (ไทย – อังกฤษ)

ชุด สร้างเสริมสุขอนามัย

• ช่วยปรับพฤติกรรมด้านสุขนิสัยและสร้างสุขอนามัย
• คำากลอน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
• คำาศัพท์ท้ายเล่ม 

กุ๋งกิ๋งปวดฟัน
ปกอ่อน 9786162275739 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162275746 ราคา 175 บาท

กุ๋งก๋ิงกินขนมแล้วลืมแปรงฟันก่อนนอน 
วันต่อม�เห็นว่�ฟันยังอยู่ครบดี 
จึงไม่ยอมแปรงฟันจนทำ�ให้ปวดฟัน 
คุณแม่รีบพ�ไปห�หมอฟัน ตอนน้ีกุ๋งก๋ิง
ดูแลสุขภ�พป�กและฟันดีแล้วล่ะ

กุ๋งกิ๋งท้องผูก
ปกอ่อน 9786162275777 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162275784 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งไม่ชอบกินผักผลไม้ จึงทำ�ให ้
ปวดท้อง ท้องผูก คุณแม่สอนให้กุ๋งกิ๋งกิน
ผักผลไม้ ออกกำ�ลังก�ย ดื่มน้ำ�สะอ�ด  
กุ๋งกิ๋งเชื่อฟังและไม่ท้องผูกอีกแล้วล่ะ

กุ๋งกิ๋งตัวมอม
ปกอ่อน 9786162275821 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162275814 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นสนุกจนมอมแมมแต่กลับ
ไม่ยอมอ�บน้ำ� ตอนเช้�ไปโรงเรียน 
เพื่อนๆ ขยับหนีเพร�ะได้กลิ่นเหม็น 
แถมมีผื่นคันขึ้นเต็มไปหมด คุณแม ่
จึงบอกให้อ�บน้ำ�ทั้งเช้�และเย็น  
กุ๋งกิ๋งไม่เหม็นไม่คันอีกแล้ว

กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น
ปกอ่อน 9786162275753 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162275760 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นสนุกทำ�ผมทรงต่�งๆ ใช้แป้ง 
โรยผมเล่นเป็นคนชร� แต่ไม่ยอมสระผม
จนคันไปหมด แถมมีกลิ่นตุๆ จนเพื่อนๆ
ไม่อย�กเข้�ใกล้ วันหนึ่งขณะที่วิ่งเล่นลื่น
ล้มก็มีกบกระโดดขึ้นม�บนหัว กุ๋งกิ๋งรีบวิ่ง
กลับบ้�นม�สระผมจนสะอ�ดแล้วล่ะ

• รู้จัก 4 โรคใกล้ตัวเด็ก 
• เข้าใจสาเหตุ วิธีดูแลรักษาและป้องกันเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

กุ๋งกิ๋งเป็นหวัด
ปกอ่อน 9786167040851 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786167040943 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นต�กฝนจนเป็นหวัด มีน้ำ�มูก 
ปวดหัว เจ็บคอ ต้องพักผ่อนเต็มที่ 
กินอ�ห�รที่มีประโยชน์ กินย� และ
ใช้หน้�ก�กอน�มัย ป้องกันไม่ให ้
เชื้อโรคกระจ�ยสู่ผู้อื่น

กุ๋งกิ๋งเป็นตาแดง
ปกอ่อน 9786162272424 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162274626 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นสนุกนอกบ้�น เผลอใช้มือ
สกปรกขยี้ต�จนเป็นต�แดง เจ็บต� มีขี้ต� 
และน้ำ�ต�ไหลคุณหมอให้หยุดเรียน รักษ�
ด้วยก�รหยอดต�และไม่ขยี้ต� จนห�ยดี

กุ๋งกิ๋งเป็นไข้เลือดออก
ปกอ่อน 9786162272790 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162274213 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นเป็นนักสำ�รวจน้อยในสวน
ที่บ้�น เจอกับฝูงยุงล�ยในแอ่งน้ำ�ขัง 
ทำ�ให้เป็นไข้เลือดออกต้องรักษ�ตัวที่
โรงพย�บ�ลจนห�ยดี และคุณหมอยัง
บอกวิธีป้องกันโรคนี้ไว้ด้วยล่ะ

กุ๋งกิ๋งเป็นอีสุกอีใส
ปกอ่อน 9786162272912 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162274473 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งไปห�เพื่อนที่บ้�น แต่เพื่อนไม่สบ�ย 
จึงกลับบ้�นม�ก่อน ไม่กี่วันต่อม� กุ๋งกิ๋ง 
ก็มีอ�ก�รซึม เบื่ออ�ห�ร และมีตุ่มใสๆ 
ขึ้นต�มตัว กุ๋งกิ๋งเป็นอีสุกอีใสแล้วล่ะ

Bookstart
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เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล / 1 ชุด มี 4 เล่ม /   
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า  

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นุชรี พิเดช / 1 ชุด มี 4 เล่ม /   
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า

ชุด วันแสนสนุกของกุ๋งกิ๋ง (ไทย - อังกฤษ)

ชุด ส่งเสริมทักษะทางสังคม (ไทย - อังกฤษ)

• พัฒนาทักษะชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
• คำากลอน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) แยกภาษาอังกฤษไว้ท้ายเรื่อง
• คำาศัพท์ท้ายเล่ม 

กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน
ปกอ่อน 9786162278907 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162278945 ราคา 185 บาท

วันเปิดเทอมใหม่ กุ๋งกิ๋งได้เล่นสนุกกับ
เพื่อนๆ ได้ว�ดรูป ระบ�ยสี ฟังนิท�น 
ร้องเพลง เต้นระบำ� ทำ�กิจกรรม 
ตั้งหล�ยอย่�ง กุ๋งกิ๋งชอบไปโรงเรียน
ที่สุดเลย

กุ๋งกิ๋งไปตลาด
ปกอ่อน 9786162278914 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162278952 ราคา 185 บาท

คุณแม่พ�กุ๋งกิ๋งไปตล�ด มีสินค้�ม�กม�ย 
ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ไข่ ได้เรียนรู้วิธีเลือก
ซื้อของสดเพื่อนำ�กลับม�ทำ�อ�ห�ร 
แสนอร่อย กุ๋งกิ๋งชอบไปตล�ดจังเลย

กุ๋งกิ๋งไปทะเล
ปกอ่อน 9786162278921 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162278969 ราคา 185 บาท

วันหยุดสุดสัปด�ห์ กุ๋งกิ๋งได้ไปเที่ยว
ทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ ลงเล่นน้ำ�  
ก่อปร�ส�ททร�ย ดูปูลม กุ๋งกิ๋งเล่น
สนุกทั้งวัน กุ๋งกิ๋งชอบไปทะเลจังเลย

กุ๋งกิ๋งไปสวนสัตว์ 
ปกอ่อน 9786162278938 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162278976 ราคา 185 บาท

กุ๋งกิ๋งไปทัศนศึกษ�ที่สวนสัตว์ ที่สวนสัตว์
มีสัตว์ม�กม�ย ทั้งช้�ง หมี ยีร�ฟ สิงโต 
เพนกวิน และสัตว์อีกน�น�ชนิด กุ๋งกิ๋ง
ชอบไปสวนสัตว์ม�กเลย

• พัฒนาทักษะชีวิต รู้จัก เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองและบุคคลรอบตัว
• คำากลอน 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) แยกภาษาอังกฤษไว้ท้ายเรื่อง
• คำาศัพท์ท้ายเล่ม 

กุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่
ปกอ่อน 9786162278860 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162279393 ราคา 185 บาท

วันหยุด กุ๋งกิ๋งอยู่บ้�นกับคุณพ่อคุณแม่  
กุ๋งกิ๋งช่วยเหลือง�นบ้�นและเล่นสนุก  
ทั้งวัน ก่อนนอนคุณพ่อยังเล่�นิท�น 
ให้กุ๋งก๋ิงฟังด้วย กุ๋งก๋ิงมีคว�มสุขท่ีสุดเลย

กุ๋งกิ๋งรักญาติ
ปกอ่อน 9786162278877 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162279379 ราคา 185 บาท

กุ๋งก๋ิงไปเย่ียมบ้�นคุณปู่คุณย่�ท่ีต่�งจังหวัด  
ได้พบเจอญ�ติๆ ม�กม�ยทั้งคุณปู่ คุณย่�  
คุณลุง คุณป้� คุณอ� และพ่ีก้อง ช่วยคุณย่� 
และคุณป้�ทำ�ขนมบัวลอย ได้ข่ีม้�ก้�นกล้วย 
ฝีมือคุณปู่ กุ๋งก๋ิงมีคว�มสุขท่ีสุดเลย

กุ๋งกิ๋งรักเพื่อน
ปกอ่อน 9786162278853 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162279416 ราคา 185 บาท

กุ๋งก๋ิงไปโรงเรียนได้พบเพ่ือน  ๆม�กม�ย  
กุ๋งกิ๋งเป็นเด็กดี มีน้ำ�ใจ พูดไพเร�ะ  
และชอบช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อนๆ  
รักกุ๋งกิ๋งม�ก กุ๋งกิ๋งก็รักเพื่อนๆ  
ม�กเหมือนกันจ้ะ

กุ๋งกิ๋งรักเพื่อนบ้าน 
ปกอ่อน 9786162278884 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162279430 ราคา 185 บาท

กุ๋งกิ๋งมีเพื่อนบ้�นที่น่�รักม�กม�ย กุ๋งกิ๋ง
ชอบช่วยเหลือและมีน้ำ�ใจกับเพื่อนบ้�น
ทุกคนเสมอ เพื่อนบ้�นทุกคนก็รักกุ๋งกิ๋ง 
ทุกคนมีน้ำ�ใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน พึ่งพ�
อ�ศัยกัน และอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข
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เร่ือง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้าชุด ของวิเศษของไดโนน้อย

• การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น
• ช่วยปรับพฤติกรรมและพัฒนาสังคมนิสัย
• เสริมสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง
• มิตรภาพ

ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง
ปกอ่อน 9786162277474
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162277481
ราคา 175 บาท

โป๊งเหน่งได้เมล็ดพันธุ์วิเศษม�จ�กปู่ตุ้มตุ้ย เข�เพ�ะเมล็ดนั้นลงดิน คอยดูแลใส่ใจ
ให้พวกมันเติบโตเพื่อให้กล�ยเป็นของขวัญวิเศษให้แม่ในวันเกิด 

ดินสอวิเศษของจี๊ดจ๊าด
ปกอ่อน 9786162277764
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162277771
ราคา 175 บาท

จี๊ดจ๊�ดได้รับดินสอวิเศษจ�กปู่ตุ้มตุ้ยที่บอกไว้ว่�ดินสอนี้จะทำ�ให้รูปที่ว�ดดูเหมือน
มีชีวิต จี๊ดจ๊�ดว�ดเท่�ไรก็ยังไม่เหมือนสักที จนเธอเริ่มท้อ แต่แล้วจี๊ดจ๊�ดก็ได้รู้ว่�
ภ�พว�ดจะเหมือนมีชีวิตได้นั้นเป็นเพร�ะอะไร

ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง
ปกอ่อน 9786162279225
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162279232
ราคา 175 บาท

นิ้งหน่องได้ผ้�ห่มวิเศษที่เชื่อว่�จะช่วยให้ห�ยกลัวคว�มมืดได้ แต่คืนนั้น เข�ต้อง
อยู่ในคว�มมืดต�มลำ�พังโดยไม่มีผ้�ห่มวิเศษ นิ้งหน่องจะเอ�ชนะคว�มกลัวได ้
หรือไม่นะ

พรวิเศษของแจ๋วแหวว
ปกอ่อน 9786164670235
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786164670242
ราคา 175 บาท

แจ๋วแหววมีนิสัยชอบอวดเก่งและไม่สนใจคว�มรู้สึกของผู้อื่น ทำ�ให้เพื่อนๆ  
ไม่อย�กเล่นด้วย แจ๋วแหววเสียใจจึงไปขอพรวิเศษจ�กปู่ตุ้มตุ้ย แล้วจะมีใคร 
เล่นกับแจ๋วแหววไหมนะ

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

สพฐ.

๑๐๐ หนังสือดีสพฐ.

สพฐ.

สพฐ.
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Bookstart

Bookstart

Bookstart
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เพลงวิเศษของหนุงหนิง 
ปกอ่อน 9786164670631  
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786164670624  
ราคา 195 บาท

หนุงหนิงได้เป็นตัวแทนขึ้นร้องเพลงในง�นประจำ�ปี เธอซ้อมร้องเพลงทุกวันและ
ชวนให้เพื่อนๆ ขึ้นไปร้องเพลงด้วย เมื่อถึงวันแสดง หนุงหนิงกลับเสียงแหบเพร�ะ
ไม่สบ�ย เสียงของหนุงหนิงจะกลับม�เหมือนเดิมทันเวล�ไหมนะ

เรื่อง : พี่ฟางและครูผึ้ง  ภาพ : อะตอม / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานเสริมทักษะ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า

เรื่อง : ครูเฟิร์น  ภาพ : อะตอมและนุ่น / 1 ชุด มี 2 เล่ม / สมุดภาพกิจกรรมฝึกทักษะ / 8 x 10 นิ้ว / 16 หน้า

ชุด ชอบคณิตคิดสนุก

ชุด ภาษาพาเพลิน

• นิทานบูรณาการสู่กิจกรรม
• เสริมทักษะคณิตศาสตร์จากเรื่องราวในชีวิตประจำาวัน

กุ๋งกิ๋งเที่ยวตลาด
ปกอ่อน 9786162270512 ราคา 65 บาท

คุณแม่พ�กุ๋งกิ๋งไปเที่ยวตล�ด ที่ตล�ด
มีของข�ยเยอะแยะเลย ทั้งขนม ผัก 
และผลไม้ ก�รซื้อข�ยสินค้�ต่�งๆ 
ทำ�ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องก�รนับจำ�นวน  
ก�รเปรียบเทียบ ก�รแบ่งส่วน  
ก�รเพิม่/ลดจำ�นวน 

กุ๋งกิ๋งเที่ยวร้านของเล่น
ปกอ่อน 9786162270529 ราคา 65 บาท

พี่ก้องชวนกุ๋งกิ๋งไปเที่ยวร้�นของเล่น  
มีของเล่นหล�กหล�ยชนิด ม�ดูกันสิว่�  
กุ๋งกิ๋งจะซื้อของเล่นอะไรกลับบ้�นบ้�งนะ 
เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องรูปเรข�คณิตและ 
มิติสัมพันธ์ไปพร้อมๆ กัน

กุ๋งกิ๋งเที่ยวร้านหนังสือ
ปกอ่อน 9786162270543 ราคา 65 บาท

คุณพ่อคุณแม่พ�กุ๋งกิ๋งไปร้�นหนังสือ 
กุ๋งกิ๋งตื่นต�ตื่นใจเพร�ะมีหนังสือ
นิท�นน่�อ่�นให้เลือกม�กม�ย กุ๋งกิ๋ง
ไปร้�นหนังสือพร้อมกับเรียนรู้เรื่อง
เวล�และตัวเลขในชีวิตประจำ�วันได้
อีกด้วย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวสวนสาธารณะ
ปกอ่อน 9786162270536 ราคา 65 บาท

คุณพ่อคุณแม่พ�กุ๋งกิ๋งไปขี่จักรย�นเล่น
ที่สวนส�ธ�รณะ ที่สวนส�ธ�รณะมี
เครื่องเล่นหล�กหล�ย กุ๋งกิ๋งไปเที่ยวสวน
ส�ธ�รณะพร้อมกับเรียนรู้เรื่องก�รวัดและ
ก�รประม�ณค่�

• เสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับ ก-ฮ
ปกอ่อน 8858041003076 ราคา 35 บาท

ชวนหนูน้อยวัยอนุบ�ลม�สนุกกับ
กิจกรรมเสริมทักษะท�งภ�ษ�ไปกับ
กุ๋งกิ๋งที่พกพ�คว�มสนุกอย่�งมีส�ระ 
เรียนรู้เรื่องตัวอักษร ก-ฮ และก�รสะกด 
คำ�ในภ�ษ�ไทย 

กุ๋งกิ๋งสนุกกับ A-Z
ปกอ่อน 8858041003083 ราคา 35 บาท

ชวนหนูน้อยวัยอนุบ�ลม�สนุกกับ
กิจกรรมเสริมทักษะท�งภ�ษ�ไปกับกุ๋งกิ๋ง 
ที่พกพ�คว�มสนุกอย่�งมีส�ระ เรียนรู ้
เรื่องตัวอักษร A-Z และก�รสะกด 
คำ�ภ�ษ�อังกฤษ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน 
9786164670167
ราคา 125 บาท

กุ๋งกิ๋งไม่ชอบอ่�นหนังสือ พออ่�นทีไรเป็นได้หลับทุกที คุณแม่ให้หนังสือนิท�นเป็น 
ของขวัญวันเกิด กุ๋งกิ๋งไม่ได้เปิดอ่�นแถมยังฝันร้�ย จนกระทั่งได้เห็นเพื่อนรักกำ�ลัง 
อ่�นนิท�นท่�ท�งน่�สนุก กุ๋งก๋ิงจึงเปล่ียนใจลองหยิบหนังสือม�อ่�นจนติดใจว�งไม่ลง

• เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน

• คำากลอน 2 ภาษา ( ไทย - อังกฤษ ) แยกภาษาอังกฤษไว้ท้ายเรื่อง

• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม 

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้ากุ๋งกิ๋งรักหนังสือ ( ไทย-อังกฤษ)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เปิ๊บป๊าบไม่มีระเบียบ 
ปกอ่อน 9786162272431 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162274640 ราคา 175 บาท

เปิ๊บป๊�บจอมทำ�รก กินอ�ห�รหก
เลอะเทอะ ไม่เก็บของเล่น จนวันหนึ่ง 
ของสำ�คัญห�ยไป เข�จึงปรับปรุง
ตนเองและเป็นตัวอย่�งที่ดีให้กับ
น้องๆ อีกด้วย

ก๊อบแก๊บมอมแมม
ปกอ่อน 9786162272097 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162275241 ราคา 175 บาท

ก๊อบแก๊บมักเล่นซุกซนจนเนื้อตัวสกปรก
มอมแมม แต่เวล�อ�บน้ำ�มักโวยว�ย 
แผลงฤทธิ์ส�รพัดกับแม่ แต่แล้ววันหนึ่ง 
ก็เกิดเหตุคับขัน ทั้งแสบ ทั้งคัน ทำ�ให ้
ก๊อบแก๊บไม่อย�กมอมแมมอีกแล้ว

แจ๋วแหววอวดเก่ง
ปกอ่อน 9786162273629 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162273636 ราคา 175 บาท

แจ๋วแหววไดโนเส�ร์บินได้ตัวเล็ก
กระจิริด แต่มักคุยโวว่�ตนเก่งกว่�ใคร  
และไม่กลัวอะไรทั้งนั้น กระทั่งวันหนึ่ง 
แจ๋วแหววได้รับบทเรียนครั้งใหญ่  
ที่ทำ�ให้ต้องเปลี่ยนนิสัย ไม่คุยโว 
อีกแล้วล่ะ

โต๋เต๋ขอโทษ 
ปกอ่อน 9786162271946 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786164672581 ราคา 195 บาท

โต๋เต๋จำ�ที่พ่อแม่สอนได้เสมอว่�เมื่อทำ�ผิด 
ต้องพูดว่� “ขอโทษ” โต๋เต๋พูดขอโทษ 
บ่อยครั้ง แต่เหตุก�รณ์หนึ่งก็ทำ�ให้เข้�ใจ
ว่� คำ�ขอโทษนั้นต้องออกม�จ�กใจ 
จึงจะมีคว�มหม�ย

เร่ือง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 1 ชุด มี 6 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้าชุด ไดโนน้อยพัฒนา EQ

• ปรับพฤติกรรมและสร้างเสริมอุปนิสัยที่ดี

บึ้กซ่าขี้โมโห 
ปกอ่อน 9786162272820
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162275005
ราคา 175 บาท

บึ้กซ่�ลูกไดโนเส�ร์ขี้โมโห เมื่อถูกขัดใจจะอ�ละว�ด ทำ�ล�ยทุกอย่�งที่ขว�งหน้� 
แต่วันหนึ่งเข�ก็ได้รู้ว่�ก�รไม่รู้จักควบคุมอ�รมณ์นั้น อ�จทำ�ให้ต้องเสียใจ 
ไปตลอดชีวิต

จี๊ดจ๊าดขี้อิจฉา
ปกอ่อน 9786162273735
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162273742
ราคา 175 บาท

จี๊ดจ๊�ดเป็นเด็กร่�เริงแจ่มใสและอยู่กับแม่อย่�งมีคว�มสุขเสมอ แต่เมื่อม ี
ลูกไดโนเส�ร์น้อยหลงท�งม� แม่ของเธอดูแลไดโนน้อยอย่�งดีจนจี๊ดจ๊�ดรู้สึก
อิจฉ� ห�ท�งเรียกร้องคว�มสนใจจนตนเองเดือดร้อน จี๊ดจ๊�ดจะกลับตัวได้หรือไม่
นะ

ติ๊ดตี่ขี้แย
ปกอ่อน 9786162273339
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274398
ราคา 175 บาท

ติ๊ดตี่เป็นไดโนเส�ร์ตัวใหญ่แต่ขี้แยม�กจึงถูกเพื่อนจอมเกเรแกล้งเป็นประจำ�  
สุดท้�ยติ๊ดตี่ก็พบวิธีเอ�ชนะใจตนเอง จนห�ยขี้แยได้สำ�เร็จ

EFBookstartสพฐ.

สพฐ.

EFสพฐ.

Bookstart

Bookstart

ได้รับก�รตีพิมพ์ในประเทศจีน ฮ่องกง ม�เก๊� ม�เลเซีย สิงคโปร์ 

๑๐๐ หนังสือดี

สพฐ.

ได้รับก�รตีพิมพ์ในประเทศเบลเย่ียม 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เร่ือง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้า

เร่ือง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 1 ชุด มี 6 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้า

ชุด ไดโนน้อยรักษ์โลก

ชุด ไดโนน้อยพัฒนานิสัย

อะไรอยู่ในน้ำา 
ปกอ่อน 9786162271960
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162271953
ราคา 175 บาท

ก๊อบแก๊บคันตัว หนุงหนิงคันต� ติ๊ดตี่ปวดท้อง หลังจ�กเล่นด้วยกันที่ริมหนองน้ำ�
ไม่มีใครรู้ว่�ไดโนน้อยทั้งส�มไม่สบ�ยด้วยเหตุใด เอะ๊! หรือเพร�ะมีอะไรอยู่ในน้ำ�

อะไรอยู่ในป่า
ปกอ่อน 9786162272530
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162272547
ราคา 175 บาท

บ�งสิ่งที่อยู่ในป่�ถูกทำ�ล�ย เมื่อฝนตกดินถล่ม จนเกิดเรื่องเลวร้�ย  
ใครนะ...คือตัวก�รสร้�งปัญห�และอะไรในป่�ที่ห�ยไป

อะไรอยู่ในอากาศ 
ปกอ่อน 9786162273032
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162273049
ราคา 175 บาท

เกิดกลุ่มควันขึ้นในป่� ทำ�ให้ห�ยใจไม่ออก มองไม่เห็น เดือดร้อนไปทั่ว  
เพร�ะอะไรกัน แล้วจะทำ�ให้อ�ก�ศกลับม�สดใสเหมือนเดิมได้ไหมนะ

Bookstart ได้รับก�รตีพิมพ์ในประเทศม�เลเซีย

ได้รับก�รตีพิมพ์ในประเทศม�เลเซีย

ได้รับก�รตีพิมพ์ในประเทศม�เลเซีย

Bookstart EF

Bookstartสพฐ.

• ปรับพฤติกรรมและสร้างเสริมอุปนิสัยที่ดี

นิ้งหน่องขี้หวง 
ปกอ่อน 9786162272837 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162274695 ราคา 175 บาท

นิ้งหน่องมีของเล่นม�กม�ย มีขนม
อร่อยเยอะแยะ แต่ไม่เคยแบ่งให้
เพื่อนเลย แต่แล้ววันหนึ่ง ก็ได้เรียนรู้
ว่�ก�รเล่นเป็นกลุ่มและแบ่งปันให ้
ผู้อื่นนั้น สนุกและสุขใจม�กจริงๆ

โป๊งเหน่งเกเร 
ปกอ่อน 9786162273346 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786164672604 ราคา 195 บาท

โป๊งเหน่งจอมเกเรและฟันแหลมเพื่อนซี้  
มักรังแกไดโนเส�ร์ท่ีตัวเล็กหรืออ่อนแอกว่�  
แต่แล้ววันหนึ่ง ทั้งสองตกอยู่ในอันตร�ย
เพื่อนๆ ที่เข�เคยรังแกกลับเป็นคนช่วย
ให้พวกตนปลอดภัย ทำ�ให้โป๊งเหน่งคิดได้
และไม่เกเรอีกเลย

ปกอ่อน 
9786162276408
ราคา 95 บาท

ก๊อบแก๊บมีนิสัยซุกซนจึงถูกผู้ใหญ่ตักเตือนอยู่เสมอ จนก๊อบแก๊บอย�กให้โลกนี ้
ไม่มีผู้ใหญ่เลย วันหนึ่งก๊อบแก๊บตื่นขึ้นม�แล้วพบว่�โลกนี้ไม่มีผู้ใหญ่แล้วจริงๆ  
ก๊อบแก๊บกลับเสียใจและรู้สึกเปลี่ยนไปแล้ว

• ช่วยปรับพฤติกรรม เสริมสร้างวินัย และการควบคุมอารมณ์

เร่ือง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล /
นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้าถ้าโลกน้ี ไม่มีผู้ ใหญ่ Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

ได้รับก�รตีพิมพ์ในประเทศจีนBookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• ปลูกจิตสำานึกรักธรรมชาติ ตระหนักรู้และรักษาสิ่งแวดล้อม
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ปกแข็ง 
9786164671393 
ราคา 155 บาท

สนุกกับก�รสังเกตพร้อมพัฒน�ทักษะท�งภ�ษ�ไปกับลูกสัตว์น�น�ชนิด                                                                                       
ผ่�นคำ�ถ�มแต่ละหน้�ที่อ�จไม่ได้มีเพียงคำ�ตอบเดียว และสนุกเพิ่มขึ้น                                                                                       
ด้วยก�รสังเกตสิ่งที่อยู่นอกเหนือจ�กคำ�ถ�มในแต่ละหน้�                       
ต่อยอดประสบก�รณ์ใหม่ให้เด็กได้ไม่รู้จบ

• การสังเกต

• ทักษะทางภาษา

• ต่อยอดด้วยการตั้งคำาถามใหม่ ได้อย่างไม่รู้จบ

เรื่องและภาพ : ลีสเบ็ต สเลเกิร์ส  แปล : น้านกฮูก / 1 ชุด มี 12 เล่ม / สารคดีสำาหรับเด็ก / 
8.56 x 9 นิ้ว / 28 หน้าชุด หนูอยากเป็น

• เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอาชีพต่าง ๆ
• ส่งเสริมทักษะทางสังคม

เชฟ   
ปกอ่อน 9786164671010 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164671027 
ราคา 235 บาท

คนที่เป็นเชฟต้องทำ�อะไรบ้�งนะ ชวนเด็กๆ ม�เรียนรู้เกี่ยวกับหน้�ที่ของเชฟ    
เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้พวกเข�กันเถอะ

คุณหมอ  
ปกอ่อน 9786164670976 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164670983 
ราคา 235 บาท

ในหนึ่งวันคุณหมอต้องทำ�อะไรบ้�งนะ ชวนเด็กๆ ม�เรียนรู้เกี่ยวกับหน้�ที่ของ 
คุณหมอ เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้พวกเข�กันเถอะ

หมอฟัน  
ปกอ่อน 9786164670990 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164671003 
ราคา 235 บาท

ถ้�เร�อย�กมีฟันที่แข็งแรงต้องทำ�อย่�งไรนะ ม�เรียนรู้เกี่ยวกับหน้�ที่ของหมอฟัน
และวิธีก�รดูแลรักษ�ฟันพร้อมสร้�งแรงบันด�ลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

นักบินอวกาศ  
ปกอ่อน 9786164671034 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164671041 
ราคา 235 บาท

อวก�ศนั้นแสนกว้�งใหญ่ เอ...แล้วก่อนจะออกสู่อวก�ศ นักบินอวก�ศต้องเตรียม
ตัวอย่�งไรบ้�งนะ ม�เรียนรู้เก่ียวกับหน้�ท่ีของนักบินอวก�ศเพ่ือสร้�งแรงบันด�ลใจ 
ให้เด็กๆ กันเถอะ

คุณครู   
ปกอ่อน 9786164671058 
ราคา 105 บาท    
ปกแข็ง 9786164671065 
ราคา 235 บาท

ในแต่ละวัน นอกจ�กก�รสอนสิ่งต่�งๆ ให้กับเด็กๆ แล้ว คุณครูต้องทำ�อะไรอีก
บ้�งนะ ม�เรียนรู้เก่ียวกับหน้�ท่ีของคุณครูเพ่ือสร้�งแรงบันด�ลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

นักฟุตบอล  
ปกอ่อน 9786164671072 
ราคา 105 บาท    
ปกแข็ง 9786164671089 
ราคา 235 บาท

กว่�จะเป็นเป็นนักฟุตบอลสุดเจ๋งต้องทำ�อย่�งไรนะ ชวนเด็กๆ ม�เรียนรู้หน้�ที่
และกิจวัตรประจำ�วันของนักฟุตบอลเพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้พวกเข�กันเถอะ

หมอประเสริฐ

เป๋อเหลอขี้กลัว 
ปกอ่อน 9786162274022
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274794
ราคา 175 บาท

เป๋อเหลอเป็นไดโนเส�ร์ขวัญอ่อน ขี้ตกใจ กลัวทุกสิ่งทุกอย่�ง ทั้งเสียงฟ้�ร้อง ฟ้�ผ่� 
กลัวคว�มมืด กลัวผี เป๋อเหลอจะค้นพบวิธีเอ�ชนะคว�มกลัวได้สำ�เร็จไหมนะ

หนุงหนิงขี้อาย
ปกอ่อน 9786162274015
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274008
ราคา 175 บาท

หนุงหนิงลูกไดโนเส�ร์ขี้อ�ย ไม่กล้�แสดงออก แต่เธอร้องเพลงได้ไพเร�ะม�ก  
และคิดจะร้องเพลงพิเศษเป็นของขวัญให้เพื่อนสนิทในวันเกิด หนุงหนิงจะเอ�ชนะ
คว�มขี้อ�ยของตนเองได้หรือไม่นะ

ปุ๊ปปั๊ปขี้งอน  
ปกอ่อน 9786162274145
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274671
ราคา 175 บาท

ปุ๊บปั๊บลูกไดโนเส�ร์จอมขี้งอนเวล�ถูกพ่อกับแม่ขัดใจ แต่สุดท้�ยก็สำ�นึกได้ว่� 
พ่อแม่ทำ�เช่นนั้นก็เพร�ะรักและหวังดีกับเข�เอง

EFBookstart

Bookstart

Bookstart

ได้รับก�รตีพิมพ์ในประเทศเบลเย่ียม 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน 
9786162271045
ราคา 95 บาท

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน 
9786164670327
ราคา 125 บาท

เรื่อง : แฮปปี้คิดส์  ภาพ : เปรมา จาตุกัญญาประทีป / หนังสือภาพ / 10 x 5 นิ้ว (แนวนอน) / 18 หน้ารู้ไหม ใครนะ...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ประดิษฐ์ ไดโนเสาร์ สร้างสรรค์ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  ถ่ายภาพ : ขนิษฐา พูนทวี / กิจกรรมสร้างสรรค์ / 8 x 8.5 นิ้ว / 36 หน้า

จ�กอุปกรณ์และเศษวัสดุในบ้�น แปลงก�ยเป็นแก๊งไดโนแสนน่�รัก  
พร้อมภ�พประกอบอธิบ�ยวิธีทำ�อย่�งชัดเจน

สนุกกับก�รปั้นดินให้เป็นรูปสัตว์น�น�ชนิด ไม่ว่�จะเป็นสัตว์ในฟ�ร์ม สัตว์ป่�  
และสัตว์ทะเลกว่� 40 แบบ ง�นศิลปะที่สนุกได้ทั้งครอบครัว ภ�พประกอบอธิบ�ย
วิธีทำ�แต่ละขั้นตอนอย่�งชัดเจน

• พัฒนากล้ามเนื้อมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

• ฝึกทักษะการปั้น

• เรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ

ปั้น ปั้นหรรษา ปั้นภาพ : นันทิกานต์ กิตติประชากุล / กิจกรรมเสริมทักษะ / 8 x 8 นิ้ว / 48 หน้า 
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นักแข่งรถ  
ปกอ่อน 9786164671911 
ราคา 105 บาท
ปกแข็ง 9786164671928 
ราคา 235 บาท

นักแข่งรถฟอร์มูล่�วัน เป็นหนึ่งในนักแข่งรถที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก แต่กว่�จะได้
เป็นนักแข่งรถสุดเจ๋งนั้น ไม่ใช่เรื่องง่�ยเลยล่ะ นอกจ�กต้องฝึกฝนอย่�งหนักแล้ว 
ก�รทำ�ง�นเป็นทีมก็สำ�คัญไม่แพ้กันเลย ม�เรียนรู้เกี่ยวกับหน้�ที่ของนักแข่งรถ 
เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

นักบัลเลต์ 
ปกอ่อน 9786164671959 
ราคา 105 บาท 
ปกแข็ง  9786164671966 
ราคา 235 บาท

เบื้องหลังก�รแสดงบัลเลต์ที่น่�ตื่นต�ตื่นใจ นักบัลเลต์ต้องฝึกซ้อมกันอย่�งไร   
แล้วพวกเข�ดูแลตัวเองอย่�งไรให้แข็งแรงนะ ม�เรียนรู้เก่ียวกับหน้�ท่ีของนักบัลเลต์ 
เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

นักบิน  
ปกอ่อน 9786164671973 
ราคา 105 บาท 
ปกแข็ง 9786164671980 
ราคา 235 บาท

เครื่องแบบนักบินนี่เท่จริงๆ เลยนะ แต่ก�รจะเป็นนักบินได้ ไม่ใช่เรื่องง่�ยเลยล่ะ 
ม�เรียนรู้เกี่ยวกับหน้�ที่ของนักบิน เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

สัตวแพทย์ 
ปกอ่อน 9786164672017 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง  9786164672024 
ราคา 235 บาท

สัตวแพทย์ทำ�หน้�ที่รักษ�สัตว์ ทั้งฉีดย� ผ่�ตัด และป้อนย� พวกเข�พร้อมเสมอ                                                                                        
ที่จะคอยช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วย ม�เรียนรู้เกี่ยวกับหน้�ที่ของสัตวแพทย์             
เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

พยาบาล 
ปกอ่อน 9786164671997 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164672000 
ราคา 235 บาท

พย�บ�ลมีหน้�ที่ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพย�บ�ล ในหนึ่งวันพย�บ�ล
มีหน้�ที่อะไรบ้�งนะ ม�เรียนรู้เกี่ยวกับหน้�ที่ของพย�บ�ล เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจ
ให้เด็กๆ กันเถอะ

นักดับเพลิง 
ปกอ่อน 9786164671935 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164671942 
ราคา 235 บาท 

ไฟไหม้เป็นเหตุร้�ยที่อันตร�ยและน่�กลัวม�ก แต่โชคดีที่เร�มีนักดับเพลิงคอยช่วย
ดับไฟ แต่รู้ไหมว่�นักดับเพลิงไม่ได้ทำ�หน้�ที่แค่ดับไฟเท่�นั้นนะ ม�เรียนรู้เกี่ยวกับ
หน้�ที่ของนักดับเพลิง เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เรื่อง : สำ�นักพิมพ์ AUZOU  ภ�พ : อี่ ซวน อู๋ / นิท�นภ�พพร้อมเทคนิคเลื่อนและเปิดปิดได้ /
9.84 x 9.84 นิ้ว / 12 หน้� (รวมปก)มาเล่นซ่อนหากันเถอะ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

อุทัยเทวี
ปกอ่อน 
9786162274916
ร�ค� 95 บ�ท

ธิดาพญานาคจำาเป็นต้องทิ้งลูกน้อยที่ยังอยู่ในไข่ไว้ริมบึง บังเอิญมีคางคกผ่านมากินไข ่
จงึตายด้วยพิษพญานาคที่ห่อหุ้มไข่นั้นไว้ เมื่อไข่ฟักออกมาเด็กหญิงจึงคิดว่าซากคางคก 
เป็นแม่และอาศัยอยู่ในซากคางคกนั้น ต่อมามีตายายมาพบซากคางคกเข้า จึงเก็บไป 
เลี้ยงดูและตั้งชื่อให้ว่า อุทัยเทวี

กระด�ษแข็งทั้งเล่ม 
9786164671263 
ร�ค� 590 บ�ท

กระต่ายน้อย ตุ่นน้อย หนูจ้อย และแมวน้อยเล่นซ่อนหากันอยู่ แต่ละตัวซ่อนอยู่             
ที่ไหนกันนะ ชวนเด็กๆ มาสนุกสนานกับการใช้นิ้วน้อยๆ เลื่อนหรือเปิดเพื่อ 
ค้นหาลูกสัตว์แต่ละตัวที่ซ่อนอยู่ในแต่ละหน้ากันเถอะ

• ก�รสังเกตและคิดวิเคร�ะห์

• พัฒน�กล้�มเนื้อเล็ก

เรื่อง : น้�นกฮูก  ภ�พ : อะตอม  นุชรี พิเดช / หนังสือภ�พ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้�อุทัยเทวี

คำ� : ตุ๊บปอง น้�นกฮูก  ภ�พ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  เชษฐ์สุด� มีเงิน  เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก /  
1 ชุด มี 3 เล่ม / นิท�นภ�พ /  9 x 9 นิ้ว  /  24 หน้�ชุด นิทานจากนามานุกรมวรรณคดีไทย

• รู้จักนิท�นพื้นบ้�นและวรรณคดีไทย

กำ�เนิดพระสังข์ 
ปกอ่อน 
9786162274947
ร�ค� 95 บ�ท

พระนางจันท์เทวีคลอดลูกออกมาเป็นหอยสังข์ และถูกขับไล่ออกจากเมืองเพราะ
ถูกใส่ความว่าจะทำาให้บ้านเมืองเกิดกลียุค นางจันท์เทวีเร่ร่อนไปในป่าจนพบตายาย 
ผู้ใจดีให้อาศัยด้วย แต่ก็ต้องแปลกใจเม่ือพบว่าบ้านเรือนสะอาดตา มีอาหารวางพร้อม                                                                                            
จึงคอยแอบดูจนรู้ว่าลูกน้อยท่ีอยู่ในสังข์ออกมาช่วยเหลือแม่ นางจันท์เทวีทำาลาย
หอยสังข์นั้น เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันกับลูก แต่พระสังข์ก็ถูกนางจันทาปองร้ายจนแม่ลูก 
ต้องพรากจากกันอีก

