


รูจ้กัรูใ้จ แปลน
 ฟอร์ คิดส์

นิทานช่วยเติมเต็มความสุขในวัยเยาว์ 

เป็นสื่อสานสายใยรักภายในครอบครัว 

ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

กระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

อันเป็นพื้นฐานสำาคัญของการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

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 แอปพลิเคชัน 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 แฮปปี้คิดส์ 
  สำานักพิมพ์ เฮลโลคิดส์ 

29  หนังสือสำาหรับเด็กวัย 4 ปีขึ้นไป

  สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์ 
  สำานักพิมพ์ เฮลโลคิดส์
  สำานักพิมพ์ สานอักษร 
  สำานักพิมพ์ รีดดิ้งปาร์ตี้
 

 100 หนังสือสำาหรับเด็กวัย 7 ปีขึ้นไป

  สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์
  

 102 นิทานบูรณาการและภาษาไทย

  สำานักพิมพ์ แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง 
  

 ดนตรี
  
  สำานักพิมพ์ แฮปปี้ แฟมิลี่
 
  
  รายการหนังสือเด็กท่ีมีเน้ือหาส่งเสริมทักษะสมอง EF 
   

  รายการหนังสือแนะนำาจากนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
  

  รายการหนังสือเด็กเสริมประสบการณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย

  ตามงบเรียนฟรี  

  

  ช่องทางการชำาระเงิน

สารบัญ
PLAN FOR KIDS
แปลน ฟอร์ คิดส์

104

106
 108
 110

 112

กุ๋งกิ๋ง HAPPY WORLD
เปิดโลกความสนุกผ่านนิทานและดนตรี

กับกุ๋งกิ๋ง พร้อมชวนไปทำากิจกรรม

มากมายในช่องกุ๋งกิ๋งแฮปปี้เวิลด์

ทางยูทูปและไลน์ทีวี
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แรกเกิด - 3 ปี หนังสือภาพเสริมพัฒนาการ นิทานภาพ4-6 ปี  
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นิทานภาพ4-6 ปี  นิทานภาพ4-6 ปี  

บอร์ดเกม4-6 ปี  Coming
soon

Coming soon  Coming soon  Coming soon  



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

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

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

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

ภาพ : แดลฟีน เรอนง / 1 ชุด มี 2 เล่ม / หนังสือเสียง /  
7.5 x 6 นิ้ว / 12 หน้า (รวมปก)ชุด SOUND BOOK เพลงเอกของคีตกวีโลก

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

• กดปุ่มที่หน้าหนังสือเพื่อฟังแต่ละบทเพลง  
• รู้จักนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิกคนสำาคัญของโลก

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : พี่พิงค์ / 1 ชุด มี 2 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)

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

โมสาร์ท
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164672659
ราคา 490 บาท

เพลิดเพลินกับ 5 บทเพลงอันแสนไพเราะของโมสาร์ท ที่บรรเลงโดย                                                                                   
เครื่องดนตรีหลากหลายชนิด ทั้งฟลูต ไวโอลิน คลาริเน็ต เชลโล            
และการบรรเลงประสานทุกเครื่องดนตรีเข้าด้วยกัน ผ่านภาพประกอบน่ารัก 
พร้อมประวัติ ของโมสาร์ทท้ายเล่ม

เบโทเฟน
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164672666
ราคา 490 บาท

เพลิดเพลินกับ 5 บทเพลงอันโด่งดังของเบโทเฟน ผ่านภาพประกอบน่ารัก     
พร้อมประวัติของเบโทเฟนท้ายเล่ม

เรื่อง : นาตาชา โกโด  ภาพ : มาร์ตา ซอร์เต  แปล : น้านกฮูก  / 
นิทานภาพ พร้อมของเล่นไม้ / 5.5 x 5.5 นิ้ว / 24 หน้า (รวมปก)  

เรื่อง : นาตาชา โกโด  ภาพ : สเตฟานี บาร์ดี  แปล : น้านกฮูก  / 
นิทานภาพ พร้อมของเล่นไม้ / 5.5 x 5.5 นิ้ว / 24 หน้า (รวมปก)  

วันแสนวุ่นในฟาร์มหรรษา

วันแสนวุ่นของนักดับเพลิง

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164672918
ราคา 590 บาท

ในหน่ึงวัน ชาวนาและลูกๆ มีงานท่ีต้องทำาเยอะแยะเลยล่ะ  
ขณะท่ีเขากำาลังให้อาหารสัตว์ในฟาร์ม ก็พบว่าลูกเป็ดท่ีเพ่ิง                                                                       
ฟักเป็นตัวหายไป ชาวนาออกตามหาลูกเป็ดตามท่ีต่างๆ         
ในฟาร์ม พร้อมกับดูแลความเรียบร้อยภายในฟาร์มไปด้วย 
สุดท้ายแล้วพวกเขาจะเจอลูกเป็ดไหมนะ

• สนุกกับการเล่นรถของเล่นไม้

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164672925
ราคา 590 บาท

หนึ่งวันของกัปตันทอมและทีมนักดับเพลิงของเขา                         
วุ่นวายไม่น้อยเลยล่ะ เมื่อเสียงวิทยุแจ้งเหตุดังขึ้น                                                               
เขาต้องรีบไปช่วยเหลือทันที มีทั้งเหตุไฟไหม้ ย้ายรังต่อ 
ช่วยคุณกระต่ายที่ตกน้ำา ปฐมพยาบาลนักบาสเก็ตบอล 
และช่วยแมวที่ติดอยู่บนต้นไม้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไร   
กัปตันทอมและทีมก็พร้อมช่วยเหลือทุกคนเสมอ

• สนุกกับการเล่นรถของเล่นไม้

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

กระดาษแข็งทุกแผ่น 
9786164671591 
ราคา 590 บาท

สนุกกับบัตรภาพตัวต่อสีสันสดใสและแก๊งไดโนป่วนขวัญใจเด็กๆ พร้อมพัฒนา     
ทักษะการสังเกต ทักษะการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ และเสริมสร้างความอดทน

• ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา

• ความยากง่ายหลายระดับ ต่างกันไปตามจำานวนชิ้น

• ข้อมูลเกี่ยวกับไดโนเสาร์

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

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

• รู้จักบทเพลงคลาสสิกผ่านภาพประกอบน่ารัก
• ท้ายเล่มมีประวัติของนักประพันธ์ดนตรีคลาสสิก

• กดเพื่อฟังเสียงดนตรี• กดเพื่อฟังเสียงดนตรี

ด้านหน้าด้านหน้า ด้านหลังด้านหลัง

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

Bookstart

Bookstart

สพฐ.

สพฐ.



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

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

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

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

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162277986 
ราคา 175 บาท

สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ชนิดต่างๆ สี จำานวนนับ ตัวเลข รวมถึง 
คำาศัพท์ง่ายๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เด็กๆ สามารถพลิกเปิด 
เพื่อเล่นจับคู่ภาพได้อย่างสนุกสนาน 

• ทักษะคณิตศาสตร์ (จำานวน ตัวเลข)  

• คำาศัพท์ภาษาอังกฤษ 

• สี

• การจับคู ่

• 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
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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

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

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  

กระดาษแข็งท้ังเล่ม 
9786162276972
ราคา 165 บาท

รู้จักรูปร่างเรขาคณิต ผ่านหนังสือภาพท่ีเจาะช่อง 
เป็นรูปต่างๆ ไว้ กระตุ้นการสังเกต                   
ชวนให้คาดเดาเรื่องราวในหน้าถัดไป

• รูปร่าง

• จินตนาการ

• การสังเกต

• ธรรมชาติรอบตัว

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

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

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



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

12แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

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

13แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

• พัฒนาทักษะทางภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)
• พัฒนาทักษะการสังเกตและการจดจำา
• ขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมตัดมุมมน

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ

• ขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมตัดมุมมน
• เสียงอ่านโดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์

คำา : สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล กัณฐิกา สุทธิอาจ / 
บัตรภาพ / ขนาดบัตรภาพ 6 x 8 นิ้ว / 32 - 45 แผ่นบัตรภาพ JUMBO (ไทย อังกฤษ จีน)

พยัญชนะ ก - ฮ
กล่องเหล็ก 
9786164674301 
ราคา 450 บาท

เพ่ิมคลังคำาศัพท์ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน                                                     
ด้วยบัตรภาพขนาดใหญ่พิเศษ                           
พร้อมคำาศัพท์น่ารู้กว่า 130 คำา

คำากริยา
กล่องเหล็ก 
9786164674295 
ราคา 350 บาท

เพ่ิมคลังคำาศัพท์เก่ียวกับคำากริยา 3 ภาษา ไทย อังกฤษ                                                           
จีน ด้วยบัตรภาพขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมตัวอย่าง                                                           
ประโยคท่ีมีคำากริยาเหล่าน้ันประกอบอยู่                       
รวมกว่า 30 ประโยค

สัตว์เพื่อนรัก
กล่องเหล็ก 
9786164674318 
ราคา 350 บาท

เพิ่มคลังคำาศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ 
จีน ด้วยบัตรภาพขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมสนุกกับ 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์กว่า 30 ชนิด

พยัญชนะ A - Z 
กล่องเหล็ก 
9786164673908 
ราคา 320 บาท

ชวนเด็กๆ มาสนุกกับพยัญชนะ A - Z ผ่านบัตรภาพ
ขนาดใหญ่พิเศษ แข็งแรงทนทาน ตัดมุมมนปลอดภัย
สำาหรับหนูน้อย พร้อมเรียนรู้คำาศัพท์จากพยัญชนะ    
A - Z ผ่านภาพประกอบน่ารัก จดจำาง่าย

Colours and 
Shapes 
สีและรูปร่าง
กล่องเหล็ก 
9786164673892 
ราคา 320 บาท

ชวนเด็กๆ มาสนุกกับสีและรูปร่างผ่านบัตรภาพ
ขนาดใหญ่พิเศษ แข็งแรงทนทาน ตัดมุมมนปลอดภัย
สำาหรับหนูน้อย พร้อมรู้คำาศัพท์ผ่านภาพประกอบ  
น่ารัก จดจำาง่าย และสนุกกับการนำารูปร่างต่างๆ มา
ต่อเป็นรูปภาพ

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

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

คำา : สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / บัตรภาพ / 
ขนาดบัตรภาพ 6 x 8 นิ้ว / 32 แผ่น

บัตรภาพ JUMBO 
(ไทย อังกฤษ จีน)
• พัฒนาทักษะทางภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)
• พัฒนาทักษะการสังเกตและการจดจำา
• กระตุ้นการทำางานสมอง

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

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



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

14แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

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

15แรกเกิด-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

ชุด ต้นกล้าเรียนรู้ 
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.

ต้นกล้าชอบกินผัก 
ปกอ่อน 
9786164674547
ราคา 95 บาท

ต้นกล้าแต่งตัว
ปกอ่อน 
9786164674974
ราคา 95 บาท

 

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : กัณฐิกา สุทธิอาจ / 1 ชุด มี 2 เล่ม / นิทานภาพคำาคล้องจอง / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้าชุด ต้นกล้าโตแล้วนะ

• เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
• พัฒนาทักษะชีวิต 

ปกอ่อน 
8858041004684 
ราคา 175 บาท

สนุกกับการระบายสีรูปภาพสุดน่ารักของสองพี่น้อง กุ๋งกิ๋งและต้นกล้า                                                                           
ที่มาพร้อมสติกเกอร์มากกว่า 60 ชิ้น พร้อมเจาะช่องสำาหรับหิ้ว          
สามารถพกพาไปสนุกได้ทุกที่    

• เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• เข้าเล่มแบบพิเศษ สามารถฉีกกระดาษออกจากตัวเล่มได้

• สติกเกอร์มากกว่า 60 ชิ้น

ปกอ่อน 
8858041004684 
ราคา 175 บาท

สนุกกับการระบายสีรูปภาพสุดน่ารักของแก๊งไดโนป่วน                   
ที่มาพร้อมสติกเกอร์มากกว่า 60 ชิ้น พร้อมเจาะช่องสำาหรับหิ้ว       
สามารถพกพาไปสนุกได้ทุกที่ 

• เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• เข้าเล่มแบบพิเศษ สามารถฉีกกระดาษออกจากตัวเล่มได้

• สติกเกอร์มากกว่า 60 ชิ้น

คำาและภาพ : แฮปปี้คิดส์ / สมุดภาพระบายสี / 14 x 11 นิ้ว / 24 หน้า  

คำาและภาพ : แฮปปี้คิดส์ / สมุดภาพระบายสี / 14 x 11 นิ้ว / 24 หน้า

กุ๋งก๋ิง ต้นกล้า มาระบายสีกันเถอะ

มาระบายสีกับไดโนน้อยกันเถอะ

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

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

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

วันนี้ต้นกล้าจะลองกินผักดูล่ะ ไม่ว่าจะแกงจืดตำาลึง ไข่ดาวพริกหวาน ผัดผักบุ้ง        
ไข่ตุ๋น บรอกโคลี หรือบวบผัดไข่ เมนูไหนๆ ก็อร่อยถูกใจต้นกล้าทั้งนั้น 

ต้นกล้าชอบกินผักจังเลย

วันนี้ต้นกล้าจะลองหัดใส่เสื้อผ้าเองดูล่ะ เริ่มจากหยิบชุดโปรดมา ใส่ขาทีละข้างลงใน                                                                                             
ชุดชั้นใน สวมเสื้อจากหัว เริ่มนุ่งกางเกงจากขาข้างซ้าย และตามด้วยขาข้างขวา                                                                                           
ต้นกล้าทำาเองได้ไม่ยากเลย แถมยังมีพี่กุ๋งกิ๋งคอยให้กำาลังใจอีกด้วย                         
ต้นกล้าเเต่งตัวเองเป็นแล้วนะ



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

16แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

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

17แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : กัณฐิกา สุทธิอาจ / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพคำาคล้องจอง / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า ชุด วันสนุกของต้นกล้า

• รู้จักและสนุกกับสิ่งต่างๆ รอบตัว
• เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวในชีวิตประจำาวัน 

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)

ต้นกล้าพาเที่ยว 
ปกอ่อน 9786164673564 ราคา 95 บาท

ในวันแสนสนุก ต้นกล้าอยากพาทุกคน 
ไปเที่ยวด้วยกัน ไหนๆ ใครอยากไป
เที่ยวบ้าง ขึ้นรถเลยจ้ะ ต้นกล้าจะพา
ไปเที่ยวเอง

ต้นกล้าช่วยงานบ้าน 
ปกอ่อน 9786164673588 ราคา 95 บาท

แม่จ๋าๆ ทำางานบ้านเหนื่อยไหม ต้นกล้า                                                   
อยากช่วย ขอทำางานบ้านด้วยนะจ๊ะ    
ต้นกล้าช่วยแม่ทำางานบ้านท้ังวันสนุกจังเลย