กำ�เนิดหนุม�น 
ปกอ่อน 
9786162274954
ร�ค� 95 บ�ท

ยักษ์นนทกถูกสาปให้ไปเกิดเป็นยักษ์สิบหน้า มีฤทธิ์เดชร้ายกาจ ชื่อ ทศกัณฐ์  
ส่วนพระนารายณ์จะอวตารเป็นพระราม เพื่อมาสู้รบกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ 
พระอิศวรจึงมอบอาวุธเทพให้พระพายใช้สร้างทหารเอกไว้คอยช่วยพระรามปราบ
ทศกัณฐ์ พระพายใช้ฤทธิ์ลมพัดอาวุธเทพเข้าปากนางสวาหะจนตั้งครรภ์ และ 
ให้กำาเนิดวานรเผือกฤทธิ์เดชร้ายกาจชื่อว่า หนุมาน

โสนน้อยเรือนง�ม  
ปกอ่อน 
9786162274923
ร�ค� 95 บ�ท

เจ้าหญิงโสนน้อยเกิดมาพร้อมกับเรือนแสนวิเศษ แต่ด้วยเคราะห์กรรมจึงต้อง 
จากบ้านเมืองไป โสนน้อยได้ช่วยชีวิตนางกุลาด้วยยาวิเศษที่พระอินทร์มอบให้  
นางกุลาจึงติดตามรับใช้เรื่อยมา ต่อมาโสนน้อยช่วยชุบชีวิตพระวิจิตรจินดา  
แต่กลับถูกนางกุลาสวมรอยเป็นเจ้าหญิงผู้ช่วยชีวิตเจ้าชายแทน โสนน้อยต้อง
พิสูจน์ตนเองมากมาย จนกระทั่งพระวิจิตรจินดาพบเรือนงามของโสนน้อย  
ทุกคนจึงได้ทราบความจริง

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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มือน้อยน้อยปลูก
ปกอ่อน 9786162276330
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162276347
ร�ค� 175 บ�ท

ครอบครัวของตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองช่วยกันปลูกผักสวนครัวและเก็บผลผลิตที่งอกงาม
มาทำาอาหารและแบ่งปันเพื่อนบ้าน ผักปลอดสารพิษที่ปลูกเอง เก็บเอง  
ปรุงอาหารเอง เป็นมื้ออาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ที่สุดเลยล่ะ

อยู่ไหน ห�ไม่เจอ 
ปกอ่อน 9786162277061
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162277078
ร�ค� 175 บ�ท

คุณพ่อคุณแม่จะพาตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปเที่ยวสวนสัตว์ พี่ตุ๊กติ๊กแต่งตัวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ตุ๊บปองที่ยังแต่งตัวไม่เสร็จ เพราะหากางเกงสีฟ้า ถุงเท้า 
สีเหลืองลายๆ และรองเท้าอีกข้างหนึ่งไม่เจอ ทำาไมตุ๊บปองจึงหาของไม่เจอนะ

ร้อยม�ลัย...ไปวันสงกร�นต์ 
ปกอ่อน 9786162277047
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162277054
ร�ค� 175 บ�ท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปอง ช่วยกันเก็บดอกมะลิมาร้อยมาลัย เพื่อเตรียมไปไหว้หลวงปู่ที่วัด 
เนื่องในวันสงกรานต์ ทั้งสองได้สรงน้ำาพระ รดน้ำาดำาหัวผู้ใหญ่และคุณพ่อคุณแม่ 
ได้เห็นประเพณีและเล่นการละเล่นต่างๆ ที่เล่นกันในวันสงกรานต์ ทั้งสนุกและ
สุขใจที่สุดเลย

บ้�นต้นไม้ 
ปกอ่อน 9786162277276
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162277283
ร�ค� 175 บ�ท

ขณะที่คุณพ่อตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองคิดนำาเศษไม้เหล่านั้นมาใช้
ประโยชน์ต่อ โดยชวนกันออกแบบบ้านหลังน้อยและช่วยกันสร้างอย่างตั้งใจ  
เมื่อนำาไปติดในสวน ไม่นานก็มีครอบครัวนกมาอาศัยในบ้านน้อยหลังนั้นด้วย

เล่มดี...ซิดี
ปกอ่อน 9786162277290
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162277306
ร�ค� 175 บ�ท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองอ่านหนังสืออย่างสนุกสนาน แต่ละเรื่องนำาพาเข้าไปสู่โลกแห่ง
จินตนาการ ทั้งนิทานพื้นบ้าน นิทานเทพนิยาย นิทานวงจรชีวิต นิทานเล่าไม่รู้จบ 
นิทานวีรบุรุษ นิทานปริศนาคำาทาย อ่านเล่มไหนๆ ก็สนุกทุกเล่มเลย

เข้�ใจ...เข้�ใจ
ปกอ่อน 9786162277665
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162277658
ร�ค� 175 บ�ท

วันนี้เพื่อนๆ จะมาเที่ยวที่บ้าน ตุ๊บปองอาบน้ำาแต่งตัวแต่เช้าและไม่ได้ปิดน้ำา  
ปิดไฟ ตุ๊กติ๊กจึงตักเตือน คุณแม่จึงสอนว่าให้ประหยัดน้ำาและไฟไว้ใช้ภายหน้า  
หลังจากเล่นสนุกและรับประทานอาหารกับเพื่อนๆ แล้ว ตุ๊บปองเห็นอาหารเหลือ
ก็เตรียมจะเททิ้ง แต่คุณแม่สอนว่าอาหารบางอย่างยังเก็บไว้ได้ ตุ๊บปองคิดได้ 
รับคำาว่า เข้าใจ...เข้าใจ  

ทำ�ได้...อยู่ดี
ปกอ่อน 9786162277641
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162277634
ร�ค� 175 บ�ท

คุณพ่อ คุณแม่ ตุ๊กต๊ิก และตุ๊บปองช่วยกันทำางานบ้านจนเสร็จเรียบร้อย แต่ตุ๊บปอง 
ยังไม่ได้จัดตารางสอนเลย ตุ๊กติ๊กจึงเตือนและพาน้องไปจัดกระเป๋า คุณแม่ชมที่
ลูกๆ รู้จักหน้าที่ของตน พอถึงเวลาอาหารกลางวัน ทุกคนอยากกินอาหาร 
ไม่เหมือนกันเลย แล้วจะตกลงกันด้วยวิธีไหนดีนะ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

๑๐๐ หนังสือดี
เร่ือง ตุ๊บปอง  ภ�พ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  เปรม� จ�ตุกัญญ�ประทีป  
นันทชัย สิลุจจย�นนท์  /  1 ชุด มี 12 เล่ม  /  นิท�นภ�พคำ�กลอน  /  9 x 9 น้ิว  /  24 หน้�ชุด คำ พ่อสอน 

กร�บพระบ�ท 
ปกอ่อน 9786162276132
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162276149
ร�ค� 175 บ�ท

คุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ให้ตุ๊กติ๊กและตุ๊บปองฟัง  
ท่านทรงเสด็จ ฯ เยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ ไม่ว่ายากลำาบากเพียงใด  
ทรงทำานุบำารุงการเกษตรกรรม พระราชทานทุนการศึกษา และหน่วยแพทย์
สำาหรับผู้ยากไร้ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา อีกทั้งทรงส่งเสริมศาสนา 
ทุกศาสนาและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ปวงชนชาวไทย 

ช่วยกัน นั่นแหละดี 
ปกอ่อน 9786162275982
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162275975
ร�ค� 175 บ�ท

ในวันหยุด ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำางานบ้านกันอย่างขยันขันแข็ง  
ทั้งปัดกวาด เช็ดถู จัดหนังสือเข้าชั้น รินน้ำา และบีบนวด ให้คุณพ่อคุณแม่คลาย
ความเมื่อยล้า คุณพ่อคุณแม่ต่างก็มีความสุขที่ลูกๆ เป็นเด็กดีและกตัญญู  

เก็บได้ ให้คืน 
ปกอ่อน 9786162275951
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786164672574
ร�ค� 195 บ�ท

ขณะที่ตุ๊บปองวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นก็บังเอิญเก็บเงินที่มีคนอื่นทำาตกไว้ได้ และ 
คิดว่าจะนำาเงินนั้นไปทำาอะไรดี ตุ๊กติ๊กมาเห็นเข้าจึงให้น้องนำาเงินไปคืน ในที่สุด 
ก็สามารถหาตัวเจ้าของเงินได้ ทุกๆ คนต่างชื่นชมและภูมิใจในความความซื่อสัตย์
ของตุ๊บปอง

ไม่ ไป บอก
ปกอ่อน 9786162276194
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162276200
ร�ค� 175 บ�ท

คุณพ่อกับคุณแม่อ่านข่าวเร่ืองเด็กหาย จึงเป็นห่วงตุ๊กต๊ิกและตุ๊บปองและสอนลูกๆ  
ด้วยคำาว่า “ไม่ / ไป / บอก” คือ ไม่รับของจากคนแปลกหน้า ไปให้ไกลจากเหตุ
อันตราย และบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 
และเป็นข้อคิดเตือนใจสำาหรับเด็กๆ 

พอดี...พอดี  
ปกอ่อน 9786162276316
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162276323
ร�ค� 175 บ�ท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าและมีของที่อยากได้เยอะแยะไปหมด  
คุณพ่อกับคุณแม่อนุญาตให้ซื้อซีดีเพลงได้ 1 แผ่น และหนังสือคนละ 1 เล่ม  
ตุ๊บปองเห็นเครื่องเขียนใหม่ๆ ก็อยากได้ คุณพ่อจึงสอนว่าหากของเดิมยังใช้ได ้
ก็ควรใช้ไปก่อน ตุ๊กติ๊กก็ช่วยเสริมให้ ตุ๊บปองเข้าใจและทำาตามที่พ่อสอน
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• คำ�สอนของในหลวง รัชก�ลที่ 9
• เสริมสร้�งคว�มตระหนักรู้ รักในช�ติ ศ�สน� และพระมห�กษัตริย์
• คุณธรรม จริยธรรม
• คว�มส�มัคคี มีน้ำ�ใจ
• คว�มพอเพียง
• ก�รรู้จักหน้�ที่ของตนเอง

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

414-6 ปี
///////////////

ไปล�กเส้นเล่นสีกันนะ  
ปกอ่อน 9786162272264
ร�ค� 95 บ�ท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองช่วยกันรดน้ำาต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมรั้ว ต้นไม้ออกดอกมากมาย  
ทั้งสองจึงชวนกันเก็บดอกไม้แล้วนำามาขยำาบ้าง ตำาบ้าง กรองด้วยผ้าขาวบาง  
จนกระทั่งได้น้ำาที่มีสีสันสดสวย จากนั้นจึงชวนกันวาดรูประบายสีอย่างสนุกสนาน

ไปชิมไข่ฟองน้อยกันนะ  
ปกแข็ง 9786162272011
ร�ค� 175 บ�ท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองช่วยแม่เก็บไข่ไก่มามากมาย ไข่ใช้ทำาอาหารได้สารพัดเมนู  
ทั้งไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่ระเบิด ไข่ลวก ไข่เค็ม แล้วยังมีขนมหวาน 
จากไข่ที่ทุกคนโปรดปรานด้วยนะ 

ไปไล้ส้มลิ้มกันนะ
ปกอ่อน 9786162273827
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162273834
ร�ค� 175 บ�ท

คุณย่าชวนตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองทำาส้มล้ิมหรือมะม่วงกวน เร่ิมจากฝานเน้ือมะม่วง  
ยีให้เละ เค่ียวให้สุก ปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อย แล้วตักใส่ใบทองกวาว ไล้ๆ  
ให้พอเหมาะ ตากแดดแรงๆ จนแห้ง ลอกมาม้วนหรือพับ พร้อมรับประทาน  
ใครได้ชิมต่างก็ชมว่า ส้มล้ิมอร่อยจัง !

๑๐๐ หนังสือดี

• ศีล 5 ข้อที่เด็กๆ ปฏิบัติได้
• คุณธรรม จริยธรรม

เอ๊�ะอ๋อ...ก็ดี 
(ศีลข้อที่ 1)
ปกอ่อน 9786167040929
ร�ค� 95 บ�ท

ศีลข้อ 1 “ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” เด็กควรเรียนรู ้
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบ เย็น และเป็นสุข ต้องไม่เบียดเบียนกัน  
ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ต้องรักและเลี้ยงดูสัตว์ ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังตนเอง 
ไม่เข้าใกล้สัตว์ที่มีพิษ

อิ๊อี๋...ก็เหวอ 
(ศีลข้อที่ 2)
ปกอ่อน 9786162273520
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162275555
ร�ค� 175 บ�ท

ศีลข้อ 2 “อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” เด็กควรเรียนรู้ที่จะ 
แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่นำาของของผู้อื่นมาเป็นของตน ถ้าต้องการสิ่งใดที่ไม่ใช่
ของตนต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนเสมอ

เอ๊อะเอ๋อ...ก็รู้ 
(ศีลข้อที่ 3)
ปกอ่อน 9786162272950
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162274633
ร�ค� 175 บ�ท

ศีลข้อ 3 “กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” เด็กควรเรียนรู้
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข รักใคร่ปรองดองกัน ไม่แย่งชิงของรัก
ของใคร ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่น ไม่รังแก และไม่ทำาให้เพื่อนอับอาย

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภ�พ : พี่หลี / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิท�นภ�พคำ�กลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้�ชุด นิทานศีลห้าคำ กลอน Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• เขียนจ�กแรงบันด�ลใจในก�รเล้ียงดูพระโอรสและพระธิด�ของสมเด็จย่� ท่ีให้ก�รเล่นเป็นก�รเรียนรู้ของเด็ก
• ได้ลงมือทำ� สัมผัส ใกล้ชิดกับธรรมช�ติ เข้�ใจธรรมช�ติ และวิทย�ศ�สตร์ไปพร้อมๆ กัน
• ส่งเสริมคว�มคิดสร้�งสรรค์ เห็นคุณค่�ของสิ่งของรอบตัว

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..
ของเล่นในสวน 
ปกอ่อน 9786162278433
ร�ค� 95 บ�ท

ในสวนมีของเล่นมากมาย หิน ทราย ต้นไม้ ใบไม้ ล้วนเป็นของเล่นทั้งนั้น  
ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองนำาดินมาทำาเป็นคลองยาว นำากิ่งไม้มาปักเพื่อชะลอน้ำา  
พ่อจึงทำาเรือให้สองพี่น้องเล่นกันอย่างสนุกสนาน

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..
ของเล่นในบ้�น
ปกอ่อน 9786162278440
ร�ค� 95 บ�ท

ฝนตก พ่อจึงชวนตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองทำาของเล่นที่หาอุปกรณ์ง่ายๆ ได้ในบ้าน เช่น 
บล็อกไม้ รถไม้ สุดท้าย พ่อทำาเรือจากขวดพลาสติกให้คนละลำา พอฝนหยุดตก 
ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองจึงนำาเรือออกไปเล่นกันอย่างสนุกสนาน

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..
ของเล่นวันว�น  
ปกอ่อน 9786162278464
ร�ค� 95 บ�ท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปวัดกับปู่และย่า พบเพื่อนๆ หลายคนจึงชวนกันเล่น มีของเล่น
มากมายที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยเมื่อตายายยังเป็นเด็ก เช่น ร้อยมาลัยดอกเข็ม  
หนังสติ๊ก กระโดดยาง ลูกข่าง ม้าก้านกล้วย  

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..
ของเล่นเพื่อนรัก
ปกอ่อน 9786162278457
ร�ค� 95 บ�ท

ตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองให้อาหารลูกหมา ลูกแมว ปลา และนก ย่าบอกให้เลือกแมวหรือ
หมากลับไปเล้ียงท่ีบ้าน สองพ่ีน้องดีใจแต่พ่อแม่บอกให้คิดให้ดีว่าจะดูแลไหวไหม  
ท้ังสองจึงขบคิดว่าจะเอาสัตว์ไปเล้ียงดีไหมน้อ

• เรียนรู้วิถีชีวิต คว�มเป็นอยู่แบบไทยๆ
• คว�มกตัญญู
• คว�มรัก คว�มอบอุ่น ในครอบครัว

ไปอย่�งไรดีนะ  
ปกอ่อน 9786167040981
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786167040905
ร�ค� 175 บ�ท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองจะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่า ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองปรึกษากันว่าจะไป
อย่างไรดีนะ ในเมื่อยานพาหนะมีหลากหลายประเภท ทั้งรถไฟ รถทัวร์ เรือ 
รถเมล์ เครื่องบิน แต่ในที่สุด คุณพ่อก็มีทางออก แล้วครอบครัวนี้จะไปบ้าน 
คุณปู่คุณย่าด้วยยานพาหนะแบบไหนกันนะ

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภ�พ : อัญชลี อ�รีย์วงศ์ / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิท�นภ�พคำ�กลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้�

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภ�พ : พี่หลี / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิท�นภ�พคำ�กลอน / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้�

ชุด ของเล่นของพ่อ 

ชุด ตุ๊กติ๊ก ตุ๊บปอง เยี่ยมปู่ย่า

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์ / สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์ 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

404-6 ปี
///////////////



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

4-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

434-6 ปี
///////////////
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เอ้�...ฮุยเลฮุย 
ปกอ่อน 9786162275098
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162275104
ร�ค� 175 บ�ท

ลูกสัตว์ชวนกันไปขนแตงโมลูกโต ต่างพยายามออกแรงกันสุดกำาลัง ทั้งดัน ทั้งดึง 
จนขนแตงโมมาถึงบ้านของเหมียวได้สำาเร็จ แม่เหมียวใจดีช่วยผ่าแตงโมแบ่งให้
เด็กๆ ทั้งสี่ตัวกินกันอย่างเอร็ดอร่อย เอ...กินแตงโมเสร็จแล้วยังเหลือเปลือกอยู่ 
จะเอาไปเล่นอะไรต่อดีนะ

หนังสือสนุกของ 
ตะนอยน้อย 
ปกอ่อน 9786162275623
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162275630
ร�ค� 175 บ�ท

ทุกๆ วัน มดตะนอยน้อยจะใส่เส้ือสีสวยตามสีประจำาวัน แบกเป้ท่ีบรรจุนิทาน
มากมายไปแบ่งปันให้เพ่ือนสัตว์ทุกตัวท่ีกำาลังเหงาหรือไม่สบายใจได้อ่านกัน  
เม่ือได้อ่านนิทานแสนสนุกแล้ว เพ่ือนทุกตัวก็กลับมามีความสุข 

ปกอ่อน 
9786169033073
ร�ค� 115 บ�ท

จุดสีเล็กๆ และถ้อยคำาเรียบง่าย กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าทึ่งทางศิลปะ
ของเด็กคนหนึ่ง และยังส่งต่อความสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจที่ดีสู่ผู้อื่นได้อย่าง
งดงาม

• ก�รเสริมสร้�งแรงบันด�ลใจ

• คว�มมั่นใจในตนเอง (Self-esteem)

• ก�รสร้�งทัศนคติที่ดี

ปกอ่อน 
9786162272592
ร�ค� 95 บ�ท

เมื่อบนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ถึงสิบดวง สัตว์ทุกตัวเดือดร้อนเพราะความร้อนจัด เจ้าป่า
จึงยิงธนูขึ้นไปไล่ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์น้อยใจไม่ขึ้นมาบนฟ้าอีก ทำาให้ท้องฟ้ามืดมิด 
อากาศหนาวเหน็บ สัตว์ต่างๆ จึงต้องคิดหาวิธีทำาให้ดวงอาทิตย์กลับมา

• ก�รคิดแก้ปัญห�

เร่ืองและภ�พ : ปีเตอร์ เอช. เรย์โนลด์  แปล : ตุ๊บปอง / นิท�นแปล / 9 x 8.5 น้ิว / 32 หน้�

เร่ือง : ตุ๊บปอง  ภ�พ : เปรม� จ�ตุกัญญ�ประทีป / นิท�นภ�พคำ�กลอน / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้�

จุด

ไก่โต้งตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่

EF

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

อุ๊อู๋...ก็อ�ย 
(ศีลข้อที่ 4) 
ปกอ่อน 9786162274183
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162274800
ร�ค� 175 บ�ท

ศีลข้อ 4 “มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” เด็กควรเรียนรู้ถึงผลด ี
ที่เกิดจากการพูดจริง การพูดจาด้วยถ้อยคำาสุภาพ น้ำาเสียงรื่นหู ใช้เหตุใช้ผล  
ไม่ใช้อารมณ์ ไม่โกหก และไม่พูดจาหยาบคาย

อ๊ะอ๋�ย...ก็ชอบ 
(ศีลข้อที่ 5)
ปกอ่อน 9786162273551
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162275579
ร�ค� 175 บ�ท

ศีลข้อ 5 “สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” 
เด็กควรเรียนรู้ว่าส่ิงใดมีประโยชน์ ส่ิงใดไม่มีประโยชน์ คุณและโทษของอาหาร 
การกิน รู้จักระงับยับย้ังความอยาก มีสติในการเลือกเสพแต่ส่ิงท่ีดี และมีประโยชน์
ต่อชีวิตเป็นสำาคัญ

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี

• ทักษะคณิตศ�สตร์ จำ�นวนนับ รูปทรง เศษส่วนอย่�งง่�ย
• วันทั้งเจ็ดและสีประจำ�วัน

ก็ได้ ก็ได้
ปกอ่อน 9786162273926
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162273933
ร�ค� 175 บ�ท

เต่าทองตัวหนึ่งลงไปเล่นในหม้อดินใบเก่าเพราะข้างในเย็นดี ต่อมาเพื่อนแมลง
และสัตว์อื่นๆ มาเจอเข้า ก็ขอลงไปเล่นด้วย ลงไปทีละตัว ทีละตัว จนกระทั่ง 
เต็มหม้อ ช้างน้อยมาเจอก็จะลงไปเล่นด้วย แล้วเพื่อนๆ จะทำายังไงดีล่ะ

แตะ เต�ะ เห�ะ เหอะ 
ปกอ่อน 9786162274336
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162274343
ร�ค� 175 บ�ท

เต่าต้วมเตี้ยมจู่ๆ ก็มีกังหันงอกขึ้นมาบนกระดอง จึงพาเพื่อนๆ ขึ้นหลังเหาะไป
เที่ยวบนฟ้า ได้เห็นสิ่งของมากมายที่มีรูปทรงแตกต่างกัน ทั้งวงกลม สี่เหลี่ยม  
สามเหลี่ยม เมื่อเที่ยวเล่นจนเหนื่อย เจ้าเต่าก็พาเพื่อนๆ กลับมาส่ง

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภ�พ : เปรม� จ�ตุกัญญ�ประทีป / 1 ชุด มี 4 เล่ม / 
นิท�นภ�พคำ�กลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้�ชุด สนุกนึก สนุกนับ

ปกอ่อน 
9786162272844
ร�ค� 95 บ�ท

ตุ๊กติ๊กชวนตุ๊บปองเล่นสนุกกันมาทั้งวัน จึงชวนกันไปทำาขนมหวานแสนอร่อย แต่เอ... 
จะทำาขนมอะไรดีหนอ ในที่สุดก็ลงเอยที่ขนมครก สองพี่น้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ  
จนออกมาเป็นขนมครกน่าแคะที่รสชาติอร่อยถูกปากคนทั้งบ้านเลย

• รู้จักขนมหว�นของไทย

• รู้จักทำ�ง�นเป็นขั้นตอน

เร่ือง : ตุ๊บปอง  ภ�พ : พ่ีหลี / นิท�นภ�พคำ�กลอน / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้� ขนมครก น่าแคะ Bookstart

Bookstart

สพฐ.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เรื่อง : น้�นกฮูก  ภ�พ : เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก  นันทิก�นต์ กิตติประช�กุล / 1 ชุด มี 4 เล่ม / 
นิท�นภ�พคำ�กลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้�ชุด ปั้นนิทานอ่านสนุก

ลูกหมูส�มตัว 
ปกอ่อน 9786164671867  
ร�ค� 95 บ�ท

เมื่อลูกหมูสามพี่น้องเติบโตขึ้นจึงตัดสินใจออกมาสร้างบ้านของตัวเอง หมูใหญ่
สร้างบ้านจากฟาง หมูกลางสร้างบ้านจากไม้ หมูเล็กสร้างบ้านจากอิฐ หมาป่า
ตัวร้ายผ่านมาเห็นจึงคิดที่จะเขมือบลูกหมูทั้งสาม ลูกหมูทั้งสามจะรอดพ้นจาก
หมาป่าไหมนะ

แฮนเซลกับเกรเทล 
ปกอ่อน 9786164671874 
ร�ค� 95 บ�ท

แม่เลี้ยงใจร้ายเกลียดชังแฮนเซลกับเกรเทล พ่อจึงจำาใจต้องพาลูกทั้งสองไปปล่อย
ในป่า สองพี่น้องหลงเข้าป่าไปพบบ้านขนมหวานหลังใหญ่ที่แม่มดเสกไว้ แม่มด
ใจร้ายแปลงกายเป็นคุณยายใจดีชวนเด็กๆ เข้าบ้าน จากนั้นขังแฮนเซลไว้ในกรง 
และใช้เกรเทลทำางานบ้านสารพัด สองพี่น้องผู้น่าสงสารจะกลับมามีความสุขอีก
ไหมนะ 

กระต่�ยกับเต่� 
ปกอ่อน 9786164671898 
ร�ค� 95 บ�ท

กระต่ายจอมโอ้อวดตัวหนึ่งท้าเต่าให้มาวิ่งแข่งกัน เพราะมั่นใจว่าตนต้องชนะ 
เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น กระต่ายวิ่งสุดฝีเท้า ส่วนเต่าก็พยายามวิ่งตามไปเรื่อยๆ 
กระต่ายวิ่งนำาเต่าไปไกลจึงชะล่าใจนั่งพักและเผลอหลับไป เต่าที่เดินตามหลังมา
กำาลังจะแซงกระต่ายได้แล้ว สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะ

หนูน้อยหมวกแดง 
ปกอ่อน 9786164671904 
ร�ค� 95 บ�ท

คุณแม่ให้หนูน้อยหมวกแดงนำาของไปให้คุณยายท่ีบ้าน เม่ือหมาป่าจอมตะกละรู้เข้า
จึงวางแผนหลอกให้หนูน้อยหมวกแดงเก็บดอกไม้ไปฝากคุณยาย ก่อนท่ีมันจะรีบ
มุ่งหน้าไปบ้านคุณยายก่อน มันจับคุณยายใส่ตู้แล้วปลอมตัวเป็นคุณยายนอนอยู่
บนเตียง เม่ือหนูน้อยหมวกแดงมาถึง ก็เกิดสงสัยท่ีคุณยายมีหน้าตาแปลกไป หนู
น้อยหมวกแดงจะทำาอย่างไรต่อไปนะ

• จินตน�ก�รและคว�มคิดสร้�งสรรค์
• คุณธรรม จริยธรรม
• ก�รคิดแก้ปัญห�

• พัฒน�ทักษะก�รคิด เช�ว์ปัญญ�

ปกอ่อน 
8858041003786
ร�ค� 55 บ�ท

กิจกรรมเสริมทักษะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเด็กปฐมวัย ฝึกการคิด คณิตศาสตร์ ทักษะภาษา 
การสังเกต เปรียบเทียบ ปูพื้นฐานแก่เด็กก่อนวัยเรียนสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เรื่องและภ�พ : สำ�นักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์ / กิจกรรมเสริมทักษะ / 9 x 9 นิ้ว / 36 หน้� ฮูกน้อยชวนสนุก

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภ�พ : ณัฐพล ชัยวัฒน์  ก�ญจน�ภรณ์ ชัยวิริย�นนท์  เชษฐ์สุด� มีเงิน  
อรอนงค์ ทัศน�พิทักษ์ / 1 ชุด มี 5 เล่ม / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้�ชุด นิทานอีสปคำ กลอน Bookstart

มดขยันกับจักจั่นเสียงใส
ปกอ่อน 9786162271731
ร�ค� 95 บ�ท

จักจั่นร้องเพลงเต้นรำาทั้งวัน ต่างจากมดน้อยที่ทำางานหนักสะสมอาหารตลอดเวลา 
ต่อมาเกิดพายุฝนตกหนัก จักจั่นออกไปหาอาหารไม่ได้ ทำาให้หิวจนตาลาย 
สุดท้ายจึงไปขออาหารจากเพื่อน มดแบ่งปันให้และสอนจักจั่นให้รู้จักทำางาน 
ขยันขันแข็ง และไม่ประมาทจะได้ไม่อดอยากเช่นนี้

ก�ดำ�กับหงส์ข�ว
ปกอ่อน 9786162273506
ร�ค� 95 บ�ท
ปกแข็ง 9786162273599
ร�ค� 175 บ�ท

กาตัวหนึ่งไม่พอใจขนสีดำาของตน จึงพยายามทุกวิธีเพื่อให้ตัวเองขาว ทั้งแช่น้ำา  
คลุกทราย หรือเก็บขนหงส์มาติดตามตัว แต่ไม่ว่าทำาจะอย่างไรกาก็ยังมีสีดำา
เหมือนเดิม หงส์จึงเตือนว่าจะสีขาวหรือสีดำาขอเพียงรู้จักทำาความดีเพื่อให้ตนเอง
มีค่าก็พอ

ไก่น้อยกับพลอยสีแดง
ปกแข็ง 9786162275524
ร�ค� 175 บ�ท

ลูกไก่สี่ตัวคุ้ยเขี่ยหาอาหารจนไปเจอพลอยแดงเม็ดหนึ่ง ทั้งสี่ทะเลาะแย่งกันเป็น
เจ้าของพลอยแดง แม่ไก่ต้องมาห้ามปรามและอธิบายให้ฟังว่า พลอยแดงสีสวย
แต่ไม่มีค่าสำาหรับพวกเราเพราะไม่ใช่อาหาร กินก็ไม่ได้ ลูกไก่จึงเข้าใจและกลับมา
คืนดีกัน

ก�กระห�ยกับ
เหยือกน้ำ�ใสใบโต
ปกอ่อน 9786167040899
ร�ค� 95 บ�ท

เม่ือป่าแห้งแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล สัตว์ท้ังหลายจึงขาดน้ำา กาตัวหน่ึงชวน
เพ่ือนๆ ไปหาแหล่งน้ำา แต่ไม่มีใครยอมไปด้วยเลย กาไม่ยอมแพ้ บินค้นหาจนพบ
เหยือกท่ีมีน้ำาอยู่ก้นเหยือก กาคิดหาวิธีด่ืมน้ำาน้ัน มันคาบหินมาใส่เหยือกเร่ือยๆ  
จนน้ำาข้ึนมาอยู่ท่ีปากเหยือกและได้ด่ืมน้ำาสมใจ

EF

EFสพฐ. ๑๐๐ หนังสือดี

• ก�รคิดแก้ปัญห�
• คุณธรรม จริยธรรม
• คว�มมุ่งมั่นพย�ย�ม

โก๊ะเลี้ยงแกะ
ปกแข็ง 9786162274046
ร�ค� 175 บ�ท

โก๊ะเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ชอบเล่นสนุกโกหกคนอื่นๆ ว่ามีหมาป่ามากินแกะของตน 
เมื่อชาวบ้านรีบวิ่งมาช่วยจึงรู้ว่าโดนโก๊ะหลอก วันหนึ่ง มีหมาป่ามากินแกะจริงๆ 
โก๊ะตะโกนให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครเชื่ออีกแล้ว หมาป่าจึงกินแกะของโก๊ะจนหมด
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• เสริมสร้�งจินตน�ก�รและคว�มคิดสร้�งสรรค์              คุณธรรม จริยธรรม
• คว�มภูมิใจในตนเอง                                            ชมภ�พเคลื่อนไหวผ่�น QR Code

ลูกเป็ดขี้เหร่ 
ปกอ่อน 
9786164672055 
ร�ค� 95 บ�ท

ครอบครัวเป็ดอาศัยอยู่ในฟาร์มแห่งหนึ่ง แต่ลูกตัวเล็กสุดมีหน้าตาต่างจากพี่ๆ   
จึงถูกล้อว่าเป็น ลูกเป็ดขี้เหร่ ลูกเป็ดน้อยใจหนีจากครอบครัวจนไปพบฝูงหงส์ที่ 
ริมบึง และจึงได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเอง

ซินเดอเรลล่� 
ปกอ่อน 
9786164672086 
ร�ค� 95 บ�ท

ซินเดอเรลล่า สาวน้อยน่าสงสารที่อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่สาวต่างแม่                                                           
เธอต้องทำางานสารพัดอย่างในบ้าน แต่แล้ววันหนึ่ง ชีวิตของเธอก็พลิกผัน      
เมื่อนางฟ้าบันดาลบางสิ่งให้กับเธอ

เจ้�ช�ยกบ 
ปกอ่อน 
9786164672062  
ร�ค� 95 บ�ท 

เจ้าหญิงเผลอทำาบอลตกลงไปในบึง กบตัวหนึ่งจึงอาสาไปเก็บบอลมาให้ แลกกับ
การได้เข้าไปอยู่ในวัง เมื่อกบได้เข้าไปอยู่ในวังสมใจแล้ว มันก็เฝ้าดูแลเจ้าหญิงเป็น
อย่างดี จนเจ้าหญิงรู้สึกพึงใจจึงจุมพิตกบด้วยความรัก ซ่ึงทำาให้เจ้ากบเปล่ียนแปลงไป

ลูกหมูส�มตัว 
ปกอ่อน 
9786164672048 
ร�ค� 95 บ�ท

เมื่อลูกหมูสามพี่น้องเติบใหญ่จึงออกไปสร้างบ้านของตัวเอง อู๊ดใหญ่สร้างบ้าน
ด้วยฟาง อู๊ดกลางสร้างบ้านด้วยไม้ ส่วนอู๊ดเล็กสร้างบ้านด้วยอิฐ หมาป่าหวังจะจับ 
ลูกหมูกิน ลูกหมูทั้งสามจะรอดพ้นอันตรายจากหมาป่าจอมวายร้ายได้ไหมนะ

หนูน้อยหมวกแดง 
ปกอ่อน 
9786164672031 
ร�ค� 95 บ�ท

หนูน้อยหมวกแดงไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านกลางป่า ระหว่างทาง เธอเจอหมาป่า
จอมเจ้าเล่ห์ แต่หนูน้อยหมวกแดงรู้ทันจึงว่ิงหนี เม่ือไปถึงบ้านคุณยายก็รู้สึกแปลกใจ 
ที่คุณยายหน้าตาแปลกไป เธอเพ่งมองดีๆ จึงเห็นว่าคุณยายที่นอนอยู่คือหมาป่า
ปลอมตัวมา หนูน้อยหมวกแดงจะเอาตัวรอดจากหมาป่าได้ไหมนะ

สโนว์ไวท์ 
ปกอ่อน 
9786164672079 
ร�ค� 95 บ�ท

ราชินีสั่งให้นายพรานฆ่าสโนว์ไวท์เพราะนางเกลียดชังที่เธอสวยกว่า แต่นายพราน
กลับปล่อยให้เธอหนีเข้าป่าไป สโนว์ไวท์หนีไปพบบ้านคนแคระจึงขออาศัยอยู่ที่นั่น 
เมื่อราชินีรู้ว่าสโนว์ไวท์ยังไม่ตายก็ปลอมตัวและนำาแอปเปิลอาบยาพิษไปให้กิน   
สโนว์ไวท์หลงเชื่อกินแอปเปิลเข้าไปจึงสิ้นลม คนแคระนำาร่างของเธอเก็บไว้ในโลง
แก้ว วันหนึ่งเมื่อเจ้าชายผ่านมาพบ ปาฏิหาริย์จึงเกิดขึ้น

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภ�พ : ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์  เสียงอ่�น : พนิตน�ฏ ฉัตรวิไล  
ดนตรี : อ.ร�เชนทร์ ตงศิริ / 1 ชุด มี 6 เล่ม / นิท�นภ�พคำ�กลอน / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้�

ชุด นิทานชวนฝันบันลือโลก

EF

Bookstart

Bookstart

Bookstart

Bookstart

Bookstart

Bookstart
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•	ปลูกจิตสำ�นึกให้รู้จักรักษ�สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์พลังง�น
•	พัฒน�คว�มคิดสร้�งสรรค์	และก�รคิดเชื่อมโยง

บอนไซ	ยอดประหยัด	
(Reduce)	
ปกอ่อน	9786162272073
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	9786162275258
ร�ค�	175	บ�ท

บอนไซตื่นเต้นที่ได้ของเล่นใหม่ เขาชวนเพื่อนๆ มาเล่นด้วยกัน แต่เล่นไม่ทันระวัง
ของเล่นจึงพังเสียแล้ว บอนไซรู้สึกเสียดายและยังไม่อยากทิ้งของเล่นนั้น แล้วเขา 
จะทำาอย่างไรดีนะ

ใบยอ	นักคิดสร้�งสรรค์	
(Reuse)		
ปกอ่อน	9786162271069	
ร�ค�	95	บ�ท

ใบยอชอบทำางานประดิษฐ์ เธอจะมีกล่องอุปกรณ์ติดตัวไปด้วยเสมอ วันหนึ่ง 
ใบยอนึกสนุก จึงขอเศษวัสดุจากป้าช้างมาถุงใหญ่ เอ...ของเหล่านั้นจะเอามา 
ทำาอะไรได้บ้างนะ

ปอแก้ว	นักสะสม	
(Recycle)
ปกอ่อน	9786162272080	
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	9786162275340
ร�ค�	175	บ�ท

ปอแก้วชอบสะสมสิ่งต่างๆ เมื่อเพื่อนๆ มาเที่ยวที่บ้านจึงได้รู้ว่าปอแก้วสะสม 
ของไว้มากมายและแบ่งแยกไว้เป็นหมวดหมู่ แม้แต่ของที่ทุกคนคิดว่าเป็นขยะ 
เธอก็ยังเก็บ เพราะถ้าทิ้งทุกอย่างรวมกันแล้ว ของเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะ  
ซึ่งของบางอย่างสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้อีก

หญ้�มหัศจรรย	์
กับวันแสนสนุก	(Eco)
ปกแข็ง	9786162275425
ร�ค�	175	บ�ท	

บอนไซ ใบยอ และปอแก้ว ชวนกันไปเล่นน้ำาที่บึง แต่รอบๆ บึงมีหญ้าขึ้นอยู่
มากมาย ทั้งสามจึงช่วยกันถอนออก แต่รากของมันยาวเฟื้อย ลุงช้างมาเห็นเข้า 
จึงห้ามไว้ แล้วอธิบายประโยชน์ของหญ้าชนิดนี้ให้เด็กๆ ฟัง เอ...รากยาวๆ 
ของมันมีประโยชน์อย่างไรนะ

•	เรียนรู้เรื่องร�วรอบตัวเด็ก
•	สอดคล้องกับหน่วยก�รเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

กระต่�ยกับเต่�		
ปกอ่อน	9786167040813	ร�ค�	95	บ�ท

กระต่ายท้าเต่าวิ่งแข่ง เพราะคิดว่า
เต่าเชื่องช้าและตนต้องเป็นฝ่ายชนะ
แน่นอน ด้วยความประมาทกระต่าย
จึงแวะนอนเล่นและเผลอหลับไป 
ขณะที่เต่ายังมุ่งมั่นเดินต่อไปเรื่อยๆ 
จนเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายในที่สุด

ร่�งก�ยของฉัน	
ปกอ่อน	9786162271939	ร�ค�	95	บ�ท

อวัยวะต่างๆ ในร่างกายของเรา  
มีหน้าท่ีและประโยชน์อะไรบ้างนะ  
ทั้งดวงตา จมูก หู ใบหน้า เด็กๆ อย่าลืม
รักษาความสะอาดของร่างกายเราให้ดี
ด้วยนะจ๊ะ

เรื่อง	:	วนิด�	ธนพฤฒิบดี			ภ�พ	:	พรเนตร	อร่�มมงคลวิชัย	/	1	ชุด	มี	12	เล่ม	/		
นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�	ชุด หนูน้อยหัดอ่าน

ได้รับการตีพิมพ์ในฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์

ได้รับการตีพิมพ์ในฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์

Bookstart

Bookstart

Bookstart Bookstart

Bookstart หมอประเสริฐ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง	:	จันทร�	พีระขจร		ภ�พ	:	เปรม�	จ�ตุกัญญ�ประทีป	/	1	ชุด	มี	4	เล่ม	/					
นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�ชุด ช้างน้อยรักษ์โลก

ได้รับการตีพิมพ์ในฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์Bookstart
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เรื่อง	:	มนฤดี	ทองกลอย			ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/	1	ชุด	มี	6	เล่ม	/		
นิท�นภ�พสองภ�ษ�	/	9.5	x	9.5	นิ้ว	/	24	หน้�ชุด ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

•	ปรับพฤติกรรมและสร้�งเสริมลักษณะนิสัย
•	กระตุ้นก�รคิดวิเคร�ะห์	แก้ไขปัญห�

ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์		
ปกอ่อน	9786162273711
ร�ค�	95	บ�ท

หลังจากที่เหล่าแมลงน้อยเล่นกันอย่างสนุกสนาน เต่าทองเผลอลืมกังหันดอกไม้
ทิ้งไว้ ตั๊กแตนเห็นเข้าจึงเก็บกลับไปเล่นที่บ้าน ตั๊กแตนชอบกังหันดอกไม้มาก 
จนไม่อยากคืนให้เต่าทองเลย แต่เมื่อตั๊กแตนเห็นเต่าทองร้องไห้เสียใจที่ของรัก
หายไป ตั๊กแตนจึงคิดได้และตัดสินใจคืนของเล่นให้เต่าทอง 

ด้วงจอมพลัง			
ปกอ่อน	9786162274312
ร�ค�	95	บ�ท

ผึ้งน้อยบินไปติดใยแมงมุมระหว่างที่เล่นซ่อนหาอยู่กับเพื่อนๆ ทุกตัวจึงช่วยกันคิด
หาวิธีช่วย ด้วงน้อยซึ่งมีพละกำาลังมากที่สุด รวบรวมความกล้าไต่ขึ้นไปช่วยผึ้งน้อย
จนปลอดภัยในที่สุด

ผึ้งจอมขยัน		
ปกอ่อน	9786162274152
ร�ค�	95	บ�ท

ผึ้งน้อยเป็นผึ้งแสนขยัน เขาช่วยฝูงผึ้งทำางานทุกวัน แต่วันหนึ่งผึ้งน้อยแอบหนงีาน
ไปเล่นกับเพื่อนจนเพลิน เมื่อกลับถึงรังเห็นฝูงผึ้งทุกตัวเหน็ดเหนื่อยจากการทำางาน  
ผึ้งน้อยจึงรู้สึกผิดและคิดได้ ตั้งแต่นั้นมา ผึ้งน้อยไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของตนเองอีกเลย

จิ้งหรีดใจดี		
ปกอ่อน	9786164672130
ร�ค�	125	บ�ท

จิ้งหรีดน้อยได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานวันเกิดแมลงกุดจี่ แต่ระหว่างทาง แมลงดา
มาขอร้องให้จิ้งหรีดช่วยไปร้องเพลงกล่อมลูกที่กำาลังร้องไห้งอแง ด้วยความมีน้ำาใจ 
จิ้งหรีดจึงไปกล่อมลูกๆ ของแมลงดาจนหลับ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังงานเลี้ยง 
เพื่อนๆ ต่างชื่นชมในความมีน้ำาใจของจิ้งหรีดที่ช่วยกล่อมลูกๆ ให้แมลงดา

หมอประเสริฐ

EF

EF

EF

แมลงปอจอมซน
ปกอ่อน	9786164672116	
ร�ค�	125	บ�ท	

วันหนึ่งขณะที่เหล่าแมลงน้อยรู้สึกเบื่อหน่าย แมลงปอเหลือบไปเห็นรังมดแดง
จึงนึกสนุก บินโฉบเฉี่ยวไปมาจนชนรังของมดแดงเข้า ทำาให้ราชินีมดโกรธมาก
แมลงปอและเพ่ือนๆ ต้องทำาอะไรสักอย่างเพ่ือเป็นการขอโทษราชีนีมดแดงแล้วล่ะ

เต่�ทองจอมปด
ปกอ่อน	9786164672123	
ร�ค�	125	บ�ท

เต่าทองน้อยโกหกจิ้งหรีดถึงวิธีการทำาให้ปีกสวยสดใส เมื่อจิ้งหรีดทำาตามที่เต่าทอง
บอกจึงทำาให้ไม่สบาย เพื่อนๆ แมลงต่างก็โกรธเต่าทอง เต่าทองจะทำายังไงให้เพื่อนๆ 
หายโกรธนะ

ไข่มีคุณค่�	
ปกอ่อน	9786162272387	ร�ค�	95	บ�ท

ไข่ชนิดต่างๆ ทั้งไข่ไก่ ไข่เป็ด  
ไข่นกกระทาใบจิ๋ว สามารถนำามา 
ทำาอาหารได้หลากหลายและ 
มคีุณประโยชน์มากมาย

สัตว์น่�รัก	
ปกอ่อน	9786162271779	ร�ค�	95	บ�ท

มารู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ และลักษณะเด่น
ของพวกมัน ทั้งนก ลิง กบ แมว กระต่าย 
และหมาจิ้งจอก

ผักแสนดี			
ปกอ่อน	9786162272110 ร�ค�	95	บ�ท

มารู้จักผักนานาชนิด เช่น ผักบุ้ง ผักชี 
ต้นหอม ตำาลึง ผักกาด คะน้า ผักทุกชนิด
ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกาย มากินผัก
กันเถอะ

ผลไม้น่�กิน	
ปกอ่อน	9786162272103	ร�ค�	95	บ�ท

มารู้จักผลไม้ชนิดต่างๆ ทั้งอร่อยและอุดม
ด้วยคุณค่า มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา 
เช่น กล้วย ฝรั่ง มะม่วง เงาะ แตงโม 

ครอบครัวมีสุข		
ปกอ่อน	9786167040806	ร�ค�	95	บ�ท

ในครอบครัวของเรามีคุณพ่อ คุณแม่  
ตัวฉัน คุณตา คุณยาย ทุกคน 
ในครอบครัวรักใคร่ปรองดองและ
สามัคคี ทุกคนจึงมีความสุข

ก�รเดินท�งแสนสนุก	
ปกอ่อน	9786162271915	ร�ค�	95	บ�ท

เรื่องราวการเดินทางของป๊อก ที่จะ 
ทำาให้เด็กๆ รู้จักการข้ามถนน การขึ้นรถ 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ปลอดภัยไว้ก่อน		
ปกอ่อน	9786167040837	ร�ค�	95	บ�ท

พี่หมีสอนน้องให้รู้จักดูแลตนเองและ
ระมัดระวังอันตรายจากสิ่งต่างๆ  
รอบตัว เช่น ของมีคม เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ต้นไม้ที่รัก	
ปกอ่อน	9786162271755 ร�ค�	95	บ�ท

ต้นไม้ชนิดต่างๆ ล้วนมีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อทุกคนบนโลก แต่ต้นไม้ในป่า
กลับลดน้อยลงเพราะมีคนตัดไม้ทำาลายป่า  
พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาและปลูก
ทดแทน

โรงเรียนแสนสุข		
ปกอ่อน	9786162271991	ร�ค�	95	บ�ท

เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพ 
กฎระเบียบของโรงเรียน รู้จักสถานที่
ต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ห้องเรียน  
ห้องดนตรี โรงอาหาร สนามเด็กเล่น

กล�งวันกล�งคืน		
ปกอ่อน	9786162272394	ร�ค�	95	บ�ท

ในหนึ่งวัน เวลาหมุนเปลี่ยนไป ตั้งแต ่
ยามเช้า เราทำากิจกรรมต่างๆ มากมาย 
จนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดิน ท้องฟ้า 
มืดลง มีแสงจันทร์และแสงดาวเข้ามาแทน  
ได้เวลาเข้านอน พักผ่อน และหลับฝันดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกอ่อน	
9786167026046
ร�ค�	85	บ�ท
ปกแข็ง	
9786167026121
ร�ค�	175	บ�ท

บรรดาสัตว์น้อยใหญ่พากันมาเที่ยวงานป่าอันแสนคึกคักและสนุกสนาน มีทั้งของกิน 
ของเล่น ดนตรี การแสดงรื่นเริง ระบำารำาฟ้อน ทุกตัวจึงกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มและ
ความอิ่มเอมใจ

•	เรียนรู้สิ่งต่�งๆ	รอบตัว

•	ซึมซับบรรย�ก�ศแบบไทย

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง			ภ�พ	:	ณัฐวรรณ	ตั้งสัจจะพจน์	/	นิท�นภ�พ	/	8.75	x	8	นิ้ว	/	24	หน้�	งานป่า ตาหลุ่ง ตุง ตุ๊ง Bookstart

•	พัฒน�คว�มฉล�ด	5	ด้�น	(EQ,	AQ,	MQ,	PQ,	NQ)

เจ้�ป่�ปวดหัว	
EQ	คว�มฉล�ด
ด้�นอ�รมณ์
ปกอ่อน	9786164671249
ร�ค�	95	บ�ท

ราชสีห์กำาลังจะเคลิ้มหลับ แต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้น 
เหล่าสัตว์ต่างๆ กำาลังบรรเลงดนตรีอย่างสนุกสนาน จนเจ้าป่าทนไม่ได้  
คว้าของสิ่งหนึ่งที่ซ่อนไว้ข้างหลังออกมา ทุกตัวตื่นตกใจ เจ้าป่ากำาลังจะทำาอะไรนะ
เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	ณัฐวรรณ	ตั้งสัจจะพจน์	/	9	x	9	นิ้ว		/		24	หน้�

ลูกแกะส�มตัว	
AQ	คว�มฉล�ด
ด้�นก�รแก้ปัญห�
ปกอ่อน	9786117026133
ร�ค�	95	บ�ท

ลูกแกะสามตัวถูกหมาป่าจับตัวไป ขณะที่หมาป่ากำาลังจะต้มซุปแกะกิน ลูกแกะกค็ิด
วิธีหลบหนี โดยหลอกหมาป่าให้เข้ามาตัดขนของพวกตนเพื่อนำาไปถักเป็นเสื้อกันหนาว
แสนสวย หมาป่าหลงเชื่อเพราะจะได้กินซุปแกะและได้เสื้อใหม่ แต่เสื้อตัวนั้นไม่มี
แขนจึงรัดตัวหมาป่าไว้แน่น ลูกแกะจึงหนีรอดออกมาได้อย่างปลอดภัย
เร่ือง	:	อ�แญส	ก�ต�ล�		ภ�พ	:	โลรอง	รีช�ร์		แปล	:	น้�นกฮูก	/	8.75	x	9.5	น้ิว	/	28	หน้�

เจ้�หมูหูห�ย	
MQ	คว�มฉล�ด
ด้�นคุณธรรม
ปกอ่อน	9786164670594
ร�ค�	95	บ�ท

หมูตุ้ยมีนิสัยเกเร นางฟ้าหมาจูจึงสาปหมูตุ้ยว่าหากเขาแกล้งเพื่อน ขอให้หูหายไป 
หมูตุ้ยยังคงแกล้งเพื่อนๆ ต่อ จนหูของเขาหายไปทั้งสองข้าง หมูตุ้ยอับอายมาก 
จึงไปขอให้นางฟ้าหมาจูช่วย แล้วเขาจะได้หูกลับคืนมาไหมนะ
เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�

1	ชุด	มี	5	เล่ม	/	นิท�นภ�พชุด นิทานคัดสรรของนักอ่านตัวน้อย

๑๐๐ หนังสือดี EF

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เจ้�หมูปิงปอง	
PQ	คว�มฉล�ด
ด้�นพล�น�มัย
ปกอ่อน	9786164671287
ร�ค�	95	บ�ท

หมูน้อยไม่ยอมทำางาน เพราะมัวแต่คิดอยากจะบินให้ได้เหมือนนก มันพยายาม
ทำาทุกวิถีทางแต่ก็ไม่สำาเร็จเสียที แถมยังทำาให้เพื่อนๆ เดือดร้อนไปทั่ว เพื่อนๆ  
ในฟาร์มทนไม่ไหว จึงช่วยกันสร้างเตียงเด้งดึ๋งให้หมูน้อย ตอนนี้หมูน้อยบินได ้
แล้วล่ะ เขาใช้เตียงเด้งดึ๋งทำาอะไรบ้างนะ
เรื่องและภ�พ	:	แคโรไลน์	เจย์น	เชิร์ช		แปล	:	น้�นกฮูก	/	9	x	9	นิ้ว	/	28	หน้�

กุ๊กไก่ปวดท้อง	
NQ	คว�มฉล�ด
ด้�นโภชน�ก�ร
ปกอ่อน	9786117026188
ร�ค�	95	บ�ท

กุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดอย่างเอร็ดอร่อย แต่ไม่นานกุ๊กไก่ก็ปวดท้องร้องไห้
ครวญคราง แม่จึงพากุ๊กไก่ไปหาป้าหมอหมี ที่คลินิกของป้าหมอหมี มีลูกกวาง  
ลูกนกแก้ว และลูกนกกระจิบ ที่ปวดท้องจนนั่งร้องไห้ครวญครางเพราะกินลูกกวาด
สีฉูดฉาดเข้าไปเหมือนกัน ป้าหมอหมีจะช่วยให้ทุกตัวหายปวดท้องได้ไหมนะ
เร่ือง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	นฤมล	ตนะวรรณสมบัติ	/	9	x	9	น้ิว	/	24	หน้�	

Bookstart
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกแข็ง	
9786167026213
ร�ค�	175	บ�ท

ความสุขสร้างได้จากสิ่งรอบตัว เมื่อได้กอดแม่ กอดพ่อ กอดคนที่เรารัก เวลาแม่
กอด พ่อกอด คนที่เรารักกอด มันช่างอบอุ่นสบายใจและมีความสุขจังเลย

•	พัฒน�อ�รมณ์	-	จิตใจ

•	เสริมสร้�งคว�มรัก	คว�มอบอุ่นในครอบครัว

เรื่อง	:	ดร.ส�ยสุรี	จุติกุล			ภ�พ	:	พรเนตร	อร่�มมงคลวิชัย	/	นิท�นภ�พ	/	8.75	x	8	นิ้ว	/	24	หน้�	ฉันมีความสุขจังเลย

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศมาเลเซียBookstart

•	กระตุ้นก�รคิดวิเคร�ะห์	ก�รคิดเชื่อมโยง
•	คว�มรัก	คว�มอบอุ่นในครอบครัว	และมิตรภ�พของผองเพื่อน

หิวจัง	หิวจัง		
ปกแข็ง	9786162275494
ร�ค�	175	บ�ท

ขวัญข้าวเลี้ยงสัตว์ไว้มากมาย พวกสัตว์ต่างพากันส่งเสียงร้องดังทั่วบ้าน  
ขวัญข้าวจึงนึกขึ้นได้ว่าลืมให้อาหารสัตว์เลี้ยง ขวัญข้าวจึงรีบไปเตรียมอาหาร 
และให้สัตว์เลี้ยงจนครบทุกตัว แต่กลับมีเสียงโกรก...กราก...ดังขึ้น  
เอ...เสียงนั้นดังมาจากไหนกันนะ
เรื่อง	:	คุณหญิงกษม�	วรวรรณ	ณ	อยุธย�			ภ�พ	:	ณัฐวรรณ	ตั้งสัจจะพจน์

กลัวจัง	กลัวจัง
ปกอ่อน	9786162273537
ร�ค�	95	บ�ท

คืนนี้ฝนตกหนัก ขวัญข้าวกลัวความมืดและฟ้าแลบ คุณพ่อจึงอธิบายให้ฟังว่า 
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ส่วนความกลัวก็เป็น 
เรื่องธรรมดา คนเรามักกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก เพราะกลัวว่าจะทำาให้เราเจ็บ จะทำาให้เรา
เป็นอันตราย ตอนนี้ขวัญข้าวเข้าใจและไม่กลัวแล้วล่ะ
เรื่อง	:	คุณหญิงกษม�	วรวรรณ	ณ	อยุธย�			ภ�พ	:	ณัฐวรรณ	ตั้งสัจจะพจน์

Bookstart

๑๐๐ หนังสือดี ได้รับการตีพิมพ์ในมาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน

๑๐๐ หนังสือดี ได้รับการตีพิมพ์ในมาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน

1	ชุด	มี	5	เล่ม	/	นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�ชุด 10 ปี หนังสือดีเพื่อเด็ก

มดมหัศจรรย์
ปกอ่อน	9786162273513
ร�ค�	95	บ�ท

มดตัวน้อยสามารถพิชิตภารกิจที่ใหญ่เกินตัว ทั้งหาอาหาร สร้างรัง ปกป้อง
อาณาเขต อยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี งานไหนๆ มดก็ทำาได้ พลังมากมาย 
ของมดนี่มหัศจรรย์จริงๆ เลย
เรื่อง	:	คุณหญิงรัชนีวรรณ	วัฒนชัย			ภ�พ	:	นุชรี	พิเดช

ก็...รักกันได้นะ
ปกอ่อน	9786162271977
ร�ค�	95	บ�ท

ลูกสัตว์น้อยใหญ่ต่างนำาอาหาร ขนม และผลไม้ เดินทางไปเยี่ยมสัตว์ชราที ่
กลางป่า ทุกตัวทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างสนุกสนาน แม้ทุกตัวจะวัยต่างกัน 
แต่ก็ดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันได้นะ
เรื่อง	:	ตุ๊บปอง			ภ�พ	:	ทศพล	คงพิพัฒน�ก�ร

กระรอกหน้�บึ้ง
กับผึ้งเบิกบ�น
ปกอ่อน	9786162273353
ร�ค�	95	บ�ท

เพื่อนๆ กำาลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่กระรอกน้อยไม่ยอมยิ้มเลย  
เกิดอะไรขึ้นกับกระรอกน้อยนะ ทุกตัวจึงช่วยกันขบคิดหาวิธีที่จะทำาให ้
กระรอกน้อยยิ้มให้ได้ เอ...แล้วพวกเขาจะทำาอย่างไรดีนะ
เรื่อง	:	ตุ๊บปอง			ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกอ่อน	
9786162279614
ร�ค�	125	บ�ท
ปกแข็ง		
9786162279607
ร�ค�	245	บ�ท

ช้างจ้อยเดินแถวมากับฝูงสัตว์ผู้ใหญ่ แต่ก็คอยจะเดินแตกแถวอยู่เรื่อย จนเกือบได้รับ
อันตราย เพราะเขามัวแต่สนใจสัตว์ต่างๆ ที่พบเห็นระหว่างทาง ช้างจ้อยอยากเป็น
เหมือนสัตว์เหล่านั้นและไม่เข้าใจว่าทำาไมถึงเป็นไม่ได้ สุดท้ายเขาก็ได้เรียนรู้ว่า 

เขาไม่จำาเป็นต้องเหมือนใครๆ เพราะช้างจ้อยเป็นช้างน้อยที่แสนพิเศษที่สุดอยู่แล้วนั่นเอง

•	รู้จักสัตว์ชนิดต่�งๆ
•	คว�มภ�คภูมิใจในตนเอง	(Self-esteem)

ปกอ่อน	
9786162277863
ร�ค�	95	บ�ท

เหม่ียวเม้ียว ลูกแมวน้อยท่ีไม่อยากเป็นแมว เพราะอยากให้ใครๆ ช่ืนชม เหมือนลูกแกะ  
ลูกเป็ด และลูกช้าง เหมี่ยวเมี้ยวจึงพยายามเลียนแบบเพื่อนๆ ทั้งเอาสำาลีมาทำาขนฟูๆ 
ให้เหมือนลูกแกะ เอาผ้ามาทำาเป็นก้นงอนๆ ให้เหมือนลูกเป็ด และเอากระดาษขาว 
มาทำาเป็นงวงให้เหมือนลูกช้าง แต่ก็ยังไม่มีใครชมเหมี่ยวเมี้ยวเลย แล้วเหมี่ยวเมี้ยว 
จะทำาอย่างไรดีนะ

•	คว�มภ�คภูมิใจในตนเอง	(Self-esteem)

•	รู้จักสัตว์ชนิดต่�งๆ
•	จินตน�ก�รและคว�มคิดสร้�งสรรค์	

ปกอ่อน	
9786164670884		
ร�ค�	125	บ�ท			
ปกแข็ง	
9786164670891		
ร�ค�	245	บ�ท

หมีน้อยอยากโตไวไว จึงทำาตามท่ีผู้ใหญ่บอกทุกอย่าง แต่ก็ไม่โตข้ึนสักที เอ...แล้ววิธีไหน
ท่ีจะช่วยให้หมีน้อยโตข้ึนได้จริงๆ นะ

•	คว�มรัก	คว�มผูกพันในครอบครัว
•	รู้จักสัตว์ชนิดต่�งๆ

ปกอ่อน	
9786164671836	
ร�ค�	125	บ�ท			
ปกแข็ง	
9786164671843	
ร�ค�	245	บ�ท

บางคนบอกว่ามีเพียงทางเดียวท่ีจะเป็นสิงโตได้ คือต้องดุร้ายและไม่อ่อนโยน แต่พวกเขา                  
คงไม่เคยเจอสิงโตแสนอ่อนโยนอย่างเลนเนิร์ด เพราะถ้าได้รู้จักกับเลนเนิร์ดแล้วล่ะก็  
เธอจะรู้ว่าบางทีการเป็นสิงโตอาจจะไม่ได้มีแค่ทางเดียวก็ได้นะ

•	ก�รยืดหยุ่นท�งคว�มคิด
•	ก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง

เรื่องและภ�พ	:	จอนนี	แลมเบิร์ต		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	8.5	x	9.75	/	28	หน้�

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/			
นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว		/		24	หน้�		

เรื่อง	:	จูดิธ	คอปเพนส์		ภ�พ	:	ซูซันเนอ	ดีเดเริน		แปล	:	น้�นกฮูก	/	
นิท�นภ�พ	/	8.26	x	8.66	นิ้ว	/	28	หน้�		

ช้างจ้อย

เหมี่ยวเมี้ยว ไม่อยากเป็นแมว

หมีน้อยอยากโต

พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และภาษา

กลุ่มหนังสือคัดสรรจากโครงการนิทานเพื่อนรัก

Bookstart

Bookstart

Bookstart

เรื่องและภ�พ	:	เอ็ด	เวียร์		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	
7.5	x	10	นิ้ว	/	32	หน้�วิธีเป็นสิงโต

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

สพฐ.

ปกอ่อนพร้อม	CD		
9786167026992
ร�ค�	280	บ�ท

ปีเตอร์ เด็กชายจอมซนที่คิดอยากจับหมาป่าที่ออกมาอาละวาดไล่กินเป็ดของเขา  
ปีเตอร์และนกสีแดงเพื่อนซี้ของเขา จะช่วยกันวางแผนจับหมาป่าจอมวายร้าย 
ได้สำาเร็จไหมนะ

•	มี	CD	ก�รบรรเลงดนตรีคล�สสิกประกอบก�รฟังนิท�น
•	นำ�เสนอและเล่�นิท�นโดยว�ทยกรชื่อดัง	บัณฑิต	อึ้งรังสี

•	ทักษะก�รฟัง

ฉบับภ�ษ�ไทย	(ปกอ่อนพร้อม	CD)	
9786162270703
ร�ค�	295	บ�ท

ทอมไม่อยากซ้อมเปียโน อยู่มาวันหน่ึงเขาล้มตัวลงนอน 
แล้วพบว่าภาพสิงโตที่ติดอยู่ที่ผนังห้องกลายเป็นสิงโต 
ท่ีมีชีวิตข้ึนมาจริงๆ แล้วการผจญภัยของทอมกับสัตว์ป่า 
นานาชนิดก็เริ่มต้นขึ้น

•	มี	CD	ก�รบรรเลงดนตรีคล�สสิกประกอบก�รฟังนิท�น
•	นำ�เสนอและเล่�นิท�นโดยว�ทยกรชื่อดัง	บัณฑิต	อึ้งรังสี

•	ทักษะก�รฟัง

ผู้ประพันธ์ดนตรี	:	เซอร์เก้	โปรโกเฟียฟ	/	9.5	x	9.5	นิ้ว	/	36	หน้�

ผู้ประพันธ์ดนตรี	:	Saint	–	Saens	/	9.5	x	9.5	นิ้ว	/	48	หน้�

ปีเตอร์กับหมาป่า 

สัตวาพาเพลิน (The Carnival of the Animals)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน	
9786167026671
ร�ค�	180	บ�ท

นิทานสำาหรับผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟัง ผลงานของ ดร.โอฟรา อายาลอน นักจิตวิทยาที่ม ี
ชื่อเสียง แปลและร้อยเรียงด้วยภาษาอันงดงามโดย หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา 
ปูชนียบุคคลด้านการศึกษาปฐมวัย ช่วยให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายก่อนเข้านอน พร้อมคำาแนะนำา 
ในการใช้หนังสือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาควบคู่กับพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

•	ส่งเสริมพัฒน�ก�รท�งภ�ษ�และอ�รมณ์

•	ร้อยเรียงเป็นทำ�นองร่�ย	สละสลวยงดง�ม
•	เหม�ะกับผู้ใหญ่อ่�นให้เด็กฟังเพื่อผ่อนคล�ยก่อนเข้�นอน

เรื่อง	:	ดร.โอฟร�	อ�ย�ลอน		แปล	:	หม่อมดุษฎี	บริพัตร	ณ	อยุธย�		ภ�พ	:	ณัฐวรรณ	ตั้งสัจจะพจน์	/		
นิท�นสำ�หรับผู้ใหญ่อ่�นให้เด็กฟัง	/	8	x	9.25	นิ้ว	/	52	หน้�เรียวฝันของแคนดี้ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ฉบับภ�ษ�อังกฤษ	(ปกแข็งพร้อม	CD)	
9786162270710	
ร�ค�	395	บ�ท

เรื่อง	:	น้�นกฮูก		ภ�พ	:	พรเนตร	อร่�มมงคลวิชัย		เสียงภ�ษ�ไทย	:	ธิติม�	ประทุมทิพย์			
ป�ริฉัตร	เศวตเศรนี		เสียงภ�ษ�อังกฤษ	:	คริสโตเฟอร์	ไรท์		ดนตรีประกอบ	:	นิมิตร	จิตร�นนท์	/		
ส�รคดีสำ�หรับเด็ก	/	หนังสือปกแข็งพร้อม	CD	/	8	x	8	นิ้ว	/	24	หน้�	

นก CD-Rom มัลติมีเดีย 
( ไทย - อังกฤษ)

นก	
ปกแข็งพร้อม	CD	
9789749529508	
ร�ค�	250	บ�ท

เรียนรู้วงจรชีวิตและถิ่นอาศัยของนก พร้อมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับนก  
ทำาไมนกบางชนิดว่ายน้ำาและดำาน้ำาได้ ทำาไมบางชนิดมีปีกแต่ก็บินไม่ได้ 

ทำาไมนกตัวผู้ถึงมีขนสวยกว่านกตัวเมียนะ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกแข็ง		
9786167026954
ร�ค�	215	บ�ท

นิทานที่เขียนจากเรื่องจริงของโอเวน ลูกฮิปโปที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวในวันที่
เกิดพายุใหญ่ และได้พบกับมะเซ เต่ายักษ์อายุกว่าร้อยปี โอเวนเข้าใจว่ามะเซคือแม ่
จึงเฝ้าติดตามไม่ห่าง เกิดเป็นมิตรภาพอันแสนอบอุ่นและงดงามของสัตว์ต่างสายพันธุ์

•	มิตรภ�พ
•	ทักษะท�งสังคม

ปกอ่อน	
9786167508443
ร�ค�	85	บ�ท

ช้างน้อยเดินเที่ยวไปเห็นดอกมะลิแสนสวย เจ้าหนอนตัวอ้วนก็ชะโงกมาดูมะลิแสนสวย 
ส่วนเจ้านกก็มองดูเจ้าหนอน แมวเหมียวก็มองดูเจ้านก เจ้าหมาก็ยืนดูแมวเหมียว  
เผลอแป๊บเดียว มะลิก็หายไปเสียแล้ว เอ๊ะ ! หายไปไหนนะ

•	ก�รค�ดเด�เรื่องร�ว
•	ก�รสังเกต

ปกอ่อน	
9786164670686		
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	
9786164670693		
ร�ค�	195	บ�ท

ลูกสัตว์ทุกตัวต่างก็รักแม่ของตัวเอง เพราะว่าแม่ยิ้มสวย ร้องเพลงเก่ง ใจดี คอยปกป้อง 
คอยดูแล และคอยกอดเสมอ แล้วรู้ไหมจ๊ะว่า แม่ทุกตัวก็รักลูกๆ เสมอ เด็กน้อยเองก็
รักคุณแม่ที่สุดในโลกเลย

•	พฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่�งๆ
•	คว�มรัก	คว�มผูกพันระหว่�งแม่กับลูก

ปกอ่อน	
9786164670709		
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	
9786164670716		
ร�ค�	195	บ�ท

ลูกสัตว์ทุกตัวต่างก็รักพ่อของตัวเอง เพราะว่าพ่อหล่อ ตลก ตัวใหญ่ มีพุงนิ่มๆ ที่แสน
อบอุ่น คอยปกป้อง คอยดูแล และกล้าหาญ แล้วรู้ไหมจ๊ะว่า พ่อทุกตัวก็รักลูกๆ เสมอ 
เด็กน้อยเองก็รักคุณพ่อที่สุดในโลกเลย

•	พฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่�งๆ
•	คว�มรัก	คว�มผูกพันระหว่�งพ่อกับลูก

ปกอ่อน	
9786167026862
ร�ค�	95	บ�ท

คุณพ่อพาลูกไปตลาดเพื่อหาซื้อของขวัญให้คุณแม่ แต่ที่ตลาดมีของขวัญสารพัด 
ให้เลือกเต็มไปหมด ทั้งแม่พิมพ์เค้ก ถุงมือจับของร้อน นาฬิกา แต่คุณแม่มีของเหล่านี้
หมดแล้วนี่นา แล้วลูกจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้แม่ดีนะ

•	ก�รตัดสินใจ
•	ก�รว�งแผน

เรื่อง	:	แมเรียน	เดน	เบ�เออร์		ภ�พ	:	จอห์น	บัตเลอร์		แปล	:	น้�นกฮูก	/		
นิท�นภ�พ	/	9.2	x	12	นิ้ว	/	32	หน้�		

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	นพดล	กำ�จรไพศ�ล	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่อง	:	ซอร์รอร์	โกโตบี		ภ�พ	:	อ�ลี	ม�ฟ�เครี		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	8.125	x	11.5	นิ้ว	/	32	หน้�		

ความรักของโอเวน 

เอ๊ะ ! หายไปไหนนะ

ของขวัญวันแม่ 

Bookstart

Bookstart

Bookstart

Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง	:	น้�นกฮูก		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/	นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่อง	:	น้�นกฮูก		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/	นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

ฉันรักแม่

ฉันรักพ่อ 

พัฒนาสังคมนิสัย อารมณ์ จิตใจ และภาษา

สพฐ.

สพฐ.

ปกอ่อน	
9786162276477
ร�ค�	95	บ�ท

เช้าวันหน่ึง ลูกหมีปลุกพ่อหมีแต่เช้า และบอกว่าวันน้ีเป็นวันเกิดของตน พ่อหมีตกใจต่ืน 
รีบลุกจากเตียงเพราะคิดว่าตนลืมวันเกิดของลูกหมี แต่ก็นึกข้ึนได้ว่ายังไม่ถึงวันเกิดของ 
ลูกหมีน่ีนา พ่อหมีจึงบอกว่า ต้องนอนหลับอีก 3 คืน จึงจะถึงวันเกิดของลูกหมี ลูกหมี
เฝ้ารอให้ถึงวันเกิดของเขาด้วยความต่ืนเต้น พ่อหมีจะเตรียมอะไรไว้ให้ในวันเกิดของลูกหมีนะ

•	ก�รรอคอย
•	เรียนรู้เรื่องวัน
•	คว�มรักระหว่�งพ่อกับลูก

เรื่อง	:	ม�ร์ก	สเปอร์ริง		ภ�พ	:	เซบัสทีอัน	บร�อุน		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/		
9.87	x	10.87	นิ้ว	/	32	หน้�		อีกกี่คืนจะถึงวันเกิดของหนู Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน	
9786162276354
ร�ค�	95	บ�ท

ตากับยายเลี้ยงหมาน้อยไว้หนึ่งตัวด้วยความเมตตา แต่แล้ววันหนึ่ง หมาน้อยพาเพื่อน
หมามาขออยู่กับตากับยายเรื่อยๆ จนบ้านของตากับยายมีหมาถึงสิบตัว วิ่งเล่นซุกซน 
สร้างความวุ่นวายไปหมด แล้วตากับยายจะทำาอย่างไรดีนะ

•	ก�รนับจำ�นวน
•	คว�มเมตต�กรุณ�

เรื่อง	:	ศ.พิเศษ	คุณหญิงแม้นม�ส	ชวลิต		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/		
นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�	หมาน้อยสิบตัว Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกแข็ง		
9786167026930
ร�ค�	160	บ�ท

แม่เฝ้ารอคอยชีวิตน้อยๆ ที่กำาลังจะลืมตามาดูโลก ความรักความผูกพันนั้นเกิดขึ้น 
นับตั้งแต่วันที่แม่รู้ว่ามีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้อง และนับวันรออย่างมีความสุข

•	คว�มรักระหว่�งแม่กับลูก
•	รู้จักสัตว์ชนิดต่�งๆ

เรื่องและภ�พ	:	ซองดร�	ปัว	โรต์	เชรีฟ		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	7.5	x	8.75	นิ้ว	/	28	หน้�		เจ้าตัวเล็กที่รัก Bookstart

ปกอ่อน	
9786162270192
ร�ค�	85	บ�ท
ปกแข็ง
9786162270208
ร�ค�	160	บ�ท

ปลาคาร์พน้อยตัวหนึ่ง คิดว่าตัวเองหล่อที่สุด เก่งที่สุด จึงเย่อหยิ่งไม่ยอมส่งยิ้มให้ใคร 
เพื่อนๆ ต่างเอือมระอา วันหนึ่งปลาคาร์พพลัดหลงกับพ่อแม่ เขาตกใจมากจนทำาอะไร
ไม่ถูก แล้วจะมีใครยอมช่วยปลาคาร์พน้อยจอมหยิ่งไหมนะ

•	สร้�งเสริมลักษณะนิสัย

•	ทักษะท�งสังคม

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	ณัฐวรรณ	ตั้งสัจจะพจน์	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	
9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		พ่อคาร์พ แม่คาร์พ อยู่ไหนคร้าบ Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เรื่อง	:	เบเนดิกต์	ก�บอแนล		ภ�พ	:	มีค�เอิล	เดอรึลเลิกซ์		
แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	7.5	x	9.21	นิ้ว	/	28	หน้�

อ่านนิทาน
ให้ฉันฟังหน่อย ! 

ปกอ่อน	
9786164670808		
ร�ค�	125	บ�ท			
ปกแข็ง	
9786164670815		
ร�ค�	245	บ�ท

หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งใช้ชีวิตในป่าใหญ่มายาวนาน ตอนนี้เขาอ่อนล้าเต็มที จึงล้มตัวลง
นอนและจากไปตลอดกาล เพื่อนๆ สัตว์ต่างพูดถึงความทรงจำาอันแสนสุขที่เคยมีร่วม
กับหมาจิ้งจอก โดยที่ไม่ทันได้สังเกตเห็นเลยว่ามีบางอย่างกำาลังก่อตัวขึ้นช้าๆ

•	มิตรภ�พ
•	ก�รยอมรับคว�มสูญเสียบุคคลหรือสิ่งที่รัก

ปกอ่อน	
9786162273391	
ร�ค�	115	บ�ท

ณ หมู่บ้านโพรงไม้ ในช่วงค่ำาคืนเป็นเวลาอ่านนิทานของลูกสัตว์ทุกๆ ตัว พวกเขา              
ต่างตั้งใจฟังอย่างจดจ่อ วันหนึ่ง หนังสือนิทานของทุกๆ บ้านเริ่มหายไป ข่าวลือเรื่อง                           
จอมขโมยหนังสือแพร่กระจายไปทั่ว เอลิซ่า บราวน์ จึงวางแผนซุ่มจับขโมย          
โดยใช้หนังสือนิทานเป็นเหยื่อล่อ เอลิซ่ารออยู่นานจนเกือบจะเคลิ้มหลับอยู่แล้ว                                                                                                   
จู่ๆ จอมโจรขโมยหนังสือก็ปรากฏตัวข้ึน ! มาช่วยกันลุ้นว่า เอลิซ่าจะจับหัวขโมยได้ไหมนะ

•	คุณธรรม	จริยธรรม

•	ทักษะท�งสังคม

ปกอ่อน	
9786164670907		
ร�ค�	125	บ�ท			
ปกแข็ง	
9786164670914		
ร�ค�	245	บ�ท

เสียงอ่านนิทานของพ่อลูกคู่หนึ่งปลุกให้หมาป่าตื่นขึ้นมาด้วยความหงุดหงิด แต่ยัง
ไม่ทันที่นิทานจะจบ สองพ่อลูกก็เดินจากไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่า มีหมาป่าตัวหนึ่งกำาลัง
เพลิดเพลินกับนิทาน พวกเขาทำาหนังสือตกไว้ หมาป่าอยากรู้เร่ืองราวตอนจบของนิทาน 
มากๆ จึงวิ่งไปคาบหนังสือมา แต่เขาอ่านหนังสือไม่เป็น แล้วเขาจะทำาอย่างไรดีล่ะ 

•	มิตรภ�พ
•	ปลูกฝังนิสัยก�รรักก�รอ่�น

ปกอ่อน	
9786164670785		
ร�ค�	125	บ�ท			
ปกแข็ง	
9786164670792		
ร�ค�	245	บ�ท

กบซ่าชอบสีเขียวเป็นชีวิตจิตใจ เขาเล่นกระโดดมีความสุขเมื่อได้อยู่กับสีเขียว แต่ถ้าไม่มี
สีเขียว เขาก็จะไม่ยอมเล่นและทำาหน้าบูดใส่เพื่อนๆ แล้วความคิดของกบซ่าก็เปลี่ยนไป 
เอ...เกิดอะไรขึ้นกับกบซ่านะ

•	ก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง
•	ก�รยอมรับคว�มผิดพล�ดของตนเอง	และพร้อมปรับปรุงแก้ไข
•	พัฒน�ท�งอ�รมณ์และจิตใจ

เรื่องและภ�พ	:	เอ็ด	เวียร์		แปล	:	น้�นกฮูก	/
นิท�นภ�พ	/	7.5	x	10	นิ้ว	/	32	หน้�กบซ่าหน้าบูด

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ
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เรื่องและภ�พ	:	บริตต�	เทกเกนทรัป		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	28	หน้�		

เรื่อง	:	เฮเลน	ดอเชอร์ตี		ภ�พ	:	ทอมัส	ดอเชอร์ตี		แปล	:	น้�นกฮูก	/	
นิท�นภ�พ	/	9	x	10	นิ้ว	/	32	หน้�

ต้นไม้แห่งความทรงจำ 

จอมขโมยหนังสือ

Bookstart หมอประเสริฐสพฐ.