ต้นกล้าออกกำาลังกาย
ปกอ่อน 9786164673595 ราคา 95 บาท

ต้นกล้าชอบออกกำาลังกาย ต้นกล้า
ทำาท่าออกกำาลังกายตามคุณย่า คุณปู่ 
พี่กุ๋งกิ๋ง คุณแม่ และคุณพ่อ การออก
กำาลังกาย ทั้งสนุกและทำาให้ร่างกาย
แข็งแรง มาออกกำาลังกายกับต้นกล้า
กันเถอะ

ต้นกล้าไปตลาด
ปกอ่อน 9786164673601 ราคา 95 บาท

พ่อกับแม่พากุ๋งกิ๋งกับต้นกล้าไปตลาด    
ที่ตลาดมีร้านค้ามากมาย ขายทั้งของกิน
และของใช้ พ่อกับแม่เลือกซื้ออาหาร 
ส่วนกุ๋งกิ๋งกับต้นกล้าเลือกซื้อขนม        
ไปตลาดกับพี่กุ๋งกิ๋งสนุกจังเลย

ไดโนน้อยมาแล้วจ้า
หนังสือเล่นน้ำา 9786164672628 
ราคา 220 บาท

บึ้กซ่ามาแล้วจ้า ติ๊ดตี่หม่ำาใบเฟิร์น       
ปุ๊บป๊ับอารมณ์ด๊ีดี จ๊ีดจ๊าดอยากกินแมลงปอ  
แล้วหนุงหนิงกับเป๋อเหลอจะทำาอะไรอยู่นะ                                              
ชวนเด็กๆ มาอาบน้ำาอย่างมีความสุข                                                
กับหนังสือที่จะทำาให้การอาบน้ำา            
เป็นเรื่องน่าสนุก

ไดโนน้อยชวนสนุก 
หนังสือเล่นน้ำา 9786164672635
ราคา 220 บาท

น้ิงหน่องขี่รถ แจ๋วแหววดมดอกไม้                                                         
โป๊งเหน่งตีกลอง โต๋เต๋เล่นน้ำาฝน แล้วก๊อบแก๊บ                                                                                        
กับเปิ๊บป๊าบจะเล่นสนุกอะไรอยู่นะ         
ชวนเด็กๆ มาอาบน้ำาอย่างมีความสุขกับหนังสือ 
ที่จะทำาให้การอาบน้ำาเป็นเรื่องน่าสนุก

ฟาร์มแสนสนุก
หนังสือเล่นน้ำา 9786164673199
ราคา 220 บาท

เป็ดเดินเตาะแตะ หมูอ้วนพุงกลม        
แกะขนหนาฟู หมาน้อยจอมซน                                           
แล้วในฟาร์ม  จะมีสัตว์อะไรอีกบ้างนะ                                               
ชวนเด็กๆ มาอาบน้ำาอย่างมีความสุข                                                    
กับหนังสือ ที่จะทำาให้การอาบน้ำา             
เป็นเรื่องน่าสนุก

ทะเลหรรษา
หนังสือเล่นน้ำา 9786164673205
ราคา 220 บาท

ปลาฉลามยิ้มแฉ่ง ปลากระเบนหางยาว    
เต่าทะเลใจดี แล้วในทะเลจะมีสัตว์อะไรอีกนะ                                                                                       
ชวนเด็กๆ มาอาบน้ำาอย่างมีความสุขกับหนังสือ 
ที่จะทำาให้การอาบน้ำาเป็นเรื่องน่าสนุก

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

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

คำา : น้านกฮูก / ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 1 ชุด มี 4 เล่ม / 
หนังสือเล่นน้ำา / 6 x 6 นิ้ว / 8 หน้า (รวมปก) ชุด เปียกน้ำ ปุ๊บ สีสวยป๊ับ

• หนังสือซ่อนสีที่เปียกน้ำาปุ๊บก็มีสีสวยปั๊บ 
• ใช้สี non-toxic ปลอดภัยสำาหรับเด็ก
• ทำาความสะอาดง่าย

• การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
• จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

แห้ง เปียก
แห้ง เปียก

ต้นกล้าเล่นกับพี่
ปกอ่อน 9786164673502
ราคา 95 บาท

Bookstartสพฐ.

ต้นกล้าอยากเล่นกับพี่กุ๋งกิ๋ง พี่กุ๋งกิ๋งใจดีเล่นกับต้นกล้าหลายอย่าง ทั้งเล่นเป็นคุณหมอ ขี่รถ ดูท้องฟ้า                  
เล่นแปลงกาย และเล่นเมืองนิทาน เล่นกับพี่กุ๋งกิ๋งสนุกจังเลย

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
แห้ง เปียกแห้ง เปียก

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 

แล้วลูกเป็ดชอบทำาอะไรนะ  

ไก่ 
หนังสือเล่นน้ำา 
9786164670952 
ราคา 250 บาท

ไก่ขัน เอ้ก อี๊ เอ้ก เอ้ก แม่ไก่ร้อง กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก 

แล้วลูกไก่ร้องอย่างไรนะ 

กระต่าย 
หนังสือเล่นน้ำา 
9786164670969  
ราคา 250 บาท

ครอบครัวกระต่ายชอบกินแคร์รอต 

พ่อกระต่ายปลูกแคร์รอต แม่กระต่ายพรวนดิน 

แล้วลูกกระต่ายทำาอะไรนะ  

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

• อาบเพลิน อ่านสนุก เพลิดเพลินกับการอ่านได้ทุกที่ 
• ทำาความสะอาดง่าย ใช้สี NON-TOXIC ปลอดภัยสำาหรับเด็ก

• พิเศษ ! ดึงตุ๊กตาออกมาเล่นได้ บีบแล้วมีเสียง ปิ๊บปิ๊บ

• พิเศษ ! ดึงตุ๊กตาออกมาเล่นได้ บีบแล้วมีเสียง ปิ๊บปิ๊บ

• พิเศษ ! ดึงตุ๊กตาออกมาเล่นได้ บีบแล้วมีเสียง ปิ๊บปิ๊บ

Bookstartสพฐ.



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

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

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

18แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

รวบรวม : น้านกฮูก  ออกแบบ : ภัทรีดา ประสานทอง  ภาพ : อุทุมพร เพ็งอุดม  นฤมล ตนะวรรณสมบัติ /   
หนังสือภาพคำากลอน / 8.5 x 7.75 นิ้ว / 24 หน้า แมงมุมลาย

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

ปกอ่อน 9786162278709   
ราคา 95 บาท

รู้จักกิจวัตรประจำาวันของหนูน้อยตั้งแต่ตื่นตอนเช้าจนถึงเวลาเข้านอน 

โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลด้วยความรัก

• เวลา

• กิจวัตรประจำาวัน

แมงมุมลาย 
ปกอ่อน 
9786162271809 
ราคา 85 บาท

รวมบทกลอนและบทร้องเล่นสำาหรับเด็ก  
เรียนรู้คำาคล้องจองง่ายๆ ผ่านภาพประกอบสวยงามที่สร้างสรรค์จากงานผ้า

• เพลงร้องเล่นและเพลงกล่อมเด็ก

• ความสัมพันธ์ในครอบครัว

๑๐๐ หนังสือดี

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

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

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 พร้อมสนุกกับการเล่น

ทายอาหารโปรดของเหล่าสัตว์ตัวน้อย เพียงพลิกหน้าต่อไปก็จะรู้คำาตอบ

• สนุกกับการทายคำาตอบด้วยเทคนิคการเจาะกระดาษ (Hole) 

• คำาอ่านง่าย เหมาะสำาหรับการเริ่มต้นสอนภาษาให้ลูกน้อย

• รูปเล่มแข็งแรงทนทาน ลายเส้นน่ารักสดใส สีสันสบายตา

๑๐๐ หนังสือดีสพฐ. หมอประเสริฐ

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

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

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

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

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

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

ชุด My Flip-Flap Book

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ตู้อบ / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 20 หน้า จ้ำ จ้ี จ้ำ จวด Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

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 / สื่อเสริมการเรียนรู้ / 5.25 X 11.25 นิ้ว / 42 แผ่น เริม่รู้ เริม่สนุก (สัตว์ทะเล)

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

ปกอ่อน 
9786164674424
ราคา 115 บาท

• สนุกท่องร้องเล่น คำาคล้องจองประกอบการละเล่นแสนสนุก

• พัฒนาลูกน้อยให้มีร่างกายที่แข็งแรง อารมณ์ดี

• รู้จักเล่นกับผู้อื่นและสร้างความรักความผูกพันภายในครอบครัว



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

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

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

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

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

• เรียนรู้วิธีเสริมสร้างสุขภาพดีและแข็งแรง กินผัก ออกกำาลังกาย 
• พัฒนาทักษะการคิด เรียนรู้วิธีรับมือเมื่อหลงทาง เอาตัวรอดได้
• คำากลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส 
• QR Code ฟังตุ๊บปองร้องเพลงได้ทุกเล่ม

ลูกลิง..กินผัก
ปกอ่อน 9786164672871 ราคา 115 บาท

แม่ลิงกำาลังเตรียมทำาอาหารอยู่ในครัว   
ลูกลิงเข้ามาช่วยเป็นลูกมือ เด็ดผัก เตรียม
จาน ตีไข่ จนอาหารเสร็จ ต้ังโต๊ะเรียบร้อย 
มีท้ังผักบุ้งไฟแดง ผักบุ้งชุบแป้งทอด ไข่ตุ๋น
โรยผักชี และต้มจืดตำาลึง ลูกลิงกินอาหาร
อย่างเอร็ดอร่อย เพราะลูกลิงกินผักได้

ลูกลิง..ปั่น ปั่น
ปกอ่อน 9786164672857  ราคา 115 บาท

ลูกลิงปั่นจักรยานกับพ่อ เจอลูกกระต่าย   
เจอลูกแมว เจอลูกม้า เจอลูกหมา จึงชวน
ไปปั่นจักรยานด้วยกัน ทุกตัวรับคำา แล้วปั่น
จักรยานตามลูกลิงไป โดยมีพ่อลิงปั่นอยู่      
ท้ายแถว ลูกลิงและเพื่อนๆ ทุกตัวปั่นไป     
ร้องเพลงไปอย่างมีความสุข

ลูกลิง..ปู๊น ปู๊น
ปกอ่อน 9786164672864  ราคา 115 บาท

พ่อลิงกำาลังกวาดใบไม้บนพ้ืนหญ้า ลูกลิง
ว่ิงเล่นอยู่ใกล้ๆ มาบอกพ่อให้ช่วยวาด
ส่ีเหล่ียมบนพ้ืน แล้วลูกลิงก็วาดตาม วาด
ต่อๆ กัน จนได้ส่ีเหล่ียมห้าช่อง พ่อลิง
วาดรูปวงกลมไว้ใต้รูปส่ีเหล่ียม และวาด
รูปสามเหล่ียมไว้ด้านหน้า ลูกลิงดีใจมาก 
เพราะน่ันคือรูปขบวนรถไฟ จึงรีบไปชวน
เพ่ือนๆ ให้มาเล่นรถไฟด้วยกัน

ลูกลิง..หลงทาง
ปกอ่อน 9786164672888  ราคา 115 บาท

ขณะท่ีลูกลิงกำาลังว่ิงเล่น เหลือบเห็นแมลงปอ
เพ่ือนรักบินผ่านมา จึงร้องเรียก แต่แมลงปอ
ไม่ได้ยิน ลูกลิงว่ิงตามแมลงปอท่ีหายเข้าไปใน
ป่าลึก พอนึกได้ ก็ตกใจมาก เพราะหลงทาง
อยู่ในป่ากว้าง มองไม่เห็นใคร ลูกลิงตะโกน
ร้องหาพ่อแม่ โชคดีท่ีตำารวจนกแก้วได้ยินเสียง 
และลูกลิงบอกช่ือพ่อแม่ เบอร์โทรศัพท์ได้ 
ตำารวจนกแก้วจึงพาลูกลิงกลับบ้านได้อย่าง
ปลอดภัย

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

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

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : na-ru / 1 ชุด มี 2 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 
8 x 8 นิ้ว / 16 หน้าชุด ลูกลิง Can Do สู้โควิด

• รู้จักโรคระบาดโควิด-19
• เรียนรู้วิธีป้องกันและการปฏิบัติตนเพื่อห่างไกลจากโรคระบาดโควิด-19
• คำากลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส

ลูกลิง..เข้าใจโควิดละนะ
ปกอ่อน 9786164673335  ราคา 115 บาท

ลูกลิงน้อยยังไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องใส่
หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และ
ต้องอยู่ห่างๆ กัน แม่ลิงจึงบอกว่า
เป็นเพราะโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาด
ติดต่อกันทั่วโลกและเป็นอันตราย   
ถึงชีวิต ทุกคนต้องรู้จักป้องกันตัวเอง
ให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ลูกลิงเข้าใจ 
และรีบใส่หน้ากากอนามัยทันที

ลูกลิง..ไปโรงเรียนแล้วนะ
ปกอ่อน 9786164673342 ราคา 115 บาท

ลูกลิงน้อยดีใจที่จะได้ไปโรงเรียน แต่เป็นช่วง

โรคโควิด-19 ระบาด แม่ลิงจึงบอกวิธีปฏิบัติตน       

ที่โรงเรียนให้ปลอดภัยจากโรคระบาด โดย

สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ       

พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว กินอาหารสุก

สะอาด ไม่ใช้ของร่วมกัน รักษาระยะห่าง และ

เช็ดทำาความสะอาดของใช้ทุกครั้งทั้งก่อนใช้

และหลังใช้ ลูกลิงสัญญาว่าจะทำาตามท่ีแม่บอก 

และพร้อมจะไปโรงเรียนแล้ว

สพฐ. Bookstart

สพฐ. Bookstart

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 แม่มา

เตือนก็ไม่ยอมฟัง เมื่อแม่เตือนหลายๆ 

ครั้ง ก็ยังไม่ยอม แม่เลยปิดทีวี ลูกลิงจึง

ต้องยอมไปนอนได้ พอตอนเช้าลูกลิง 

ง่วงนอน ทำาอะไรก็ไม่มีแรง เล่นก็เล่นไม่ไหว           

ทำากิจกรรมอะไรๆ กับเพื่อนก็ไม่ได้ 

คุณครูเลยต้องพาไปนอน จากนั้น ลูกลิง

จึงตั้งใจว่าคืนนี้จะไม่ดูทีวีอีกแล้ว

ลูกลิงไม่แปรงฟัน 
ปกอ่อน 9786164671171  ราคา 115 บาท

ลูกลิงตื่นนอนตอนเช้า ลุกจากท่ีนอนปุ๊บ                                             

ก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลย โดยที่ไม่ยอมแปรงฟัน 

ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็น ลูกลิงกินอาหาร

เสร็จแล้ว ก็ยังไม่ยอมแปรงฟัน ครั้นพอลูกลิง

ไปคุยกับเพื่อน เพื่อนก็เบือนหน้าหนี ไม่อยาก

คุยด้วย สุดท้าย ลูกลิงก็ปวดฟัน แม่ลิงจึงให้

ลูกลิงแปรงฟัน และถ้ายังไม่หาย ต้องพาไปหา

ป้าหมอหมี

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

สพฐ. Bookstart

• เรียนรู้การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การขับถ่ายให้ถูกท่ีถูกทาง การเข้านอนให้เป็นเวลา                        
 การดูแลสุขภาพในช่องปาก
• สอนให้เด็กได้รู้จักการสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองและส่วนรวม
• คำากลอนอ่านสนุก ฟังเพลิน ภาพประกอบสีสันสวยงาม กระดาษหนาฉีกขาดยาก เหมาะสำาหรับเด็กเล็ก