Bookstart หมอประเสริฐสพฐ.

ปกอ่อน	
9786164670839		
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	
9786164670822		
ร�ค�	195	บ�ท

หนูน้อยลาโมอุ้มแตงโมที่เธอรอเก็บมานานพร้อมกลับบ้านด้วยความดีใจ ระหว่างทาง 
เธอเห็นคุณยายข้างบ้านดูง่วงซึม จึงมอบแตงโมให้ โดยที่เธอไม่รู้เลยว่า การให้ของเธอ
ในครั้งนั้นจะทำาให้เธอได้รับของขวัญที่แสนพิเศษกลับคืนมาเช่นกัน

•	คว�มมีน้ำ�ใจ	เอื้อเฟื้อแบ่งปัน

ปกอ่อน	
9786164670747		
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	
9786164670754		
ร�ค�	195	บ�ท

ป๊อกแป๊กอยากเป็นนักดนตรี คุณพ่อจึงให้ป๊อกแป๊กลองเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ ทั้ง
ระนาด กลอง และฉิ่ง เขาสนุกมาก จึงชวนคุณพ่อคุณแม่มาเล่นดนตรีด้วยกัน 

ป๊อกแป๊กรู้สึกว่าเขาก็เป็นนักดนตรีได้เหมือนกันนะ

•	ลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่�งๆ

•	ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว

ปกอ่อน	
9786164670723		
ร�ค�	125	บ�ท			
ปกแข็ง	
9786164670730		
ร�ค�	245	บ�ท

คุณกระต่ายใจดีถือเทียนไข คุณนกฮูกเตรียมหนังสือนิทาน หนูแฝดช่วยกันลากเลื่อน
ที่มีกล่องของขวัญเต็มไปหมด เพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็ขนของและเดินมุ่งหน้าไปที่
เดียวกัน พวกเขากำาลังจะไปไหนนะ

•	คว�มส�มัคคี	ร่วมมือร่วมใจ
•	ทักษะท�งสังคม

Bookstart

Bookstart

Bookstart
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เรื่อง	:	ค�ร์ม�	ชริง		ภ�พ	:	เหมือนฝัน	ทรัพย์เอนก		แปล	:	น้�นกฮูก	/	
นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่อง	:	ครูแพง		ภ�พ	:	ทศพล	คงพิพัฒน�ก�ร	/	นิท�นภ�พ	/	
9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�			

เรื่องและภ�พ	:	อ�นีต�	ไบสเตอร์โบส		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/
8.26	x	8.66	นิ้ว	/	28	หน้�			

ส่งต่อความสุข  

ป๊อกแป๊กรักดนตรี   

คริสต์มาสอันแสนสุข  

ปกอ่อน	
9786164670761		
ร�ค�	125	บ�ท			
ปกแข็ง	
9786164670778		
ร�ค�	245	บ�ท

เจ้าจุดเป็นลูกเสือดาว เจ้าลายเป็นลูกม้าลาย ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกัน จึงอยากให้ตัวเอง           
เป็นเหมือนเพื่อนรักเปี๊ยบ แต่ทำาอย่างไรพวกเขาก็ไม่เหมือนกันสักที สุดท้ายแล้ว    
พวกเขาจะทำาสำาเร็จหรือเปล่านะ

•	ก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง
•	คว�มมั่นใจและภูมิใจในตนเอง

เรื่องและภ�พ	:	แอนน�	ชัตเทิลวูด		แปล	:	น้�นกฮูก	/	
นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	32	หน้�เจ้าจุดกับเจ้าลาย Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

ปกอ่อน	
9786164672420	
ร�ค�	125	บ�ท
ปกแข็ง	
9786164672413	
ร�ค�	245	บ�ท

สัตว์ทุกตัวต่างงงงวย เมื่อจู่ๆ ก็มีกำาแพงโผล่ขึ้นมาในป่า ใบประกาศชื่นชมหมาหริ่ง   
ถูกติดอยู่ทั่ว จู่ๆ หมาหริ่งก็โผล่มาป่าวประกาศว่าการเป็นหมาหริ่งนั้นเจ๋งที่สุด พร้อมให้
สัตว์ทุกตัวทำาตัวให้เหมือนตน ทั้งให้เพื่อนๆ ขุดดิน ลอดผ่านประตูเล็กๆ เข้าโพรงใต้ดิน 
และส่งเสียงเห่าแบบหมาหริ่ง สัตว์ตัวที่ทำาไม่ได้จะถูกหมาหริ่งไล่ออกไปอยู่นอกกำาแพง
ทีละตัวๆ สุดท้ายแล้ว ใครจะเป็นเพื่อนกับหมาหริ่งได้บ้างนะ

•	ก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง
•	ทักษะท�งสังคม

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง	:	สเตลล�	เจ	โจนส์		ภ�พ	:		ค�ร์เมน	ซัลดัญญ�		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	
9	x	9	นิ้ว	/	28	หน้�		หมาหริ่งสุดเจ๋ง

EF
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ปกอ่อน	
9786164671744
ร�ค�	115	บ�ท

แมวน้อยและพ่อเป็นเพื่อนที่แสนดีของกันและกันเสมอมา แต่ทำาไมวันนี้พ่อดูไม่ค่อย 
มีความสุขเสียเลย แมวน้อยแค่เล่นสนุก จนข้าวของเสียหายไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง  
แมวน้อยอยากทำาให้พ่อรู้สึกดีขึ้น แต่ทำาวิธีไหนก็ยังไม่สำาเร็จ แมวน้อยต้องทำาอย่างไร 
พ่อถึงจะหายโกรธนะ

•	ก�รรู้จักยอมรับผิด
•	คว�มอดทนอดกลั้น
•	ก�รระมัดระวังอุบัติเหตุ

เรื่องและภ�พ	:	แม็กซีน	ลี		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	10.25	x	11	นิ้ว	/	28	หน้�	ขอโทษนะจ๊ะ พ่อ Bookstart

ปกอ่อน	
9786162277962
ร�ค�	95	บ�ท

ไฮด้ีชอบเล่นซ่อนหาเพราะเธอซ่อนตัวได้เก่งกว่าใครๆ ไม่ว่าเพ่ือนๆ จะชวนเธอเล่นอะไร  
ไฮดี้ก็อยากเล่นซ่อนหาอย่างเดียวเท่านั้น ในงานวันเกิดของไฮดี้ เธอชวนเพื่อนๆ เล่น
ซ่อนหาด้วยกันเหมือนเคย แต่เธอซ่อนตัวเก่งเกินไป เพื่อนๆ จึงหาไม่เจอและเปลี่ยนไป
เล่นอย่างอื่นโดยที่ยังหาไฮดี้ไม่เจอ เหตุการณ์ครั้งนั้นทำาให้ไฮดี้คิดทบทวนและคิดอะไร
บางอย่างได้

•	ก�รยอมรับคว�มคิดเห็นที่แตกต่�ง
•	ก�รสังเกต
•	ทักษะท�งสังคม

เรื่องและภ�พ	:	ฟีโอน�	วูดค็อก		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	32	หน้�		ไฮดี้ อยู่ไหนเอ่ย Bookstart

ปกอ่อน	
9786162279072
ร�ค�	105	บ�ท
ปกแข็ง		
9786162279089
ร�ค�	215	บ�ท

ช้อนน้อยเศร้าใจเพราะคิดว่าเพื่อนๆ โชคดีกว่าตนเอง ในขณะที่เพื่อนๆ อย่างส้อมและ
ตะเกียบก็คิดว่าช้อนน้อยโชคดีกว่าตนเอง ได้ทำาเรื่องสนุกหลายเรื่องที่พวกเขาทำาไม่ได้ 
คืนนั้น หลังจากอ่านนิทานก่อนนอนจบ แม่กอดช้อนน้อยไว้และบอกอะไรบางอย่างที่
ทำาให้ช้อนน้อยได้คิดและมีความมั่นใจมากขึ้น

•	คว�มภ�คภูมิใจในตนเอง	(Self-esteem)

•	ก�รเข้�ใจคว�มแตกต่�งของผู้อื่น

เรื่อง	:	เอมี	เคร�ส์	โรเซินท�ล		ภ�พ	:	สก็อตต์	ม�กูน		แปล	:	น้�นกฮูก	/	
นิท�นภ�พ	/	8.5	x	8.5	นิ้ว	/	32	หน้�		ช้อนน้อย Bookstart หมอประเสริฐ

ปกอ่อน	
9786162279119
ร�ค�	105	บ�ท
ปกแข็ง		
9786162279126
ร�ค�	215	บ�ท

ลูกช้างชอบรถไฟมาก แม่ช้างและพ่อช้างจึงพาลูกช้างไปขึ้นรถไฟ บนรถไฟ ลูกช้างได้พบ 
กับเพื่อนใหม่ ลูกแมวที่ชอบเครื่องบิน ลูกเพนกวินที่ชอบรถยนต์ และลูกกระต่าย 
ที่ชอบรถตักดิน ลูกช้างหงุดหงิดใจที่ไม่มีใครชอบรถไฟเหมือนเขาเลย แต่เมื่อรถไฟ 
แล่นผ่านอุโมงค์ก็ทำาให้ลูกสัตว์ทุกตัวล้มระเนระนาด ของเล่นที่พวกเขาชอบสลับกัน 
ไปหมด แล้วทีนี้พวกเขาจะจัดการอย่างไรดีนะ

•	ก�รยอมรับคว�มคิดเห็นที่แตกต่�ง
•	ทักษะท�งสังคม

เรื่องและภ�พ	:	จูดี้	แอ็บบอต		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/		
8.5	x	9.5	นิ้ว	/	28	หน้�		ฉันชอบรถไฟ Bookstart หมอประเสริฐ
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ปกอ่อน	
9786162279584
ร�ค�	125	บ�ท
ปกแข็ง		
9786162279577
ร�ค�	245	บ�ท

กระต่ายน้อยพยายามแต่งตัวไม่เหมือนใคร เพราะอยากให้เพื่อนๆ ประทับใจในตัวเขา 
แต่ไม่ว่าเขาจะทำาอย่างไร เพื่อนๆ ก็ยังคงบอกว่า “ไม่เห็นจะตลกเลยนะ กระต่ายน้อย !” 
แล้วกระต่ายน้อยจะทำาให้เพื่อนๆ ประทับใจในตัวเขาได้อย่างไรนะ

•	ทักษะท�งสังคม
•	คว�มภ�คภูมิใจในตนเอง	(Self-esteem)

เรื่องและภ�พ	:	เบท�นี	โรส	ไฮนส์		แปล	:	น้�นกฮูก	/		
นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	28	หน้�

ไม่เห็นจะตลกเลยนะ 
กระต่ายน้อย ! Bookstart

ปกอ่อน	
9786162279485
ร�ค�	125	บ�ท
ปกแข็ง		
9786162279478
ร�ค�	245	บ�ท

หมีใหญ่กำาลังจะจำาศีล แต่เพื่อนๆ ดันมารวมตัวกันที่ถ้ำาของเขา ทำาให้เขานอนไม่หลับ 
หมีใหญ่จึงหนีไปพักที่โรงแรม แต่เขาก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดี เป็นเพราะอะไรกันนะ  
แล้วเขาต้องทำาอย่างไรจึงจะนอนหลับจำาศีลได้เสียที

•	ทักษะท�งสังคม
•	มิตรภ�พ

ปกอ่อน	
9786162279447
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง		
9786162279454
ร�ค�	175	บ�ท

หมีน้อยเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าใหญ่ ระหว่างทางเขาได้เจอสัตว์ต่างๆ จึงชวนกันเดินทาง
ไปด้วยกัน พวกเขากำาลังจะไปไหนและไปทำาอะไรกันนะ

•	ก�รสังเกต
•	ก�รค�ดเด�เรื่องร�ว
•	อวัยวะต่�งๆ

เรื่อง	:	จอห์น	เคลลี		ภ�พ	:	ลอร�	เบรนล์ล�		แปล	:	น้�นกฮูก	/		
นิท�นภ�พ	/	8.5	x	9.75	/	28	หน้�

เรื่อง	:	ม�ร์ก	ยันส์เซน		ภ�พ	:	ซูซันเนอ	ดีเดเริน		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/		8	x	8	นิ้ว	/	24	หน้�

โรงแรมจำ ศีล

หมีน้อยไปไหน

Bookstart

Bookstart

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ
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ปกอ่อน	
9786162276378
ร�ค�	95	บ�ท

ก๊าบก๊าบเป็ดน้อยช่างคุย แต่เขาพูดเยอะเกินไปจนเพื่อนๆ รำาคาญ เพราะเล่นอะไร 
ก็ไม่สนุก ก๊าบก๊าบเสียใจจึงเดินคอตกกลับมาบ้าน แม่รู้เข้าจึงสอนให้เขาพูดให้น้อยลง
และเสียงเบาอีกนิด แต่ก๊าบก๊าบก็ยังอ่านหนังสือเสียงดัง ตกเย็นก็ยังพูดไม่หยุด  
จนเริ่มเจ็บคอ แล้วทีนี้เป็ดน้อยจะทำาอย่างไรดีล่ะ

•	ทักษะท�งสังคม
•	ก�รรู้จักก�ลเทศะ
•	ก�รควบคุมตนเอง	(Self	Regulation)

ปกอ่อน	
9786162273186	
ร�ค�	95	บ�ท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับพ่อแม่ กินเสร็จก็ช่วยกันเก็บล้าง แล้วมานั่งอ่าน
หนังสือ คุยเล่นกันที่ใต้ต้นไม้ ตุ๊กติ๊กและตุ๊บปองเล่าให้พ่อและแม่ฟังว่าตนได้ช่วยเหลือ
และแบ่งปันให้กับใครบ้าง เมื่อพ่อแม่ได้ฟังก็ชื่นชมลูกๆ และชวนกันคิดว่าวันต่อๆ ไป 
จะช่วยเหลือใครได้อีกบ้าง เพียงแค่คิดก็สุขใจแล้ว

•	ทักษะท�งสังคม
•	พัฒน�อ�รมณ์	จิตใจ

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	กัณฐิก�	บุญแสง	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/		
9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	พี่หลี		/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�

ก้าบ ก้าบ ก๊าบ ก๊าบ

ช่วยได้ ให้ได้ 

Bookstart

Bookstart

๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกอ่อน	
9786162271724
ร�ค�	95	บ�ท

เด็กหญิงตัวน้อย พยายามช่วยเหลือตัวเองในทุกๆ เรื่องเท่าที่เธอทำาได้ แม้หลายเรื่อง
เธออยากจะทำาตามใจตัวเอง หรือบางเรื่องอาจจะยากเกินไป ต้องให้คุณพ่อคุณแม ่
ช่วยเหลือบ้าง แต่เธอก็ไม่เคยลืมที่จะพยายามและทำาให้ดีที่สุด

•	ทักษะท�งสังคม
•	เรียนรู้กิจวัตรประจำ�วันและหน้�ที่ของตนเอง

ปกอ่อน	
9786167508597
ร�ค�	85	บ�ท

ฮูกน้อยแสนขยัน มีความสุขทุกวันกับการทำางานบ้าน ไม่ว่าจะทำากับข้าว ล้างจาน  
ซักผ้า กวาดบ้าน ถูบ้าน รดน้ำาต้นไม้ และอื่นๆ อีกมากมาย ทำาไปยิ้มไปด้วยความสุข 
บ้านของฮูกน้อยจึงสะอาดและน่าอยู่ที่สุดเลย

•	รู้จักง�นบ้�นประเภทต่�งๆ
•	รู้จักรับผิดชอบต่อหน้�ที่ของตนเอง

ปกอ่อน	
9786167508535
ร�ค�	85	บ�ท

เมืองไทยของเรา มีพระราชาที่เมตตาปรานี มีภาษาเป็นของตนเอง มีเสรีภาพใน 
การนับถือศาสนา มีทหารใจดีปกป้องบ้านเมืองจากศึกสงคราม มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  
มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ฉันรักเมืองไทย เพราะเมืองไทยคือบ้านของฉัน 

•	ปลูกฝังให้รู้จักและรักคว�มเป็นไทย

ปกอ่อน	
9786167026909
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	
9786167026916
ร�ค�	195	บ�ท

ของเล่นหลายชิ้นนั่งรอคอยอย่างใจจดใจจ่ออยู่หน้าห้อง ทุกครั้งที่ประตูเปิดออก  
จะมีของเล่นเดินออกมาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้ม แล้วของเล่นชิ้นถัดไปก็จะเข้าไปในห้องแทน 
เอ...หลังประตูบานนั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะ

•	ก�รอดทนรอคอย
•	ก�รสังเกต
•	ก�รนับจำ�นวน

เรื่อง	:	น้�นกฮูก		ภ�พ	:	ณัฐวรรณ	ตั้งสัจจะพจน์	/	
นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่อง	:	ชัยฤทธิ์	ศรีโรจน์ฤทธิ์		ภ�พ	:	โสภ�คย์	ดวงแข	/	
นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�

เรื่อง	:	แอนสท์	ยันดล์		ภ�พ	:	นอร์มัน	ยุงเงอ		แปล	:	น้�นกฮูก	/	
นิท�นภ�พ	/	7.75	x	10.5	นิ้ว	/	36	หน้�	

หนูไม่เคยลืม

ฉันชอบทำ งานบ้าน

ฉันรักเมืองไทย

รอนานหน่อยนะ

Bookstart

Bookstart

Bookstart

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

EF

EF หมอประเสริฐ

ปกอ่อน	
9786162271717
ร�ค�	95	บ�ท

ครูหมีพาลูกสัตว์ทั้งหลายขึ้นรถไฟไปเที่ยวงานป่า ระหว่างที่อยู่บนรถไฟ ลูกสัตว์
สนุกสนานกันมาก บ้างชมวิวสองข้างทาง บ้างอ่านหนังสือ บ้างร้องเพลงเต้นระบำา 
ขบวนรถไฟพาลูกสัตว์ไปถึงที่หมายและรอรับกลับบ้านอย่างปลอดภัย

•	ก�รปฏิบัติต�มข้อตกลง

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�	

เรื่อง	:	แสงโสม	เตรียมอมรวุฒิ			ภ�พ	:	อะตอม	/	นิท�นภ�พ	/	8	x	8	นิ้ว	/	24	หน้�	

ปู๊น ปู๊น Bookstart
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ปกอ่อน	
9786162279010
ร�ค�	105	บ�ท
ปกแข็ง		
9786162279027
ร�ค�	215	บ�ท

เด็กชายได้พบกับหุ่นยนต์และเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่จู่ๆหุ่นยนต์ก็ดับไป 
เด็กชายคิดว่าหุ่นยนต์ไม่สบาย เขาจึงพาหุ่นยนต์กลับบ้านและดูแลอย่างดี เมื่อเด็กชาย
หลับ หุ่นยนต์ก็ทำางานได้อีกครั้ง หุ่นยนต์เห็นเด็กชายหลับอยู่ ก็คิดว่าเครื่องยนต์ของ
เด็กชายขัดข้อง จึงพยายามหาทางช่วยให้เด็กชายฟื้นคืนกลับมา 

•	มิตรภ�พ
•	ก�รแก้ปัญห�

•	ทักษะท�งสังคม

ปกอ่อน	
9786162279058
ร�ค�	115	บ�ท
ปกแข็ง		
9786162279065
ร�ค�	235	บ�ท

อาร์ชี่รู้สึกว่าการรอคอยเป็นเรื่องยากเกินไปสำาหรับเขา เขาต้องการทำาทุกๆ อย่าง 
“เดี๋ยวนี ้!” วันหนึ่งแม่บอกข่าวดีกับอาร์ชี่ว่าอีก 10 วันจะพาไปเที่ยวในวันหยุด  
แม้การรอคอยจะเป็นเรื่องยาก แต่พ่อก็ช่วยให้อาร์ชี่สนุกกับการรอคอยได้  
ในที่สุด อาร์ชี่ก็ค้นพบว่าการรอคอยนั้นช่างคุ้มค่าเสียจริง

•	คว�มอดทนอดกลั้น
•	ก�รรอคอย
•	เรียนรู้เรื่องเวล�

ปกอ่อน	
9786162276460
ร�ค�	95	บ�ท

ลูกเป็ดทั้งห้า ร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนเพราะอยากอยู่กับแม่ แม่เป็ดปลอบใจลูกๆ  
จนในที่สุด ลูกเป็ดทั้งห้าก็ยอมไปโรงเรียน เมื่อไปถึง พวกเขาพบว่า ที่โรงเรียน

มีคุณครูใจดี มีเพื่อนๆ เยอะแยะ และมีสิ่งต่างๆ ให้เล่นสนุกมากมาย ตอนนี้ลูกเป็ด 
ทั้งห้าชอบไปโรงเรียนมากๆ เลยล่ะ

•	ทักษะท�งสังคม
•	ก�รรู้จักหน้�ที่ของตนเอง
•	ส่งเสริมคว�มมั่นใจในตนเอง

เรื่อง	:	เอมี	ไดก์แมน		ภ�พ	:	แดน	ยักค�รีโน		แปล	:	น้�นกฮูก	/		
นิท�นภ�พ	/	8	x	10	นิ้ว	/	28	หน้�		

เรื่อง	:	เทรซีย์	คอร์เดอรอย		ภ�พ	:	ทิม	วอร์เนส		แปล	:	น้�นกฮูก	/	
นิท�นภ�พ	/	9	x	10.5	นิ้ว	/	28	หน้�		

เรื่อง	:	แครอล	รอท		ภ�พ	:	ฌอน	จูเลียน		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	28	หน้�		

เด็ก + หุ่นยนต์

เดี๋ยวน้ี !

เป็ดน้อยไปโรงเรียน 

Bookstart

Bookstart

Bookstart

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ
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ปกอ่อน	
9786167026886
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	
9786167026893
ร�ค�	175	บ�ท

เด็กชายคนหนึ่งกลัวหมาจรจัดที่อยู่ละแวกบ้าน แต่พอรู้ว่าหมาเหล่านั้นถูกนำามาปล่อย
ท้ิงไว้ และบางตัวก็ถูกเจ้าหน้าท่ีเทศบาลจับไปฆ่าท้ิง เขาจึงสงสารและอยากนำามาเล้ียงไว้  
แต่การจะเลี้ยงสัตว์ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก แล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรดีล่ะ

•	ก�รคิดแก้ปัญห�

•	คว�มเมตต�กรุณ�

เรื่องและภ�พ	:	ไล่หม่�		แปล	:	ปู่ปิง	/	นิท�นภ�พ	/	8	x	10.5	นิ้ว	/	32	หน้�ฉันกับหมาจรจัดแถวบ้าน Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกอ่อน	
9786167026282
ร�ค�	90	บ�ท

แมวน้อยเหมี่ยวเมี้ยวคิดว่าเสียงของตนเองไพเราะ จึงส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวทั้งวัน 
จนเพื่อนบ้านต่างเอือมระอาและดุให้เหมี่ยวเมี้ยวหยุดร้อง เหมี่ยวเมี้ยวจึงตั้งใจว่าจะ 
ไม่ร้องเหมียวเหมียวอีกแล้ว กลางดึกคืนนั้น เหมี่ยวเมี้ยวเห็นหมาป่าท่าทางน่าสงสัย 
มาใกล้เล้าไก่ จึงตัดสินใจร้องเสียงดังลั่น ทำาให้หมาป่าตกใจหนีไป พ่อไก่ แม่ไก่ และ 
ลูกเจี๊ยบจึงรอดพ้นจากกรงเล็บหมาป่ามาได้

•	เสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นในตัวเอง
•	ก�รคิดแก้ปัญห�

•	ทักษะท�งสังคม
•	คว�มภ�คภูมิใจในตนเอง	(Self-esteem)

เหมี่ยวเมี้ยวไม่อยากเหมียว
Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/		
นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

ปกอ่อน	
9786162276880
ร�ค�	95	บ�ท

หมาป่าพเนจรเดินโซเซจนมาเจอกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จึงขอพรว่าอยากเป็นวัว ต้นไม้
ศักดิ์สิทธิ์ช่วยบันดาลให้สมหวัง แต่เมื่อถูกชาวบ้านจับไปไถนามันก็กลับมาขอพรใหม ่
ให้เป็นม้า แต่ก็ถูกพระราชาจับมันไปข่ี มันจึงขอพรเป็นพระราชาเสียเลย และความไม่รู้จักพอ
คิดตัดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มาทำาเป็นเรือ สุดท้ายหมาป่าก็ได้พบกับบทเรียนครั้งใหญ่

•	ก�รรู้จักยับยั้งชั่งใจ
•	ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม

•	คว�มพอใจในสิ่งที่ตนมี

หมาป่าโซเซกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ Bookstart ๑๐๐ หนังสือดีเรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	ช�ญศิลป์	กิตติโชติพ�ณิชย์	/	
นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

ปกอ่อน	
9786167026428
ร�ค�	85	บ�ท
ปกแข็ง	
9786167026435
ร�ค�	195	บ�ท

ความมีน้ำาใจของชายหนุ่มตาบอดที่สามารถพาเด็กหญิงคนหนึ่งที่หลงทางไปส่งคืน 
พ่อแม่ของเธอได้สำาเร็จ ทำาให้เราเรียนรู้ว่า แม้เขาจะเป็นผู้พิการทางสายตา แต่ก็
สามารถทำาอะไรได้หลายอย่างเหมือนกับคนทั่วไป

•	ก�รรับรู้และเข้�ใจคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคล

เพื่อนของฉันเป็นคนตาบอด เรื่อง	:	ฟร�นซ์	-	โยเซฟ	ฮูไอนิจจ์		ภ�พ	:	เฟเรน�	บัลล์เฮ�ส์		แปล	:	มนตร�		เรียบเรียง	:	น้�นกฮูก	/	
นิท�นภ�พ	/	8.5	x	11.5	นิ้ว	/	28	หน้�	

ได้รับการตีพิมพ์ในฮ่องกง

พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน	
9786162277856
ร�ค�	95	บ�ท

เจ้าดู๋เป็นลูกหมึกยักษ์ที่ซุกซนและเกเร ชอบแกล้งพ่นหมึกใส่เพื่อนๆ เป็นประจำา  
วันหนึ่งเจ้าดู๋ออกไปเที่ยวเล่นจนเพลิน หลงทางไปไกลถึงถิ่นของฉลามขาวและ 
ถูกฉลามขาวล้อมไว้ ทันใดนั้นเองก็มีเงาดำาทะมึนเข้ามาช่วย เงาดำานั้นคือใครกัน  
แล้วเจ้าดู๋จะเอาตัวรอดมาได้ไหมนะ

•	ทักษะท�งสังคม
•	ปรับพฤติกรรมและเสริมสร้�งลักษณะนิสัย

หมึกน้อยจอมป่วน Bookstart ๑๐๐ หนังสือดีเรื่อง	:	น้�นกฮูก		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/	นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน	
9786167026268
ร�ค�	90	บ�ท

ไก่น้อยส่งเสียงร้อง “กระต๊าก กระต๊าก” น่าฟัง เพื่อนๆ จึงอยากร้องแบบไก่น้อยได้บ้าง 
แต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไร ก็ไม่สามารถส่งเสียงร้องได้เหมือนไก่น้อย พวกเขาจะทำา
อย่างไรดีนะ

•	คว�มพอใจในตนเอง
•	เสียงร้องของสัตว์

ปกอ่อน	
9786167508559
ร�ค�	85	บ�ท

เม่นน้อยร้องไห้เสียใจที่ไม่มีเพื่อนยอมเล่นด้วยเลย เพราะขนที่เป็นหนามแหลมของเขา 
พ่อและแม่จึงสอนให้เม่นน้อยระมัดระวังเม่ือเล่นกับเพ่ือนๆ เม่นน้อยเข้าใจและเล่นกับ
เพ่ือนๆ ด้วยความระมัดระวัง นอกจากน้ียังใช้ขนแหลมๆ ของเขาเป็นไม้จ้ิมขนมป้อน
เพ่ือนๆ ได้อีกด้วย

•	เสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่นในตัวเอง
•	คว�มภ�คภูมิใจในตนเอง	(Self-esteem)

ปกอ่อน	
9786162273193
ร�ค�	95	บ�ท

มดแดงตัวน้อยแสนขยัน ค่อยๆ แบกข้าวสารทุกวัน วันละ 1 เมล็ด เดินทางผ่าน 
เส้นทางต่างๆ อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนครบ 10 วัน มดแดงตัวน้อยจึงมีข้าวสาร 
ถึง 10 เมล็ดสะสมไว้เต็มบ้านเลย

•	คว�มมุ่งมั่นพย�ย�ม
•	ก�รนับจำ�นวน

ปกอ่อน	
9786117026324
ร�ค�	85	บ�ท

สัตว์น้อยใหญ่พากันตกอกตกใจ แตกตื่นกันไปทั่วป่า เพราะความไม่รู้จักพินิจพิเคราะห์
ของเจ้ากระต่ายน้อยเพียงตัวเดียว ที่ตกใจคิดว่าฟ้ากำาลังจะถล่มลงมา

•	ก�รคิดพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ

ปกอ่อน	
9786162275609
ร�ค�	95	บ�ท

สัตว์ทั้งหลายช่วยกันจัดงานวันเกิดและเตรียมของขวัญให้นางฟ้า แต่หอยทากยังหา 
ของขวัญไม่ได้ จึงออกเดินทางไปหาของขวัญ เมื่อเห็นใครๆ ต่างก็มีของขวัญสุดพิเศษ 
หอยทากก็ยิ่งกังวลใจ จนกระทั่งไปพบกับดอกไม้แสนสวยที่อยู่บนต้นไม้สูง หอยทาก 
จึงมุ่งมั่นที่จะเก็บดอกไม้แสนสวยนั้นไปให้นางฟ้าให้ได้

•	คว�มมุ่งมั่นพย�ย�ม
•	มิตรภ�พ

เรื่อง	:	ชัยฤทธิ์	ศรีโรจน์ฤทธิ์		ภ�พ	:	พรเนตร	อร่�มมงคลวิชัย	/	
นิท�นภ�พ	/	7.5	x	10.5	นิ้ว	/	28	หน้�

กระต๊าก กระต๊าก

เม่นน้อยน้อยใจ

มดแดงตุ๊งแฉ่ง

กระต่ายตื่นตูม

ของขวัญของหอยทาก 

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart EF

Bookstart EF

Bookstart

Bookstart

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	ณัฐวรรณ	ตั้งสัจจะพจน์	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	
9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	อะตอม	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	พรเนตร	อร่�มมงคลวิชัย	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	นฤมล	ตนะวรรณสมบัติ	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	8	x	8	นิ้ว	/	24	หน้�		

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกอ่อน	
9786167508511
ร�ค�	85	บ�ท

นกฮูกน้อย เข้าใจดีว่าประชาธิปไตย คือ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี 
ซ่ือสัตย์ สุจริต เข้าใจในความเสมอภาคระหว่างบุคคล มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทุกคนจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

•	เรียนรู้และเข้�ใจประช�ธิปไตยอย่�งง่�ย
•	ทักษะท�งสังคม

ปกอ่อน	
9786162273209	
ร�ค�	95	บ�ท

ชายตัดฟืนเสียใจเพราะทำาขวานตกน้ำา เทวดามาช่วยงมหาและลองใจโดยการงมขวาน
ทองและขวานเงินขึ้นมา ชายตัดฟืนปฏิเสธและบอกว่าขวานตนเป็นเพียงเหล็กธรรมดา
เทวดาชื่นชมที่เขาซื่อสัตย์จึงมอบขวานทองและขวานเงินให้เป็นรางวัล เพื่อนบ้านรู้เรื่อง
ก็แกล้งทำาขวานหล่นน้ำาบ้าง เขาจะได้รับขวานทองขวานเงินเหมือนชายผู้ซื่อสัตย์ไหมนะ

•	คุณธรรม	จริยธรรม

•	ทักษะท�งอ�รมณ์

ปกอ่อน	
9786162273384	
ร�ค�	115	บ�ท

เด็กชายคนหนึ่งสามารถทอผ้าจากปุยเมฆได้ เขาปั่นด้ายและทอผ้าเพียงพอที่จะใส่เท่านั้น    
วันหนึ่ง พระราชาเห็นผ้าพันคอของเด็กชายก็นึกอยากได้ จึงสั่งให้เด็กชายทอผ้าพันคอผืนยาว 
เด็กชายจึงต้องนำาก้อนเมฆจำานวนมากมาทอผ้าพันคอผืนนั้น ต่อมา พระราชาสั่งให้เด็กชาย
ทอผ้าสำาหรับพระองค์ พระราชินี และเจ้าหญิง เด็กชายต้องปั่นด้ายจากก้อนเมฆมากกว่าเดิม                                                          
จนกระทั่งก้อนเมฆหมดท้องฟ้า ทำาให้ชาวบ้านต่างเดือดร้อนเพราะฝนไม่ตก แต่สุดท้าย      
เจ้าหญิงก็คิดวิธีแก้ปัญหาได้ พระองค์ทำาอย่างไรนะ

•	คว�มพอเพียง
•	ปลูกฝังจิตสำ�นึก
•	พัฒน�อ�รมณ์	จิตใจ

ฉนัรกัประชาธปิไตย

เทวดากับชายตัดฟืน 

ชุดสวยจากปุยเมฆ

Bookstart

Bookstart

๑๐๐ หนังสือดีเรื่อง	:	น้�นกฮูก		ภ�พ	:	รติมัย	หงส์วิสุทธิกุล	/	นิท�นภ�พ	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่อง	:	ตุ๊บปอง		ภ�พ	:	เปรม�	จ�ตุกัญญ�ประทีป	/	นิท�นภ�พคำ�กลอน	/	9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�

เรื่อง	:	ไมเคิล	แคตช์พูล		ภ�พ	:	แอลิสัน	เจย์		แปล	:	น้�นกฮูก	/	นิท�นภ�พ	/	
9.5	x	10.75	นิ้ว	/	32	หน้�

ปกอ่อน	
9786162279034
ร�ค�	95	บ�ท
ปกแข็ง	
9786162279041
ร�ค�	195	บ�ท

ยายเช้ากับมาร์สแมนออกไปท่องอวกาศด้วยกัน ระหว่างทางยานอวกาศถูก 
มนุษย์ต่างดาวยิงลำาแสงใส่ ยายเช้ากระเด้งออกจากยาน แต่มาร์สแมนคว้าตัวไว้ได้ทัน 
แต่แล้วเสียงสัญญาณเตือนเชื้อเพลิงหมดก็ดังขึ้น แล้วทั้งสองจะทำาอย่างไรดี

•	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
•	ก�รคิดวิเคร�ะห์	แก้ปัญห�

ปกอ่อน	
9786162276422
ร�ค�	95	บ�ท

ยายเช้าเจอมังกรกำาลังพ่นไฟ ด้วยความตกใจจึงร้องเรียกให้มาร์สแมน 
มาช่วย มาร์สแมนจึงรีบเหาะมาสู้กับมังกรไฟ แต่เจ้ามังกรไฟช่าง

ร้ายกาจมาก ยายเช้ากับมาร์สแมนจึงต้องรวมพลังกันเพื่อปราบเจ้ามังกรไฟให้สำาเร็จ

•	ทักษะท�งสังคม
•	ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม

•	ก�รช่วยเหลือผู้อื่น

มาร์สแมนกับยายเช้า ตอน ตะลุยอวกาศ 

มาร์สแมนกับยายเช้า ตอน ปราบมังกรไฟ

Bookstart

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

เรื่องและภ�พ	:	รศ.เกริก	ยุ้นพันธ์	/	นิท�นภ�พ	/	
9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

เรื่องและภ�พ	:	รศ.เกริก	ยุ้นพันธ์	/	นิท�นภ�พ	/	
9	x	9	นิ้ว	/	24	หน้�		

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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พัฒนาสังคมนิสัยและเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว

ปกอ่อน 
9786164670648  
ราคา 95 บาท 
ปกแข็ง 
9786164670655  
ราคา 195 บาท

ฮูกน้อยรักพระจันทร์ แม้พระจันทร์จะแปลงร่างไปทุกวัน ฮูกน้อยก็ยังอยากเห็น
พระจันทร์ทุกคืน ถึงบางคืนอาจมองไม่เห็น แต่ฮูกน้อยก็ยังเฝ้ามองพระจันทร์เหมือน
เดิมทุกคืน

• ทักษะการสังเกต

ปกอ่อน 
9786162277870
ราคา 95 บาท

หนอนแก้วได้พบกับหยดน้ำาสายรุ้งหลังฝนตก ทั้งสองกลายเป็นเพื่อนรักกัน หนอนแก้ว
พาสายรุ้งไปเที่ยวที่ต่างๆ และรู้ดีว่าสักวันสายรุ้งน้อยต้องจากไป หนอนแก้วต้องเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ แต่หนอนแก้วไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลย หนอนแก้วจะทำาอย่างไรดีนะ