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

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

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

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

สพฐ. Bookstartเรื่อง : 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 ลูกลิงแสบร้อน จึงร้องเรียก                                          
ให้แม่มาช่วย แม่ลิงใช้น้ำาเย็นราดและแช่ขา                                              
แล้วทาเจลว่านหางจระเข้ให้ แม่ลิงสอนว่า    
ต่อไปน้ี จะว่ิง จะเล่น ต้องระวังให้ห่าง        
จากของร้อน เพราะเป็นอันตราย

ลูกลิงตกบันได
ปกอ่อน 9786164672345  ราคา 115 บาท

ลูกลิงเดินขึ้น เดินลงบันไดเล่นอย่าง
สนุกสนาน จึงลองกระโดดลงจากบันไดดู
บ้าง ปรากฏว่าลูกลิงกระโดดลงมาหัวเข่า
กระแทกพ้ืน จนเป็นแผล เจ็บจนน้ำาตาไหล 
แม่ลิงได้ยินเสียง จึงรีบมาช่วยทำาแผลให้          
ลูกลิงทั้งเจ็บ ทั้งแสบ จึงบอกกับแม่ว่าเข็ดแล้ว     
ต่อไปนี้จะไม่เล่นอย่างนี้อีก

ลูกลิงตกน้ำา
ปกอ่อน 9786164672338  ราคา 115 บาท

ลูกลิงน่ังอยู่ริมสระน้ำา เห็นน้ำาใสๆ นึกสนุก                                             
จึงกระโดดลงน้ำา แต่น้ำาลึกมาก ลูกลิง               
ตะเกียกตะกายร้องขอความช่วยเหลือ 
โชคดีท่ีพ่อลิงได้ยินเสียง จึงมาช่วยไว้ได้ทัน                                           
พ่อลิงสอนลูกลิงว่า ถ้าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย                                           
ห้ามลงเล่นน้ำาเองเด็ดขาด             
เพราะอันตรายมาก

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

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

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

ลูกลิง..เล่นด้วยนะ
ปกอ่อน 
9786164673526  
ราคา 115 บาท

ลูกลิงไปที่สนามเด็กเล่น เห็นเพื่อนๆ เล่นโยนบอลกันก็อยากเล่นด้วย จึงวิ่งเข้าไป
แทรกแถวที่เพื่อนๆ ยืนต่อคิวกันอยู่ ทำาให้เพื่อนๆ โกรธ ลูกลิงขอโทษและรีบไปต่อ
ท้ายแถว เพื่อนๆ ให้อภัยและเล่นโยนบอลด้วยกันอย่างสนุกสนาน

ลูกลิง..เล่นอะไรดีนะ
ปกอ่อน 
9786164673533  
ราคา 115 บาท

ลูกลิงนัดกับเพ่ือนๆ ท่ีสวนสาธารณะ เพ่ือนๆ ต่างแยกย้ายกันไปเล่น ตามท่ีตัวเอง    
สนใจ ท้ังเล่นต่อก่ิงไม้ ป้ันดิน เล่นทราย วาดรูปจากสีสันของดอกไม้ เก็บเมล็ดต้อยต่ิง 
น่าสนุกท้ังน้ัน เอ..แล้วลูกลิงจะเล่นอะไรดีนะ

ลูกลิง..ทำาได้
ปกอ่อน 
9786164673540  
ราคา 115 บาท

ลูกลิงขอให้พ่อสอนพับจรวดกระดาษ พับเสร็จแล้วก็ชวนเพ่ือนๆ ออกไปเล่นจรวดกัน 
จรวดลอยไปติดบนต้นไม้สูง เด็กๆ เก็บไม่ถึง ลุงช้างเดินผ่านมาพอดี ลูกลิงจึงขอให้
ลุงช้างช่วยเก็บจรวดให้ ลูกลิงกล่าวขอบคุณลุงช้าง

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : na-ru / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : na-ru / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า

ชุด ลูกลิงอารมณ์ดี

ชุด ลูกลิงสังคมดี

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

• ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
• ส่งเสริมทักษะทางสมอง (EF)
• ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำาวันและทักษะทางสังคม 
• คำากลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบสีสันสวยงาม กระดาษหนา ฉีกขาดยาก เหมาะสำาหรับเด็กเล็ก

ลูกลิง..กล้ากล้า กลัวกลัว
ปกอ่อน 
9786164674332
ราคา 115 บาท

ลูกลิงกำาลังเล่นระบายสีกับพ่อ เผลอเอามือปัดสีไม้กล้ิงไปใต้เตียง ใต้เตียงมืดต๊ึดต๋ือ 
ลูกลิงกลัวว่าจะมีตัวอะไรอยู่ใต้เตียงไหมนะ พ่อลิงจึงเอาไฟฉายมาช่วยส่องทาง    
ลูกลิงรวบรวมความกล้าเอ้ือมมือไปเก็บสีจากใต้เตียง เย้! สำาเร็จแล้ว

ลูกลิง..รักนะ
ปกอ่อน 
9786164674349
ราคา 115 บาท

วันนี้ลูกลิงมีความสุขจัง เพราะจะได้ไปเยี่ยมปู่ย่า ตายาย ลูกลิงได้เล่นกับคุณปู่                                                                                                  
ฟังนิทานกับคุณย่า ฟังดนตรีจากคุณตา เต้นรำาและฟังนิทานกับคุณยาย           
ลูกลิงมีความสุขม้ากมาก ลูกลิงรักพ่อ รักแม่ รักปู่ รักย่า รักตา รักยาย ที่สุดเลย

ลูกลิง..อารมณ์ดี
ปกอ่อน 
9786164674356
ราคา 115 บาท

วันน้ีฝนตก ลูกลิงหงุดหงิดเพราะออกไปเล่นกับเพ่ือนไม่ได้ พอจะเล่นตัวต่อก็หงุดหงิด 
ขัดใจที่พ่อแม่ไม่ยอมซื้อตัวต่อชุดใหม่ให้สักที ลูกลิงเลยอาละวาด พ่อลิงจึงให้ลูกลิง
น่ังพักสงบอารมณ์ พอลูกลิงหายหงุดหงิดแล้วจึงมาชวนพ่อแม่ไปเล่นตัวต่อด้วยกัน 
สนุกจังเลย

ลูกลิง..เก่งจัง
ปกอ่อน 
9786164674363
ราคา 115 บาท

ลูกลิงต่ืนนอนตอนเช้า เก็บท่ีนอน เข้าห้องน้ำา ขับถ่าย อาบน้ำา ล้างหน้า แปรงฟัน    
หวีขนเรียบร้อย ก็ออกมาช่วยแม่จัดเตรียมโต๊ะอาหาร และช่วยเก็บเม่ือกินอาหารเสร็จ       
พอจะออกจากบ้านลูกลิงก็จัดแจงใส่รองเท้าเอง เม่ือเล่นของเล่นเสร็จก็เก็บเข้าท่ี   
ก่อนนอนลูกลิงได้ฟังนิทานจากพ่อ ฟังเพลงกล่อมจากแม่ ทำาให้หลับฝันดีตลอดคืน

• ส่งเสริมทักษะทางสังคม การปรับตัวและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
• เรียนรู้และยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
• ฝึกไหวพริบ แก้ไขปัญหา ชวนเด็ก  ๆเรียนรู้ผ่านการเล่น

ลูกลิง..เล่นซ่อนหา
ปกอ่อน 
9786164673519  
ราคา 115 บาท

ลูกลิงและเพ่ือนๆ ชวนกันมาเล่น ลูกงูก็มาเล่นด้วย แต่งูไม่มีขา เลยเล่นกระต่าย   
ขาเดียวไม่ได้ และไม่มีมือ เลยเล่นตบแผละไม่ได้ ลูกงูเศร้าใจ จนอยากกลับบ้าน   
แต่เพ่ือนๆ ร้ังไว้ ลูกลิงคิดออกแล้วว่าจะเล่นอะไรดี ท่ีลูกงูเล่นด้วยได้ จึงชวนเพ่ือนๆ     
มาเล่นซ่อนหากันเถอะ

สพฐ. Bookstart



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

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

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

25แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : na-ru / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 20 หน้าอีลุ่มตุ้มโพละ Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

ปกอ่อน 
9786162273971
ราคา 85 บาท

ลูกกบกับคุณพ่อไปเที่ยวสวนน้ำาและได้ทำากิจกรรมสนุกมากมาย ทั้งว่ายน้ำา ดำาน้ำา
ในสระเล็กสำาหรับเด็ก แล้วไปเล่นทะเลจำาลองกับคุณพ่อ โต้คลื่นและเล่นสไลเดอร์ 
กลับบ้านมาเล่าให้คุณแม่ฟังอย่างมีความสุข

• เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกกว้าง รู้จักสถานที่ต่างๆ

• สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กทำากิจกรรมต่างๆ อย่างเสรี

• เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

ปกอ่อน 
9786162272639
ราคา 85 บาท

ลูกกบกระโดดเล่นจนปวดขา คุณแม่ต้องพาไปหาป้าหมอหมี ป้าหมอหมีรักษา 
และสอนลูกกบว่าอย่ากระโดดเล่นนานๆ แบบนี้ ลูกกบหายปวดขาจึงขอบคุณ 
ป้าหมอหมี

• ช่วยให้เด็กๆ รู้จักวิธีดูแลตัวเอง

• เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงโทษจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

• เสริมสร้างความคิดด้านบวกในการไปหาหมอ

ปกอ่อน 
9786162277245
ราคา 85 บาท

ลูกกวางชวนเพื่อนๆ มาดูไข่ฟองน้อยที่กำาลังฟัก พอไข่ฟักหมดทุกฟองแล้ว  
ลูกสัตว์ก็เล่นอีลุ่มตุ้มโพละ โดยใช้มือต่อกันไปเรื่อยๆ แทนไข่ แล้วค่อยๆ  
ลดจำานวนลงทีละหนึ่ง

• สนุกกับการละเล่นแบบไทย

• ส่งเสริมจินตนาการด้วยนิทานภาพคำากลอนอ่านสนุก                        

• เสริมสร้างมิตรภาพวัยเยาว์ ปูพื้นฐานทักษะทางสังคม
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : na-ru / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 20 หน้า ลูกกบไปเท่ียวสวนน้ำ ๑๐๐ หนังสือดี

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : เบญจมาศ คำาบุญมี / เพลงร้องเล่น / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า ต้ังไข่ล้ม
ปกอ่อน 
9786162279218
ราคา 95 บาท

รวมบทเพลงพื้นบ้านและเพลงร้องเล่นที่คุ้นเคย ภาพประกอบน่ารักสดใส

• เรียนรู้โลกกว้างผ่านบทเพลงร้องเล่นอันทรงคุณค่า

• ช่วยสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว

ปกอ่อน 
9786164674660    
ราคา 115 บาท

ฝูงปลากำาลังว่ายน้ำาตุ๋มต๋ำาไปตามลำาธาร ปลาค่อยๆ เพ่ิมมาทีละ 1 ตัว ให้เด็กๆ เรียนรู้                             
จำานวนนับ 1-10 และการเพ่ิมจำานวนทีละ 1 จนครบ 10 เพลิดเพลินกับการเดินทาง  
ของฝูงปลาแสนน่ารัก  

• เพิ่มพูนทักษะด้านคณิตศาสตร์สำาหรับเด็กเล็ก เรียนรู้จำานวนนับ 1-10 

• ฝึกสังเกตสีสันและรูปทรงของปลาแต่ละตัว

• คำากลอนอ่านสนุก ฟังเพลิน ภาพประกอบสีสันสวยงาม

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

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

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

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

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

สพฐ. Bookstart

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : na-ru / นิทานภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 
20 หน้า  

ลูกกบปวดขา Bookstart

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

ได้รับการตีพิมพ์ในไต้หวัน

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

• สนุกเปิดและปิดกระดาษ ทายว่าใครซ่อนอยู่ 

• ใช้คำาและภาพกระตุ้นพัฒนาการสำาหรับเด็กเล็ก

• อ่านสนุก เล่นสนุกไปพร้อมๆ กันได้

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

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

สพฐ. Bookstart

สพฐ. Bookstart

สพฐ. Bookstart

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย / หนังสือภาพคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้า กอดของพ่อ หอมของแม่

เร่ืองและภาพ : รัชนี  ยังสุข / หนังสือภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้า

เร่ืองและภาพ : รัชนี  ยังสุข / หนังสือภาพ / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้า

หนอนน้อยหลากสี 

ลูกอ๊อด 10 ตัว

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

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

ปกอ่อน 
9786164673045
ราคา 115 บาท

มาร่วมเดินทางไปกับหนอนตัวน้อยท่ีมีสีประจำาตัวเป็นเอกลักษณ์ ชวนให้เด็กๆ เรียนรู้                                     
เรื่องสีอย่างสนุก ได้ความรู้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงร่างกายของหนอน                               
ว่าสุดท้ายแล้วจะเติบโตเป็นอะไร  

• เรียนรู้เรื่องสีต่างๆ

• เรียนรู้วัฏจักรชีวิตของหนอน

• พัฒนาภาษา เสริมสร้างสติปัญญา

ปกอ่อน 
9786164673038
ราคา 115 บาท

มาร่วมผจญภัยไปกับลูกอ๊อดน้อยท่ีค่อยๆ เพ่ิมจำานวนจาก 1 ถึง 10 ชวนให้เด็กๆ เรียนรู้        
เร่ืองจำานวนและตัวเลข ได้ความรู้จากการสังเกตการเปล่ียนแปลงร่างกายของเหล่าลูกอ๊อด 
ว่าสุดท้ายแล้วจะเติบโตเป็นอะไร

• เรียนรู้เรื่องจำานวนนับ 1-10 

• เรียนรู้วัฏจักรชีวิตของลูกอ๊อด

• พัฒนาภาษา เสริมสร้างสติปัญญา

• รางวัลชมเชย สพฐ. พ.ศ. 2564

ปกอ่อน 
9786164674431
ราคา 125 บาท

ครอบครัวของเหล่าสัตว์น่ารัก ชวนมากอดและหอมคนที่เรารัก เพราะการกอดและการ
หอม คือสัมผัสอบอุ่นจากครอบครัว ถ่ายทอดความรักความผูกพัน โอบอุ้มลูกให้เติบโต
อย่างมีความสุข 