• วงจรชีวิตผีเสื้อ

• ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เรื่อง รุ้งกินน้ำา

ปกอ่อน 
9786164670662  
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 
9786164670679  
ราคา 195 บาท

เจ้าอ๊บเพิ่งเกิดในฤดูฝน เขากระโดดโลดเต้นไปมาอย่างร่าเริง ได้เจอกับไส้เดือนและ
ปลวก แต่ยังไม่ทันที่จะได้เล่นสนุกเต็มที่ ลมหนาวก็พัดมา ถึงเวลาต้องพักผ่อนแล้วล่ะ 
ป้ากบบอกให้เจ้าอ๊บคุ้ยดินสำาหรับใช้จำาศีลในฤดูหนาว หลังการจำาศีลจะเป็นอย่างไรนะ

• ธรรมชาติของกบ การจำาศีลของกบ

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : กัณฐิกา บุญแสง / นิทานภาพ / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า

เรื่อง : บิลล์ มาร์ติน จูเนียร์ และ ไมเคิล แซมป์สัน  ภาพ : เมลิสซา สวีต  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 8.5 x 11 นิ้ว / 32 หน้า

เรื่องและภาพ : สก็อตต์ มากูน  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 10.875 x 8.5 นิ้ว / 36 หน้า

ฉันรักพระจันทร์

หนอนแก้วกับสายรุ้ง

ลูกกบจำ ศีล

เสียงแห่งความสุข

ลมหายใจ

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart

Bookstart

ปกอ่อน 
9786162277917
ราคา 95 บาท

ยามเช้าแม่เข้ามาจุ๊บด้วยความรักและบอกอรุณสวัสดิ์ แล้วเรายังได้ยินเสียงต่างๆ ในโลก                                                                                               
ทั้งเสียงของนกแก้วในป่าดิบชื้น กิล่ามอนสเตอร์ในทะเลทราย นกอินทรีที่บินโฉบไปมา
บนฟ้ากว้าง ลิงห้อยโหนในป่าใหญ่ เพนกวินที่ขั้วโลกใต้ ลองฟังดูสิ มีเสียงแห่งความสุข
มากมายอยู่รอบตัวเรา

• เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของสัตว์

• ความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก

ปกอ่อน 
9786162276507
ราคา 95 บาท

วาฬน้อยเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในท้องทะเล ว่ายน้ำาเล่นและดำาดิ่งลึกลงไปในทะเล
เพื่อสำารวจสิ่งต่างๆ และไม่ลืมที่จะพ่นลมหายใจโดยมีแม่คอยช่วยดันขึ้นสู่ผิวน้ำา ไม่ว่า
วาฬน้อยจะเจอเรื่องราวอะไรก็มีแม่คอยดูแลและให้กำาลังใจอยู่เคียงข้างเสมอ

• เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ในท้องทะเล

• ความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก
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พัฒนาภาษา ความคิด และส่งเสริมจินตนาการ

ปกอ่อน 
9786162279522
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786162279515
ราคา 245 บาท

มนต์วิเศษเกิดขึ้นได้ทุกค่ำาคืน เริ่มจากใช้นิ้วน้อยๆ กดเบาๆ ที่เจ้าหิ่งห้อยเพื่อฉายไฟให้
ท้องฟ้า เป่าลมเบาๆ ออกไป หิ่งห้อยก็พากันโบยบิน ยังมีมนต์วิเศษเกิดขึ้นอีกมากมาย
ในเวลากลางคืน แล้วรู้ไหมจ๊ะ เมื่อเราตื่นขึ้นมา มนต์วิเศษของกลางวันก็จะเริ่มต้นขึ้น

• เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ดวงดาว

• การสังเกต

ปกอ่อน 
9786164670860  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164670877  
ราคา 245 บาท

หมึกยักษ์พยายามหาซื้อกางเกงสำาหรับตัวเอง แต่ขาของเขามีมากกว่าใครๆ            
จึงหาซื้อไม่ได้สักที แล้วหมึกยักษ์จะหาชุดที่เหมาะกับเขาได้ไหมนะ

• การยืดหยุ่นทางความคิด

• การยอมรับความแตกต่าง และภาคภูมิใจในตนเอง

ปกอ่อน 
9786164670921  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164670938  
ราคา 245 บาท

โนเวล หรือที่ใครๆ เรียกเขาว่า “หนอนน้อย” เพราะเขารักหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ    
ก่อนนอนเขาจะวางหนังสือไว้ใต้หมอนแล้วไปผจญภัยกับหนังสือในความฝัน เรื่องราว
การผจญภัยของโนเวลกับหนังสือจะสนุกแค่ไหนนะ

• จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

เรื่องและภาพ : คริสตี แมเทอสัน  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 40 หน้า

เรื่อง : ซูซี่ ซีเนียร์  ภาพ : แคลร์ พาวเวลล์  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

เรื่องและภาพ : เฮ็งก์ ลินส์เค็นส์  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 8.5 x 9 นิ้ว / 28 หน้า 

แตะดวงดาวพราวฟ้า

กางเกงหมึกยักษ์ 

ผจญภัยกับหนังสือ 

Bookstart

Bookstart

ปกอ่อน 
9786162279096
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786162279102
ราคา 245 บาท

ต้นไม้สีน้ำาตาลใบโกร๋นต้นนี้ มีมนต์วิเศษ เมื่อใช้นิ้วน้อยๆ แตะที่ต้นไม้ ใบไม้ก็จะค่อยๆ 
ผลิทีละใบ เมื่อถูที่ลำาต้น ดอกตูมก็จะโผล่ขึ้นมา พอแตะที่ดอกตูม ดอกไม้ก็แย้มกลีบ
บานสะพรั่ง เมื่อจั๊กจี้ที่ต้นไม้เบาๆ กลีบดอกไม้ก็จะร่วงลงมา เมื่อกระดิกนิ้วน้อยๆ 
ต้นไม้ก็เริ่มออกผล ถ้าแตะไปเรื่อยๆ จะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะ

• เรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว ฤดูกาล

• การสังเกต

แตะต้นไม้วิเศษ Bookstart
เรื่องและภาพ : คริสตี แมเทอสัน  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
9 x 9 นิ้ว / 40 หน้า  หมอประเสริฐ

ปกอ่อน 
9786162277948
ราคา 95 บาท

ตัวตุ่นและคุณเข้ขรุขระเป็นเพื่อนรักกัน ทั้งสองชอบติดป้ายให้สิ่งต่างๆ จนวันหนึ่ง  
คุณเข้ขรุขระละเลยคำาเตือนบนป้าย “ห้ามจับ” ท่ีอยู่บนหมวกใบหน่ึง ทำาให้เกิดปัญหา 
ชุลมุนข้ึน ท้ังสองพยายามแก้ไขปัญหาที่ตนก่อไว้ แล้วจะสำาเร็จหรือไม่นะ

• การคิดแก้ปัญหา

• การปฏิบัติตามข้อตกลง

เรื่องและภาพ : ทิม วอร์เนส  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.5 x 9.6 นิ้ว / 28 หน้า  คำ เตือน ! อย่าจับนะ ! Bookstart
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หมอประเสริฐ

สพฐ. Bookstart

ปกอ่อน 
9786162276385
ราคา 95 บาท

นกฮูกน้อยชอบกินข้าว เพราะข้าวของไทยเอาไปทำาอาหารอะไรก็อร่อย เช่น  
ข้าวหลาม ข้าวเม่าคลุก ข้าวตัง ข้าวต้มมัด ข้าวเกรียบว่าว ข้าวต้มน้ำาวุ้น ข้าวจี ่
แล้วเด็กๆ ล่ะ ชอบข้าวแบบไหนกันจ๊ะ

• รู้จักอาหารที่แปรรูปจากข้าว

• ส่งเสริมความเป็นไทย

ปกอ่อน 
9786162271908
ราคา 95 บาท

พ่อผึ้ง แม่ผึ้ง พาลูกน้อยทั้งเจ็ดตัวออกไปบินเที่ยวตลอดทั้งสัปดาห์ แต่ละวันลูกผึ้ง 
ได้เล่นสนุกมากมายตามดอกไม้ชนิดต่างๆ เมื่อเที่ยวเล่นครบ 7 วันแล้ว ครอบครัว 
ผึ้งน้อยก็พากันบินกลับรังอย่างมีความสุข

• เรียนรู้เรื่องวันทั้ง 7 และสีประจำาวัน

• ธรรมชาติรอบตัว

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  

เร่ือง : ตุ๊บปอง  ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย / นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้า  

ฉันชอบกินข้าว

ครอบครัวหึ่งหั่ง 

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

ปกอ่อน 
9786162276569
ราคา 95 บาท

แฮตตี้เป็นแม่ไก่ที่รักไข่มาก เธอรักไข่ทุกใบไม่ว่าจะฟองเล็กหรือใหญ่ แฮตตี้เคยออกไข่
แค่ฟองเดียวและไข่ก็ไม่ยอมฟักเป็นตัวสักที เธอจึงตัดสินใจออกไปตามหาไข่ท่ีถูกทอดท้ิง 
จากที่ต่างๆ แฮตตี้ฝ่าความยากลำาบากเพื่อค้นหาไข่และนำามาฟักเป็นตัวด้วยความรัก

• ความมุ่งมั่นตั้งใจ 

• รู้จักสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่

ปกอ่อน 
9786162279546
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786162279539
ราคา 245 บาท

แม่ไก่แฮตต้ีรักไข่มาก เธอเก็บไข่ท่ีถูกทอดท้ิงจากท่ัวทุกมุมโลกมาฟูมฟักเล้ียงดู ทุกวันเกิด 
ของพวกเขา แม่ไก่แฮตตี้จะถักผ้าพันคอผืนสวยให้เป็นของขวัญ แต่แล้วก็ถึงเวลาที่ลูกๆ 
ของเธอโตพอที่จะกลับคืนสู่บ้านเกิด แม่ไก่แฮตตี้และลูกๆ จึงออกเดินทางผจญภัยไป
ด้วยกัน เพื่อส่งลูกน้อยทีละตัว ทีละตัว จนเหลือเพียงแม่ไก่แฮตตี้แค่ตัวเดียว ในวันเกิด
ปีแรกที่พวกเขาต้องแยกจากกัน แม่ไก่แฮตตี้คิดถึงลูกๆ ของเธอเหลือเกิน เธอจะทำา
อย่างไรดีนะ

• เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของสัตว์แต่ละชนิด

• รู้จักสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่

แม่ไก่แฮตตี้

แม่ไก่แฮตตี้ พาลูกรักคืนรัง

Bookstart

Bookstart

เรื่องและภาพ : เอ็มมา เลวีย์  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 10 x 10 นิ้ว / 28 หน้า  

เรื่องและภาพ : เอ็มมา เลวีย์  แปล : น้านกฮูก /  นิทานภาพ /  
10 X 10 นิ้ว / 32 หน้า

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ
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ปกอ่อน 
9786162276484
ราคา 95 บาท

กระดาษชิ้นเล็กๆ หลายชิ้นมารวมกัน กลายเป็นเพื่อนสัตว์มากมาย ทั้งแม่ไก่ ปลา นก
หอยทาก และกบ ทุกตัวต่างบอกว่าตนเองมีส่วนทำาให้เกิดกระดาษเหล่านี้ ทั้งขุดต้นไม้
ตัดต้นไม้ ผลิตกระดาษ แต่แท้จริงแล้วผู้ที่ทำาให้ต้นไม้ล้มจนนำามาทำากระดาษได้ และ 
พ่นลมหายใจจนกระดาษปลิวไปเกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ก็คือสายลมนั่นเอง

• ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงเรขาคณิต

• การสังเกต

เรื่องและภาพ : เอดูอาร์ มันโก  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.25 x 9.5 นิ้ว / 28 หน้า  ขอบคุณนะสายลม Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน 
9786162277900
ราคา 95 บาท

สิ่งที่เห็นตรงหน้านั่น คือ เป็ดหรือกระต่ายกันนะ ฝ่ายหนึ่งเห็นเป็นเป็ด ส่วนอีกฝ่ายเห็น
เป็นกระต่าย แต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ข้อสรุปว่าสิ่งนั้นคืออะไร มันก็หนีไปเสียแล้ว 
เอ...แล้วตกลงมันคืออะไรกันแน่นะ

• การสังเกต

• จินตนาการ

เรื่อง : เอมี เคราส์ โรเซินทาล  ภาพ : ทอม ลิกเตนเฮลด์  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 36 หน้า  เป็ด! กระต่าย! Bookstart

ปกอ่อน 
9786162277979
ราคา 95 บาท

ท่ามกลางความมืดในป่าใหญ่ พวกสัตว์ได้ยินเสียงโหยหวนชวนขนลุก จึงพากันมาเกาะ
กิ่งไม้ด้วยความกลัวและพากันจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดตัวนั้น เมื่อเสียงร้องดังใกล้
เข้ามาเรื่อยๆ หมีใหญ่คว้าตัวลูกหมาป่าขึ้นมาจากพื้นและให้ทุกตัวรีบปีนขึ้นไปสูงๆ 
เพื่อหลบภัย แท้จริงแล้วเสียงร้องโหยหวนนั้นคือเสียงของตัวอะไรกันแน่นะ

• เสียงร้องของสัตว์แต่ละชนิด

• รู้จักสัตว์แต่ละชนิด

เสียงร้องของใครนะ! Bookstart
เรื่องและภาพ : จอนนี แลมเบิร์ต  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
8.5 x 9.6 นิ้ว / 32 หน้า  หมอประเสริฐ

ปกอ่อน 
9786162276552
ราคา 95 บาท

ในวันที่ร้อนอบอ้าว หมูน้อย หมาน้อย และแมวน้อย ชวนกันมาเล่นน้ำา แต่ทุกตัว 
ว่ายน้ำาไม่เป็นและลืมเอาห่วงชูชีพมาด้วย เมื่อถามใครๆ ต่างก็บอกความลึกที่ไม่เท่ากัน
เลย เอ...น้ำาในบึงจะลึกแค่ไหน แล้วเท้าของพวกเขาจะแตะถึงพื้นได้หรือเปล่านะ

• การคาดคะเน 

• การเปรียบเทียบ

เรื่องและภาพ : หลิว ซวี่ กง  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 7.75 x 11 นิ้ว / 32 หน้า  ขอโทษนะ น้ำ ลึกมากรึเปล่า Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน 
9786162279492
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786162279553
ราคา 245 บาท

ลมพัดหมวกใบหนึ่งปลิวคว้างไปกลางอากาศ หมวกปลิวผ่านสัตว์ต่างๆ ทั้งแมว ไก่โต้ง  
แม่วัว งู หนูขาว หมีขาว ม้า และนกยูง สัตว์ทุกตัวดูดีเมื่อใส่หมวกใบนี้ แล้วใครคือ
เจ้าของหมวกที่แท้จริงกันแน่นะ

• รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ

เรื่องและภาพ : อานีตา ไบสเตอร์โบส  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ /  11.41 x 8.26 นิ้ว / 28 หน้าหมวกของใครนะ Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bookstart หมอประเสริฐ

ปกอ่อน 
9786162279508
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786162279461
ราคา 245 บาท

เจ้าหนูน้อยรู้สึกหิวจึงกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า มันเดินกินสิ่งต่างๆ ไปเรื่อยๆ  
โดยไม่ทันสังเกตว่ากำาลังเดินเข้าไปในปากแมวเหมียวตัวโตที่กำาลังนอนอยู่ โอ๊ะโอ!  
แล้วเจ้าหนูน้อยจะทำาอย่างไรดีนะ

• การสังเกต

• การคิดแก้ปัญหา

ฉันหิวจัง Bookstartเรื่องและภาพ : เอริก บาตู  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9.125 x 9.75 นิ้ว / 28 หน้า หมอประเสริฐ

ปกอ่อน 
9786162276538
ราคา 95 บาท

หนูเทานึกอยากเล่นสนุกจึงตะโกนบอกว่าเห็นหมาป่าสีฟ้า พอเพื่อนๆ เชื่อ ก็หัวเราะ
ขบขันและชวนมาเล่นแกล้งอำาเพื่อนด้วยกันอย่างสนุกสนาน ทันใดนั้นเองหมาป่าสีฟ้า 
ก็เดินเข้ามา ทุกตัวตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีหมาป่าสีฟ้าจริงๆ เอ...แล้วพวกเขา        
จะทำาอย่างไรกันดีล่ะ

• การลำาดับเรื่องราว

ปกอ่อน 
9786164670846  
ราคา 135 บาท
ปกแข็ง 
9786164670853  
ราคา 275 บาท

พระราชาเบิ้มจอมเกเรมาก่อกวนและพังปราสาทของพระราชาจิ๋ว ไม่ว่าพระราชาจิ๋วจะ
ทำาอย่างไร พระราชาเบ้ิมก็ไม่กลัว แล้วพระราชาจ๋ิวจะหาทางหยุดพระราชาเบ้ิมได้ไหมนะ

• ทักษะทางสังคม

• พัฒนาอารมณ์และจิตใจ

เรื่องและภาพ : เอริก บาตู  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9.25 x 9.75นิ้ว / 28 หน้า  

เรื่องและภาพ : เอริก บาตู  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
9.25 x 9.75 นิ้ว / 28 หน้า

อำ เล่น...ตลกจัง 

พระราชาเบิ้มจอมเกเร  

Bookstart

ปกอ่อน 
9786164671232
ราคา 125 บาท

เจ้าหนูตัวน้อยนำาผลแอปเปิลไปฝังดินและเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ เพื่อนๆ ซักถาม
อย่างไร หนูน้อยก็ไม่ยอมบอก จนเวลาผ่านไปความลับสุดยอดที่ซ่อนไว้ก็ถูกเปิดเผย 
จนได้ สิ่งนั้นคืออะไรนะ

• การสังเกต

ปกอ่อน 
9786162273421
ราคา 95 บาท

หนูเขียวเจอผลเฮเซลนัตและอยากกิน จึงพยายามกะเทาะเปลือกออก หนูเขียวขอให้
เต่า กระต่าย ม้าลาย สิงโต และช้างมาช่วย แต่เปลือกก็ยังไม่แตกสักที ก็มีหนอนโผล่
ออกมาจากผลเฮเซลนัต บอกว่าตนป่วยและกำาลังพักผ่อนอยู่ แล้วหนูเขียวกับ 
เพื่อนสัตว์จะทำาอย่างไรต่อไป พวกเขาจะได้กินเฮเซลนัตไหมนะ

• การสังเกต

เรื่องและภาพ : เอริก บาตู  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ /   
9.2 x 9.75 นิ้ว / 28 หน้า  

เรื่องและภาพ : เอริก บาตู  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ /   
9.2 x 9.75 นิ้ว / 28 หน้า  

ความลับ...อร่อยจัง

ว้าว...น่ากินจัง

Bookstart

Bookstart

EF

EF

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• การจดัลำาดบั • การแก้ไขปัญหา

สพฐ.
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ขนาด 16 x 16 นิ้วกลุ่มนิทาน Big Book Bookstart

ปกแข็ง 9786162276941
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9789749529645
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162273957
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162278600
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162278617
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162278549
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162278556
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162273582
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9789749529614
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ส่งเสริมสุขอนามัย

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / นิทานภาพ /   
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า 

เรื่องและภาพ : คีท เบเกอร์  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9 x 10 นิ้ว / 36 หน้า

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / นิทานภาพ / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า

ฉันชอบออกกำ ลังกาย

1 2 3 ถั่วหรรษา 

ฉันชอบกินผัก 

ปกอ่อน 
9786162279560
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 
9786162279591
ราคา 175 บาท

นกฮูกน้อยและลูกสัตว์ทุกตัวชอบออกกำาลังกาย เสือน้อยชอบวิ่ง ฮิปโปน้อยชอบเต้น
แอโรบิก ช้างน้อยชอบเล่นชักเย่อ นกฮูกน้อยชอบขี่จักรยาน มาออกกำาลังกายกันเถอะ 
ทั้งสนุกสนาน แจ่มใส แถมยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยนะ

• สุขอนามัย

• การออกกำาลังกายวิธีต่างๆ

ปกอ่อน 
9786162273377 
ราคา 115 บาท

จำานวนของเม็ดถั่วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามค่าของตัวเลข โดยเพิ่มทีละ 1 จาก 1 -20 และ
เพิ่มขึ้นทีละ 10 จาก 20 - 100 ซึ่งในแต่ละตัวเลข เม็ดถั่วจะทำากิจกรรมสนุกสนานเฮฮา
ท่ีแตกต่างกันไป เช่น ถ่ัว 1 เม็ดกำาลังส่องดู ถ่ัว 2 เม็ดกำาลังตกปลา ถ่ัว 3 เม็ดกำาลังพายเรือ 
เรื่อยไปจนถึง 100 เม็ด ลองทายสิว่าถั่ว 100 เม็ดกำาลังทำาอะไรอยู่นะ

• ทักษะทางคณิตศาสตร์

• การคิดวิเคราะห์

ปกอ่อน 
9786162273407 
ราคา 95 บาท

นกฮูกชอบกินผัก เพราะนอกจากอร่อยแล้ว ยังมีประโยชน์มากมาย ช่วยให้ร่างกาย 
แข็งแรงอีกด้วย ว่าแต่...มีผักอะไรบ้างนะที่นกฮูกชอบกิน

• เรียนรู้เรื่องโภชนาการ

• ธรรมชาติและสิ่งรอบตัว

ปกอ่อน 
9786162273216
ราคา 95 บาท

ป๊อกแป๊กไม่อยากกินข้าว พ่อจึงอาสาทำาแกงวิเศษให้ โดยเร่ิมจากช่วยกันเก็บผักสวนครัว 
จากรั้วที่บ้านมาปรุงอาหาร และส่วนที่สำาคัญที่สุดคือของพิเศษที่คุณพ่อใส่เพิ่มลงไป 
เอ...คุณพ่อใส่อะไรลงไป แล้วจะทำาให้แกงวิเศษจะอร่อยแค่ไหนนะ

• ความฉลาดทางโภชนาการ (NQ)

• รู้จักผักสวนครัวชนิดต่างๆ

ปกอ่อน 
9786162273438 
ราคา 95 บาท

มาทิลดาคิดว่าแมวของเธอชอบส่ิงต่างๆ เหมือนกับเธอ ท้ังเล่นไหมพรม เล่นกล่อง      
ข่ีจักรยาน วาดรูป ปีนต้นไม้ แต่แท้จริงแล้วแมวของมาทิลดาไม่ชอบส่ิงเหล่าน้ันเลยสักนิด
เอ...แล้วเจ้าแมวชอบอะไรมากท่ีสุดนะ

• จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• ทักษะสังคม

เร่ือง : ครูแพง  ภาพ : พ่ีหลี / นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้า  

เร่ืองและภาพ : เอมิลี แกรเวตต์  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9.75 x 9.75 น้ิว / 28 หน้า

แกงวิเศษของป๊อกแป๊ก

แมวของมาทิลดา 

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart

Bookstart

ปกแข็ง 9786164672598 
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786164672611
ราคา 550 บาท / 16 หน้า

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล /  
1 ชุด มี 3 เล่ม  /  นิทานภาพ 2 ภาษา  /  9 x 9 น้ิว  /  32 หน้าชุด ไดโนน้อยรักษ์โลก

พบกับเรื่องราวของลูกไดโนน้อยต่างสายพันธุ์ที่จะช่วยปลูกจิตสำานึกให้เด็กๆ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งน้ำา ป่า และอากาศ  
เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ตลอดไป

What’s in the Water? 
อะไรอยู่ในน้ำา
ปกอ่อน 
9786162278235
ราคา 125 บาท

What’s in the Forest? 
อะไรอยู่ในป่า
ปกอ่อน 
9786162278228
ราคา 125 บาท

What’s up in the Sky? 
อะไรอยู่ในอากาศ
ปกอ่อน 
9786162278242
ราคา 125 บาท

SAVE THE WORLD WITH DINO GANG SERIES 

ชดุนทิานสองภาษา องักฤษ - ไทย สรา้งสรรคข์ึน้เพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละ 
เตรยีมพืน้ฐานทกัษะภาษาต่างประเทศใหเ้ด็ก เพลดิเพลนิกับนทิานภาพ 
สีสันสดใส เรื่องราวและคำาศัพท์เหมาะสมกับช่วงวัย เลือกเรียนรู้ได้ 
ทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทย ซึ่งผู้แปลได้เลือกคำาที่เข้าใจง่าย  
โดยไม่ได้แปลความหมายแบบคำาต่อคำา เพื่อคงไว้ซึ่งอรรถรสของเรื่อง  
จดัพมิพแ์ยกภาษาทีส่องไวท้า้ยเรือ่ง ชว่ยใหก้ารเรยีนรูเ้ปน็ไปอยา่งราบรืน่ 
พร้อมคำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม พิเศษสุดๆ สามารถสแกน QR Code ท่ีหน้าปก                   
เพื่อฟังเสียงอ่านภาษาอังกฤษและไทยได้อีกด้วย

เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล /  
1 ชุด มี 6 เล่ม  /  นิทานภาพ 2 ภาษา  /  9 x 9 น้ิว  /  32 หน้าชุด ไดโนน้อยพัฒนา EQ

ย้อนเวลาสู่โลกล้านปีกับเรื่องราวของไดโนน้อยต่างสายพันธุ์ เพื่อนรักของเด็กๆ สะท้อนพฤติกรรมของเด็กซึ่งสร้างปัญหาให้พ่อแม่และ
เพื่อนๆ แตกต่างกันไป สุดท้ายไดโนน้อยก็ได้รับบทเรียน ทำาให้พวกเขาคิดได้และกลายเป็นเด็กดีในที่สุด

Buek Za the Moody 
Little Triceratops 
บึ้กซ่าขี้โมโห
ปกอ่อน 
9786162277993
ราคา 125 บาท

Jeed Jad the Jealous 
Little Velociraptor 
จี๊ดจ๊าดขี้อิจฉา
ปกอ่อน 
9786162278013
ราคา 125 บาท

Tid Tee the Weepy 
Little Apatosaurus 
ติ๊ดตี่ขี้แย
ปกอ่อน 
9786162278020 
ราคา 125 บาท

Pur Lur the Fearful 
Little Stegosaurus 
เป๋อเหลอขี้กลัว
ปกอ่อน 
9786162278037
ราคา 125 บาท

Noong Ning  
the Bashful Little 
Parasaurolophus 
หนุงหนิงขี้อาย
ปกอ่อน 
9786162278044
ราคา 125 บาท

Poob Pub the Sulky 
Little T-Rex 
ปุ๊บปั๊บขี้งอน
ปกอ่อน 
9786162278006
ราคา 125 บาท

BOOSTING EQ WITH DINO GANG SERIES

อังกฤษ - ไทย

อังกฤษ - ไทย

อังกฤษ - ไทย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : ณิชาดา ทวีศิลป์  ภาพ : เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก  กัณฐิกา บุญแสง   
แปล : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา / 1 ชุด มี 4 เล่ม /  
นิทานภาพ 2 ภาษา / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า

ชุด อาเซียน บ้านเธอ บ้านฉัน 
เราหนึ่งเดียวกัน

เตรียมความพร้อมและเรียนรู้เร่ืองราวใกล้ตัวเด็ก ของกลุ่มประเทศสมาชิกท้ังสิบชาติ
ใน “ประชาคมอาเซียน” ผ่านมิตรภาพของลูกสัตว์ ซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กๆ แต่ละชาติ  
ที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์กันอย่างสนุกสนาน

Get Well Soon 
หายไวไวนะ 
(ดอกไม้ในอาเซียน)  
ปกอ่อน 
9786162279645
ราคา 125 บาท

Happy Meal 
มื้ออร่อยกับเพื่อนรัก 
(อาหารในอาเซียน) 
ปกอ่อน 
9786162279669 
ราคา 125 บาท

Happy New Year 
สวัสดีปีใหม่ 
(วันขึ้นปีใหม่) 
ปกอ่อน 
9786162279652
ราคา 125 บาท

1 2 3...Where are You? 
1 2 3...แอบอยู่ไหนนะ 
(นับเลขแบบอาเซียน)
ปกอ่อน 
9786162279676
ราคา 125 บาท

WE ARE ASEAN SERIES

เร่ือง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล  นุชรี พิเดช  แปล : กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 
1 ชุด มี 10 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน 2 ภาษา / 9 x 9 นิ้ว /  32 หน้าชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน

“กุ๋งกิ๋ง” เด็กหญิงตัวกลมอารมณ์ดี จะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวและรู้จักวิถีไทย ตื่นตาตื่นใจ 
กับเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผ่านนิทานคำากลอน 
อ่านเขา้ใจง่าย บอกเลา่การเดนิทางแสนสนกุของกุง๋กิง๋กบัครอบครัว พร้อมเรียนรู้วิถชีวิีต 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

Kung King Travels 
in Thailand 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวไทย
ปกอ่อน 
9786164670181
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in Laos 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวลาว
ปกอ่อน 
9786164670204
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in Vietnam 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวเวียดนาม
ปกอ่อน 
9786164670198 
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in Myanmar 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวพม่า
ปกอ่อน 
9786164670211
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in Cambodia 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวกัมพูชา
ปกอ่อน 
9786164670280
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in Singapore 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวสิงคโปร์
ปกอ่อน 
9786164670228 
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in Malaysia 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวมาเลเซีย
ปกอ่อน 
9786164670273
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in Brunei 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวบรูไน
ปกอ่อน 
9786164670259 
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in Indonesia 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวอินโดนีเซีย
ปกอ่อน 
9786164670297 
ราคา 125 บาท

Kung King Travels 
in the Philippines 
กุ๋งกิ๋งเที่ยวฟิลิปปินส์
ปกอ่อน 
9786164670266
ราคา 125 บาท

ASEAN TRAVELS WITH KUNG KING SERIES

อังกฤษ - ไทย

อังกฤษ - ไทย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
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74

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย  แปล : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา / 
1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพ 2 ภาษา / 9 X 9 นิ้ว / 32 หน้าชุด ธรรมชาติหรรษา

เรียนรู้วงจรชีวิตและถ่ินอาศัยของสัตว์ แมลง  
และพนัธุพ์ชื ผ่านนทิานสารคดสีำาหรบัเดก็ 
ช่วยให้เห็นความหลากหลายทางชีวภาพ  
ไดรู้จ้กัสิง่มชีวีติทีส่รา้งประโยชน ์สรา้งสสีนั  
คงความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม 
ในธรรมชาติ

BIRD 
นก
ปกอ่อน 
9786162278181
ราคา 125 บาท

BUTTERFLY 
ผีเสื้อ
ปกอ่อน 
9786162278204
ราคา 125 บาท

FIREFLY
หิ่งห้อย
ปกอ่อน 
9786162278174 
ราคา 125 บาท

FROG 
กบ
ปกอ่อน 
9786162278198
ราคา 125 บาท

RICE 
ข้าว
ปกอ่อน 
9786162278211
ราคา 125 บาท

WONDERFUL NATURE SERIES

จากเร่ืองเลา่แฝงคตสิอนใจสดุอมตะของอสีป สูน่ทิานอสีปคำากลอนภาษาองักฤษแสนสนกุ  
ให้เด็กๆ ได้อ่านกันอย่างสนุกสนาน ช่วยฝึกทักษะด้านภาษาและยังต่ืนตาต่ืนใจไปกับ 
ภาพประกอบแสนน่ารักที่สร้างสรรค์จากงานปั้น

Five Little Mice 
and the Fierce Cat 
ห้าจี๊ดเจี๊ยวจ๊าว
กับแมวหง่าวดุ๊ดุ
ปกอ่อน 
9786162278310
ราคา 125 บาท

The Busy Working Ant  
and the Singing Cicada 
มดขยัน
กับจักจั่นเสียงใส
ปกอ่อน 
9786162278303
ราคา 125 บาท

The Thirsty Crow 
and the Big Jug 
กากระหาย
กับเหยือกน้ำาใสใบโต
ปกอ่อน 
9786162278334
ราคา 125 บาท

The Hungry Dog 
and the Shadow 
ขนเทากับเงาในน้ำา
ปกอ่อน 
9786162278327
ราคา 125 บาท

Jeed the Little Mouse 
and Joi the Tiny Mouse  
หนูจี๊ดกระจ้อยร่อย 
กับหนูจ่อยกระจิริด
ปกอ่อน 
9786162278396
ราคา 125 บาท

The Little Monkey 
Who Always Begs 
จอมขอ จ๋อ จ๋อ  
เจี๊ยก เจี๊ยก
ปกอ่อน 
9786162278280 
ราคา 125 บาท

The Dotted-Shell Tortoise  
and the Long-Eared Hare  
กระดองลาย
กับกระต่ายหูเรียว
ปกอ่อน 
9786162278273
ราคา 125 บาท

The Black Crow 
and the White Swan 
กาดำากับหงส์ขาว
ปกอ่อน 
9786162278297
ราคา 125 บาท

The Chicks and 
the Precious Stone 
ไก่น้อยกับพลอยสีแดง
ปกอ่อน 
9786162278341 
ราคา 125 บาท

Koh 
the Shepherd Boy 
โก๊ะเลี้ยงแกะ
ปกอ่อน 
9786162278266 
ราคา 125 บาท

AESOP’S FABLES RHYME
เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ณัฐพล ชัยวัฒน์  อรอนงค์ ทัศนาพิทักษ์  เชษฐ์สุดา มีเงิน  
กาญจนาภรณ์ ชัยวิริยานนท์  นฤมล ตนะวรรณสมบัติ  แปล : Tiffany Wyrick / 
1 ชุด มี 10 เรื่อง / นิทานภาพคำากลอน 2 ภาษา / 9 X 9 นิ้ว / 32 หน้า  

ชุด นิทานอีสปคำ กลอน

อังกฤษ - ไทย

อังกฤษ - ไทย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : วนิดา ธนพฤฒิบดี  ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย  แปล : R. Michael Crabtree /  
1 ชุด มี 12 เรื่อง / นิทานภาพคำากลอน 2 ภาษา / 9 X 9 นิ้ว / 32 หน้า ชุด หนูน้อยหัดอ่าน

นิทานภาพคำาคล้องจองภาษาอังกฤษ อ่านง่าย ช่วยฝึกทักษะการอ่านและเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวผ่านคำาศัพท์ง่ายๆ ในชีวิตประจำาวัน 
เช่น ร่างกายของเรา ผัก ผลไม้ สังคม และธรรมชาติรอบตัว

Safety First 
ปลอดภัยไว้ก่อน
ปกอ่อน 
9786162278051
ราคา 125 บาท

Day and Night 
กลางวัน กลางคืน
ปกอ่อน 
9786162278167
ราคา 125 บาท

My Beloved School 
โรงเรียนแสนสุข
ปกอ่อน 
9786162278105
ราคา 125 บาท

My Happy Family 
ครอบครัวมีสุข
ปกอ่อน 
9786162278143
ราคา 125 บาท

The Tortoise 
and the Hare 
กระต่ายกับเต่า
ปกอ่อน 
9786162278068 
ราคา 125 บาท

I Am Mr.Tree 
ต้นไม้ที่รัก
ปกอ่อน 
9786162278112
ราคา 125 บาท

My Body 
ร่างกายของฉัน
ปกอ่อน 
9786162278075
ราคา 125 บาท

Pok’s Day Out 
การเดินทางแสนสนุก
ปกอ่อน 
9786162278099
ราคา 125 บาท

The Lovely Animals 
สัตว์น่ารัก
ปกอ่อน 
9786162278082
ราคา 125 บาท

Vegetable Is Good 
ผักแสนดี
ปกอ่อน 
9786162278136
ราคา 125 บาท

I Love Fruit 
ผลไม้น่ากิน
ปกอ่อน 
9786162278129 
ราคา 125 บาท

Eggs Are Good 
ไข่มีคุณค่า
ปกอ่อน 
9786162278150
ราคา 125 บาท

EARLY READING FOR YOUNG READERS

อังกฤษ - ไทย

ส่งเสริมทักษะภาษาจีน ด้วยนิทานอ่านง่ายคัดสรรจากเรื่องราวน่าสนใจรอบตัวเด็ก 
เรยีนรูผ้า่นภาษาจนีกลาง (ตวัย่อ) พรอ้มพนิอิน (Pinyin) ประกอบทกุเลม่ เหมาะสำาหรบั
การฝึกหัดอ่านทั้งเด็ก และผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน พิเศษสุดๆ สามารถสแกน QR 
Code ที่หน้าปก เพื่อฟังเสียงอ่านภาษาจีนและไทยได้อีกด้วย

จีน - ไทย

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  แปล : ริสรวล อร่ามเจริญ / นิทานภาพคำากลอน 2 ภาษา / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า  

小猪的耳朵不见了
เจ้าหมูหูหาย
ปกอ่อน 
9786162278587
ราคา 125 บาท

妙妙不再喵喵地叫
เหมี่ยวเมี้ยวไม่อยากเหมียว 
ปกอ่อน 
9786162278594
ราคา 125 บาท

จีน - ไทย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

774-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

4-6 ปี
///////////////

76

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล  แปล : วิไลวรรณ โอภาสสิริสุนทร / 
1 ชุด มี 4 เรื่อง / นิทานภาพคำากลอน 2 ภาษา / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า  ชุด ส่งเสริมสุขนิสัย

กุ๋งกิ๋ง หนูน้อยจอมซน ชวนเด็กๆ มาปรับพฤติกรรม หมั่นดูแลและรักษาความสะอาด 
ของร่างกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี

脏脏的玲珑
กุ๋งกิ๋งตัวมอม
ปกอ่อน 
9786162278372
ราคา 125 บาท

头发臭臭的玲珑
กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น
ปกอ่อน 
9786162278365
ราคา 125 บาท

玲珑便秘了 
กุ๋งกิ๋งท้องผูก
ปกอ่อน 
9786162278358
ราคา 125 บาท

玲珑牙痛了 
กุ๋งกิ๋งปวดฟัน
ปกอ่อน 
9786162278389
ราคา 125 บาท

主题 : 养成保持卫生好习惯

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : ณัฐพล ชัยวัฒน์  นพดล กำาจรไพศาล  รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์   
แปล : ริสรวล อร่ามเจริญ / นิทานภาพ 2 ภาษา / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า 

我喜欢读书
ฉันชอบอ่านหนังสือ
ปกอ่อน 
9786162278518
ราคา 125 บาท

我喜欢吃水果
ฉันชอบกินผลไม้ 
ปกอ่อน 
9786162278495
ราคา 125 บาท

我喜欢吃冰淇淋
ฉันชอบกินไอศกรีม
ปกอ่อน 
9786162278488  
ราคา 125 บาท

我喜欢做家务 
ฉันชอบทำางานบ้าน
ปกอ่อน 
9786162278501
ราคา 125 บาท

จีน - ไทย

เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  แปล : หลิว หย่ง / 
1 ชุด มี 3 เรื่อง / นิทานภาพ 2 ภาษา / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า  ชุด ไดโนน้อยรักษ์โลก

พบกับเรื่องราวของลูกไดโนเสาร์ตัวน้อยต่างสายพันธุ์ที่จะช่วยปลูกจิตสำานึกให้เด็กๆ รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งแหล่งน้ำา ป่า และอากาศ  
เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ตลอดไป 

水里有什么？
อะไรอยู่ในน้ำา
ปกอ่อน 
9786162279171
ราคา 125 บาท

森林里有什么？
อะไรอยู่ในป่า 
ปกอ่อน 
9786162279188
ราคา 125 บาท

空气中有什么？ 
อะไรอยู่ในอากาศ
ปกอ่อน 
9786162279195 
ราคา 125 บาท

จีน - ไทย

จีน - ไทย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

恐龙爱世界»系列丛书»

เรื่อง : คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  ภาพ : ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์  แปล : หลิว หย่ง / นิทานภาพ 2 ภาษา / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า 

好害怕！ 好害怕！
กลัวจัง กลัวจัง
ปกอ่อน 
9786162278570
ราคา 125 บาท

好饿呀！好饿呀！
หิวจัง หิวจัง 
ปกอ่อน 
9786162278563
ราคา 125 บาท

เรื่อง : วนิดา ธนพฤฒิบดี  ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย  แปล : หลิว หย่ง / 1 ชุด มี 12 เรื่อง / 
นิทานภาพคำากลอน 2 ภาษา / 9 X 9 นิ้ว / 32 หน้า ชุด หนูน้อยหัดอ่าน

นิทานภาพคำาคล้องจองภาษาจีนอ่านง่าย ช่วยฝึกทักษะการอ่านและเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว ผ่านคำาศัพท์ง่ายๆ ในชีวิตประจำาวัน  
เช่น ร่างกายของเรา ผัก ผลไม้ สังคม และธรรมชาติรอบตัว

安全第一
ปลอดภัยไว้ก่อน
ปกอ่อน 
9786162278679
ราคา 125 บาท

白天黑夜
กลางวัน กลางคืน 
ปกอ่อน 
9786162278662
ราคา 125 บาท

幸福的学校
โรงเรียนแสนสุข
ปกอ่อน 
9786162278648 
ราคา 125 บาท

幸福的家庭
ครอบครัวมีสุข
ปกอ่อน 
9786162278815
ราคา 125 บาท

兔子和乌龟
กระต่ายกับเต่า 
ปกอ่อน 
9786162278792
ราคา 125 บาท

亲爱的大树
ต้นไม้ที่รัก
ปกอ่อน 
9786162278822
ราคา 125 บาท

我的身体
ร่างกายของฉัน
ปกอ่อน 
9786162278686 
ราคา 125 บาท

快乐的旅行
การเดินทางแสนสนุก 
ปกอ่อน 
9786162278808
ราคา 125 บาท

可爱的动物
สัตว์น่ารัก
ปกอ่อน 
9786162278693 
ราคา 125 บาท

有营养的蔬菜
ผักแสนดี
ปกอ่อน 
9786162278846
ราคา 125 บาท

可口的水果
ผลไม้น่ากิน 
ปกอ่อน 
9786162278839
ราคา 125 บาท

有价值的蛋
ไข่มีคุณค่า
ปกอ่อน 
9786162278655 
ราคา 125 บาท

จีน - ไทย

จีน - ไทย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

幼儿阅读学习»系列丛书»



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

784-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

794-6 ปี
///////////////

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : อัญชลี  อารีย์วงศ์ / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  ชุด นิทานเพลงพ้ืนบ้าน 

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าขอบคุณ

ปกอ่อน
9786162279843
ราคา 125 บาท

กวีนิพนธ์ของตุ๊บปองที่นำามาร้อยเรียงเป็นบทเพลงแห่งการขอบคุณ  
ทั้งจากธรรมชาติและคนรอบตัว

• กล่อมเกลาความคิดให้รู้จักรัก รู้จักขอบคุณสรรพสิ่งรอบตัว

• พัฒนาภาษา ความคิด อารมณ์ และจิตใจ

• ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำาหรับเด็ก 3-5 ปี พ.ศ. 2562 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ดาวน์โหลด 
ฟังเพลงเพราะๆ ได้ที่

สพฐ. Bookstart

• เรียนรู้การแสดงและเพลงพื้นบ้านไทยที่น่าสนใจ อย่างลิเก เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย เพลงเตาะแตะ 
• ส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านคำากลอนแสนสนุก และฟังเสียงขับร้องเพลงพื้นบ้านจากตุ๊บปอง
• โดยสแกน QR Code ในเล่ม
• ได้ข้อคิดสอนใจจากนิทานที่เล่าผ่านเพลงพื้นบ้าน

ตุ๊บปองไปดูลิเก
ปกอ่อน 9786164671751 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786164671799
ราคา 245 บาท 

พ่อแม่พาตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองไปดูลิเก สองพ่ีน้องต่ืนตาต่ืนใจต้ังแต่ฉากแรก ท่ีมีเด็ก

มาร้อง มาเต้นออกแขกหน้าเวทีก่อนแสดงลิเกเร่ือง แก้วหน้าม้า ซ่ึงเป็นเร่ืองราว

ของเด็กผู้หญิงช่ือแก้วมณี ท่ีมีหน้าตาคล้ายม้า อาศัยอยู่กับตายาย แม้จะหน้าตา

ไม่สวย แต่นิสัยดี จิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน ทำาให้ใครๆ ก็รักแก้วมณี

ตุ๊บปองไปดู
เพลงเกี่ยวข้าว
ปกอ่อน 9786164671768 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786164671805
ราคา 245 บาท

พ่อแม่พาตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปดูเพลงเกี่ยวข้าว พ่อเพลงแม่เพลงเล่นเรื่อง ลูกช้าง
กตัญญู เป็นเรื่องราวของลูกช้างพลายเผือก ที่อาศัยอยู่กับแม่ช้างตาบอด วันหนึ่ง
ถูกทหารจับตัวไปถวายพระราชา แม่ช้างดั้นด้นเดินทางข้ามน้ำา ข้ามเขาไปตาม 

จนพบลูกช้าง แม่ช้างอ้อนวอน จนพระราชาใจอ่อน สั่งให้ปล่อยลูกช้าง แม่ช้างกับ
ลูกช้างจึงกลับป่าด้วยกันอย่างมีความสุข

ตุ๊บปองไปดู
เพลงพวงมาลัย
ปกอ่อน 9786164671775 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786164671812
ราคา 245 บาท

พ่อแม่พาตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปดูเพลงพวงมาลัย พ่อเพลงแม่เพลงเล่นเรื่อง แม่ไก่     
กับหมาป่า เป็นเรื่องราวของแม่ไก่เพื่อนรักของแมวเหมียวที่ถูกหมาป่าเจ้าเล่ห์    
จับตัวไป แมวเหมียวจึงวางแผนจนจับลูกหมาป่ามาได้ ทำาให้หมาป่าโกรธมาก                                                                                    
บอกแมวเหมียวว่าถ้าไม่ปล่อยลูกหมาป่า ก็จะกินแม่ไก่ แมวเหมียวจึงตอบไปว่า        
ถ้าหมาป่าทำาแบบนั้น ตนก็จะไม่ปล่อยลูกหมาป่า แล้วทั้งสองตัวจะทำาอย่างไรกัน
ดีนะ

ตุ๊บปองไปดู
เพลงเตาะแตะ
ปกอ่อน 9786164671782 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786164671829
ราคา 245 บาท

พ่อแม่พาตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปดูเพลงเตาะแตะ พ่อเพลงแม่เพลงเล่นเรื่อง ลูกกวาง 
จอมแก่น เป็นเรื่องราวของลูกกวางสามตัวที่พากันแอบหนีคุณครูออกจากห้องเรียน
ไปเล่นที่ท้ายทุ่ง มีหมาป่าตัวหนึ่งมาเห็นจึงจ้องจะจับลูกกวางกิน แต่โชคดีที่ครูกวาง 
และเพื่อนๆ ออกมาตามหาจนเจอ หมาป่าจึงต้องเดินหนีไป โดยที่ไม่ได้กินลูกกวาง
ดั่งใจหมาย

เรื่อง : สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์  ภาพ : กัมปนาท สังข์สร / 1 ชุด มี 6 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด นิทานปัญจตันตระ

• นิทานสุภาษิตเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากชุดหนึ่งของอินเดีย 
• แฝงแง่คิดการใช้ชีวิตผ่านนิทาน รู้จักใช้ไหวพริบแก้ไขปัญหา
• พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม

บทเรียนของเจ้าป่า
ปกอ่อน 
9786162279690
ราคา 125 บาท

สิงโตเจ้าป่าและข้ารับใช้คือ กา หมาจ้ิงจอก และเสือดาว ออกล่าอูฐกลางทะเลทราย  
แต่อูฐกลับช่วยเหลือสิงโตไว้ เมื่อข้ารับใช้ทั้งสามวางแผนจะกินอูฐ สิงโตจึงตอบแทน 
ทำาให้สัตว์ตัวอื่นพากันเผ่นหนีเตลิดไป  

หนูกินเหล็ก
ปกอ่อน 
9786162279683
ราคา 125 บาท

นาดุกฝากตาชั่งเหล็กไว้กับลักษมานซึ่งเป็นเพื่อนสนิท แต่เมื่อมาขอคืน ลักษมาน 
กลับบอกหนูกินตาชั่งหมดแล้ว นาดุกจึงใช้ปัญญาแก้เผ็ดจนความจริงเปิดเผย 
ต่อทุกคน

แขกผู้มาเยือน
ปกอ่อน 
9786162279706
ราคา 125 บาท

แร้งแก่คอยช่วยดูแลลูกนกบนต้นไทรใหญ่ วันหนึ่งมีแมวป่าจะมากินลูกนก เมื่อรู้ว่า
แร้งแก่สายตาฝ้าฟาง แมวป่าจึงเยินยอแร้งแก่และขออยู่ด้วย สุดท้ายแร้งแก่ก็ต้อง
จบชีวิตลงเพราะแมวป่าเป็นต้นเหตุ

สิงโตใหญ่กับกระต่ายน้อย
ปกอ่อน 
9786162279720
ราคา 125 บาท

กระต่ายน้อยเจ้าปัญญาต้องเดินทางไปให้สิงโตกิน จึงคิดอุบายหลอกว่ามีสิงโต 
อีกตัวที่เก่งกว่า ทำาให้สิงโตเจ้าป่าโกรธและหลงกลจนต้องจบชีวิตอยู่ที่ก้นบ่อน้ำา

พราหมณ์กับแพะ
ปกอ่อน 
9786162279713
ราคา 125 บาท

พราหมณ์แบกแพะจะไปทำาพิธีบูชายัญ แต่ระหว่างทางมีชายเจ้าเล่ห์สามคนบอกว่า
แพะนั้นเป็นสัตว์อื่น พราหมณ์ใจไม่หนักแน่นพอ หวาดวิตกตามคำาคนทั้งสาม   
คิดว่าแพะเป็นปีศาจจึงโยนทิ้งไป

ลิงกับจระเข้
ปกอ่อน 
9786162279737
ราคา 125 บาท

ลิงกับจระเข้เป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกัน แต่เมียจระเข้กลับคิดจะกินลิงเป็นอาหาร แกล้งทำาเป็น 
ป่วยหนักและบอกว่าต้องกินหัวใจลิงจึงจะหาย จระเข้จำาต้องหลอกฆ่าลิง โชคดีที่ลิง
ปัญญาดีจึงคิดวิธีเอาตัวรอดได้อย่างชาญฉลาด

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

804-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

814-6 ปี
///////////////

อัศวิน ชั่ง ตวง วัด
ปกอ่อน
9786164671379
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786164671386
ราคา 250 บาท

ทุกคร้ังท่ีชาวเมืองขนมหวานมีปัญหาก็จะเรียกอัศวินช่ัง ตวง วัด                       
มาช่วยแก้ไขเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแบ่งแตงโมของลูกหมู วิธีทำาขนมของคุณช้าง    
หรือเร่ืองใครตัวยาวกว่ากันของงูสองพ่ีน้อง อัศวินช่ัง ตวง วัด ก็ช่วยแก้ปัญหาได้หมด 
จนกระท่ังเจ้ายักษ์บุกมากินเมืองขนมหวาน เหล่าอัศวินและชาวเมืองจึงร่วมมือกัน
ป้องกัน ใช้วิธีการช่ัง ตวง และวัด ขับไล่เจ้ายักษ์ออกไปได้อย่างน่าท่ึง

เรื่อง : ซ็อง แท็ก แช  ภาพ : ย็อง ซ็อล ยุน  แปล : พี่มู / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้าโทร ิเด็กหญิงผมแดง

เรื่องและภาพ : ชนิดา โสภณวุฒิกุล / 1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า  ชุด นิทานคณิตศาสตร์

• รู้จักตัวเลขและค่าของตัวเลข 1-100 
• รู้จักรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ
• เรียนรู้การบอกขนาด ปริมาณ และปริมาตรสิ่งต่างๆ ด้วยการชั่ง ตวง และวัด
• พัฒนาสติปัญญา ส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ผ่านนิทานแสนสนุก

เลขศูนย์เพ่ิมค่าได้ไหมนะ?
ปกอ่อน
9786162279744
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786162279829
ราคา 250 บาท

เลขศูนย์เศร้าใจท่ีมีค่าน้อยกว่าใครๆ เพ่ือนๆ ตัวเลข 1-9 ค้นพบวิธีทำาให้เลขศูนย์ 
เพ่ิมค่า โดยเติมตัวเลขอ่ืนๆ ไว้ข้างหน้า เลขศูนย์จะเพ่ิมค่าเป็นเท่าไรบ้าง  
ชวนเด็กๆ มาลองนับดูและสนุกไปพร้อมกับเหล่าตัวเลข

เรขาคณิตผจญมังกรไฟ
ปกอ่อน
9786162279751
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786162279836
ราคา 250 บาท

มังกรไฟจับตัววงรีไป เพ่ือนๆ ท้ังสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และวงกลมจึงไปช่วยวงรี  
ระหว่างทางต้องฝ่าฟันอุปสรรค และช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
จนมังกรไฟกลายเป็นมังกรไฟใจดี

ปกอ่อน 
9786162279898
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786162279911
ราคา 250 บาท

โทริเกลียดผมสีแดงของตัวเองเพราะมันทั้งยาวทั้งฟูและเปลี่ยนทรงเองตามใจชอบ  
จนโทริล้มป่วย เมื่อมาโรงเรียนอีกครั้ง ก็พบสิ่งที่น่าอัศจรรย์และสวยงามอย่างมาก

• เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ภูมิใจในสิ่งที่เป็น

• เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่น

• เรื่องราวสนุกน่าติดตาม มีความรู้สอดแทรกอยู่ในภาพประกอบ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

หมอประเสริฐ

เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : รัตนา คชนาท  ภัทรวินท์ รัศมิแพทย์ /  
1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า ชุด นิทานตามแนวการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา

• ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ
• ให้เด็กๆ ประยุกต์ใช้ความรู้ แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
• มีกิจกรรมต่อยอดและสรุปสาระสำาคัญจากนิทานท้ายเล่ม

ลอย ลอย...ลอยกระทง
ปกอ่อน
9786162277580
ราคา 95 บาท

ข้าวหอมกับข้าวป้ันเตรียมทำากระทงกับพ่อแม่ และได้ทดลองการลอย-จม  
สองพ่ีน้องต้ังใจประดิษฐ์กระทง แต่กระทงของข้าวหอมเอียง ทุกคนจึงช่วยแก้ไข 
ให้สมดุลและนำาไปลอยอย่างมีความสุข

ว้าว ว้าว...ว่าวลอยลม
ปกอ่อน
9786162277597
ราคา 95 บาท

เมื่อมีว่าวงูลอยมาตกที่บ้านจนข้าวหอมและข้าวปั้นตกใจ คุณพ่อจึงอธิบายเรื่องว่าว
และชวนลูกๆ ทำาว่าวของตัวเอง เสร็จแล้วก็ไปเล่นว่าวที่สนามหลวง ฝึกส่งว่าวและ
เรียนรู้ข้อควรระวังต่างๆ ในการเล่นว่าวด้วย

ปั่น ปั่น...นักปั่นมือใหม่ 
ปกอ่อน
9786162277603
ราคา 95 บาท

ข้าวหอมกับข้าวปั้นช่วยพ่อซ่อมจักรยานคันเก่าของปู่ ได้เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ  
ของจักรยาน ข้าวหอมอยากขี่จักรยานเองบ้าง ทุกคนจึงช่วยหัดให้ข้าวหอม 
ขี่จักรยาน จนเป็นนักปั่นมือใหม่ได้ในที่สุด

แต่น แต๊น...
โรงละครแม่เหล็ก 
ปกอ่อน
9786162278532
ราคา 95 บาท

ข้าวปั้นเรียนเรื่องแม่เหล็กที่โรงเรียน เมื่อมาถึงบ้านจึงชวนข้าวหอมทำาโรงละคร
นิทาน และใช้แม่เหล็กติดที่ฐานของตัวละคร ทำาให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้อย่าง
อัศจรรย์ 

ติ๊ด ติ๊ด...สนุกคิดบ้านสวน
ปกอ่อน
9786162278525
ราคา 95 บาท

ข้าวป้ันกับข้าวหอมไปเย่ียมบ้านสวนของตายาย มีเร่ืองสนุกมากมาย ท้ังช่วยแยก
ผักผลไม้ ขายผัก เรียนรู้การช่ังน้ำาหนัก วัดขนาด และออกสำารวจสวนแล้วกลับมาทำา
แผนผังกันอย่างสนุกสนาน 

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี

สพฐ.

สพฐ.

Bookstart

ปกอ่อน
9786162279003
ราคา 115 บาท

วันหนึ่งมีคนเข้ามาตัดกิ่งไม้ ขุดรากของปู่ต้นไม้ใหญ่กลางป่าแล้วเอาขึ้นรถบรรทุกไปไว้ 
ท่ีลานกลางหมู่บ้าน นกป่าท่ีเคยอาศัยร่มเงาปู่ต้นไม้จึงบินตามไปด้วยและอยู่เป็นเพ่ือนปู่ 
จนกระทั่งใบไม้ใบสุดท้ายร่วงหล่น

• ปลูกฝังให้เด็กรักต้นไม้ เห็นความผูกพันของสรรพชีวิตในป่าใหญ่

• พัฒนาความคิด

• ส่งเสริมให้อนุรักษ์ธรรมชาติ

• ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำาหรับเด็กเล็ก 3-5 ปี พ.ศ.2561

หมอประเสริฐสพฐ.
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์  เล่าเรื่องและคำา : สุดไผท เมืองไทย /  
นิทานภาพ / 8.125 x 10 นิ้ว / 32 หน้านกป่ากับปู่ต้นไม้ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

824-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

834-6 ปี
///////////////

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ตู้อบ / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 20 หน้า

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : พรพจน์ รอดเคราะห์ / นิทานภาพคำากลอน /  
9 x 9 นิ้ว / 36 หน้า

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย / นิทานภาพคำากลอน /   
9 x 9 นิ้ว / 20 หน้า

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : พรพจน์ รอดเคราะห์ / นิทานภาพคำากลอน /   
9 x 9 นิ้ว / 16 หน้า 

แม่นกกระจาบ 

ยายกะตา

ตาอินกะตานา

ดาวลูกไก่

ปกอ่อน
9786162278990
ราคา 95 บาท

นกกระจาบผัวเมียคู่หนึ่งผิดใจกันและโดดเข้ากองไฟตายตามกันไป เกิดมาเป็น 
พระธิดาสุวรรณเกสรและเจ้าชายสรรพสิทธิ์ เจ้าชายต้องหาวิธีทำาให้พระธิดา

ยอมพูดด้วยจึงจะได้ครองคู่กัน

• นิทานพื้นบ้านไทยนำามาเล่าใหม่สไตล์ตุ๊บปอง

• รู้จักใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา

• ส่งเสริมทักษะทางภาษา ความคิด และสติปัญญา

ปกอ่อน
9786162276026
ราคา 115 บาท

ยายกะตาให้หลานเฝ้าถ่ัวเฝ้างา แต่หลานมัวเล่นเพลินจนอีกามากินถ่ัวงา ยายมายายด่า  
ตามาตาตี หลานจึงต้องร้องขอใครต่อใครให้ช่วยเหลือ ทำาให้อีกาต้องคืนถั่วงาให้

• นิทานพื้นบ้านไทยนำามาเล่าใหม่สไตล์ตุ๊บปอง

• แสดงให้เห็นคู่สัมพันธ์ท่ีเป็นคู่ตรงข้ามกัน เห็นภูมิปัญญาท่ีใช้ในการเล่านิทานไทย

• ส่งเสริมทักษะทางภาษา และทักษะความจำา

ปกอ่อน
9786162277528
ราคา 115 บาท

ตาอินกะตานาออกหาปลาด้วยกันทุกวัน วันหน่ึงหาปลาได้แค่ตัวเดียว เลยต้องแบ่งกัน 
แต่ท้ังสองคนตกลงกันไม่ได้ ตาอยู่ผ่านมาเห็น จึงเสนอตัวเข้าช่วยแบ่งปลา แล้วตาอยู่ก็
เอาช้ินพุงปลาไปกินสบายๆ

• นิทานพื้นบ้านไทยนำามาเล่าใหม่สไตล์ตุ๊บปอง

• แฝงข้อคิดว่าเมื่อแตกความสามัคคีแล้ว ก็ย่อมเป็นหนทางให้ผู้อื่นเอาเปรียบ

• ส่งเสริมทักษะทางภาษา ความคิด และสติปัญญา

ปกอ่อน
9786162275234
ราคา 115 บาท

ตายายอยากตักบาตรถวายพระธุดงค์ จึงคิดเชือดแม่ไก่ทำาเป็นแกงถวาย แม่ไก่ยอมตาย
ตอบแทนคุณ แต่เม่ือถึงเวลา ลูกไก่ท้ังเจ็ดก็พากันกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่   
และได้ไปเกิดเป็นดาวลูกไก่บนท้องฟ้า

• ดาวลูกไก่ จากนิทานเพลงในดวงใจวัยเด็ก มาเป็นนิทานคำากลอนเร่ืองเอกของตุ๊บปอง

• ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี 

• ส่งเสริมทักษะทางภาษา อารมณ์ และจิตใจ

๑๐๐ หนังสือดี Bookstart

๑๐๐ หนังสือดี Bookstart

๑๐๐ หนังสือดี Bookstart

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน
9786162278471
ราคา 95 บาท

แม่กาเฝ้าฟูมฟักรักลูกนกกาเหว่า โดยไม่ได้เฉลียวใจแม้แต่น้อยว่าไม่ใช่ลูกของตน  
แม่กาสอนให้ลูกนกหัดบิน พาออกไปหาอาหาร ครั้นเมื่อมีภัยมา ก็ปกป้องด้วยชีวิต  
จนเติบใหญ่ลูกนกกาเหว่าก็บินจากอกแม่กาไป

• เห็นวิถีชีวิตธรรมชาติผ่านนิทานภาพคำากลอน

• แสดงให้เห็นถึงความรักผูกพันระหว่างแม่ลูก

• พัฒนาภาษา อารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : รัชนี ยังสุข / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 20 หน้าแม่นกกาเหว่า

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• เสริมสร้างทักษะภาษาไทยสำาหรับเด็กวัยเริ่มหัดอ่าน 
• เลือกใช้คำาในชีวิตประจำาวัน เริ่มจากระดับง่ายไปสู่ระดับซับซ้อน
• ใช้การ์ตูนเป็นสื่อ ดำาเนินเรื่องสนุกสนาน ผ่านตัวละครน่าสนใจ

เล่ม 1 ตอน ราชาขอคาถาดีฤ ๅษี (สระเดี่ยว)
ปกอ่อน
9786162278716
ราคา 85 บาท

นำาคำาท่ีพยัญชนะประสมกับสระ ท่ีอยู่ 
ทุกตำาแหน่งมาแต่งเพ่ือหัดอ่าน ยังไม่ใช้ 
คำาท่ีมีวรรณยุกต์หรือผันเสียงวรรณยุกต์

เล่ม 2 ตอน คาถาไล่พายุ (วรรณยุกต์)
ปกอ่อน
9786162278723 
ราคา 85 บาท

นำาคำาท่ีมีวรรณยุกต์มาร้อยเรียงเพ่ือให้ง่าย
ต่อการผันวรรณยุกต์มากย่ิงข้ึน

เล่ม 3 ตอน ขังอีกา (ตัวสะกด)
ปกอ่อน
9786162278730
ราคา 85 บาท

นำาคำาท่ีมีตัวสะกดง่ายๆ คือ สะกดตรง
ตามมาตรา เช่น แม่กน ก็ใช้คำาท่ีสะกด
ด้วยตัว น แม่กด ก็ใช้คำาท่ีสะกดด้วย 
ตัว ด เป็นต้น และเพ่ือง่ายต่อการหัดอ่าน
คำาท่ีมีตัวสะกดจะยังไม่ผันวรรณยุกต์

เล่ม 4 ตอน เสือร้าย 
(ตัวสะกดและผันวรรณยุกต์) 
ปกอ่อน
9786162278747 
ราคา 85 บาท

เพ่ิมคำาท่ีมีตัวสะกดและผันวรรณยุกต์  
คำาเหล่าน้ันล้วนแต่เป็นคำาท่ีเด็กคุ้นเคย 
ท้ังส้ิน จึงง่ายแก่การเข้าใจและจดจำา

เล่ม 5 ตอน หนีควายป่า (คำาควบกล้ำา)
ปกอ่อน
9786162278754
ราคา 85 บาท

เป็นตอนท่ีมีท้ังอักษรนำาและคำาควบกล้ำา 
ถึงแม้จะมีไม่ก่ีคำาก็เน้นคำาท่ีคุ้นเคยเพ่ือ
ตอกย้ำาซ้ำาทวนให้จำาและเข้าใจได้ลึกซ้ึง
ย่ิงข้ึน

เล่ม 6 ตอน ผีน้อยข้ีกลัว  
(อักษรนำาและคำาควบกล้ำา) 
ปกอ่อน
9786162278761
ราคา 85 บาท

นำาคำาท่ีมีอักษรนำาและคำาควบกล้ำาท่ีผัน
วรรณยุกต์เพ่ิมเข้ามาให้หัดอ่าน คำาท่ีเพ่ิม
เข้ามาน้ีจะเน้นคำาท่ีเด็กได้ยินได้ฟังบ่อยๆ 
เพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ

เล่ม 7 เพื่อนของผีน้อย (คำาพ้องเสียง)
ปกอ่อน
9786162278778
ราคา 85 บาท

นำาคำาพ้องมาแต่งเพ่ือให้รู้จักคำาพ้องเสียง 
และเข้าใจความหมายของคำาน้ันๆ  
มากย่ิงข้ึน

เล่ม 8 ตอน ป่าอาถรรพ์ 
(คำาที่มีการันต์และอักษรหัน) 
ปกอ่อน
9786162278785
ราคา 85 บาท

ได้นำาคำาท่ีมีการันต์และ “รร” ซ่ึงเป็นคำาท่ี
ยากต่อการจดจำาท่ีจะอ่านและเขียนมาเพ่ิม
เข้าไปเพ่ือหัดอ่านและนำาไปเขียน 

เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / 1 ชุด มี 8 เล่ม / การ์ตูน / 7.5 x 9  นิ้ว / 36 หน้า (ภาพสี)ชุด ภาษาสนุก : ราชา กะ ฤาษี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

844-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

854-6 ปี
///////////////

เรื่องและภาพ : รศ.เกริก  ยุ้นพันธ์ / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า  ว้าว! ยายเช้าสวยจัง

ปกอ่อน 
9786164670501
ราคา 125 บาท

ยายเช้าอยากเดินแฟชั่น จึงแต่งตัวชุดสวยๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาต ิ
ถ่ายทอดมาเป็นชุดสวยเก๋ไก๋ และชุดไทยงามตา ยายเช้าเดินแฟชั่น  ใครๆ ก็ชมว่า  
ว้าว ! ยายเช้าสวยจังๆ ยายเช้าภูมิใจจริงๆ

• เชื่อมโยงความคิดจากชุดสวยกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กัน

• ใช้คำาและภาพกระตุ้นจินตนาการสำาหรับเด็กเล็ก

• พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่องและภาพ : รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / การ์ตูน / 8.25x10 นิ้ว / 196 หน้า (ภาพขาวดำา)

เรื่องและภาพ : รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 16 หน้า

ยายเช้าชอบวาดรูป

รวมสระแสนสนุก 

เอ๊ะ! หางของใคร

ปกอ่อน
9786162275722
ราคา 95 บาท

ยายเช้าคร้ึมใจอยากวาดรูป จึงดูภาพของศิลปินระดับโลก ท้ังปิกาสโซ่ ดาวินช่ี แวนโก๊ะ  
ยายเช้าลองวาดภาพบ้าง เกิดเป็นภาพแบบของยายเช้า ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ

• รู้จักศิลปินชื่อดังระดับโลก

• เสริมสร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการ 

• ส่งเสริมทักษะทางภาษา อารมณ์ และจิตใจ

ปกอ่อน
9786164672444
ราคา 290 บาท

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสระในภาษาไทย สนุก อ่านง่ายได้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ
ทางภาษาและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

• เสริมสร้างทักษะภาษาไทยสำาหรับเด็กวัยเริ่มอ่าน

• รู้จักและเข้าใจสระทั้ง 28 ตัว มี 7 ตอน ตอนละ 4 สระ 

• เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการ์ตูนที่แบ่งเป็นตอนสั้นๆ

ปกอ่อน
9786162274718 
ราคา 85 บาท

เด็กหญิงชวนเด็กๆ เล่นทายช่ือสัตว์จากภาพหาง เน้ือหาใช้คำาคล้องจองส้ันๆ นอกจากจะ 
แนะนำาให้ได้รู้จักกับสัตว์ชนิดต่างๆ แล้ว ยังได้รู้จักเสียงร้องของสัตว์และเสียงอุทานต่างๆ ด้วย

• รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ 

• ส่งเสริมทักษะทางภาษา

• ฝึกความคิดทายปริศนาจากหางสัตว์ 

หมอประเสริฐEF

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

สพฐ. Bookstart

เรื่อง : พี่มู  ภาพ : พี่ฝัน / หนังสือภาพคำากลอน / 8 x 10 นิ้ว / 14 หน้า (รวมปก)1 ปี 12 เดือน 

เรื่อง : จารุวรรณ นครจารุพงศ์  ภาพ : ชมพูนุท สามารถ / หนังสือภาพคำากลอน / 7.5 x 9 นิ้ว / 22 หน้า (รวมปก)นาฬิกาต๊ิกต่อก 

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162279201 
ราคา 295 บาท

หนังสือนาฬิกาต๊ิกต่อกจะช่วยฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองตัวเลข 
และเวลา อีกท้ังยังเป็นการฝึกนิสัยการตรงต่อเวลาอีกด้วย 

• เรียนรู้เรื่องเวลา ตัวเลข อ่านเวลาจากนาฬิกาจำาลอง

• รู้จักกิจวัตรประจำาวันที่ควรทำาในแต่ละช่วงเวลา

• หนังสือบอร์ดบุ๊ค รูปเล่มแข็งแรง ทนทาน

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162276699 
ราคา 350 บาท

เรียนรู้เร่ืองราวของ 12 เดือนในหน่ึงปี ท่ีมีวันสำาคัญอยู่ในเดือนต่างๆ 
และความแตกต่างระหว่างเดือนท่ีลงท้าย คม ยน และพันธ์ ด้านหน้า 
มีเกมเรียงตัวเลข 1-12 เพ่ือฝึกทักษะเชาวน์ปัญญา

• เรียนรู้เดือนและวันสำาคัญต่างๆ 

• หนังสือบอร์ดบุ๊ค รูปเล่มแข็งแรง ทนทาน

• สร้างจิตใต้สำานึกเด็กปฐมวัยให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น สูบบุหรี่ การพนัน 
• เด็กๆ ได้เห็นโทษและทางป้องกันเรื่องไม่ดี
• พัฒนาความคิด ส่งเสริมทักษะทางสังคม และพัฒนาการทางภาษา

เป่ายิ้งฉุบ
ปกอ่อน
9786162278259
ราคา 90 บาท

ลูกสัตว์เล่นเป่าย้ิงฉุบกัน แต่มีฝ่ายหน่ึงออกช้ากว่าเพราะอยากเอาชนะ ต่อมา 
มีเพ่ือนมาดูและมีการวางเดิมพัน สุดท้ายก็แพ้พนันหมดตัว เพ่ือนสัตว์ทุกตัว 
จึงเล่นเป่าย้ิงฉุบเพ่ือความสนุกโดยไม่วางเดิมพันอีกเลย

กลิ่นอะไรในป่าใหญ่ 
ปกอ่อน
9786167040288 
ราคา 90 บาท

ในป่าอันสงบสุขเกิดเหตุพิลึก เม่ือสัตว์ต่างๆ ได้กล่ินเหม็นลอยมา ทำาให้เกิดอาการ
แสบตา น้ำาตาไหล จะเป็นลม สัตว์ทุกตัวจึงค้นหาต้นตอว่าใครกันนะ ทำาให้เกิด 
กล่ินเหม็นอย่างน้ี

หางฟู หูแหลม
ปกอ่อน
9786162277559 
ราคา 90 บาท

หางฟูกับหูแหลม ได้พบกับจระเข้หมวกดำาที่พเนจรเข้ามาในหมู่บ้าน และชวนเด็กๆ 
เล่นเกมทายลูกแก้วแสนสวยพร้อมมีของรางวัลล่อใจ เด็กๆ จะรู้ไหมนะว่านั่นคือ
การพนัน พวกผู้ใหญ่จึงเข้ามาช่วย

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์  รัตนา คชนาท  ภาพ : โกศล ทองด้วง  โสภาคย์ ดวงแข /  
1 ชุดมี 3 เล่ม / นิทานภาพและนิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

ชุด หนังสือต้นแบบโครงการ
พลังจิตสำ นึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง

๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

864-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

874-6 ปี
///////////////

           เตรียมความพร้อมให้เด็กเริ่มเรียน  หัดเขียนอย่างสร้างสรรค์ สนุกกับการลากเส้นตามรอยประ จำานวนพยัญชนะพอเหมาะ
สำาหรับหัดเขียน เพื่อให้เด็กๆ คุ้นเคยกับรูปแบบพยัญชนะ ฝึกลากเส้นอิสระพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและระบายสีตามจินตนาการ

หนูน้อยหัดเขียน ก-ฮ 
พร้อมระบายสี
ปกอ่อน จำานวน 48 หน้า
9786162277535 
ราคา 35 บาท

หนูน้อยหัดเขียน ABC 
พร้อมระบายสีี
ปกอ่อน จำานวน 32 หน้า 
9786162277542
ราคา 30 บาท

หนูน้อยหัดเขียน 1-10 เลขอารบิก และเลขไทย 
พร้อมระบายสี
ปกอ่อน จำานวน 24 หน้า
9786162277672 
ราคา 25 บาท

1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพ / 9.5 x 8.44 นิ้ว 

เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : โกศล ทองด้วง / 1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพสำาหรับเด็ก / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

ชุด เด็กเพ่ือนโลก 

ชุด รู้เท่าทันส่ือ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• ปลูกฝังจิตสำานึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• สร้างนิสัยการมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
• เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ และสังคม

ฝายคือชีวิต
ปกอ่อน
9786164672369
ราคา 125 บาท

ผืนแผ่นดินที่แห้งแล้ง กำาลังมีสายฝนโปรยปราย น้ำาเริ่มรวมเป็นแอ่งไหลไปตามร่องน้ำา เด็กๆ 
เล่นเรือใบไม้ปล่อยให้เรือลอยไปตามสายน้ำา ลอยผ่านเหล่าอาสาที่กำาลังดับไฟป่า ลอยผ่าน
ผู้คนที่กำาลังทำาฝาย เด็กๆ ยกเรือใบไม้ข้ามไป ระหว่างทางมีฝายเล็ก ฝายใหญ่ พื้นดินรอบๆ 
เริ่มชุ่มชื้น มีต้นไม้มากมาย เด็กๆ เห็นธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเมื่อมีสายน้ำา มีฝาย ที่คืนชีวิต  

คืนป่ากลับมาอีกครั้ง
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / คำา : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ / จำานวน 28 หน้า

น้ำาตาทะเล 
ปกอ่อน
9786164672376     
ราคา 125 บาท     

ลูกเต่าทะเลฟักออกจากไข่ เดินลงไปในทะเล ทะเลต้อนรับลูกเต่าตัวน้อยอย่างยินดี เพื่อนๆ 
สัตว์ในทะเลต่างก็ยินดี แต่ในทะเลเริ่มมีขยะมากมายเพราะผู้คนทิ้งขยะลงในทะเล ทะเล
พยายามพัดขยะคืนฝั่ง แต่ก็ไม่หมด กระทั่งวันหนึ่งเต่าน้อยติดอยู่ในถุงใส ออกจากถุงไม่ได้     
ทะเลจึงช่วยพาเต่าน้อยลงทะเล เพื่อนสัตว์แต่ละตัวช่วยกันทำาลายถุงพลาสติกอย่างยาก

ลำาบาก แล้วในที่สุดเต่าน้อยก็หลุดออกจากถุงพลาสติกได้และว่ายลึกลงสู่ใต้ทะเล
เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / คำา : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ / จำานวน 32 หน้า

ของขวัญจากทะเล 
ปกอ่อน
9786164672383   
ราคา 125 บาท

วันหยุดเรียน ภูผากับสายธารสองพี่น้องมาส่งพ่อกับแม่ออกไปหาปลา ระหว่างรอพ่อแม่
กลับมาในตอนเย็น ทั้งคู่จึงเล่นอยู่ริมชายหาด ทำาลูกข่าง ก่อปราสาททราย เล่นกับเพื่อนๆ      
จนช่วงบ่ายพายุมา ทั้งคู่จึงเข้ามาหลบฝนในขนำาเล็กๆ สายธารกลัวพายุ ภูผาจึงกอดน้อง

ไว้แน่น ทั้งๆ ที่ใจเป็นห่วงพ่อแม่ ไม่นานนักพายุก็สงบลง แล้วพ่อแม่ก็กลับมาพร้อมของขวัญ

จากทะเล คือปลามากมาย
เรื่อง : เจริญพงศ์ ชูเลิศ  ภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / จำานวน 28 หน้า

• เสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กๆ ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเข้าใจ ใช้เป็น และใช้อย่างพอดี 
• พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence) ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ 