• รู้จักสัตว์ต่างๆ

• เสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวการแสดงออกถึงความรัก    

• ความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูก

• พัฒนาภาษา ความคิด อารมณ์และจิตใจด้วยคำากลอนอ่านสนุก

• แถมการ์ดช่อดอกไม้น่ารักภายในเล่ม



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

26แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

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

27แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

9786164674561 
ราคา 69 บาท

เร่ือง : กองบรรณาธิการ  ภาพ : na-ru / บัตรภาพคำาศัพท์ / 4 x 4 น้ิว / 32 แผ่นลูกลิง..เก่งคำ ศัพท์
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : มนฤดี  ทองกลอย  ภาพ : Foofluffy  ที่ปรึกษา : พญ.สินดี จำาเริญนุสิต / 1 ชุด มี 4 เล่ม 
นิทานคำากลอน / 8 x 8 นิ้ว / 16 หน้าชุด เรยีนรู้ลูกรัก

• สะท้อนพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยทารก
• ช่วยให้พ่อแม่เข้าใจลูกวัยทารก
• จุดเริ่มต้นการอ่านนิทานร่วมกันในครอบครัว 
• กิจกรรมประดิษฐ์ภายในเล่ม
• สาระความรู้จากคุณหมอด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

อุแว้
ปกอ่อน
9786164674752  
ราคา 125 บาท

เม่ือหนูร้องอุแว้ อุแว้ ท้ังตอนต่ืน ตอนหิว ตอนแน่นท้อง 
ตอนได้ยินเสียงดังตกใจ ตอนอึดอัดขัดใจ ตอนท่ีไม่สบายตัว 
หรือตอนงอแงง่วงนอน พ่อและแม่ก็จะอยู่ใกล้ๆ 
คอยอุ้ม กอด ปลอบประโลมให้หนูอบอุ่นใจเสมอ

เอิ๊กอ๊าก
ปกอ่อน
9786164674769  
ราคา 125 บาท

หนูมีความสุขหัวเราะเอิ๊กอ๊าก เอิ๊กอ๊าก ทั้งตอนได้เห็นหน้าพ่อแม่ 
ได้เล่นน้ำา เล่นจุ๊บจุ๊บ เล่นจ๊ะเอ๋ ฟังนิทาน เต้นกับพ่อ 
ทุกเวลาที่ได้อยู่กับพ่อแม่เป็นเวลาที่ หนูมีความสุขที่สุดเลย

อ้อแอ้
ปกอ่อน
9786164674776  
ราคา 125 บาท

หนูเร่ิมส่งเสียงอ้อแอ้ อ้อแอ้ เวลาท่ีพ่อแม่เรียก ตอนร้องเพลงด้วยกัน
ตอนส่องกระจก ตอนเล่นโยกเยก เล่นลูกบอล หรือเป่าฟองสบู่ 
หนูก็พยายามที่จะส่งเสียงเลียนแบบคำาที่หนูได้ยิน

อ้ำาอ้ำา
ปกอ่อน
9786164674783  
ราคา 125 บาท

กลิ่นหอมโชยมา ถึงเวลาอ้ำาอ้ำาแล้วสิ หนูนั่งกินอาหารกับพ่อแม่ 
หนูอ้าปากกว้าง กินข้าวคำาโต ทีละคำา ทีละคำา จนหมดจาน 
แล้วหนูก็กินผลไม้ อาหารที่แม่ทำา อร่อยที่สุดเลย

ชวนเด็กๆ มารู้จักคำาศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำาวัน 54 คำา ทั้งภาษาอังกฤษ คำาอ่าน      
และคำาแปลภาษาไทย ฝึกสังเกต จำาแนกหมวดหมู่ เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
ภาพประกอบ สีสันสดใส

• ส่งเสริมทักษะทางภาษา
• ส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา

• ร้อยห่วงผ้า พกพาง่าย อ่านได้ทุกที่

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

9786162279928 
ราคา 69 บาท

9786164673021 
ราคา 69 บาท

9786164670471 
ราคา 89 บาท

9786164672437 
ราคา 69 บาท

9786162279942 
ราคา 350 บาท

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

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

เร่ืองและภาพ : ชมพูนุท สามารถ /  
บัตรภาพ / 4 x 4 น้ิว / 16 แผ่น

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

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

My Jumbo ABC 

My Little ABC 

Colour & Shape 

หนูรู้ ... ก-ฮ

Animals
Flash Cards

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

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

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

บัตรภาพตัวอักษร A-Z                                       
พร้อมคำาศัพท์พ้ืนฐาน                    
เหมาะสำาหรับวัยเริ่มเรียนรู้ 0-3 ปี

บัตรภาพคำาศัพท์ร้อยห่วงผ้า 
เรียนรู้เร่ืองสีและรูปทรงพ้ืนฐาน
ต่าง  ๆมีคำาศัพท์ท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

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

• รู้จักคำาศัพท์เกี่ยวกับสีและรูปทรง ทั้งภาษาอังกฤษ 
 และภาษาไทย
• พัฒนาภาษา เสริมสร้างสติปัญญา

• เรียนรู้พยัญชนะ ก-ฮ
• ตัวอักษรขนาดใหญ่ ภาพประกอบสวยงาม

• รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ พร้อมคำาศัพท์                  
 ภาษาไทย - อังกฤษ
• ฝึกทักษะการคิด การสังเกต เชื่อมโยงภาพกับคำา

เรียนรู้ตัวพยัญชนะ ก-ฮ         
และตัวเลขไทย ๑-๑๐         
ตัวอักษรขนาดใหญ่                      
ภาพประกอบสีสันสวยงาม

รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ 
พร้อมคำาศัพท์ ไทย อังกฤษ 
ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยง 
การสังเกต  สร้างการเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน

ให้เด็ก  ๆเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษท้ัง 26 ตัว ผ่านมิติการเรียนรู้ท่ีทันสมัยด้วยเทคโนโลยี AR    
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ABC Jumbo จาก Play Store หรือ App Store
• เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว พร้อมคำาศัพท์ และฝึกเขียนด้านหลังบัตรภาพ              
 สามารถลบได้ เมื่อเขียนด้วยปากกาไวท์บอร์ดเท่านั้น 
• ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี AR เห็นตัวละครในบัตรภาพโดดเด้งมีมิติ                                   
 พร้อมฟังการออกเสียงคำาศัพท์เสริมการเรียนรู้

• บัตรภาพขนาดใหญ่ ทนทาน ฉีกขาดยาก 

• แอป ABC Jumbo

• กิจกรรมประดิษฐ์ภายในเล่ม

• กิจกรรมประดิษฐ์ภายในเล่ม

• กิจกรรมประดิษฐ์ภายในเล่ม

• กิจกรรมประดิษฐ์ภายในเล่ม



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

28แรกเกิด-3 ปี
////////////////////////////////

กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786167040066 
ราคา 125 บาท

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786167040059 
ราคา 125 บาท

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

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ /  
ส่ือการศึกษา / 5.7 x 4 น้ิว / 26 หน้า (รวมปก)My First ABC Book ก ไก่ เล่มแรกของหนู

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

เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
A-Z 26 ตัว พร้อมคำาศัพท์    
พ้ืนฐาน ภาพประกอบสีสัน
สวยงาม

เรียนรู้ตัวพยัญชนะไทย    
ก-ฮ 44 ตัว พร้อมคำาศัพท์
พ้ืนฐาน ภาพประกอบสีสัน
สวยงาม

• พัฒนาทักษะทางภาษาสำาหรับเด็กเล็ก
• เข้าเล่มสันห่วงช่วยให้เปิดถนัดมือ

• พัฒนาทักษะทางภาษาสำาหรับเด็กเล็ก
• เข้าเล่มสันห่วงช่วยให้เปิดถนัดมือ

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

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

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

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

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

หนูหม่ำาอะไร
หนังสือลอยน้ำา 
9786162274060
ราคา 155 บาท

เรียนรู้อาหาร 5 หมู่     
ที่มีประโยชน์ต่อตัวหนูๆ

ใครร้องเสียงดัง
หนังสือลอยน้ำา 
9786162271847
ราคา 155 บาท

คำาคล้องจองให้ทาย 
เสียงร้องของสัตว์ว่าเป็น
สัตว์ชนิดใด

หูหนูอยู่ไหน
หนังสือลอยน้ำา
9786162272967
ราคา 155 บาท

มารู้จักอวัยวะต่างๆ    
ในร่างกายของหนู

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

294-6 ปี
///////////////

แผ่นการ์ด /  3.625 x 5.6 นิ้ว

ฝึกการออกเสียง
ให้ถูกต้อง

บันทึกเสียง      
ได้ถึง 10 ไฟล์

2. พจนานุกรมภาพ ไทย-อังกฤษ

6. คู่มือการใช้ 
KUNG KING : READING PEN

7. คู่มือ
 การใช้
 หนังสือ 

3. PHONICS
 CARD

4. RECORDING
 CARD

5. แผ่นพับ
 เพลงกุ๋งกิ๋ง
 5.85 x 8.25 นิ้ว

14.75 x 11 x 3 นิ้ว  / 9786164673168  / ราคา 2,400 บาท

ในกล่องประกอบด้วย
1. KUNG KING: READING PEN
2. พจนานุกรมภาพ ไทย-อังกฤษ
3. PHONICS CARD
4. RECORDING CARD
5. แผ่นพับเพลงกุ๋งกิ๋ง
6. คู่มือการใช้ KUNG KING:        
 READING PEN  
7. คู่มือการใช้หนังสือ

1. พยัญชนะ 
2. จำานวน
3. สีและรูปร่าง
4. ครอบครัว
5. ร่างกาย
6. เครื่องแต่งกาย
 และเครื่องประดับ
7. ของใช้
 ในชีวิตประจำาวัน
8. สัตว์บก
9. สัตว์ทะเล

เรื่อง : สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  กัณฐิกา สุทธิอาจ

กระดาษแข็งทั้งเล่ม
10 x 10 นิ้ว / 40 หน้า

10. สัตว์ปีก
11. แมลงและแมง
12. ผัก 
13. ผลไม้ 
14. คำากริยา
15. ของเล่น
16. สถานที่
17. ยานพาหนะ
18. เครื่องดนตรี
19. คำาบุพบท
20. คำาตรงข้าม

1. 

ใช้หนังสือร่วมกับ READING PEN เพื่อฟังเสียงอ่าน
คำาศัพท์แต่ละคำา

ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา

พัฒนาทักษะการคิด ผ่านการสังเกต และประมวลผล
สิ่งที่เห็นและได้ยิน

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน กระตุ้นให้เด็กเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ลดเวลาการอยู่กับหน้าจอ ซึ่งทำาให้เด็กได้ใช้สมาธิจดจ่อกับ
การอ่านและการฟัง

เสียงโดย คุณนุ่น 
English AfterNoonz

คำาศัพท์ 
20 

หมวด

มากกว่า
600 คำา

READING PEN



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

4-6 ปี
///////////////

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

314-6 ปี
///////////////

30

ชุด เด็กดี มีมารยาท 
( 2 ภาษา )

• คุณธรรมและจริยธรรม
• มารยาททางสังคม
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)

มื้ออร่อยของกุ๋งกิ๋ง
ปกอ่อน 9786164673366 ราคา 135 บาท

วันน้ีคุณแม่ทำาอาหารน่าอร่อยหลายอย่าง                                             
กุ๋งก๋ิงอดใจไม่อยู่เอ้ือมมือไปคว้าไก่ทอด                                                  
ของโปรด คุณแม่จึงสอนว่าควรใช้ช้อนส้อม
ตักอาหารดีๆ และไม่ควรกินอาหารเสียงดัง                                               
กุ๋งก๋ิงเช่ือฟังและทำาตาม จะได้เป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้น้องต้นกล้ายังไงล่ะ

กุ๋งกิ๋งชอบไปโรงเรียน
ปกอ่อน 9786164674981 ราคา 135 บาท

วันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆ มาเล่าให้ฟังกุ๋งกิ๋ง 
รีบวิ่งไปจองที่นั่งจนชนเพื่อนๆ คุณครูจึงกล่าว                                                       
ตักเตือน เด็กๆ ทุกคนตื่นเต้นกับนิทาน 
เม่ือคุณครูถามก็ต่างตะโกนแย่งกันตอบ                                           
คุณครูจึงบอกให้ยกมือก่อนตอบ เม่ือนิทานจบ                                                
กุ๋งกิ๋งยกมือไหว้ขอบคุณคุณครู                        
กุ๋งกิ๋งชอบไปโรงเรียนจังเลย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวห้างสรรพสินค้า
ปกอ่อน 9786164674998 ราคา 135 บาท

คุณพ่อคุณแม่พากุ๋งกิ๋งและต้นกล้าไป
เที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ ที่ห้าง
สรรพสินค้ามีผู้คนและข้าวของมากมาย
น่าตื่นตาตื่นใจ กุ๋งกิ๋งได้ไปที่แผนกขาย
ของเล่น และร้านขายขนม กุ๋งกิ๋งอยากไป
ห้างสรรพสินค้าอีกจังเลย

กุ๋งกิ๋งขึ้นรถไฟฟ้า
ปกอ่อน 9786164675001 ราคา 135 บาท

ครอบครัวของกุ๋งกิ๋งไปขึ้นรถไฟฟ้า ที่ชานชาลา                                                 
มีผู้คนมากมาย กุ๋งกิ๋งยืนต่อเเถวหลังเส้นกั้น         
ตามกฎความปลอดภัย คุณพ่อสอนว่า                                            
เม่ืออยู่บนรถไฟฟ้าไม่ควรปีนป่ายและสร้าง                                                    
ความรำาคาญให้คนอ่ืนๆ กุ๋งก๋ิงเช่ือฟังและทำาตาม                                                    
วันนี้ได้ชมวิวสวยๆ จากบนรถไฟฟ้า            
สนุกจังเลย

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

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล 
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 2 เล่ม / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า 

เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล 
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 4 เล่ม / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า

ชุด เที่ยวพิพิธภัณฑ์
( 2 ภาษา )
• พัฒนาทักษะทางภาษา (ไทย อังกฤษ)
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

กุ๋งกิ๋งเที่ยวพิพิธภัณฑ์อวกาศ
ปกอ่อน 9786164673212 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งและต้นกล้าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์
อวกาศ Space Inspirium กุ๋งกิ๋ง
และต้นกล้าได้สวมชุดเหมือน            
นักบินอวกาศ พร้อมผจญภัยไปใน
อวกาศจำาลอง ตื่นตาตื่นใจไปกับ                                  
ชุดนักบินอวกาศของจริงและ       
กิจกรรมน่าสนุกอีกมากมาย              
กุ๋งกิ๋งชอบไปพิพิธภัณฑ์อวกาศจังเลย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา
ปกอ่อน 9786164674264 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งและต้นกล้าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์   
สัตว์น้ำา กุ๋งกิ๋งและต้นกล้าตื่นตาตื่นใจ                                                
ไปกับโลกใต้ทะเล ได้เห็นสัตว์ทะเล
มากมาย อย่างปลาไหลมอเรย์
แมงกะพรุน และปลาหลากหลายชนิด                                          
แถมยังได้ให้อาหารปลาด้วยนะ             
กุ๋งกิ๋งชอบไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาจังเลย

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ

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

ชุด ส่งเสริมสุขนิสัย 
( 2 ภาษา )
• ช่วยปรับพฤติกรรมด้านสุขนิสัยและสร้างสุขอนามัย
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

กุ๋งกิ๋งปวดฟัน
ปกอ่อน 9786164673311 ราคา 135 บาท

กุ๋งก๋ิงกินขนมแล้วลืมแปรงฟันก่อนนอน 
วันต่อมาเห็นว่าฟันยังอยู่ครบดี จึงไม่ยอม
แปรงฟันจนทำาให้ปวดฟัน คุณแม่รีบพาไป
หาหมอฟัน ตอนน้ีกุ๋งก๋ิงดูแลสุขภาพปาก
และฟันดีแล้วล่ะ

กุ๋งกิ๋งท้องผูก
ปกอ่อน 9786164673281 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งไม่ชอบกินผักผลไม้ จึงทำาให้ปวดท้อง 
ท้องผูก คุณแม่สอนให้กุ๋งกิ๋งกินผักผลไม้ 
ออกกำาลังกาย ดื่มน้ำาสะอาด กุ๋งกิ๋งเชื่อฟัง
และไม่ท้องผูกอีกแล้วล่ะ

กุ๋งกิ๋งตัวมอม
ปกอ่อน 9786164673298 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นสนุกจนมอมแมมแต่กลับไม่ยอม
อาบน้ำา ตอนเช้าไปโรงเรียน เพื่อนๆ ขยับ
หนีเพราะได้กลิ่นเหม็น แถมมีผื่นคันขึ้น
เต็มไปหมด คุณแม่จึงบอกให้อาบน้ำาทั้ง
เช้าและเย็น กุ๋งกิ๋งไม่เหม็นไม่คันอีกแล้ว

กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น
ปกอ่อน 9786164673304 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นสนุกทำาผมทรงต่างๆ ใช้แป้งโรยผม 
เล่นเป็นคนชรา แต่ไม่ยอมสระผมจนคันไปหมด 
แถมมีกลิ่นตุๆ จนเพื่อนๆ ไม่อยากเข้าใกล้ 
วันหนึ่งขณะที่วิ่งเล่นลื่นล้มก็มีกบกระโดดขึ้น
มาบนหัว กุ๋งกิ๋งรีบวิ่งกลับบ้านมาสระผมจน
สะอาดแล้วล่ะ

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

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล 
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 
1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า 

• ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว
• เสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องผ่านการเล่น
• ปรับพฤติกรรม เสริมสร้างความมั่นใจ และภูมิใจในตนเอง

กุ๋งกิ๋งมีน้อง
ปกอ่อน 9786164673410 ราคา 135 บาท

ครอบครัวของกุ๋งกิ๋งกำาลังจะมีสมาชิกใหม่ 
กุ๋งกิ๋งช่วยเตรียมอาหารที่มีประโยชน์     
ให้คุณแม่ ช่วยจัดของใช้ให้น้อง ยิ่งใกล้ 
วันคลอด กุ๋งกิ๋งก็ยิ่งอยากรู้ว่าน้องจะ 
หน้าตาเหมือนกุ๋งกิ๋งไหมนะ

กุ๋งกิ๋งรักน้อง
ปกอ่อน 9786164673403 ราคา 135 บาท

น้องร้องไห้เสียงดังอีกแล้ว คุณพ่อกับคุณแม่ 
ก็คอยดูแลน้องตลอด กุ๋งก๋ิงรักน้องนะ แต่บางที 
ก็น้อยใจเหมือนกัน คุณพ่อคุณแม่จึงชวนให้  
กุ๋งกิ๋งมาช่วยกันดูแลน้อง ช่วยเช็ดตัวเลือกชุด 
ให้น้อง กุ๋งกิ๋งภูมิใจมากเลยล่ะ

กุ๋งกิ๋งเล่นกับน้อง 
ปกอ่อน 9786164673397 ราคา 135 บาท 

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

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล  
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 3 เล่ม / 
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า 

ชุด น้องเล็กของกุ๋งกิ๋ง 
( 2 ภาษา ) 

เมื่อน้องเข้ามาแย่งของเล่นจากกุ๋งกิ๋ง กุ๋งกิ๋งจึงไม่พอใจ แม่บอกว่าน้องยังเด็ก  
ไม่เข้าใจว่าเล่นอย่างไร แต่มีอะไรหลายอย่างที่เราเล่นกับน้องได้นะ ทั้งจ๊ะเอ๋  
ตบแปะ เต้นระบำา เล่นกับน้องสนุกจริงๆ

Bookstartสพฐ.

• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม
• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้



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

4-6 ปี
///////////////

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

334-6 ปี
///////////////
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กุ๋งกิ๋งไม่อยากเป็นปอดบวม
ปกอ่อน 9786164673977 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียนและเฝ้ารอ ‘น้อยหน่า’ 
เพื่อนสนิท แต่น้อยหน่าไม่มาสักที คุณครู
บอกว่าน้อยหน่าป่วยเป็นโรคปอดบวมกำาลัง
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ในเย็นวันนั้น               
กุ๋งก๋ิงมีอาการน้ำามูกไหล ตัวร้อน ไอ และเจ็บคอ  
กุ๋งกิ๋งจะเป็นโรคปอดบวมด้วยไหมนะ

กุ๋งกิ๋งไม่อยากเป็นโควิด-19
ปกอ่อน 9786164673984 ราคา 135 บาท

คุณแม่ชวนกุ๋งกิ๋งออกไปซื้อของ แต่เพราะ
มีโรคระบาดโควิด-19 ที่กำาลังแพร่กระจาย
ไปทั่วโลก ทำาให้กุ๋งกิ๋งรู้สึกกลัวและกังวลใจ           
กุ๋งกิ๋งจะต้องเตรียมตัวและรับมือกับ                                                       
เชื้อโรคร้ายนี้อย่างไรนะ

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

ชุด นิทานจากโครงการ
นิทานเพื่อนรัก ( 2 ภาษา ) 

ชุด สนุกกับ STEM
( 2 ภาษา )
• ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการ
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

กุ๋งกิ๋งสนุกกับการทำาคุกกี้
ปกอ่อน 9786164673229 ราคา 135 บาท

คุณแม่ชวนกุ๋งก๋ิงเข้าครัวทำาคุกก้ีไปให้เพ่ือนๆ 
เป็นของขวัญปีใหม่ ถ้าจะทำาคุกกี้ต้องใช้
อะไรบ้าง เอ...แล้วจะใส่ถุงหรือกล่องแบบไหน 
คุกกี้ถึงจะไม่แตกนะ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับการปลูกผักบุ้ง
ปกอ่อน 9786164673236 ราคา 135 บาท

คุณครูสอนกุ๋งกิ๋งและเพื่อนๆ ปลูกผักบุ้งจีน 
อืม...จะปลูกผักบุ้งก็ต้องรดน้ำา แต่กุ๋งกิ๋งไม่มี 
บัวรดน้ำา จะใช้อะไรดีล่ะ แล้วผักบุ้งของกุ๋งกิ๋ง 
จะโตขึ้นแค่ไหนนะ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับอัญชัน
ปกอ่อน 9786164673243 ราคา 135 บาท

คุณแม่ชวนกุ๋งกิ๋งไปเก็บดอกอัญชันเพื่อเอา
มาทาคิ้วให้น้องต้นกล้า แต่ยังมีดอกอัญชัน 
เหลืออยู่ แม่จึงชวนกุ๋งกิ๋งมาเล่นสนุกกับ 
ดอกอัญชันต่อ โอ้โฮ ! ทำาไมน้ำาอัญชัน    
ถึงเปลี่ยนสีได้นะ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับน้ำาแข็ง
ปกอ่อน 9786164673250 ราคา 135 บาท

วันหยุดสุดสัปดาห์ คุณแม่ชวนกุ๋งก๋ิงทำาไอศกรีมผลไม้ 
คุณพ่อชวนกุ๋งก๋ิงทำาตุ๊กตาน้ำาแข็ง และกระดานล่ืน 
เอ๊ะ ! แต่ทำาไมตุ๊กตาน้ำาแข็งล่ืนไถลได้ไม่ไกลเลยนะ 
กุ๋งกิ๋งและพ่อจะทำาอย่างไรดีนะให้ตุ๊กตาน้ำาแข็ง
ลื่นไถลไปได้ไกลที่สุด

กุ๋งกิ๋งสนุกกับแสงและเงา 
ปกอ่อน 9786164673267 ราคา 135 บาท

ขณะท่ีกุ๋งก๋ิงกำาลังเล่นกับต้นกล้า จ่ๆู  ไฟก็ดับ 
คุณพ่อถือไฟฉายมาหาแล้วบอกว่า ถึงไฟดับ                     
แต่เราก็เล่นอะไรสนุกๆ จากแสงและเงาได้นะ                                       
คุณพ่อชวนกุ๋งก๋ิงและต้นกล้าเล่นอะไรกันนะ

กุ๋งกิ๋งสนุกกับแม่เหล็ก 
ปกอ่อน 9786164673274 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งและน้อยหน่าเล่นเกมตกปลาแม่เหล็ก 
แต่ลวดเสียบกระดาษที่ติดปลาตัวหนึ่งหายไป                                          
ทำาให้แม่เหล็กดูดปลาไม่ได้ ทั้งสองจึงช่วยกัน                                       
หาสิ่งที่จะมาใช้แทนลวดเสียบกระดาษได้     
เอ...จะใช้อะไรดีนะ

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

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล 
กัณฐิกา สุทธิอาจ  คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 2 เล่ม / 
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า 

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล 
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 6 เล่ม / 
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า Bookstartสพฐ.

Bookstartสพฐ.

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ 

ชุด สร้างเสริมสุขอนามัย
( 2 ภาษา )
• รู้จักโรคใกล้ตัวเด็ก เข้าใจสาเหตุ วิธีดูแลรักษาและป้องกันเบื้องต้น
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

กุ๋งกิ๋งเป็นหวัด
ปกอ่อน 9786164673427 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นตากฝนจนเป็นหวัด มีน้ำามูก 
ปวดหัว เจ็บคอ ต้องพักผ่อนเต็มที่                       
กินอาหารที่มีประโยชน์ กินยา                                            
และใช้หน้ากากอนามัย                             
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจายสู่ผู้อื่น

กุ๋งกิ๋งเป็นตาแดง
ปกอ่อน 9786164673434 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นสนุกนอกบ้าน เผลอใช้มือสกปรก                                              
ขยี้ตาจนเป็นตาแดง เจ็บตา มีขี้ตา             
และน้ำาตาไหลคุณหมอให้หยุดเรียน                                                 
รักษาด้วยการหยอดตาและไม่ขยี้ตา จนหายดี

กุ๋งกิ๋งเป็นไข้เลือดออก
ปกอ่อน 9786164673441 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งเล่นเป็นนักสำารวจน้อยในสวนที่
บ้าน เจอกับฝูงยุงลายในแอ่งน้ำาขัง ทำาให้                            
เป็นไข้เลือดออกต้องรักษาตัวท่ีโรงพยาบาล                   
จนหายดี และคุณหมอยังบอกวิธีป้องกันโรคน้ี                                              
ไว้ด้วยล่ะ

กุ๋งกิ๋งเป็นอีสุกอีใส
ปกอ่อน 9786164673458 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งไปหาเพื่อนที่บ้าน แต่เพื่อนไม่สบาย    
จึงกลับบ้านมาก่อน ไม่กี่วันต่อมา กุ๋งกิ๋ง 
ก็มีอาการซึม เบื่ออาหาร และมีตุ่มใสๆ      
ขึ้นตามตัว กุ๋งกิ๋งเป็นอีสุกอีใสแล้วล่ะ

Bookstart

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ

• เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

กุ๋งกิ๋งรักหนังสือ
ปกอ่อน 9786164673953 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งไม่ชอบอ่านหนังสือ พออ่านทีไร        
เป็นได้หลับทุกที คุณแม่ให้หนังสือนิทาน 
เป็นของขวัญวันเกิด กุ๋งกิ๋งไม่ได้เปิดอ่าน                                             
แถมยังฝันร้าย จนกระทั่งได้เห็นเพื่อนรัก                                            
กำาลังอ่านนิทานท่าทางน่าสนุก               
กุ๋งกิ๋งจึงเปลี่ยนใจลองหยิบหนังสือมาอ่าน 
จนติดใจวางไม่ลง

มาเล่นกันนะ...พี่กุ๋งกิ๋ง
ปกอ่อน 9786164673960 ราคา 135 บาท

กุ๋งกิ๋งกับน้อยหน่านัดไปเล่นด้วยกันที่                                      
สวนสาธารณะ เมื่อมาถึงกุ๋งกิ๋งเอาแต่ชะเง้อ
มองหาน้อยหน่า ไม่ได้สนใจน้องต้นกล้า        
ที่อยากเล่นด้วย ทำาให้น้องต้นกล้าร้องไห้     
กุ๋งกิ๋งจะทำาอย่างไรดีนะ

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ

• พัฒนาทักษะชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม 

กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน
ปกอ่อน 9786164674189 ราคา 135 บาท

วันเปิดเทอมใหม่ กุ๋งก๋ิงได้เล่นสนุกกับเพ่ือนๆ                 
ได้วาดรูป ระบายสี ฟังนิทาน ร้องเพลง 
เต้นระบำา ทำากิจกรรมต้ังหลายอย่าง         
กุ๋งก๋ิงชอบไปโรงเรียนท่ีสุดเลย

กุ๋งกิ๋งไปตลาด
ปกอ่อน 9786164674196 ราคา 135 บาท

คุณแม่พากุ๋งก๋ิงไปตลาด มีสินค้ามากมาย     
ผัก ผลไม้ เน้ือสัตว์ ไข่ ได้เรียนรู้วิธีเลือก            
ซ้ือของสดเพ่ือนำากลับมาทำาอาหาร 
แสนอร่อย กุ๋งก๋ิงชอบไปตลาดจังเลย

กุ๋งกิ๋งไปทะเล
ปกอ่อน 9786164674202 ราคา 135 บาท

วันหยุดสุดสัปดาห์ กุ๋งก๋ิงได้ไปเท่ียวทะเล                                               
กับคุณพ่อคุณแม่ ลงเล่นน้ำา ก่อปราสาททราย                                                      
ดูปูลม กุ๋งก๋ิงเล่นสนุกท้ังวัน                   
กุ๋งก๋ิงชอบไปทะเลจังเลย