• ได้ข้อคิดสอนใจ เนื้อเรื่องพัฒนา EF ให้คิดเป็น เรียนรู้เป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ช่วยดึงลูกหมีออกมาที 
ปกอ่อน 9786164672468
ราคา 125 บาท 
ลูกหมีติดดูแท็บเล็ตจนไม่กระดุกกระดิกไป
ไหน แม่เป็นห่วงจึงเรียกพ่อมาช่วยดึงลูกหมี                    
แต่ก็ดึงออกจากแท็บเล็ตไม่ได้ มีทั้งคุณ    
กอริลล่า เสือ และช้าง มาช่วยกันดึง ลูกหมีก็        
ยังไม่ยอมปล่อยแท็บเล็ต ในท่ีสุดคุณหนูตัวจ๋ิว                                                 
ก็เดินมา ทั้งหมดจะช่วยดึงลูกหมีออกจาก
แท็บเล็ตได้สำาเร็จไหมนะ

แพนด้าดูด้วยกันนะ 
ปกอ่อน 9786164672482
ราคา 125 บาท 
ครอบครัวของแพนด้ามักดูแท็บเล็ตท่องโลก
อินเทอร์เน็ตไปด้วยกัน แม่กับพ่อจะชวนลูก
แพนด้าทำากิจกรรมสนุกๆ เสมอหลังดูแท็บเล็ต 
แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อลูกแพนด้าหยิบแท็บเล็ต 
มาดูเองก็ติดใจไม่อยากหยุดดู แม่แพนด้าจึง
โอบกอดลูกด้วยความรัก แล้วพาออกมาสู่ 
โลกความจริง

โคอาล่าขอเวลา...อีกเดี๋ยว
ปกอ่อน 9786164672475
ราคา 125 บาท

ในวันที่แม่งานยุ่ง ลูกโคอาล่าน้อยกลับห่วงดูแท็บเล็ต แม่ให้ช่วยตากผ้า รดน้ำาต้นไม้ ก็รับคำาแต่ขอต่อเวลาอีกเดี๋ยวๆ     
จนโดนแม่ดุ โคอาล่าน้อยจึงรีบทำางานบ้านอย่างขอไปที เพื่อจะได้ดูแท็บเล็ตต่อ แล้วก็เกิดเรื่องจนได้จากการทำางาน  
อย่างลวกๆ ของโคอาล่าน้อย

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท  สามารถ / แบบฝึกทักษะ / 7.48 X 10.24 นิ้ว / 32 หน้า

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ / แบบฝึกหัดคัด ระบายสี / 7.5 X 10.25 นิ้ว

ลากเส้นลีลามือ

หนูน้อยหัดเขียน 

ปกอ่อน
9786162277818 
ราคา 35 บาท

ให้เด็กๆ หัดเขียนเส้นพ้ืนฐานท้ัง 13 เส้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด และเส้นนอน  
ซ่ึงเป็นเส้นหลักพ้ืนฐานในการฝึกเขียนพยัญชนะไทย

• ฝึกเขียนเส้นพื้นฐานครบทั้ง 13 รูปแบบ

• เรียนรู้การลากเส้นตามรอยประ ลากเส้นต่อจุด และระบายสี

• ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง สมองแข็งแรง

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกหน้า ปกหลัง

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ / สมุดภาพระบายสี / 1 ชุด มี 2 เล่ม / 8.5 x 11 นิ้ว ชุด ตัวอักษรแสนสนุก

• เรียนรู้พยัญชนะไทย และอักษรภาษาอังกฤษ
• เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นต่อไป

ก ไก่ ระบายสี  
ปกอ่อน 
9789749490938
ราคา 55 บาท
(48 หน้า)

เรียนรู้พยัญชนะไทย 44 ตัว อย่างสนุกสนาน ด้วยการระบายสีลงบนอักษร 
และรูปภาพน่ารัก ฝึกคัดตัวอักษรตามรอยประ และติดสติกเกอร์สีสันสดใส 
ให้สัมพันธ์กับคำาศัพท์

เรียนรู้อักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว อย่างสนุกสนาน ด้วยการระบายสีลงบนอักษร 
และรูปภาพน่ารัก ฝึกคัดตัวอักษรตามรอยประ และติดสติกเกอร์สีสันสดใส 
ให้สัมพันธ์กับคำาศัพท์

ABC ระบายสี 
ปกอ่อน 
9789749490945
ราคา 45 บาท
(28 หน้า)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

884-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

894-6 ปี
///////////////

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ / 1 ชุด มี 3 เล่ม / แบบฝึกเสริมทักษะ (Worksheet) /   
7.5 x 10.125 นิ้ว / 96 หน้า

ชุด เตรยีมความพร้อม  
เสรมิพัฒนาการ สำ หรับเด็กปฐมวัย

แบบฝึกเสริมทักษะที่ออกแบบกิจกรรมให้สอดรับกับพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมแสนสนุก ภาพและลายเส้นชัดเจน 
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นต่อไป

• ฝึกทักษะรอบด้าน ทั้งการคัด ขีดเขียน ระบายสี ฝึกสังเกต  
• เรียนรู้คำาศัพท์ภาษาไทยและอังกฤษ

หมายเลขชุด
9786162277627
ราคาชุดละ 200 บาท 
(จากราคาปกติ 255 บาท)

เรียนรู้สร้างสรรค์  
ลีลามือและวาดภาพ

เรียนรู้สร้างสรรค์  
คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เรียนรู้สร้างสรรค์  
เติมเต็มจินตนาการ

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ  ชลาลัย บัวเพิ่ม / 1 ชุด มี 4 เล่ม / หนังสือแบบฝึก / 8 x 10.5 นิ้วชุด แบบฝึกคัดแสนสนุก

เตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เริ่มเรียนและฝึกเขียนอย่างสนุกสนาน ด้วยแบบฝึกที่มีลักษณะเหมือนเกม เพื่อให้เด็กฝึกคัดและจดจำา 
ตัวอักษรต่างๆ ได้โดยไม่รู้สึกเบื่อ

• มีรูปแบบการคัดหลากหลาย ทั้งลากเส้นตามรอยประ ลากเส้นจุดต่อจุด และลากเส้นอิสระ

ก – ฮ 
ปกอ่อน 
9789749968222
ราคา 45 บาท
(48 หน้า)

A – Z ตัวพิมพ์ใหญ่
ปกอ่อน 
9789749968253
ราคา 35 บาท
(28 หน้า)

a – z ตัวพิมพ์เล็ก
ปกอ่อน 
9789749444870
ราคา 35 บาท
(28 หน้า)

1 -10 ไทย อารบิก
ปกอ่อน 
9789749968246
ราคา 35 บาท
(24 หน้า)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ / 1 ชุด มี 6 เล่ม / หนังสือแบบฝึก / ขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว
แบบฝึกหัดคัดลายมือ
ตามพัฒนาการ

Coming
Soon

เรื่อง : วิไลพร อินทเคหะ  ปิยนุช พูลทรัพย์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ภาพ : ตู้อบ / แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ / 1 ชุด มี 2 เล่ม / 7.5 x 10.125 นิ้ว / 40 แผ่น  

ชุด การจัดประสบการณ์  
STEM EDUCATION  

ชุด การจัดประสบการณ์ STEM EDUCATION สำาหรับเด็ก 2-3 ปี พร้อมบูรณาการทักษะด้านศิลปะและภาษา กิจกรรมสอดคล้อง 
ท ั้งสาระที่ควรเรียนรู้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 0-3 ปี โดยออกแบบเป็น 
ใบงานกิจกรรม สามารถฉีกเก็บเข้าแฟ้มได้ง่ายดาย สแกนคิวอาร์โค้ดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ทั้งครูและผู้ปกครอง 

• ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM EDUCATION
• กิจกรรมตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
• สอดคล้องกับสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 0 - 3 ปี

การจัดประสบการณ์ 
STEM EDUCATION 
สำาหรับเด็ก 2-3 ปี 
เล่ม 1-2    
ปกอ่อน 9786164671188
ราคาชุดละ 200 บาท

ฝึกคัด ABC เล่ม 1 
ปกอ่อน
9786164671195
ราคา 30 บาท

ฝึกคัด ABC เล่ม 2  
ปกอ่อน
9786164671201
ราคา 30 บาท

ฝึกคัด ABC เล่ม 3 
ปกอ่อน
9786164671218
ราคา 30 บาท

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ฝึกคัด ก-ฮ เล่ม 1 
ปกอ่อน
9786164672499
ราคา 35 บาท

ฝึกคัด ก-ฮ เล่ม 2
ปกอ่อน
9786164672505
ราคา 35 บาท

ฝึกคัด ก-ฮ เล่ม 3
ปกอ่อน
9786164672512
ราคา 35 บาท

แบบฝึกคัดที่เรียงตามพัฒนาการของเด็ก จากง่ายไปยาก เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกกับการคัดลายมือ และเหมาะสมกับวัย



สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

904-6 ปี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

914-6 ปี
///////////////

เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์  โสภาคย์ ดวงแข / สื่อการศึกษา / 4 x 6 นิ้ว / 44 แผ่นบัตรภาพพยัญชนะ เก่ง ก-ฮ 

9786162279935
ราคา 235 บาท

• เรียนรู้สี รูปร่าง คำาศัพท์ไทย-อังกฤษของสิ่งของรอบตัว   

• จับคู่ตามความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เปิดอิสระ      

• ทางความคิด

• ฝึกการประสานสัมพันธ์มือและตา พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก    

• ผ่านการร้อยเชือก 
 
 

เร่ือง : รัตนา คชนาท  ภาพ : ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์  โสภาคย์ ดวงแข / ส่ือการศึกษา / 4 x 6 น้ิว / 26 แผ่น

สร้างสรรค์ : พ่ีมู  ภาพ : พ่ีแนน / บัตรภาพเพ่ือการศึกษา / 3.5 x 3.5 น้ิว / 40 แผ่น

บัตรภาพพยัญชนะ เก่ง ABC

จับคู่ร้อยเชือก 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

กลุ่มบัตรภาพ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 
9786167293622
ราคา 95 บาท

  
9789749399859 
ราคา 85 บาท

 

 
9786167293646
ราคา 95 บาท

  
9786162275074 
ราคา 95 บาท

 

 
9786167508825
ราคา 95 บาท

 

 
9789749319208
ราคา 85 บาท

 
9786162275081 
ราคา 75 บาท

 
9786162276743 
ราคา 95 บาท

เรื่อง : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์  วีรี ศิรินพกุล   
ภาพ : นฤมล ตนะวรรณสมบัติ / 
สื่อการศึกษา / 3.5 x 5 นิ้ว / 44 แผ่น

เรื่อง : สุกัญญา เกิงฝาก   
ภาพ : โสภาคย์ ดวงแข / สื่อการศึกษา /  
3.5 x 5 นิ้ว / 40 แผ่น

เรื่อง : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์  วีรี ศิรินพกุล  
ภาพ : นฤมล ตนะวรรณสมบัติ /  
สื่อการศึกษา / 3.5 x 5 นิ้ว / 44 แผ่น

เรื่อง : ดวงพร กิตติสุนทร   
ภาพ : เอกชัย เกตุสุนทร / สื่อการศึกษา / 
3.5 x 5 นิ้ว / 48 แผ่น

เรื่อง : รัชญา อัมพวัน   
ภาพ : ชมพูนุท สามารถ / สื่อการศึกษา /  
3.5 x 5 นิ้ว / 41 แผ่น

เรื่อง : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์   
ภาพ : ชมพูนุท สามารถ / สื่อการศึกษา / 
3.5 x 5 นิ้ว / 40 แผ่น

เรื่อง : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์   
ภาพ : ชมพูนุท สามารถ / สื่อการศึกษา / 
3.5 x 5 นิ้ว / 32 แผ่น

เร่ือง : ดวงพร กิตติสุนทร  
ภาพ : โสภาคย์ ดวงแข / ส่ือการศึกษา / 
3.5 x 5 น้ิว / 35 แผ่น

บัตรภาพสวนผักผลไม้ บัตรภาพไดโนเสาร์

บัตรภาพสวนสัตว์ บัตรภาพอาชีพ

บัตรภาพอาเซียน

บัตรภาพยานพาหนะ บัตรภาพ 1-10  
ไทย - อารบิก

บัตรภาพกีฬา 
Zoolympics

บัตรภาพแสนสวยกว่า 44 แบบ  
รู้จักผักผลไม้ใกล้ตัวท่ีมีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย พร้อมปริศนาภาพ 
ซ้อนซ่อนสนุก  

• รู้จักผักผลไม้หลากหลายชนิด 
 ทัง้ภาษาไทยและอังกฤษ  
• เล่นเกมชวนคิดฝึกสมอง

ต่ืนตาต่ืนใจกับไดโนเสาร์ 40 สายพันธ์ุ 
ท่ีจะพาเด็กๆ ย้อนกลับไปสู่โลกล้านปี   
พร้อมข้อมูลฉายาของไดโนเสาร์ ยุคท่ี
ถือกำาเนิด ผ่านบัตรภาพ  

• บัตรภาพแสนสวยที่เหมือน                                       
 ไดโนเสาร์มีชีวิตจริง 
• บอกชื่อพันธุ์ทั้งภาษาไทยและ      
 อังกฤษ

รู้จักสัตว์น้อยใหญ่กว่า 44 ชนิด  
ท้ังสัตว์บก สัตว์น้ำา และแมลงต่างๆ  
ในบัตรภาพพร้อมปริศนาคำาทาย 
ด้านหลังบัตร   
• รู้จักสัตว์หลากหลายชนิด 
   ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  
• เล่นเกมชวนคิดฝึกสมอง

เรียนรู้อาชีพต่างๆ พร้อมสนุกกับ
การหาจุดแตกต่างที่ด้านหลัง 
บัตรภาพทุกใบ   
• รู้คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ   
 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
• เรียนรู้อุปกรณ์ในการประกอบ  
 อาชีพต่างๆ

 
เรียนรู้ยานพาหนะท้ังทางบก ทางเรือ  
และทางอากาศ พร้อมคำากลอนช่วยจำา 
ด้านหลังบัตร    
• รู้จักยานพาหนะหลากหลายชนิด 
   พร้อมคำาศัพท์ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ  

• เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับยานพาหนะ 
    ในอดีต

 
เรียนรู้ตัวเลข 1-10 ทั้งไทยและอารบิก  
และหัดนับจำานวนไปกับภาพประกอบ 
ละครสัตว์แสนสนุก    
• รู้คำาศัพท์ตัวเลข 1-10  
   ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 
• ตัวอักษรขนาดใหญ่ เห็นชัดเจน

บัตรภาพ 4 หมวดการเรียนรู้ ได้แก่  
ธงชาติ แผนท่ี ดอกไม้ประจำาชาติ และ
ชุดประจำาชาติของแต่ละประเทศสมาชิก 
อาเซียน พร้อมข้อมูลด้านหลังบัตรภาพ   
• เป็นสื่อสำาหรับเด็กในการเตรียมตัว 
   สู่ประชาคมอาเซียน 
• แบ่งเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช ้
   และจดจำา

ปลูกฝังให้เด็กๆ รักและคุ้นเคยกับ
กีฬาหลากหลายชนิด พร้อมช่ือ
อุปกรณ์ท่ีด้านหลัง สร้างพ้ืนฐาน
ความเข้าใจ กติกาการเล่น และความ
เป็นนักกีฬาในอนาคต

• รู้จักกีฬาหลากหลายชนิด         
 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
• รู้ชื่ออุปกรณ์ในกีฬานั้นๆ       
 ด้านหลังบัตรภาพ
• สร้างพื้นฐานความเข้าใจ        
 กติกาการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ

9786162276736 
ราคา 145 บาท

• เรียนรู้ตัวพยัญชนะไทย 44 ตัว  ฝึกเขียนด้านหลังบัตรภาพ  

• มีคำาศัพท์เพิ่มเติมกว่า 120 คำา 
 * ฟรี! บัตรสระไทย 32 เสียงภายในกล่อง

9786162276729 
ราคา 135 บาท

• เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว และฝึกเขียนหลังบัตรภาพ  

• มีคำาศัพท์เพิ่มเติมกว่า 120 คำา 
 * ฟรี! บัตรตัวเลข 1-10 ภายในกล่อง



ฤดูร้อน อิ่มเอมสุขล้ำา 
ปกอ่อน 
9786163700629 
ราคา 98 บาท 
(28 หน้า)

เรียนรู้เร่ืองราวธรรมชาติในฤดูร้อน อ่ิมเอมกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และความหลากหลายทางธรรมชาติ เช่น ตะแบก หางนกยูง คูน รวมท้ังผลไม้ เช่น 
ทุเรียน มังคุด กระท้อน ล้ินจ่ี มะปราง 

ฤดูฝน ชุ่มฉ่ำาเบิกบาน 
ปกอ่อน
9786163700636
ราคา 98 บาท 
(24 หน้า)

สังเกตและเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในฤดูฝน ปัจจัยที่ทำาให้เกิดลม ฝน 
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และรุ้ง สัมผัสถึงคุณค่าความงามในฤดูฝนแสนชุ่มฉ่ำา

ฤดูหนาว สำาราญลมเย็น 
ปกอ่อน 
9786163700612 
ราคา 98 บาท 
(28 หน้า)

เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์และสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติใน 
ฤดูหนาว ทั้งนกอพยพ กบจำาศีล และผู้คนในชนบทที่สำาราญลมเย็นในฤดูหนาว

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : ศิริลักษณ์ พุทธโคตร  ภาพ : พรพจน์ รอดเคราะห์  ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ / 
1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว ชุด วันแสนสุข ทุกฤดูกาล

สำ�นักพิมพ์ ส�นอักษร
///////////////////////////////////////////////////////

924-6 ปี
///////////////

เรื่อง : ศิริลักษณ์ พุทธโคตร  ภาพ : ไตรรงค์ ประสิทธิผล / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า

เรื่องและภาพ : กฤษณะ กาญจนาภา วชิราวรรณ ทับเสือ / นิทานภาพ / 
24.5 x 22.5 ซม. / 24 หน้า

เล่น...ร้อง ทำ นองข้าว

เท่ียวบ้านเพ่ือนสนุกจัง

ปกอ่อน
9786163700551
ราคา 90 บาท

บทร้องเล่นร้อยเรียงเร่ืองราวของข้าวและทุ่งนา พร้อม 10 บทเพลงท่ีจะทำาให้เด็กๆ     
ได้เพลิดเพลิน กระตุ้นให้เด็กๆ อยากเปล่งเสียงเล่นร้องเป็นทำานองสนุกสนาน

ปกอ่อน 
9786163700643
ราคา 125 บาท

หนังสือภาพแสนอบอุ่นละมุนละไม เป่ียมด้วยเร่ืองราวท่ีซ่อนอยู่ในภาพ เปิดโอกาสให้
เด็กๆ ได้ใช้ทักษะการสังเกต ค้นหา และ ตีความด้วยตัวเองปูพ้ืนฐานทักษะการคิด อ่าน 
เขียน อย่างสร้างสรรค์  ความละเอียดงดงามของภาพสะกดใจให้เด็กๆ จดจ่อกระตุ้นให้
อยากใช้ภาษาบอกเล่าเร่ืองราวการเท่ียวบ้านเพ่ือนของพ่ีหมีและพ่ีแมว เร่ืองราวสะท้อน
วิถีชีวิตท่ีแสนอบอุ่นเรียบง่าย บรรยากาศภาพพาใจให้สัมผัสถึงคุณค่าของธรรมชาติ
แวดล้อมได้อย่างน่าอัศจรรย์

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

สำ�นักพิมพ์ ส�นอักษร / สำ�นักพิมพ์ รีดด้ิงป�ร์ต้ี
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

934-6 ปี
///////////////

ปกอ่อน
9786167293011
ราคา 95 บาท

เมื่อเจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่เริ่มท้อแท้ต่อความชรา มาพบแม่นกที่เพิ่งจะสูญเสียไข่ถึงแปดฟอง 
ทั้งสองต่างรู้สึกเห็นใจกันและกัน เจ้าป่าจึงสละมงกุฎบนศีรษะให้เป็นที่วางไข่และฟักไข่ 
จนกระทั่งลูกนกเล็กๆ ฟักออกมา 
 
 

ปกอ่อน
9786167293035
ราคา 115 บาท
ปกแข็ง 
9786167293028
ราคา 225 บาท

กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยประสบการณ์ 
ของนักเขียนผู้เข้าใจธรรมชาติของเด็กและมีความถนัดด้านคณิตศาสตร์ ทั้งเรื่องของ 
รูปทรง ระยะทาง การแบ่งหมวดหมู่ จำานวน ฯลฯ

เรื่องและภาพ : มิท์ซึมาสะ อันโนะ  แปล : ปาลิดา พิมพะกร / หนังสือภาพ / 7.5 x 10.25 นิ้ว / 28 หน้าละครสัตว์พิศวง

เรื่อง : เอริโกะ คิชิดะ  ภาพ : จิโยโกะ นาคะทานิ  แปล : ปาลิดา พิมพะกร / นิทานภาพ / 
7.5 x 10.25 นิ้ว / 20 หน้าโจโจเจ้าป่ากับมงกุฎรังนก

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• หนังสือยอดนิยม จัดพิมพ์ในญี่ปุ่นมานานกว่า 60 ปี

เนื้อหา : เกื้อกมล นิยม , ศิริลักษ์ พุทธโคตร , อรพิมพ์ จิระศรีปัญญา
พัฒนาภาพและศิลปกรรม : อรุณโรจน์ รัตนพันธ์ , อรพิมพ์ จิรศรีปัญญา และคณะ /
1 ชุด มี 2 เล่ม / 20 x 24 ซม. 

ชุด สนุกสนาน อ่านเขียนสระ

สนุกกับสระ เล่ม ๑
(สระ อะ , อา, อิ , อี , อึ , อือ , อุ , อู , เอะ , 
เอ , แอะ , แอ , โอะ ,โอ)

สนุกกับสระ เล่ม ๒ 
(สระ เอาะ , ออ , เอะ , เอ , เอียะ , เอีย , 
เอือะ , เอือ , อัวะ , อัว , ไอ , ใอ , อำา , เอา)

ปกอ่อน
9786163700124
ราคา 570 บาท

หนังสือท่ีทำาให้การเรียนภาษาไทย กลายเป็นเร่ืองสนุก! เพราะ
การเล่นช่วยให้สมองของเด็กเรียนรู้อย่างเบิกบาน จึงต่อยอด
หนังสือชุดนิทานกลอนสระแสนสนุก มาสู่เกมท่ีช่วยฝึกทักษะ 
การใช้ “สระ ภาษาไทย” วางรากฐานการคิด การอ่าน การเขียน
เร่ิมจากเกมง่ายๆ ไปสู่เกมท้าทายศักยภาพ เช่น เกมซ่อนหา

ท่ีช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับรูปสระ , เกมฝึกเขียนรูปสระ , เกมเติมสระ
เข้ากับพยัญชนะ กลายเป็นคำาใหม่ท่ีเด็กสามารถเช่ือมโยง

กับตัวเองได้ , เกมประสมคำาท่ีมีตัวสะกด และสระแปลงรูปท่ีมี

ตัวสะกด ตัวละครและเร่ืองราวช่วยให้เด็กสนุกกับหนังสือ      
โดยผู้ใหญ่ไม่ต้องเค่ียวเข็ญ

• พิเศษ! โหลดฟรี                   
10 บทเพลงสนุกๆ ผ่าน QR Code ท้ายเล่ม



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

947-12 ปี
/////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

957-12 ปี
/////////////////

•	พลังงานทดแทน	
•	สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อึ
ปกอ่อน
9786162273070
ราคา	165	บาท

อึ ดูแล้วสกปรก แต่ใครจะรู้บ้างว่ามันซ่อนสิ่งมีค่ามหาศาลไว้ เพียงเราคิดสักนิด จัดการ
สักหน่อย ก็สามารถทำาให้ “อึ” เพ่ิมค่าได้มากมาย ท้ังนำาไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพ ใช้หุงต้ม  
กากที่เหลือก็นำาไปทำาปุ๋ย ใช้ปลูกพืชให้งอกงามได้ และเมื่อนำามาปรับปรุงคุณภาพแล้ว 
ก็สามารถนำาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำาหรับเติมรถยนต์ได้ และยังปล่อยมลภาวะน้อยกว่า
น้ำามันทั่วไปอีกด้วย

แสงอาทิตย์
ปกอ่อน
9786162279904
ราคา	165	บาท

แสงอาทิตย ์มีประโยชน์มหาศาลและเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด ดวงอาทิตย์ให้
แสงสว่างและความร้อน ช่วยให้สิ่งมีชีวิตบนโลกของเราดำารงอยู่ได้ ทำาให้เกิดวัฏจักร 
ของน้ำา ช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโต นอกจากนี้แสงอาทิตย์ยังนำามาใช้ทดแทนพลังงาน 
สิ้นเปลืองจำาพวกถ่านหินและน้ำามันได้อีกด้วย ที่สำาคัญคือเราสามารถแปลงแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ เมื่อใช้ “โซล่าร์เซลล์” 

น้ำา
ปกอ่อน
9786164670303
ราคา	165	บาท

น้ำา มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตมากมาย ร่างกายของคนเราก็มีน้ำาเป็นส่วนประกอบ  
เราใช้น้ำาในการอุปโภค บริโภค ใช้ทำาการเกษตร ใช้ในการทุ่นแรง แต่นอกจากนี้  
เรายังนำาพลังงานอันมหาศาลของน้ำามาใช้เป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและ 
ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ลม		
ปกอ่อน	
9786164671850		
ราคา	165	บาท

ลม พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ช่วยหมุนเวียนอากาศให้สดชื่นเย็นสบาย          
ช่วยในการเกษตรและการเดินเรือมาตั้งแต่อดีต พลังลมยังผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะ        
ลมที่มองไม่เห็น แต่มีอยู่รอบตัวเรานี่ล่ะ เป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานทดแทนแห่งอนาคต

เรื่อง	:	ครูผึ้ง	ครูเชียร์		ภาพ	:	ทศพล	คงพิพัฒนาการ	/	1	ชุด	มี	4	เล่ม	/	
นิทานกึ่งสารคดีสำาหรับเด็ก	/	9.25	x	7.5	นิ้ว	/	40	หน้าชุด ใกล้วิทย์คิดสนุก พลังงานทดแทน

เรื่อง	:	กองบรรณาธิการ	สำานักพิมพ์	แฮปปี้คิดส์		ภาพ	:	เปรมา	จาตุกัญญาประทีป		ธนัท	ฟักอ่อน	/		
หนังสือการ์ตูน	/	7.5	x	9.25	นิ้ว	/	52	หน้า	ในหลวงของเรา

ปกอ่อน
9786162276125
ราคา	135	บาท

เรื่องราวความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยที่ได้น้อมนำาแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้กับชีวิตความเป็นอยู่ของตน สื่อด้วยภาพการ์ตูน
ที่เข้าใจง่าย อธิบายที่มาของโครงการสำาคัญ 5 โครงการ คือ ฝนหลวง โครงการหลวง  
ไบโอดีเซล แกล้งดิน และเกษตรทฤษฎีใหม่

•	พระราชกรณียกิจของในหลวง	รัชกาลที่	9

•	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของในหลวง	รัชกาลที่	9

สพฐ.

สพฐ.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

โขนไทย	
ปกอ่อน	
9786164672093	
ราคา	225	บาท

มารู้จักกับ “โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจาก                                                                                                    
UNESCO ให้เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อปี 2018                   
การแสดงโขนเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง กว่าจะมาเป็นการแสดงโขน 
ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมเกร็ดน่ารู้ท้ายเล่ม

1	ชุด	มี	2	เล่ม	/	สารคดีสำาหรับเด็ก	/	9	x	9	นิ้ว	/	60	หน้า

เรื่อง	:	ณิชาดา	ทวีศิลป์		ภาพ	:	เหมือนฝัน	ทรัพย์เอนก		ที่ปรึกษา	:	ครูมืด	(ประสาท	ทองอร่าม)

ชุด เด็กรักษ์ไทย

มวยไทย	
ปกอ่อน	
9786164672109	
ราคา	225	บาท

มารู้จักกับ “มวยไทย” ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวของคนไทย ที่ใช้อวัยวะต่างๆ ของ
ร่างกายเป็นอาวุธในการต่อสู้ ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน 
พร้อมเกร็ดน่ารู้ท้ายเล่ม 

•	เรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

เรื่อง	:	กฤติญา	ธีระวัฒนชัย		ศศิธร	คงเจริญ		ภาพ	:	เหมือนฝัน	ทรัพย์เอนก	

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

•	พิเศษ!	สแกน	QR	Code	
ในเล่ม	เพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มเติม

•	พิเศษ!	สแกน	QR	Code	
ในเล่ม	เพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มเติม

ตัวอย่าง	QR	Code	ในเล่ม



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

967-12 ปี
/////////////////

•	สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์																						ธรรมชาติวิทยา
•	สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา																							จากผู้ผลิตสารคดีทางโทรทัศน์	Discovery	Channel

รอบรู้เรื่องกระดาษ	
ปกอ่อน
9786162272516
ราคา	145	บาท

มารู้จักกระดาษชนิดแรกของโลก วัตถุดิบต่างๆ ที่นำามาผลิต กว่าจะได้กระดาษ 1 แผ่น  
ต้องใช้ทรัพยากรไปมากมาย ทุกวันนี้ เราใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยัง ท้ายเล่ม 
มีคำาถามง่ายๆ เพื่อทบทวนความเข้าใจ พร้อมดัชนีคำาศัพท์

ล้อ	ปีก	มอเตอร์	
ปกอ่อน
9786162272493
ราคา	145	บาท

พาหนะที่เราใช้ในการเดินทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอะไรบ้างนะ ทั้งทางบก ทางน้ำา 
และทางอากาศ มารู้จักเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ล้ำาสมัย ทำาให้การเดินทางสู่อวกาศไม่ใช่
เรื่องยากอีกต่อไป ท้ายเล่มมีคำาถามง่ายๆ เพื่อทบทวนความเข้าใจ พร้อมดัชนีคำาศัพท์

สร้างสรรค์	:	Discovery	Education		แปล	:	ผศ.วารุณวรรณ	ตั้งสุวรรณ		กนกกาญจน์	เวชชวิศิษฏ์		สุดารัตน์	ศรีรักษ์		
ที่ปรึกษา	:	ดร.วราวุธ	สุธีธร		ดร.บัญชา	ธนบุญสมบัติ		ดร.ถวิดา	มณีวรรณ์		วัชระ	สงวนสมบัติ			
เรียบเรียง	:	มณิศา	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา		จารุอนงค์	เรืองสุวรรณ	/	1	ชุด	มี	2	เล่ม	/	หนังสือภาพสารคดีสำาหรับเด็ก	/		
7.5	x	9.75	นิ้ว	/	32	หน้า

ชุด Discovery 
มหัศจรรย์การเรียนรู้

เรื่อง	:	คุณหญิงกษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา		แปลภาษาอังกฤษ	:	Sandy	Shan		ภาพ	:	นพดล	กำาจรไพศาล	/	
หนังสือภาพสองภาษา	/	7.5	x	9.25	นิ้ว	/	40	หน้า		

โดร์จีกับนกกระเรียนคอดำ   
Dorji and the Black-necked Cranes

ปกอ่อน
9786167508986
ราคา	145	บาท

โดร์จีเติบโตมาในครอบครัวที่เลี้ยงจามรีในประเทศภูฏาน เขาได้พบกับฝูงนกกระเรียนคอดำา 
ที่อพยพหนีหนาวมาจากทิเบต แต่เมื่อถึงเวลาที่ฝูงนกกระเรียนคอดำาต้องบินกลับ มีแม่ลูก 
นกกระเรียนคู่หน่ึงยังอยู่เพราะลูกของมันได้รับบาดเจ็บ โดร์จีเฝ้ามองพวกมันทุกวันจนเกิด 
ความผูกพันและเป็นห่วง แต่เขาต้องช่วยพ่อต้อนฝูงจามรีข้ึนภูเขาสูงนานหลายวัน เขาจะ 
ทำาอย่างไรดีนะ

•	มิตรภาพ
•	วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวภูฏาน

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ชุด กิจกรรมวันสนุก 

•	กล้ามเนื้อมือ																				ฝึกสมาธิ																					จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
กระดาษแปลงกาย		
โอ้โฮ!	น่ารักจัง
ปกอ่อน
9786162270123
ราคา	285	บาท

เนรมิตแผ่นกระดาษให้กลายเป็นงานประดิษฐ์สุดสร้างสรรค์แค่พับๆ ตัดๆ ก็สนุกกัน 
ได้ทันที ทั้งการ์ดสื่อรัก โมบายล์เด้งดึ๋ง หรือโยกเยกพาเพลิน หลากหลายผลงาน
สร้างสรรค์ 15 กิจกรรม สามารถตัดออกมาทำาตามวิธีทำาได้เลย พร้อมแทรก 
เกร็ดความรู้ในแต่ละกิจกรรม
สร้างสรรค์	:	ณัฐพล	ชัยวัฒน์	/	กิจกรรมสร้างสรรค์	/	8.5	x	7.5	นิ้ว	/	158	หน้า	

ผ้าขนหนูหรรษา	
(ภาษาไทย)
ปกอ่อน
9789744996794
ราคา	275	บาท

เพลิดเพลินกับศิลปะการพับผ้าขนหนูให้กลายเป็นรูปสัตว์น่ารัก 30 แบบ  
แสดงวิธีพับด้วยภาพถ่าย พร้อมคำาอธิบายภาษาไทย แบ่งระดับความยากง่าย 
เป็น 3 ระดับ สนุกสนานได้ตั้งแต่หนูน้อยวัย 5 ขวบจนถึงวัยผู้ใหญ่ เข้าเล่มแบบ 
สันห่วง เปิดกางได้สะดวก
สร้างสรรค์ตัวละคร	:	ทรงวุฒิ	สุภรศิริกุล		สร้างสรรค์ฉาก	:	สุริยะ	อักษรกุล		ขนิษฐา	พูนทวี		
มณิศา	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	/	กิจกรรมสร้างสรรค์	/	8	x	8.75	นิ้ว	/	72	หน้า		

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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เพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ  ดร.แพง ชินพงศ์  อ.นราภร โชติกะมาศ ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ / 
สื่อเสริมพัฒนาการ / 8.5 x 11.25 นิ้ว / 40 หน้า  เพลงส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย  

ชุด สื่อเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาไทย

หนังสือพร้อม CD
9786162277344
ราคา 175 บาท

รวม 39 บทเพลงจากหลากหลายอัลบั้มยอดนิยม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีสำาหรับ 
เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สร้างสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 
ในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี ครอบคลุมสมรรถนะ 7 ด้านหลัก

ฟังตัวอย่างเพลง www.planforkids.com Shop Online > หมวดหมู่ > หนังสือพร้อม CD/DVD

• ทักษะภาษาไทย การอ่านและการสะกดคำา
• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

ลูกเต๋าประสมสระ   
8858041003779
ราคา 950 บาท

ลูกเต๋าฟองน้ำาขนาดเหมาะมือ หุ้มด้วยหนัง PVC สีสันสดใส จำานวน 3 ลูก  
สำาหรับสอดบัตรพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด เพ่ือประสมคำา รวม 91 ใบ  
จัดพิมพ์แยกสีตามเสียงอักษรสูง กลาง ต่ำา ตัดขอบโค้งมนเพื่อความปลอดภัย 
ในการใช้งาน พร้อมคำาแนะนำาการใช้ บรรจุในกระเป๋าพลาสติกใส พกพาสะดวก

สื่อเสริมการเรียนรู้ บรรจุลูกเต๋าจำานวน 3 ลูก (คละสี) / 4 x 4 x 4 นิ้ว / บัตร 91 ใบ

แผ่นภาพประสมสระ    
8858041001676
ราคา 390 บาท

แผ่นภาพประสมสระรูปสัตว์น้อย ขนาดกะทัดรัด จำานวน 21 แผ่น พร้อมแถบ 
ตัวอักษรเพ่ือใช้ในการฝึกประสมสระไทยท้ัง 34 ตัว จัดพิมพ์แยกสีตามเสียงอักษรสูง  
กลาง และต่ำา ตัดขอบโค้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน บรรจุในกระเป๋า
พลาสติกสวยงาม พกพาสะดวก

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
สร้างสรรค์ : สิธยา จิริยะสิน  กิตติกานต์ รุ่งเรืองอุไร  จันทรา พีระขจร   
ชลลดา ตะไก่แก้ว  ศิลปกรรม : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  ขนิษฐา พูนทวี   
ที่ปรึกษา : ขบวนการครูนก / สื่อเสริมการเรียนรู้ / 7.5 x 10 นิ้ว (คละลาย) / 
21 แผ่น 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

เรื่อง : ดร.วรนาท รักสกุลไทย และคณะครูอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา / 
คู่มือการจัดการเรียนการสอน / 7.5 x 9.5 นิ้ว / 72 หน้า

การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer)  
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ปกอ่อน
9786164670488
ราคา 290 บาท

เทคนิคการใช้ผังกราฟิกในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอนุบาล ที่ช่วยถ่ายทอด 
ความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำาให้เด็กเข้าใจเนื้อหาสาระของบทเรียนได้ดีขึ้น  
และยังช่วยให้การจัดกิจกรรมในห้องเรียนน่าสนใจข้ึนอีกด้วย สร้างสรรค์จากประสบการณ์ 
การสอนกว่า 20 ปี ของผู้บริหารและคณะครูแผนกอนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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1 ชุดมี 6 เรื่อง
o ฉันไม่อยากเป็นแกะ 

o บ้านใหม่ของกิ๊บกิ้ว 

o ควายไทยไชโย 

o ก้อนหินหายไปไหน

o กบจอมจุ้น 

o เที่ยวอาเซียนกันเถอะ

ตัวเรา บุคคลและสถานที่รอบตัว รักเมืองไทย

ธรรมชาติรอบตวั สิ่งต่างๆ รอบตัว อาเซียน

ตัวเรา บุคคลและสถานที่รอบตัว รักเมืองไทย

ธรรมชาติรอบตวั สิ่งต่างๆ รอบตัว อาเซียน

สำ หรับเด็กวัย 4 ปีขึ้นไป 
(นิทานภาพคำ กลอน) 

สำ หรับเด็กวัย 5 ปีขึ้นไป 
(นิทานภาพ) 

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o โตโต้จอมซน 

o ไปโรงเรียนสนุกจัง 

o ช้างใหญ่ใจดี

o กุบกับไปเที่ยวกันไหม  

o เอ๊ะ! นี่อะไร 

o สวัสดีอาเซียน

รหัสสินค้า
905425
หมายเลขชุด
9786164672307 
ราคา 200 บาท

รหัสสินค้า
905424
หมายเลขชุด
9786164672314 
ราคา 200 บาท

EF

นวัตกรรมของนิทานที่ครบครัน ทั้งนิทานแสนสนุก  
กิจกรรมฝึกทักษะและตารางประเมินผลการเรียนรู ้ 

สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  
มีแนวคิดเพ่ือการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้จาก 
สิ่งใกล้ตัว ไปสู่สิ่งไกลตัว โดยยึดหลักการว่า นิทานบูรณาการ  
1 เรื่อง เด็กสามารถเรียนรู้หลายประสบการณ์ หลายกิจกรรม  
เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะด้านต่างๆ  
ให้เด็กอย่างรอบด้าน 

หนังสือ 1 ชุด สำาหรับแต่ละชั้นปี 

จัดแบ่งเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้เป็น 6 เล่ม

ชุด นิทานบูรณาการฝึกทักษะ 

ภาษา  ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

การคิด  ฝึกทักษะการคิดพื้นฐานและแก้ปัญหาได้
เหมาะสมตามวัย 

คณิต  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ทั้งการนับจำานวน การวัด เรขาคณิต และแบบรูป

วิทย์  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ทั้งทักษะการสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล  
การจำาแนกประเภท การพยากรณ์ การวัด การคำานวณ

สังคม  ฝึกทักษะและการเรียนรู้หน้าท่ี ความรับผิดชอบ
มีคุณธรรม จริยธรรม  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ความเป็นไทย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข

ลักษณะนิสัย  ฝึกทักษะและเรียนรู้การรักษาสุขภาพ
อนามัย ความปลอดภัยของตนเอง และการช่วยเหลือ 
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

ศิลปะ ฝึกทักษะทางศิลปะ ทั้งการขีดเขียน การวาด 
การใช้สีเพื่อส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์

ประสบการณ์และทักษะที่เด็กจะได้รับ

นิทาน

กิจกรรม

ฝึกทักษะ

การประเมินผล

เรื่อง : ครูผึ้ง  ภาพ : อะตอม  พี่หลี  พี่มัย  พี่แป้ง  พี่กอล์ฟ  พี่นุ่น / 
นิทานเสริมทักษะ / 8.5 x 10.5 นิ้ว / 32 หน้า   

ราคา : ชุดละ 200 บาท (จากราคาปกติ 245 บาท)
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“สระประสม” (สระเอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว)

o ป่ีเซียะของอาเส่ีย (สระเอียะ เอีย)      
................................................................

o อร่อยเหลือเช่ือ (สระเอือะ เอือ)
................................................................

o เท่ียวท่ัวไทย (สระอัวะ อัว)

ชุด สระประสม มี 3 เรื่อง

เล่มเล็ก  9786162277092 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162277108 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162277139 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162277146 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162277115 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162277122 / 185 บาท

“สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป” (สระอะลดรูป สระเอะเปลี่ยนรูป  

  สระแอะเปลี่ยนรูป  สระโอะลดรูป  สระเออลดรูป  สระเออเปล่ียนรูป  สระอัวลดรูป)

o ชาลีปวดฟัน (สระอะลดรูป)      
.................................................................................

o เที่ยวเกาะเกร็ด (สระเอะเปล่ียนรูป)
.................................................................................

o น้าโบพาเที่ยว     (สระแอะเปล่ียนรูป) 
.................................................................................

o ของดีเมืองเพชร (สระโอะลดรูป)
.................................................................................

o หุ่นเชิด (สระเออลดรูป เปลี่ยนรูป)
.................................................................................

o สวนลุงรวย (สระอัวลดรูป)

ชุด สระลดรูป สระเปลี่ยนรูป  มี 6 เรื่อง

เล่มเล็ก  9786162277375 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162277382 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162277399 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162277405 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162277351 / 55 บาท
เล่มใหญ่ 9786162277368 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162277436 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162277443 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162277450 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162277467 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162277412 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162277429 / 185 บาท

ชุด สนุกอ่านทุกสระ 

ผู้สร้างสรรค์นิทาน : ขบวนการครูนก

ขบวนการครูนก ประกอบด้วยกลุ่มนักวิชาชีพจากหลากหลาย
สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ และ
บรรณารักษ์ จากหลากหลายวัย ซึ่งทำางานอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ 
ได้รับแรงบันดาลใจจากชุดหนังสือนิทานสอนอ่านภาษาอังกฤษที่สนุก
และอ่านง่าย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
เด็กๆ ได้อย่างรวดเร็ว ขบวนการครูนกจึงรวมตัวกัน เพื่อเขียนหนังสือ
นิทานสนุกๆ และมีระดับความง่ายเหมาะสำาหรับเด็กเริ่มหัดอ่านคำา
และประสมสระภาษาไทยด้วยตนเอง โดยตั้งใจว่า อยากเห็นเด็กไทย 
มีโอกาสเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการฝึกอ่านประสมคำา
ภาษาไทยไปพร้อมกัน

ดร. ศรินธร วิทยะสิรินันท์ (ครูนก)
- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปัจจุบันทำางานที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพ   
  ตำาแหน่ง Learning Support Teacher

สุทธิดา ธาดานิติ (ครูเติส)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปัจจุบันทำางานที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพ         
  ตำาแหน่ง Learning Support Teacher 

พรพิมล ชื่นจันทน์แดง (ครูติ๊ก)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วยระดับ Early Years โรงเรียนบางกอกพัฒนา

ปิยะวรรณ อู่กำาธร (ครูเน้)
- M.S. in Early Childhood Education Bloomsburg University 
  of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปัจจุบันเป็นครูภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนบางกอกพัฒนา

นิไพพรรณ เกิดสว่าง จงมีสุข (ครูปุ๊ก)
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปัจจุบันเป็นครูภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรียนบางกอกพัฒนา

 สาธิตา กิจเจริญธำารงค์ (ครูวารี)
-  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารประยุกต์ 
   (เกียรตินิยมอันดับ 1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(NIDA)

- ปัจจุบันเป็นหัวหน้าบรรณารักษ์ โรงเรียนบางกอกพัฒนา

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : ขบวนการครูนก 
ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล  ทรงวิทย์ สี่กิติกุล  

บุญญาดา จิตมะหิมา  นันทชัย สิลุจจยานนท์

เชษฐ์สุดา มีเงิน  กัณฐิกา บุญแสง  

เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก  ภาพตะวัน ใบเจริญ

ประเภท : นิทานภาพพร้อมกิจกรรม (ปกอ่อน)
เล่มเล็ก : 7.25 x 6.75 น้ิว ราคา : เล่มละ 45 - 55 บาท  
เล่มใหญ่ : 13 x 12 นิ้ว      ราคา : เล่มละ 165 -185 บาท
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

หนังสือนิทานท่ีจะช่วยให้ครูผู้สอนและเด็กๆ 
สนุกกับการเรียนการสอนภาษาไทย เหมาะสำาหรับ
เด็กวัยอนุบาลจนถึงวัยประถมต้น รวมทั้งเด็กที่ต้องการ
ฝึกอ่านประสมคำาทีละสระและตัวสะกดอย่างง่าย
จนแม่นยำา จัดทำารูปเล่มเป็น 2 ขนาด ได้แก่ 
Small Book สำาหรับเด็ก และ Big Book สำาหรับคุณครู 
เพื่อให้สามารถเรียนรู้เป็นกลุ่มพร้อมกันในชั้นเรียน 
หรือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทบทวนการอ่านที่บ้าน



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี เลิร์นน่ิง
/////////////////////////////////////////////////////////////////

102คุณครู
/////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี เลิร์นน่ิง
/////////////////////////////////////////////////////////////////

103คุณครู
/////////////////

เล่มเล็ก 9786162271137 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162274824 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162271540 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162271557 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162274404 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162275807 / 165 บาท

เล่มเล็ก 9786162271588 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162271595 / 165 บาท

เล่มเล็ก 9786162274688 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162275456 / 165 บาท

เล่มเล็ก 9786162274411 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162278426 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162271564 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162271571 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162273612 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162275449 / 165 บาท

เล่มเล็ก 9786162272240 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162274862 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162272226 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162277030 / 185 บาท

“สระแท้เสียงสั้น” 
(สระอะ อิ อึ อุ เอะ 

แอะ โอะ เอาะ เออะ)

ชุด สระแท้เสียงสั้น มี 10 เรื่อง

o แม่ครัวหัวป่า (สระอะ)
....................................................................
o หนูน้อยอิอิ (สระอิ)
....................................................................
o อึ อึ๊ อึ  (สระอึ) 
....................................................................
o คุณแม่จอมดุ (สระอุ)
....................................................................
o เด็กชายเป๊ะ (สระเอะ) 
....................................................................
o แพะและแกะ (สระแอะ)
....................................................................
o โอ๊ะ...อะไร (สระโอะ) 
....................................................................
o เกาะหรรษา (สระเอาะ)
....................................................................
o เจ้าหมาจอมเลอะ      (สระเออะ)
....................................................................
o อาแปะ (รวมสระ)

เล่มเล็ก  9786162274732 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162274763 / 185 บาท

เล่มเล็ก   9786162275678 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162275685 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162274756 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162274749 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162275531 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162275548 / 185 บาท

“ตัวสะกดตรงตามมาตรา” (แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย แม่เกอว)

1

3

5 7

2

4

6 8

ชุด ตัวสะกดตรงตามมาตรา มี 8 เรื่อง

o ยักษ ์ใหญ่กับยักษ์เล็ก  (แม่กก)     
................................................................................

o เสียงเพลงจากป่า  (แม่กง) 
................................................................................

o ไปเที่ยวเมืองตราด  (แม่กด) 
................................................................................

o จานบิน  (แม่กน)
................................................................................

o ขนมของอากู๋  (แม่กบ)
................................................................................

o ร้านยายหอม  (แม่กม)
................................................................................

o ข้าวต้มนายฮุย  (แม่เกย) 
................................................................................

o แอ่วเมืองแม่ลาว  (แม่เกอว)

เล่มเล็ก  9786162276774 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162276781 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162276811 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162276828 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162276798 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162276804 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162276835 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162276842 / 185 บาท

“สระที่มีเสียงพยัญชนะท้าย” (สระอำา เอา ไอ ใอ)

เล่มเล็ก  9786162272318 / 55 บาท
เล่มใหญ่ 9786162272349 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162273278 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162273285 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162272332 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162272325 / 185 บาท

เล่มเล็ก  9786162272561 / 55 บาท
เล่มใหญ่  9786162272578 / 185 บาท

1 32

4 5

เล่มเล็ก  9786162272356 / 55 บาท 
เล่มใหญ่  9786162272363 / 185 บาท

o เสือดำา (สระอำา)      
....................................................... 

o เด็กชายเปา   (สระเอา) 
.......................................................

o หนูไก่          (สระไอ)
.......................................................

o งานเลี้ยงบ้านใต้ (สระใอ)
.......................................................

o ไก่ เปา กับถ้ำาใหญ่   (รวมสระ)

ชุด สระที่มีเสียง

พยัญชนะท้าย มี 5 เรื่อง



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี เลิร์นน่ิง
/////////////////////////////////////////////////////////////////

104คุณครู
/////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี เลิร์นน่ิง
/////////////////////////////////////////////////////////////////

105คุณครู
/////////////////

ชุด สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียนสระ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ประเภท : สื่อเสริมการเรียนรู้บรรจุในกระเป๋าผ้าคุณภาพดี  ขนาด 16 x 12.5 x 5 นิ้ว  ราคา : ชุดละ 4,440 บาท  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

สร้างสรรค์ขึ้นตามหลักจิตวิทยาการอ่านพื้นฐานสอดคล้องกับ
พัฒนาการการอ่านของเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น
โดย “ขบวนการครูนก” ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย 
และสำานักพิมพ์ แฮปปี้ เลิร์นนิ่งช่วยให้เด็กเรียนรู้จาก
สระที่ออกเสียงง่ายที่สุดสู่สระที่ซับซ้อนขึ้นตามลำาดับ 
สร้างพัฒนาการทางภาษาที่สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาการอ่าน
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

1 ชุด ประกอบด้วย
- หนังสือนิทาน ชุด สนุกอ่านทุกสระ (เล่มเล็ก) 49 เล่ม
- บัตรภาพพยัญชนะ เก่ง ก-ฮ
- แผ่นภาพประสมสระ
- ลูกเต๋าประสมสระ
- “สนุกอ่าน สนุกเขียน สนุกเรียนสระ” คู่มือการใช้     
  หนังสือนิทานชุด สนุกอ่านทุกสระ พร้อม DVD 
     บันทึกงานอบรม โดย ขบวนการครูนก

รหัสสินค้า 1813201  
หมายเลขชุด  9786162279157

นิทานเล่มเล็ก 
49 เล่ม

o ไปเที่ยว         (สระอา)
............................................................
o ไปโรงเรียน      (สระอี)
............................................................
o มีนากับมานี    (สระอา อี) 
............................................................
o อากู๋             (สระอู) 
............................................................
o ไปกระบี่        (สระอา อี อู) 
............................................................
o จระเข้เกเร      (สระเอ) 
............................................................
o ที่งานวัด        (สระอา อี อู เอ) 
............................................................
o แม่จ๋าแม่        (สระแอ) 
............................................................
o ของเล่นของมีนา  (สระอา อี อู เอ แอ)
..............................................................
o เท่ียวสวนสัตว์   (สระโอ)
..............................................................
o ดูซี ดูซี  (สระอา อี อู เอ แอ โอ)
..............................................................
o กิ้งกือหัวดื้อ  (สระอือ)
..............................................................
o บ้านนาดี  (สระอา อี อู เอ แอ โอ  
 อือ)
..............................................................
o แม่มดน้อย  (สระออ)
..............................................................
o กาเอ๋ยกา  (สระอา อี อู เอ แอ โอ  
 อือ ออ)
..............................................................
o เด็กชายเต๋อ  (สระเออ)
..............................................................
o ชาลีหูอื้อ  (สระอา อี อู เอ แอ โอ  
 อือ ออ เออ)

“สระแท้เสียงยาว” (สระอา อี อู เอ แอ โอ อือ ออ เออ)   มี 17 เร่ือง

เล่มเล็ก 9786162272448 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162271144 / 165 บาท

เล่มเล็ก 9786162273605 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162272196 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162272455 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162272172 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162271922 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162278402 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162273940 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162272219 / 165 บาท

เล่มเล็ก 9786162272899 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162272202 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162274107 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162271120 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162274831 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162278419 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162274220 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162274121 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162272462 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162274855 / 165 บาท

เล่มเล็ก 9786162275487 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162274169 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162275289 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786167040752 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162271113 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162274725 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162275432 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162271151 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162272233 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162272479 / 165 บาท

เล่มเล็ก 9786162274848 / 55 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162274114 / 185 บาท

เล่มเล็ก 9786162274664 / 45 บาท 
เล่มใหญ่ 9786162274305 / 165 บาท



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

106คุณพ่อคุณแม่
//////////////////////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

107คุณพ่อคุณแม่
//////////////////////////////////

ชุด หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นปฐมวัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ อายุ 3+ , อายุ 4+ และ อายุ 5+ ซึ่งแต่ละระดับประกอบด้วย

แบบฝึกหัด 6 เล่ม และเกม Coding 4 เกม

หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นปฐมวัย

 

-  ครอบคลุม ครบครัน ทันสมัย 

ครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เด็กได้เรียนรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน 

-  ใช้ง่าย หลากหลาย สมวัย  

ออกแบบให้เหมาะกับเด็ก ส่วนการประเมินมีความหลากหลายและประเมินเนื้อหาได้ตรงจุด

-  เน้นกระบวนการคิด 

ท้าทายความคิดและความสามารถของเด็ก ทั้งความจำา ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการนำาไปใช้

-  แบบฝึกหัดมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก 

ตัวละครในเล่มพูดคุยกับเด็กก่อนลงมือทำา สร้างความรู้สึก อยากมีส่วนร่วม และความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง

-  แบบฝึกภาษาไทย ไม่ใช่แค่แบบคัดไทยทั่วไป 

แบบฝึกภาษาพาเพลิน ช่วยให้เด็กรู้จักคิด ฟัง เรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์ คำาเชื่อม การจับใจความ ครอบคลุมสมรรถนะทางภาษาที่เด็ก   
ควรจะได้รับ 

-  การจัดการชั้นเรียนจะง่ายขึ้น เมื่อพาเด็กๆ ทำาแบบฝึกหัด 

ในแต่ละหน่วยของแบบฝึกหัด จะมีหน้าขั้นหน่วย ที่เว้นช่องว่างให้ เด็กๆ ระบายสี ระหว่างที่รอเพื่อนเป็นตัวช่วยของครูในการจัดการ  
ชั้นเรียน 

-  เพิ่มคลังคำาศัพท์ด้วยบัตรคำาจากหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ  

บัตรคำาศัพท์พร้อมภาพประกอบ ครูสามารถหยิบมาใช้ประกอบการสอนได้

เรื่อง : ชุติภาดา อาจศิริ  ภัททิยา บัวศรี  วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช 
ภาพ : เมธานนท์ มานะรัตน์  เพชรลัดดา แจ้งกมล  อนุธิดา แตงแก้ว
หนังสือเสริมทักษะ / 8.25 x 11.7 นิ้ว / 32-36 หน้า / ราคาเล่มละ 45 บาท

ชุด หนังสือเสริมประสบการณ์

สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับจากหนังสือเสริมประสบการณ์

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
////////////////////////////////////////////////////////

อายุ 4+

อายุ 5+

อายุ 3+

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก     
EAN : 8858041004158  
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
EAN : 8858041004165
o ธรรมชาติรอบตัว     
EAN : 8858041004172 
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก    
EAN : 8858041004189 
o ภาษาพาเพลิน     
EAN : 8858041004196 
o คณิต วิทย์ คิดสนุก    

EAN : 8858041004202 

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก     
EAN : 8858041004219 
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
EAN : 8858041004226 
o ธรรมชาติิรอบตัว     
EAN : 8858041004233 
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก    
EAN : 8858041004240 
o ภาษาพาเพลิน     
EAN : 8858041004257 
o คณิต วิทย์ คิดสนุก    

EAN : 8858041004264 

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก     
EAN : 8858041004271 
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
EAN : 8858041004288 
o ธรรมชาติิรอบตัว     
EAN : 8858041004295 
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก    
EAN : 8858041004301 
o ภาษาพาเพลิน     
EAN : 8858041004318 
o คณิต วิทย์ คิดสนุก    

EAN : 8858041004325 

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
///////////////////////////////////////////////////////

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

• สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

• สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม

• สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว

• สาระที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

• ประสบการณ์สำาคัญ - ภาษาพาเพลิน

• ประสบการณ์สำาคัญ - คณิต วิทย์ คิดสนุก
• 

• เกม Coding 4 ชุด
เกมพัฒนาทักษะการคิดและการเชื่อมโยง



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

108คุณพ่อคุณแม่
//////////////////////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

109คุณพ่อคุณแม่
//////////////////////////////////

เขียน/เพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ  ดร.แพง ชินพงศ์  ภาพและแอนิเมช่ัน : ทีละเฟรม /  
ส่ือเสริมพัฒนาการ / 8.5 x 11.5 น้ิว / 48 หน้า  

เขียน/เพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ  ดร.แพง ชินพงศ์  ถ่ายทำา : พอใจสตูดิโอ   
แอนิเมชั่น : ทีละเฟรม  ขับร้อง (หลัก) : ชิดชนก มัญชุรัตน์  เรียบเรียงดนตรี : วัชรพล สายทิพย์ /  
สื่อเสริมพัฒนาการ / 8.5 x 11.5 นิ้ว / 40 หน้า 

เพลงพหุปัญญา

ดนตรีหรรษา  
พัฒนาการเรียนรู้ 3 แบบ

หนังสือปกแข็ง 
พร้อม DVD แอนิเมชั่น 
9789743123214
ราคา 490 บาท

15 บทเพลงสดใสเสริมสร้างความฉลาดทั้ง 9 ด้านให้เจ้าตัวเล็ก ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ ในรูปแบบ DVD การ์ตูนแอนิเมชั่นและคาราโอเกะ ที่เลือก
คำาสั่งเปิด-ปิดเนื้อร้องหรือเสียงร้องได้ และหนังสือที่รวบรวมเนื้อหา ทฤษฎีพหุปัญญา 
เนื้อเพลง พร้อมกิจกรรมต่อยอด ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ได้แก่  
ความฉลาดทางภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์และจินตภาพ ดนตรี  
การเคลื่อนไหวร่างกาย มนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเอง ธรรมชาติ และจิตวิญญาณ

โลกสีรุ้ง
หนังสือพร้อม CD
9789748821283 
ราคา 175 บาท

เด็กๆ จะได้รู้จักธรรมชาติรอบตัว ทั้งคน สัตว์ ตลอดจนปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
เป็นการเปิดโลกกว้างและพัฒนาสติปัญญาของเด็กๆ พร้อมทำากิจกรรมสร้างสรรค ์
ร่วมกับเพื่อนๆ อย่างเพลิดเพลิน

หนังสือปกแข็ง 
พร้อม DVD/CD
9786167293530
ราคา 490 บาท

เด็กแต่ละคนมีความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคนชอบมองด้วยตา  
บางคนชอบฟังด้วยหู และบางคนชอบขยับแข้งขาเคลื่อนไหวร่างกาย มาค้นพบ 
ความถนัดที่แตกต่างกันของเด็กตัวน้อย ที่จะช่วยค้นหาความสุขในการเรียนรู้ที่ 
เหมาะสมของเจ้าตัวเล็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ผ่าน 15 บทเพลงสดใส และกิจกรรมสร้างสรรค์ ในรูปแบบ DVD แอนิเมชั่นคาราโอเกะ 
และ CD เพลง

เขียน/เพลง :  ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ  ดร.แพง ชินพงศ์  ขับร้อง : ชิดชนก มัญชุรัตน์  วัชรพล สายทิพย์ / 
สื่อเสริมพัฒนาการ / 8.5 x 11.25 นิ้ว / 40 หน้า  

เขียน : นราภร (อาภรณ์) โชติกะมาส  ดนตรี : แคนด้ี มิวสิค เฮ้าส์  นันท์นภัส หาญตระกูล   
ขับร้อง : ปาริฉัตร เศวตเสรนี  สมนต์วรรณ ผลดี / ส่ือเสริมพัฒนาการ / 8.5 x 11.25 น้ิว / 44 หน้า  

ดนตรีเพิ่มวิตามินสมอง

เพลงสดใสวัยอนุบาล (ฉบับปรับปรุง)

หนังสือพร้อม CD
9786162279256
ราคา 195 บาท

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผ่าน 15 บทเพลงและกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะ EF 
(Executive Functions) ที่ช่วยควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำาให้ไปถึง 
เป้าหมายได้สำาเร็จ ทั้ง 9 ด้าน 

หนังสือพร้อม CD
9786162278624
ราคา 220 บาท

สนุกกับ 18 บทเพลงสร้างสรรค์จากคุณครูนรากร อดีตวิทยากรวิชาเพลงและกิจกรรม
เข้าจังหวะ ผู้ประพันธ์เพลงสำาหรับเด็กไว้มากกว่า 100 เพลง เนื้อหาน่ารัก สนุกสนาน 
เข้าถึงหัวใจเด็กวัยอนุบาล เรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน ทั้งเรื่องมารยาท ธรรมชาติรอบตัว  
ชีวิตสัตว์ และมิตรภาพ พร้อมกิจกรรมต่อยอดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู ้
ครบทุกด้าน

เขียน/เพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ ดร.แพง ชินพงศ์ / ส่ือเสริมพัฒนาการ / 8.25 x 11.25 น้ิว / 38 หน้า  โลกสีรุ้ง

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เขียน : หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา  ภาพ : วรฤทธิ์ พรเกิด / พัฒนาการเรียนรู้ / 8.125 x 9.25 นิ้ว / 80 หน้า เพลินคิดพลอยฝัน

ปกอ่อน 
9789748280813 
ราคา 165 บาท

สนุกกับคำาถามปลายเปิดให้เด็กได้หาคำาตอบด้วยตนเอง ส่งเสริมความฉลาด 
และความสามารถของเด็กๆ ให้กล้าคิด กล้าตอบ ซึ่งเป็นคำาตอบที่ไม่มีผิด - ถูก  
ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย

เขียน/เพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ  ดร.แพง ชินพงศ์ / สื่อเสริมพัฒนาการ / 8.25 x 11.25 นิ้ว  / 32 หน้า  

เขียน/เพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ  ดร.แพง ชินพงศ์  ขับร้อง (หลัก) : วิภาวี ศิริหวังสันติ  
เรียบเรียงดนตรี : วัชรพล สายทิพย์ / สื่อเสริมพัฒนาการ / 8.25 x 11.25 นิ้ว / 40 หน้า  

เขียน/เพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ  ดร.แพง ชินพงศ์  ขับร้อง (หลัก) : ชิดชนก มัญชุรัตน์  
เรียบเรียงดนตรี : วัชรพล สายทิพย์ / สื่อเสริมพัฒนาการ / 8.25 x 11.25 นิ้ว / 40 หน้า 

ค่านิยม 12 ประการ 

ร้องบรรเลงเพลงอาเซียน

ครื้นเครงกับบทเพลง 7Q

หนังสือพร้อม CD
9786162275272
ราคา 175 บาท

บ่มเพาะค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 12 ประการให้เด็กไทยตั้งแต่วัยอนุบาล 
ด้วยบทเพลงสดใส พร้อมกิจกรรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สนุกร่วมกันได้ทั้งที่บ้าน
และโรงเรียน ผ่าน 12 บทเพลงสร้างสรรค์

หนังสือพร้อม CD
9786167040318
ราคา 195 บาท

มาร่วมร้องบรรเลงเพลงอาเซียน ที่จะช่วยให้เด็กไทยได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ 
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เช่น ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ดอกไม้
ประจำาชาติ เรียนรู้ความเหมือนและความต่างของกันและกัน ผ่าน 15 บทเพลง
ครื้นเครงสดใส พร้อมกิจกรรมต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถสนุกร่วมกัน 
ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน

หนังสือพร้อม CD
9786167293653
ราคา 175 บาท

เปิดโลกจินตนาการ ครื้นเครงไปกับดนตรีอาหารสมองของเจ้าตัวเล็ก พร้อมต่อยอด 
กิจกรรมสนุกๆ ช่วยเสริมสร้างความฉลาดรอบด้าน ได้แก่ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ พลานามัย การแก้ปัญหา และโภชนาการ (IQ, EQ, MQ, 
CQ, PQ, AQ และ NQ)  

เขียน/เพลง : ดร.แพง ชินพงศ์  คำานิยม : พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล / สื่อเสริมพัฒนาการ / 8.25 x 11.25 น้ิว / 56 หน้า ดนตรีเพิ่มพลังสมอง

หนังสือพร้อม CD
9789749968000
ราคา 175 บาท

สนุกสนานกับจังหวะดนตรีและซึมซาบความไพเราะของ 15 บทเพลงบรรเลงที่ช่วย
พัฒนาสมอง ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการฟัง และผ่อนคลายจิตใจ พร้อมสนุกกับ
การเล่นบทบาทสมมติและกิจกรรมเสริมทักษะท้ายเล่ม



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

110คุณพ่อคุณแม่
//////////////////////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

111คุณพ่อคุณแม่
//////////////////////////////////

รายการหนังสือเด็กที่มีเนื้อหาส่งเสริมทักษะสมอง
EF (Executive Functions)

EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำาเร็จ 

 (Focus/Attention)

 (Initiating)
(Working Memory)

(Goal - Directed Persistence)

(Planning & Organizing)
(Emotional Control)

 (Self - Monitoring) 

(Inhibitory Control)  (Shift/ 
Cognitive Flexibility)

EF

คือ กระบวนการของสมองส่วนหน้าที่มนุษย์ใช้ ในการคิด รู้สึก และกำาหนดการกระทำา ซึ่งหากได้รับการฝึกฝน จะพัฒนาเป็นทักษะสมอง  
ทำาให้ “คิดเป็น ทำาเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำาคัญต่อการเรียน  
การทำางาน การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คนโดยรอบ

ปกอ่อน 9786162272820 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162275005 
ราคา 175 บาท
Big Book 9786162278549 
ราคา 550 บาท

- การควบคุมอารมณ์
-  การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
-  การตรวจสอบ ติดตาม  
 และประเมินตนเอง

ปกอ่อน 9786162273629 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162273636 
ราคา 175 บาท

-  การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
-  ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
-  การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง

ปกอ่อน 9786162274022 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274794 
ราคา 175 บาท

- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง
- ความสามารถในการริเริ่มและ 
 ลงมือทำาตามที่คิด

ปกอ่อน 9786167040981 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786167040905 
ราคา 175 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786162272530 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162272547 ราคา 175 บาท

- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง
- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา 
 ตามที่คิด
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786164670594 ราคา 95 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การควบคุมอารมณ์
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง
- ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำา 
 ตามที่คิด
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786162275951 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786164672574 ราคา 195 บาท

- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา 
 ตามที่คิด
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง

ปกอ่อน 9786162276316 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162276323 ราคา 175 บาท

- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การควบคุมอารมณ์

ปกอ่อน 9786167508559 ราคา 85 บาท

- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การควบคุมอารมณ์
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง
- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา 
 ตามที่คิด

ปกอ่อน 9786162274152 ราคา 95 บาท

- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง
- ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำา 
 ตามที่คิด
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด

ปกอ่อน 9786162274312 ราคา 95 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ

ปกอ่อน 9786162273711 ราคา 95 บาท

- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด

ปกอ่อน 9786164671287 ราคา 95 บาท

- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย 
- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา 
 ตามที่คิด    
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด 
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง 

ปกอ่อน 9786117026133 ราคา 95 บาท

- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ 
- การควบคุมอารมณ์ 
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด 
- การวางแผนและการจัดระบบดำาเนินการ 
- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง 

ปกอ่อน 9786164671232 ราคา 125 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด

ปกอ่อน 9786162273421 ราคา 95 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
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ปกอ่อน 9786167026909 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786167026916 ราคา 195 บาท

- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ
- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน

ปกอ่อน 9786162275609 ราคา 95 บาท

- ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำา 
 ตามที่คิด 
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด 
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย 

ปกอ่อน 9786167040899 ราคา 95 บาท

- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา 
 ตามที่คิด
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786162271731 ราคา 95 บาท

- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786162274718 ราคา 85 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
ปกอ่อน 9786167508597 ราคา 85 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ
- การควบคุมอารมณ์
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786164672048 ราคา 95 บาท

- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา 
 ตามที่คิด
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด

ปกอ่อน 9786169033073 ราคา 115 บาท

- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา 
 ตามที่คิด
- การควบคุมอารมณ์

ปกอ่อน 9786162273384 ราคา 115 บาท

- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง 
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด   

ปกอ่อน 9786162273391 ราคา 115 บาท

- ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำา 
 ตามที่คิด 
- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- การวางแผนและการจัดระบบดำาเนินการ 

ปกอ่อน 9786162271069 ราคา 95 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน 
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ 
-  การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินตนเอง
- ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำาตามที่คิด  
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ   
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย 

ร�ยก�รหนังสอืแนะนำ�จ�ก น�ยแพทย์ประเสรฐิ ผลติผลก�รพมิพ์

ปกอ่อน 9786162279003 
ราคา 115 บาท

ปกอ่อน 9786162279485 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786162279478 
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786162279584 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786162279577 
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786162279546 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786162279539 
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786162279508 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786162279461 
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786162279614 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786162279607 
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786162279034 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162279041 
ราคา 195 บาท

ปกอ่อน 9786162279072 
ราคา 105 บาท
ปกแข็ง 9786162279089 
ราคา 215 บาท

ปกอ่อน 9786162279096 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786162279102 
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786162279058 
ราคา 115 บาท
ปกแข็ง 9786162279065 
ราคา 235 บาท

ปกอ่อน 9786162279119 
ราคา 105 บาท
ปกแข็ง 9786162279126 
ราคา 215 บาท

ปกอ่อน 9786162279010 
ราคา 105 บาท
ปกแข็ง 9786162279027 
ราคา 215 บาท

ปกอ่อน 9786162277979 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162276422 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162276569 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162271069 
ราคา 95 บาท

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกอ่อน 9786167026909 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786167026916 
ราคา 195 บาท

ปกอ่อน 9786164671232 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786162279225 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162279232 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162277764 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162277771 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162273421 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786164672130 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786162274718 
ราคา 85 บาท

กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164672178 
ราคา 295 บาท

ปกอ่อน 9786164670785 
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 9786164670792 
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786164670846 
ราคา 135 บาท
ปกแข็ง 9786164670853 
ราคา 275 บาท

ปกอ่อน 9786164670884  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 9786164670891  
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786164670907  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 9786164670914  
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786164670921
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786164670938  
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786164670808  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 9786164670815  
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786164670990 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164671003 
ราคา 235 บาท

ปกอ่อน 9786164671836 
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 9786164671843 
ราคา 245 บาท

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ปกอ่อน 9786162279898 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786162279911
ราคา 250 บาท

ปกอ่อน 9786164672420 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786164672413 
ราคา 245 บาท

ใฝ่หาความรู้

หมั่นศึกษาเล่าเรียน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กตัญญูต่อพ่อแม่
ผู้ปกครอง

ครูบาอาจารย์

ปกแข็ง 9786167026930 
ราคา 160 บาท

ปกอ่อน 9786162273216 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786167026862 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162273193 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162273209 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162273520
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162275555 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 
9786167508443 
ราคา 85 บาท
ปกแข็ง 
9786167508436 
ราคา 160 บาท

ปกอ่อน 
9786162273513 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 
9786164670167 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 
9786162273377 
ราคา 115 บาท

ร�ยก�รหนังสอืเด็กที่ส่งเสรมิก�รเรียนรู้ ค่�นยิม 12 ประก�ร

มีความรักชาติ 

ศาสนา

พระมหากษัตริย์

ซ่ึงเป็นสถาบันหลัก  

ของชาติในปัจจุบัน

ซื่อสัตย์

เสียสละ อดทน 

มีอุดมการณ์ใน

สิ่งที่ดีงามเพื่อ

ส่วนรวม

ปกอ่อน 
9786164670907  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164670914  
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786162276132    
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162276149     
ราคา 175 บาท
Big Book 9786162276941  
ราคา 550 บาท

ปกอ่อน 9786162276125 
ราคา 135 บาท
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รักษาวัฒนธรรมไทยและประเพณีไทยอันงดงาม

มีศีลธรรม 

รักษาความสัตย์ 

หวังดีต่อผู้อื่น

เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

ปกอ่อน 9786164671713 
ราคา 115 บาท
ปกแข็ง 9786164671720 
ราคา 225 บาท

ปกอ่อน 9786164671652 
ราคา 115 บาท 
ปกแข็ง 9786164671669 
ราคา 225 บาท

ปกอ่อน 9786162272028 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162272035 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786167508535 
ราคา 85 บาท
Big Book 9786162278617
ราคา 550 บาท

ปกอ่อน 9786162273353 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162273735 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162273742 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162272837 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274695 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786164670839  
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786164670822  
ราคา 195 บาท

ปกแข็ง 9786162275494 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162273186 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162273391 
ราคา 115 บาท

ปกอ่อน 9786164672130 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786162271717 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786167026282 
ราคา 90 บาท

ปกอ่อน 9786164671287 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162273438 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786167026428 
ราคา 85 บาท
ปกแข็ง 9786167026435 
ราคา 195 บาท

ปกอ่อน 9786162271977 
ราคา 95 บาท

Big Book 9789749529614
ราคา 550 บาท

ปกอ่อน 9786167040981 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786167040905 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786167508597 
ราคา 85 บาท

ปกอ่อน 9786162270192 
ราคา 85 บาท

ปกอ่อน 9786167026886 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786167026893 
ราคา 175 บาท

มีสติ รู้ตัว รู้คิดรู้ทำา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย 
ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่

ปกอ่อน 9786162272820 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162275005 
ราคา 175 บาท
Big Book 9786162278549
ราคา 550 บาท

ปกอ่อน 9786162273629 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162273636 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162271946 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786164672581 
ราคา 195 บาท

ปกอ่อน 9786162273346 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786164672604
ราคา 195 บาท

ปกอ่อน 9786164670594 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786167026909 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786167026916 
ราคา 195 บาท

เข้าใจเรียนรู้
การเป็นประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุขอย่างถูกต้อง
ปกอ่อน 9786162272592 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786167508511 
ราคา 85 บาท
Big Book 9786162278600
ราคา 550 บาท

ปกอ่อน 9786162277641 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162277634 
ราคา 175 บาท



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

118คุณพ่อคุณแม่
//////////////////////////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

119คุณพ่อคุณแม่
//////////////////////////////////

รู้จักดำารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำาเป็น

มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ ก็จ่ายแจกจำาหน่าย และขยายกิจการ เม่ือมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

ปกอ่อน 9786162273384 
ราคา 115 บาท

ปกอ่อน 9786162271069 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162272080 
ราคา 95 บาท 
ปกแข็ง 9786162275340
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162272073 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162275258 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162273827 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162273834 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162271960 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162271953 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162272530 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162272547 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786162273032 
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162273049 
ราคา 175 บาท

ปกอ่อน 9786164671232 
ราคา 125 บาท

มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ
ไม่ยอมแพ้ต่ออำานาจฝ่ายต่ำาหรือกิเลส 

มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา     

ปกอ่อน 9786162273711 
ราคา 95 บาท

ปกแข็ง 9786162274046
ราคา 175 บาท

         คำานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตน

ปกอ่อน 
9786117026133  
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 
9786167040899 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 
9786162271731
ราคา 95 บาท

โอนเงิน เข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำากัด

    ทางธนาคาร           ATM          INTERNET BANKING         MOBILE BANKING

ธนาคารกรุงเทพ สาขาวงศ์สว่าง    เลขที่  194-0-57494-8

ธนาคารกสิกรไทย สาขาวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์   เลขที่  039-2-47666-0

ธนาคารกรุงไทย สาขาพันธ์ุทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน   เลขที่  141-1-39375-9

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนงามวงศ์วาน    เลขที่  312-1-18994-7

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง   เลขที่  029-4-39347-7

ธนาคารทหารไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี  เลขที่  236-2-08125-5

(พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน การชำาระเงินจึงจะสมบูรณ์)

ไปรษณีย ์ 1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  
โทรสาร 0-2575-2559 ต่อ 349    
E-mail: cs@planforkids.com 

ลงชื่อ ............................................................. ผู้สั่งซื้อ 

 ( ................................................................................. )

วัน/เดือน/ปี ................................................................

สั่งซื้อสนิค้�
ท่านสามารถซื้อสินค้าผ่านทางร้านหนังสือทั่วไป หรือ www.planforkids.com

สั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

หน่วยลูกค้าสัมพันธ์  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำากัด

โทรศัพท์ 0-2575-2559  ต่อ  204 คุณจารุศักดิ์ 300 คุณดวงพร   

 345 คุณนิติวัฒน์ 346 คุณศศิภรณ์   

วธิีก�รชำ�ระเงนิ

กรุณ�ส่งใบส่ังซ้ือท�ง