กุ๋งกิ๋งไปสวนสัตว์ 
ปกอ่อน 9786164674219 ราคา 135 บาท

กุ๋งก๋ิงไปทัศนศึกษาท่ีสวนสัตว์ ท่ีสวนสัตว์                                                     
มีสัตว์มากมาย ท้ังช้าง หมี ยีราฟ สิงโต เพนกวิน                                                         
และสัตว์อีกนานาชนิด กุ๋งก๋ิงชอบไปสวนสัตว์
มากเลย

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

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ

ชุด วันแสนสนุกของกุ๋งกิ๋ง 
( 2 ภาษา )

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล 
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 4 เล่ม / 
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า

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

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล 
กัณฐิกา สุทธิอาจ  คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 6 เล่ม / 
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า 



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

4-6 ปี
///////////////

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

354-6 ปี
///////////////
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• เทศกาลสำาคัญของคนไทย
• ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว 

กุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันลอยกระทง 
ปกอ่อน 9786164671652  ราคา 115 บาท 
ปกแข็ง  9786164671669  ราคา 225 บาท

กุ๋งกิ๋งและเพื่อนๆ แต่งชุดไทยไปโรงเรียน     
ในวันลอยกระทง คุณครูชวนเด็กๆ ทำากระทง
ด้วยวัสดุจากทำาธรรมชาติ ทำาเสร็จแล้วกุ๋งกิ๋ง
จึงเอากลับบ้านไปลอยพร้อมคุณพ่อ คุณแม่                                       
และน้องต้นกล้า ก่อนวางกระทงลงน้ำา                                           
กุ๋งกิ๋งก็ไม่ลืมที่จะขอขมาพระแม่คงคา                
ลอยกระทงปีนี้สุขใจจริงเชียว

กุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันปีใหม่ 
ปกอ่อน 9786164671676  ราคา 115 บาท
ปกแข็ง  9786164671683  ราคา 225 บาท

กุ๋งกิ๋งตื่นเต้นที่ญาติๆ จะมาฉลองปีใหม่ที่บ้าน 
เธอช่วยคุณพ่อและคุณแม่เตรียมสิ่งต่างๆ ทั้ง
อาหารคาว หวาน และตกแต่งบ้านให้สวยงาม 
เมื่อญาติๆ มาถึงก็ร่วมกินอาหารด้วยกัน 
และจับฉลากของขวัญปีใหม่อย่างสนุกสนาน     
พอใกล้เวลาเที่ยงคืน ทุกคนก็ร่วมกันนับถอย
หลัง เข้าสู่ปีใหม่ พลุมากมายถูกจุดจนท้องฟ้า
สว่างไสว กุ๋งกิ๋งรู้สึกสุขใจกับวันปีใหม่จริงเชียว

กุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันตรุษจีน 
ปกอ่อน 9786164671690  ราคา 115 บาท   
ปกแข็ง  9786164671706  ราคา 225 บาท

ตรุษจีนปีนี้ กุ๋งกิ๋งไปเยี่ยมอากงกับอาม่า                                      
กุ๋งกิ๋งได้ช่วยผู้ใหญ่ทำาความสะอาดบ้าน     
ในวันจ่าย กุ๋งกิ๋งไปช่วยอาม่าซื้อของไหว้                                            
ท่ีตลาด และในวันไหว้ ทุกคนในครอบครัว                                            
มาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อไหว้บรรพบุรุษ  
กุ๋งกิ๋งได้รับอั่งเปาจากผู้ใหญ่ด้วยล่ะ

กุ๋งกิ๋งสุขสันต์วันสงกรานต์
ปกอ่อน 9786164671713 ราคา 115 บาท     
ปกแข็ง  9786164671720 ราคา 225 บาท

กุ๋งกิ๋งและครอบครัวไปเยี่ยมคุณปู่ คุณย่าใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กุ๋งกิ๋งได้ไปไหว้พระ 
ทำาบุญ สรงน้ำาพระ และก่อเจดีย์ทรายที่วัด  
ได้รดน้ำาดำาหัวคุณปู่คุณย่าตามประเพณี แถม
ยังได้เล่นสาดน้ำากับพี่ๆ และเพื่อนๆ ด้วยนะ

• รางวัลชมเชย สพฐ.

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

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

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นุชรี พิเดช  คำาภาษาอังกฤษ : จุฬา บิลอับดุลล่าห์ / 
1 ชุด มี 4 เล่ม /  นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้าชุด ส่งเสริมทักษะทางสังคม (ไทย - อังกฤษ)

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

กุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่
ปกอ่อน 9786162278860 ราคา 125 บาท

วันหยุด กุ๋งกิ๋งอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่  
กุ๋งกิ๋งช่วยเหลืองานบ้านและเล่นสนุก  
ทั้งวัน ก่อนนอนคุณพ่อยังเล่านิทาน 
ให้กุ๋งกิ๋งฟังด้วย กุ๋งกิ๋งมีความสุขที่สุดเลย

กุ๋งกิ๋งรักญาติ
ปกอ่อน 9786162278877 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162279379 ราคา 185 บาท

กุ๋งกิ๋งไปเยี่ยมบ้านคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัด  
ได้พบเจอญาติๆ มากมายทั้งคุณปู่ คุณย่า  
คุณลุง คุณป้า คุณอา และพี่ก้อง ช่วยคุณย่า 
และคุณป้าทำาขนมบัวลอย ได้ขี่ม้าก้านกล้วย 
ฝีมือคุณปู่ กุ๋งกิ๋งมีความสุขที่สุดเลย

กุ๋งกิ๋งรักเพื่อน
ปกอ่อน 9786162278853 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162279416 ราคา 185 บาท

กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียนได้พบเพื่อนๆ มากมาย  
กุ๋งกิ๋งเป็นเด็กดี มีน้ำาใจ พูดไพเราะและชอบ        
ช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อนๆ รักกุ๋งกิ๋งมาก       
กุ๋งกิ๋งก็รักเพื่อนๆ มากเหมือนกันจ้ะ

กุ๋งกิ๋งรักเพื่อนบ้าน 
ปกอ่อน 9786162278884 ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  9786162279430 ราคา 185 บาท

กุ๋งกิ๋งมีเพื่อนบ้านที่น่ารักมากมาย กุ๋งกิ๋ง  
ชอบช่วยเหลือและมีน้ำาใจกับเพื่อนบ้าน    
ทุกคนเสมอ เพื่อนบ้านทุกคนก็รักกุ๋งกิ๋ง     
ทุกคนมีน้ำาใจ ช่วยเหลือ แบ่งปัน พึ่งพา  
อาศัยกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

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

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

เรื่อง : ครูเฟิร์น  ภาพ : อะตอมและนุ่น / สมุดภาพกิจกรรมฝึกทักษะ / 8 x 10 นิ้ว / 16 หน้ากุ๋งกิ๋งสนุกกับ ก-ฮ

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

เรื่อง : พี่ฟางและครูผึ้ง  ภาพ : อะตอม / นิทานเสริมทักษะ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้ากุ๋งกิ๋งเที่ยวสวนสาธารณะ

ปกอ่อน 
9786162270536         
ราคา 65 บาท

คุณพ่อคุณแม่พากุ๋งกิ๋งไปขี่จักรยานเล่นที่สวนสาธารณะ ที่สวนสาธารณะมีเครื่องเล่น
หลากหลาย กุ๋งกิ๋งไปเที่ยวสวนสาธารณะพร้อมกับเรียนรู้เรื่องการวัดและการประมาณค่า

• นิทานบูรณาการสู่กิจกรรม

• เสริมทักษะคณิตศาสตร์จากเรื่องราวในชีวิต

ปกอ่อน 
8858041003076 
ราคา 35 บาท

ชวนหนูน้อยวัยอนุบาลมาสนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะทางภาษาไปกับกุ๋งกิ๋งที่พก
พาความสนุกอย่างมีสาระ เรียนรู้เรื่องตัวอักษร ก-ฮ และการสะกดคำาในภาษาไทย

• เสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
• สถานที่ท่องเที่ยวที่สำาคัญ
• คำาทักทายแต่ละประเทศ

กุ๋งกิ๋งเที่ยวไทย
ปกอ่อน 9786162272028 ราคา 95 บาท

กุ๋งกิ๋งภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเพราะ
ประเทศไทยมีพระราชาที่ยิ่งใหญ่ มีอาหาร
อร่อย มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งมี
ประเพณีสำาคัญและวัฒนธรรมอันงดงาม

กุ๋งกิ๋งเที่ยวสิงคโปร์ 
ปกแข็ง  9786162274497 ราคา 175 บาท

กุ๋งกิ๋งได้เที่ยวชมสถานที่สำาคัญต่างๆ  
ได้ชมเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของสิงคโปร์  
ได้เห็นความหลากหลายของเชื้อชาติ  
และได้ลิ้มลองเมนูเด็ดมากมาย

กุ๋งกิ๋งเที่ยวกัมพูชา
ปกอ่อน 9786162275166 ราคา 95 บาท

กุ๋งก๋ิงได้รู้จักแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ 
มรดกโลก เมืองเก่าโบราณ ปราสาทหิน 
ต่างๆ เรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม
ของชาวกัมพูชา

กุ๋งกิ๋งเที่ยวบรูไน
ปกอ่อน 9786162276170 ราคา 95 บาท

พ่อและแม่พากุ๋งก๋ิงไปเท่ียวบรูไน  
เมืองแห่งน้ำามัน ท่ีมีสถานท่ีสำาคัญ
มากมาย มัสยิดทองคำา พระราชวัง 
หมู่บ้านกลางน้ำา และอุทยานแห่งชาติ  
อันงดงาม

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : นพดล กำาจรไพศาล  นุชรี พิเดช / 
1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน

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

๑๐๐ หนังสือดีBookstart
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ในกล่องประกอบด้วย
1. กระดานเกม 1 แผ่น
2. ของเล่นไม้ 36 ชิ้น
3. ลูกเต๋า 2 ลูก
4. ตุ๊กตาล้มลุก รูปเปิ๊บป๊าบ 1 ตัว
5. กล่องเก็บของเล่น 6 กล่อง
6. เหรียญคะแนนพิเศษ 15 ชิ้น
7. คู่มือการเล่น

เหมาะสำาหรับผู้เล่นอายุ 3 ปีขึ้นไป 
จำานวนผู้เล่น 3 - 6 คน 
ระยะเวลาในการเล่น 20 - 30 นาที

เหมาะสำาหรับผู้เล่นอายุ 3 ปีขึ้นไป 
จำานวนผู้เล่น 2 - 8 คน 
ระยะเวลาในการเล่น 5 - 10 นาที

ออกแบบเกม : สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล

ออกแบบเกมและภาพ : สำานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส์

พัฒนาทักษะ EF

ฝึกการสังเกตและจับคู่

ฝึกสมาธิและการจดจำา

พัฒนาทักษะทางสังคม เคารพกฎกติกา มีน้ำาใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 

สนุกได้ทั้งครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

กติกายืดหยุ่น สามารถเพิ่มหรือลดระดับความยากของเกมได้

ของเล่นไม้ผลิตโดย          ผ่านการรับรอง มอก.

ฝึกสมาธิและการจดจำา

พัฒนาทักษะทางสังคม เคารพกฎกติกา มีน้ำาใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ

สนุกได้ทั้งครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 

สนุกได้ทุกที่ พกพาสะดวก

สนุกกับเกมบิงโกไดโนแสนน่ารัก สีสันสดใส ช่วยเสริมพัฒนาการให้หนูน้อย
ลดเวลาการอยู่หน้าจอ เพิ่มช่วงเวลาแสนสนุกในครอบครัว

ไดโนน้อยเล่นของเล่นกันจนเกลื่อนกลาดเต็มห้อง

มาช่วยกันเก็บของเล่นที่กระจัดกระจายให้เรียบร้อยกันเถอะ

coming soon

coming soon

บอร์ดเกมไดโน

4. กระดานกำ หนดโจทย์

1. ตุ๊กตาไม้ 4 แบบ

3. การ์ดเกม จำ นวน 92 แผ่น

2. แผ่นกำ หนดคะแนน

5. เหรียญสะสมคะแนน 
จำ นวน 90 ชิ้น

ในกล่องประกอบด้วย
1. ตุ๊กตาไม้ 4 แบบ
2. แผ่นกำาหนดคะแนน 1 แผ่น
3. การ์ดเกม 92 แผ่น
4. กระดานกำาหนดโจทย์ 1 แผ่น
5. เหรียญสะสมคะแนน 90 ชิ้น
6. คู่มือการเล่น 1 เล่ม

ออกแบบเกม : บริษัท คลับครีเอทีฟ  ภาพ : เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก  กัณฐิกา สุทธิอาจ 

ขนาด 29.70 x 42 ซม.

ขนาด สูง 8 ซม. หนา 1.5 ซม.

ขนาด 6 x 6 ซม.

ขนาด 6 x 25 ซม.

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 ซม.

พัฒนาทักษะ EF

พัฒนาทักษะการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหา

พัฒนาทักษะทางสังคม เคารพกฎกติกา มีน้ำาใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 

สนุกได้ทั้งครอบครัว เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

ของเล่นไม้ผลิตโดย         ผ่านการรับรอง มอก.

บอร์ดเกมกุ๋งกิ๋ง

coming soon

กุ๋งกิ๋ง น้อยหน่า อะตอม และตะวัน

ชวนเด็กๆ ไปตะลุยสวนสัตว์ ผ่านเกมต่อเส้นทาง

ผู้ที่สร้างเส้นทางในสวนสัตว์เสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ

เอ...ใครจะต่อเส้นทางได้สมบูรณ์ก่อนกันนะ

เหมาะสำาหรับผู้เล่นอายุ 3 ปีขึ้นไป  
จำานวนผู้เล่น 1 - 4 คน 
ระยะเวลาในการเล่น 20 - 30 นาที
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•	
•	พัฒนาทักษะทางภาษา	เพิ่มคลังคำาศัพท์	ไทย	อังกฤษ	จีน	มากกว่า	750	คำา	
•	ภาพประกอบน่ารัก	สีสันสดใส	จดจำาง่าย
•	เข้าเล่มแบบบอร์ดบุ๊ก	แข็งแรง	ทนทาน
•	ใช้ร่วมกับ	READING	PEN	ได้
•	เสียงอ่านโดย	คุณคริสโตเฟอร	์ไรท์

สนุกกับ	A-	Z
9786164674790		
ราคา	350	บาท

แก๊งไดโนน้อยจอมป่วน ชวนเพื่อน ๆ มาเรียนรู้คำาศัพท์ A - Z มากกว่า 170 คำา                                                                                     
ภาพประกอบน่ารัก จดจำาง่าย ช่วยให้ก้าวแรกของการเรียนรู้ของหนูน้อย       
สนุกได้ไม่รู้จบ

•	สนุกกับ	A	-	Z		
•	สนุกกับตัวเลข

สนุกกับโลกรอบตัว
9786164674806	
ราคา	350	บาท

ท่องโลกรอบตัวไปกับแก๊งไดโนน้อย เรียนรู้คำาศัพท์มากกว่า 200 คำา ภาพประกอบน่ารัก 
จดจำาง่าย ช่วยให้ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ของหนูน้อยสนุกได้ไม่รู้จบ

•	บ้านแสนสุข	
•	ห้องนั่งเล่น	
•	ห้องครัวและห้องอาหาร		
•	ห้องนอน		
•	ห้องน้ำา	
•	เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ	

สนุกกับโลกกว้าง
9786164674813	
ราคา	350	บาท

ท่องโลกกว้างไปกับแก๊งไดโนน้อย เรียนรู้คำาศัพท์มากกว่า 170 คำา ภาพประกอบน่ารัก 
จดจำาง่าย ช่วยให้ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ของหนูน้อยสนุกได้ไม่รู้จบ

•	การเดินทาง	
•	ในเมือง
•	สวนสนุก	
•	เที่ยวทะเล	
•	เที่ยวภูเขา	

คำาและภาพ	:	แฮปปี้คิดส	์	คำาภาษาอังกฤษ	:	ดร.กาญจนา	ชีวาสุขถาวร		
คำาภาษาจีน	:	ซ	ูคุนเฟิง	/	1	ชุด	มี	4	เล่ม	/	บอร์ดบุ๊ก	/	
8	x	8	นิ้ว	/	20	หน้า

ชุด พจนานุกรมภาพไดโน 
( 3 ภาษา )

•	โรงเรียน	
•	สวนสาธารณะ	

•	ตลาด	
•	ร้านอาหาร
•	งานอดิเรก

•	ปรากฏการณ์ธรรมชาติ		

•	ท่องอวกาศ		
•	กีฬา	
•	อาชีพ		
•	เทพนิยาย

สนุกกับโลกของสัตว์
9786164674820	
ราคา	350	บาท

ท่องโลกของสัตว์ไปกับแก๊งไดโนน้อย เรียนรู้คำาศัพท์มากกว่า 190 คำา           
ภาพประกอบน่ารัก จดจำาง่าย ช่วยให้ก้าวแรกของเรียนรู้ของหนูน้อยสนุกได้ไม่รู้จบ

•	สัตว์เลี้ยง	
•	สัตว์ในฟาร์ม	
•	สัตว์ป่า	
•	สัตว์ทะเล	
•	สัตว์ปีก	
•	แมลงและแมง

•	สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำา												 	
	 และสัตว์เลื้อยคลาน	

•	สัตว์ขั้วโลก	
•	สัตว์ทะเลทราย	
•	ไดโนเสาร์และเพื่อน

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

14.75	x	11	x	3	นิ้ว	/	9786164674837	/	ราคา	3,800	บาท

คำาและภาพ	:	แฮปป้ีคิดส์		คำาภาษาอังกฤษ	:	ดร.กาญจนา	ชีวาสุขถาวร		คำาภาษาจีน	:	ซู	คุนเฟิง		เสียงอ่านภาษาไทยและอังกฤษ	:	คริสโตเฟอร์	ไรท์		เสียงอ่านภาษาจีน	:	หวาง	ชวน

ใช้หนังสือร่วมกับ	READING	PEN	เพื่อฟังเสียงอ่านคำาศัพท์แต่ละคำา

พัฒนาทักษะทางภาษา	เพิ่มคลังคำาศัพท์ให้เด็กๆ

ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา

พัฒนาทักษะการคิด	ผ่านการสังเกต		
และประมวลผลสิ่งที่เห็นและได้ยิน

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน	กระตุ้นให้เด็ก	
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ลดเวลาการอยู่กับหน้าจอ	ให้เด็กได้ใช้	
สมาธิจดจ่อกับการอ่านและการฟัง

เสียงอ่านโดย	อ.	คริสโตเฟอร	์ไรท์

DINO Gang’s Happy kit

สติกเกอร์คำ�ศัพท์ สติกเกอร์อัดเสียง

คำาศัพท์	
มากกว่า	

750	คำา

พจนานุกรมภาพ	ไทย	อังกฤษ	จีน	/	จำานวน	4	เล่ม	/	กระดาษแข็งทั้งเล่มขนาด	8	x	8	นิ้ว	/	เล่มละ	20	หน้า

พร้อมสาย	USB		
และแผ่นพับคู่มือการใช้	
DINO	READING	PEN

การใช้	DINO	READING	PEN		
ร่วมกับหนังสือชุด	
ตะลุยโลกคำาศัพท์กับแก๊งไดโน	
RECORDING	การบันทึกเสียง		
จำานวน	12	เสียง
PHONICS	การออกเสียงภาษาอังกฤษ
PINYIN	การออกเสียงภาษาจีน	
สนุกร้อง	สนุกเต้น	กับแก๊งไดโน	จำานวน	5	เพลง

DINO READING PEN พจนานุกรมภาพ�4 เล่ม

6	แผ่น	(486	ดวง) 4	แผ่น	(324	ดวง)

ในกล่องประกอบด้วย



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

4-6 ปี
///////////////

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

414-6 ปี
///////////////

40

• 
• ปรับพฤติกรรมและสร้างเสริมอุปนิสัยที่ดี
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

นิ้งหน่องขี้หวง
ปกอ่อน
9786164675179 
ราคา 135 บาท

นิ้งหน่องมีของเล่นมากมาย มีขนมอร่อยเยอะแยะ แต่ไม่เคยแบ่งให้เพื่อนเลย                                                                                             
แต่แล้ววันหนึ่ง ก็ได้เรียนรู้ว่าการเล่น เป็นกลุ่มและแบ่งปันให้ผู้อื่นนั้น                 
สนุกและสุขใจมากจริงๆ

โป๊งเหน่งเกเร
ปกอ่อน 
9786164675186 
ราคา 135 บาท

โป๊งเหน่งจอมเกเรและฟันแหลมเพ่ือนซ้ี มักรังแกไดโนเสาร์ท่ีตัวเล็กหรืออ่อนแอกว่า                                                                                            
แต่แล้ววันหนึ่ง ทั้งสองตกอยู่ในอันตรายเพื่อนๆ ที่เขาเคยรังแกกลับเป็นคนช่วย 
ให้พวกตนปลอดภัย ทำาให้โป๊งเหน่งคิดได้  และไม่เกเรอีกเลย

เปิ๊บป๊าบไม่มีระเบียบ
ปกอ่อน 
9786164675193 
ราคา 135 บาท

เปิ๊บป๊าบจอมทำารก กินอาหารหกเลอะเทอะ ไม่เก็บของเล่น จนวันหนึ่งของสำาคัญ
หายไป เขาจึงปรับปรุงตนเองและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆ อีกด้วย

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศจีน

Bookstart

EFสพฐ.

๑๐๐ หนังสือดีสพฐ.

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

ก๊อบแก๊บมอมแมม
ปกอ่อน 
9786164675216 
ราคา 135 บาท

ก๊อบแก๊บมักเล่นซุกซนจนเนื้อตัวสกปรกมอมแมม แต่เวลาอาบน้ำามักโวยวาย     
แผลงฤทธิ์สารพัดกับแม่ แต่แล้ววันหนึ่ง ก็เกิดเหตุคับขัน ทั้งแสบ ทั้งคัน          
ทำาให้ก๊อบแก๊บไม่อยากมอมแมมอีกแล้ว

โต๋เต๋ขอโทษ
ปกอ่อน 
9786164675223 
ราคา 135 บาท

โต๋เต๋จำาท่ีพ่อแม่สอนได้เสมอว่าเม่ือทำาผิดต้องพูดว่า “ขอโทษ” โต๋เต๋พูดขอโทษบ่อยคร้ัง                                                                                         
แต่เหตุการณ์หนึ่งก็ทำาให้เข้าใจว่า คำาขอโทษนั้นต้องออกมาจากใจ                   
จึงจะมีความหมาย

แจ๋วแหววอวดเก่ง
ปกอ่อน 
9786164675209 
ราคา 135 บาท

แจ๋วแหววไดโนเสาร์บินได้ตัวเล็กกระจิริด แต่มักคุยโวว่าตนเก่งกว่าใคร และไม่กลัว
อะไรทั้งนั้น กระทั่งวันหนึ่ง แจ๋วแหววได้รับบทเรียนครั้งใหญ่ ที่ทำาให้ต้องเปลี่ยน
นิสัย ไม่คุยโวอีกแล้วล่ะ

เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล 
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 6 เล่ม / 
นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้า

ชุด ไดโนน้อยพัฒนานิสัย 
( 2 ภาษา )

• ใช้ร่วม READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์

เป๋อเหลอขี้กลัว 
ปกอ่อน 
9786164674905 
ราคา 135 บาท

เป๋อเหลอเป็นไดโนเสาร์ขวัญอ่อน ขี้ตกใจ กลัวทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งเสียงฟ้าร้อง 
ฟ้าผ่า กลัวความมืด กลัวผี เป๋อเหลอจะค้นพบวิธีเอาชนะความกลัวได้สำาเร็จไหม
นะ EFBookstart

หนุงหนิงขี้อาย
ปกอ่อน 
9786164674912 
ราคา 135 บาท

หนุงหนิงลูกไดโนเสาร์ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก แต่เธอร้องเพลงได้ไพเราะมาก  
และคิดจะร้องเพลงพิเศษเป็นของขวัญให้เพื่อนสนิทในวันเกิด หนุงหนิงจะเอาชนะ
ความขี้อายของตนเองได้หรือไม่นะ

ปุ๊ปปั๊ปขี้งอน  
ปกอ่อน 
9786164674929 
ราคา 135 บาท

ปุ๊บปั๊บลูกไดโนเสาร์จอมขี้งอนเวลาถูกพ่อกับแม่ขัดใจ แต่สุดท้ายก็สำานึกได้ว่า 
พ่อแม่ทำาเช่นนั้นก็เพราะรักและหวังดีกับเขาเอง

Bookstart

Bookstart

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศเบลเย่ียม 

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

เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล 
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 6 เล่ม / 
นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 48 หน้า

ชุด ไดโนน้อยพัฒนา EQ 
( 2 ภาษา )
• ปรับพฤติกรรมเเละสร้างเสริมอุปนิสัยที่ดี
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม
• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์

บึ้กซ่าขี้โมโห 
ปกอ่อน 
9786164674875 
ราคา 135 บาท

บึ้กซ่าลูกไดโนเสาร์ขี้โมโห เมื่อถูกขัดใจจะอาละวาด ทำาลายทุกอย่างที่ขวางหน้า 
แต่วันหนึ่งเขาก็ได้รู้ว่าการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์นั้น อาจทำาให้ต้องเสียใจ 
ไปตลอดชีวิต

จี๊ดจ๊าดขี้อิจฉา
ปกอ่อน 
9786164674882 
ราคา 135 บาท

จี๊ดจ๊าดเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสและอยู่กับแม่อย่างมีความสุขเสมอ แต่เมื่อมี 
ลูกไดโนเสาร์น้อยหลงทางมา แม่ของเธอดูแลไดโนน้อยอย่างดีจนจี๊ดจ๊าดรู้สึกอิจฉา 
หาทางเรียกร้องความสนใจจนตนเองเดือดร้อน จ๊ีดจ๊าดจะกลับตัวได้หรือไม่นะ

ติ๊ดตี่ขี้แย
ปกอ่อน
9786164674899 
ราคา 135 บาท

ติ๊ดตี่เป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่แต่ขี้แยมากจึงถูกเพื่อนจอมเกเรแกล้งเป็นประจำา  
สุดท้ายติ๊ดตี่ก็พบวิธีเอาชนะใจตนเอง จนหายขี้แยได้สำาเร็จ

สพฐ. Bookstart

Bookstart

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ 

EFBookstartสพฐ. ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศเบลเย่ียม 
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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

ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง
ปกอ่อน 9786162277474
ราคา 95 บาท

โป๊งเหน่งได้เมล็ดพันธุ์วิเศษมาจากปู่ตุ้มตุ้ย เขาเพาะเมล็ดนั้นลงดิน คอยดูแลใส่ใจ
ให้พวกมันเติบโตเพื่อให้กลายเป็นของขวัญวิเศษให้แม่ในวันเกิด 

ดินสอวิเศษของจี๊ดจ๊าด
ปกอ่อน 9786162277764
ราคา 95 บาท

จี๊ดจ๊าดได้รับดินสอวิเศษจากปู่ตุ้มตุ้ยที่บอกไว้ว่าดินสอนี้จะทำาให้รูปที่วาดดูเหมือน
มีชีวิต จี๊ดจ๊าดวาดเท่าไรก็ยังไม่เหมือนสักที จนเธอเริ่มท้อ แต่แล้วจี๊ดจ๊าดก็ได้รู้ว่า
ภาพวาดจะเหมือนมีชีวิตได้นั้นเป็นเพราะอะไร

ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง
ปกอ่อน 9786162279225
ราคา 95 บาท

นิ้งหน่องได้ผ้าห่มวิเศษที่เชื่อว่าจะช่วยให้หายกลัวความมืดได้ แต่คืนนั้น เขาต้อง
อยู่ในความมืดตามลำาพังโดยไม่มีผ้าห่มวิเศษ นิ้งหน่องจะเอาชนะความกลัวได ้
หรือไม่นะ

พรวิเศษของแจ๋วแหวว
ปกอ่อน 9786164670235
ราคา 95 บาท

แจ๋วแหววมีนิสัยชอบอวดเก่งและไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น ทำาให้เพื่อนๆ  
ไม่อยากเล่นด้วย แจ๋วแหววเสียใจจึงไปขอพรวิเศษจากปู่ตุ้มตุ้ย แล้วจะมีใคร 
เล่นกับแจ๋วแหววไหมนะ

๑๐๐ หนังสือดี

๑๐๐ หนังสือดี หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

สพฐ.

๑๐๐ หนังสือดีสพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

Bookstart

Bookstart

Bookstart

Bookstart

Bookstart

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

เพลงวิเศษของหนุงหนิง 
ปกอ่อน 9786164670631  
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786164670624  
ราคา 195 บาท

หนุงหนิงได้เป็นตัวแทนขึ้นร้องเพลงในงานประจำาปี เธอซ้อมร้องเพลงทุกวันและ
ชวนให้เพื่อนๆ ขึ้นไปร้องเพลงด้วย เมื่อถึงวันแสดง หนุงหนิงกลับเสียงแหบเพราะ
ไม่สบาย เสียงของหนุงหนิงจะกลับมาเหมือนเดิมทันเวลาไหมนะ

• เสริมสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง
• มิตรภาพ

ปกอ่อน 
9786162276408
ราคา 95 บาท

ก๊อบแก๊บมีนิสัยซุกซนจึงถูกผู้ใหญ่ตักเตือนอยู่เสมอ จนก๊อบแก๊บอยากให้โลกนี้ 
ไม่มีผู้ใหญ่เลย วันหนึ่งก๊อบแก๊บตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าโลกนี้ไม่มีผู้ใหญ่แล้วจริงๆ  
ก๊อบแก๊บกลับเสียใจและรู้สึกเปลี่ยนไปแล้ว

• ช่วยปรับพฤติกรรม เสริมสร้างวินัย และการควบคุมอารมณ์

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

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

• ปลูกจิตสำานึกรักธรรมชาติ ตระหนักรู้และรักษาสิ่งแวดล้อม
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

อะไรอยู่ในน้ำา 
ปกอ่อน 
9786164674936 
ราคา 135 บาท

ก๊อบแก๊บคันตัว หนุงหนิงคันตา ติ๊ดตี่ปวดท้อง หลังจากเล่นด้วยกันที่ริมหนองน้ำา
ไม่มีใครรู้ว่าไดโนน้อยทั้งสามไม่สบายด้วยเหตุใด เอ๊ะ! หรือเพราะมีอะไรอยู่ในน้ำา 

อะไรอยู่ในป่า
ปกอ่อน 
9786164674943 
ราคา 135 บาท

บางสิ่งที่อยู่ในป่าถูกทำาลาย เมื่อฝนตกดินถล่ม จนเกิดเรื่องเลวร้าย  
ใครนะ...คือตัวการสร้างปัญหาและอะไรในป่าที่หายไป

อะไรอยู่ในอากาศ 
ปกอ่อน 
9786164674950 
ราคา 135 บาท

เกิดกลุ่มควันขึ้นในป่า ทำาให้หายใจไม่ออก มองไม่เห็น เดือดร้อนไปทั่ว  
เพราะอะไรกัน แล้วจะทำาให้อากาศกลับมาสดใสเหมือนเดิมได้ไหมนะ

เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล 
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 1 ชุด มี 4 เล่ม / 
นิทานภาพ / 9 x 9 น้ิว / 36- 48 หน้า

ชุด ไดโนน้อยรักษ์โลก 
( 2 ภาษา )

Bookstart

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศมาเลเซีย

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศมาเลเซีย

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศมาเลเซีย

Bookstart EF

Bookstartสพฐ.

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์

• ฝึกทักษะการคิด เชาวน์ปัญญา
• พิมพ์ 2 ด้าน (ด้านภาษาไทยและด้านภาษาอังกฤษ)
• คำาศัพท์น่ารู้ท้ายเล่ม

ปกอ่อน 
9786164674578 
ราคา 135 บาท

เหล่าไดโนน้อยจับฉลากแลกของขวัญปีใหม่กัน แต่ปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆ               
เพราะจะมีการจับฉลากแบบใหม่ โดยการใช้คำาใบ้บอกใบ้ของขวัญที่แต่ละตัวอยากได้                   
เอ...เหล่าไดโนน้อย จะทายคำาใบ้ของเพื่อนๆ แล้วนำาของขวัญมาตรงใจเพื่อนๆ ไหมนะ

เรื่อง : มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  
คำาภาษาอังกฤษ : ดร.กาญจนา ชีวาสุขถาวร / 9 x 9 นิ้ว / 48 หน้าของขวัญอะไร ของใครเอ่ย (2 ภาษา)

• ใช้ร่วมกับ READING PEN ได้
• เสียงอ่านโดย คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์

อะไรอยู่ในทะเล 
ปกอ่อน 
9786164673816 
ราคา 135 บาท

แก๊งไดโนน้อยถูกดูดเข้าไปในหลุมน้ำาวนขณะเล่นน้ำา ทำาให้ทะลุมิติมายังโลกปัจจุบัน 
ไดโนน้อยได้พบกับแม่วาฬท่ีกำาลังป่วยหนัก ท้ังยังพลัดหลงกับลูกวาฬน้อย พวกเขา
จะช่วยวาฬสองแม่ลูกได้อย่างไร และสาเหตุที่ทำาให้แม่วาฬป่วยคืออะไรกันนะ

• ไม่สามารถใช้ Reading pen ได้

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกแข็ง 
9786164671393 
ราคา 155 บาท

สนุกกับการสังเกตพร้อมพัฒนาทักษะทางภาษาไปกับลูกสัตว์นานาชนิด                                                                                       
ผ่านคำาถามแต่ละหน้าที่อาจไม่ได้มีเพียงคำาตอบเดียว และสนุกเพิ่มขึ้น                                                                                       
ด้วยการสังเกตสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากคำาถามในแต่ละหน้า                       
ต่อยอดประสบการณ์ใหม่ให้เด็กได้ไม่รู้จบ

• การสังเกต

• ทักษะทางภาษา

• ต่อยอดด้วยการตั้งคำาถามใหม่ ได้อย่างไม่รู้จบ

ปกแข็ง 
9786164672789
ราคา 250 บาท

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

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

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

ปกอ่อน 
9786164670327
ราคา 125 บาท

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

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

มารู้จักร่างกายกันเถอะ 

วันน้ีฉันสุขปนเศร้า

เรื่องและภาพ : เปาลีน เอาด์  แปล : น้านกฮูก / สารคดีสำาหรับเด็ก / 9.75 x 10.25 นิ้ว / 40 หน้า

เรื่อง : ดร.ลอรี บริเตน  ภาพ : แมททิว ริเวรา  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.5 x 10.34 นิ้ว / 40 หน้า

สนุกกับการปั้นดินให้เป็นรูปสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในฟาร์ม             
สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลกว่า 40 แบบ งานศิลปะที่สนุกได้ทั้งครอบครัว              
ภาพประกอบอธิบายวิธีทำาแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

• พัฒนากล้ามเนื้อมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

• ฝึกทักษะการปั้น

• เรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆ

ร่างกายของเรามีอวัยวะต่างๆ มากมาย ส่วนไหนเรียกว่าอะไร และมีหน้าที่อะไร 
บ้างนะ ชวนเด็กๆ มารู้จักร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า พร้อมเรียนรู้วิธี
การดูแลอวัยวะต่างๆ ของเรากันเถอะ

• เรียนรู้ร่างกาย หน้าที่ของอวัยวะต่างๆ

• เรียนรู้เพศศึกษาอย่างง่าย

ปั้น ปั้นหรรษา ปั้นภาพ : นันทิกานต์ กิตติประชากุล / กิจกรรมเสริมทักษะ / 8 x 8 นิ้ว / 48 หน้า 

เรื่อง : สำานักพิมพ์ AUZOU  ภาพ : อี่ ซวน อู๋ / นิทานภาพพร้อมเทคนิคเลื่อนเปิดและปิดได้ /
9.84 x 9.84 นิ้ว / 12 หน้า (รวมปก)มาเล่นซ่อนหากันเถอะ

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

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786164671263 
ราคา 590 บาท

กระต่ายน้อย ตุ่นน้อย หนูจ้อย และแมวน้อยเล่นซ่อนหากันอยู่ แต่ละตัว                                                                                        
ซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะ ชวนเด็ก  ๆมาสนุกสนานกับการใช้นิ้วน้อย  ๆเลื่อน           
หรือเปิดเพื่อค้นหาลูกสัตว์แต่ละตัวที่ซ่อนอยู่ในแต่ละหน้ากันเถอะ

• การสังเกตและคิดวิเคราะห์

• พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

ปกแข็ง 
9786164673618
ราคา 250 บาท

ในแต่ละวัน อาจมีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่อาจเกิดความรู้สึก              
ขัดแย้งกันภายในจิตใจ เพราะบางที หนูก็รู้สึกดีใจท่ีแม่มารับแล้ว แต่ในเวลาเดียวกัน                                   
ก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกัน เพราะอดเล่นสนุกกับเพื่อน  ๆที่โรงเรียน หนังสือเล่มนี้      
จะช่วยให้เด็ก  ๆค่อย  ๆทำาความเข้าใจและแสดงความรู้สึกท่ีซับซ้อนและหลากหลาย                                                                                       
ซึ่งเกิดขึ้นพร้อม  ๆกันได้ และช่วยให้เด็ก  ๆได้พัฒนาทักษะต่าง  ๆที่จำาเป็นต่อการ
แสดงความรู้สึกของตัวเองอีกด้วย
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• พัฒนาภาษาและฝึกเชาวน์ปัญญา
• เพลิดเพลินไปกับนิทาน พร้อมฝึกทักษะการคิดและการสังเกตผ่านกิจกรรมแสนสนุก
• พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ดเคลือบมันทั้งเล่ม สามารถลบออกได้ เมื่อใช้ปากกาไวท์บอร์ด
• เขียนสนุกได้อย่างไม่รู้จบ

ภาพถ่ายปริศนา 
(จับผิดภาพ)
ปกอ่อน 9786164673755
ราคา 85 บาท

นิ้งหน่องได้กล้องมาจากพ่อ จึงชวนเพื่อนๆ มาถ่ายรูปกัน                          
แต่ภาพที่ถ่ายสองภาพไม่เหมือนกัน แล้วไดโนน้อยจะทำาอย่างไรกับเรื่องนี้ดีนะ

หนังกลางแปลง 
(ภาพกับเงา)
ปกอ่อน 9786164673762
ราคา 85 บาท

คืนนี้มีหนังกลางแปลง ไดโนน้อยจึงชวนกันไปดู ระหว่างที่รอหนังฉาย             
บึ้กซ่าจึงชวนเพื่อนมาเล่นเกม เอ...เกมอะไร และสนุกแค่ไหนนะ

ปู่ตุ้มตุ้ยย้ายบ้าน 
(จัดหมวดหมู่)
ปกอ่อน 9786164673748
ราคา 85 บาท

ปู่ตุ้มตุ้ยต้องเก็บของย้ายบ้าน ก๊วนไดโนน้อย จึงอาสาตามมาช่วย                       
มาดูซิว่า ก๊วนไดโนจะช่วยปู่ตุ้มตุ้ยเก็บของต่าง  ๆได้สำาเร็จเรียบร้อยหรือเปล่า

พี่เลี้ยงจำาเป็น 
(สิ่งที่เหมือนกัน)
ปกอ่อน 9786164673779 
ราคา 85 บาท

เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน เปิ๊บป๊าบจึงต้อง เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องทั้งสองของเขา 
เอ...เปิ๊บป๊าบจะดูแลน้องได้ไหมนะ

ใบสั่งจากครูตุ๊ต๊ะ 
(ระบายสีตามสัญลักษณ์)
ปกอ่อน 9786164673724
ราคา 85 บาท

ครูตุ๊ต๊ะพาไดโนน้อยมาเล่นที่สวนเฟิร์น แล้วก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้              
จึงชวนไดโนน้อยมาตามหาของตามใบสั่ง เพื่อทำากิจกรรมสนุกๆ

ตามหาคู่หู 
(โยงเส้นต่อภาพ)
ปกอ่อน 9786164673731
ราคา 85 บาท

เปิดเทอมวันแรก ครูตุ๊กต๊ิกเลยคิดเกมสนุก ให้ไดโนน้อยเล่นเกมตามหาคู่หูกัน    
เอ...ไดโนน้อยจะหาคู่หูเจอไหม แล้วใครจะได้คู่กับใครนะ

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

เร่ือง : ผ้ึงน้อย  ภาพ : อะตอม / 1 ชุดมี 6 เล่ม / นิทานภาพ พร้อมกิจกรรม / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้าชุด เล่นสนุกกับไดโนน้อย
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นักแข่งรถ  
ปกอ่อน 9786164671911 
ราคา 105 บาท
ปกแข็ง 9786164671928 
ราคา 235 บาท

นักแข่งรถฟอร์มูล่าวัน เป็นหนึ่งในนักแข่งรถที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก แต่กว่าจะได้
เป็นนักแข่งรถสุดเจ๋งนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะ นอกจากต้องฝึกฝนอย่างหนักแล้ว 
การทำางานเป็นทีมก็สำาคัญไม่แพ้กันเลย มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของนักแข่งรถ 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

นักบัลเลต์ 
ปกอ่อน 9786164671959 
ราคา 105 บาท 
ปกแข็ง  9786164671966 
ราคา 235 บาท

เบื้องหลังการแสดงบัลเลต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ นักบัลเลต์ต้องฝึกซ้อมกันอย่างไร   
แล้วพวกเขาดูแลตัวเองอย่างไรให้แข็งแรงนะ มาเรียนรู้เก่ียวกับหน้าท่ีของนักบัลเลต์ 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

นักบิน  
ปกอ่อน 9786164671973 
ราคา 105 บาท 
ปกแข็ง 9786164671980 
ราคา 235 บาท

เครื่องแบบนักบินนี่เท่จริงๆ เลยนะ แต่การจะเป็นนักบินได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะ 
มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของนักบิน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

สัตวแพทย ์
ปกอ่อน 9786164672017 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง  9786164672024 
ราคา 235 บาท

สัตวแพทย์ทำาหน้าที่รักษาสัตว์ ทั้งฉีดยา ผ่าตัด และป้อนยา พวกเขาพร้อมเสมอ                                                                                        
ที่จะคอยช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วย มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของสัตวแพทย์             
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

พยาบาล 
ปกอ่อน 9786164671997 
ราคา 105 บาท  

พยาบาลมีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ในหนึ่งวันพยาบาล
มีหน้าที่อะไรบ้างนะ มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพยาบาล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้เด็กๆ กันเถอะ

นักดับเพลิง 
ปกอ่อน 9786164671935 
ราคา 105 บาท   

ไฟไหม้เป็นเหตุร้ายที่อันตรายและน่ากลัวมาก แต่โชคดีที่เรามีนักดับเพลิงคอยช่วย
ดับไฟ แต่รู้ไหมว่านักดับเพลิงไม่ได้ทำาหน้าที่แค่ดับไฟเท่านั้นนะ มาเรียนรู้เกี่ยวกับ
หน้าที่ของนักดับเพลิง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

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

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

• เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอาชีพต่างๆ
• ส่งเสริมทักษะทางสังคม

เชฟ   
ปกอ่อน 9786164671010 
ราคา 105 บาท  

คนที่เป็นเชฟต้องทำาอะไรบ้างนะ ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเชฟ    
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขากันเถอะ

คุณหมอ  
ปกอ่อน 9786164670976 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164670983 
ราคา 235 บาท

ในหนึ่งวันคุณหมอต้องทำาอะไรบ้างนะ ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของ 
คุณหมอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขากันเถอะ

หมอฟัน  
ปกอ่อน 9786164670990 
ราคา 105 บาท  
ปกแข็ง 9786164671003 
ราคา 235 บาท

ถ้าเราอยากมีฟันที่แข็งแรงต้องทำาอย่างไรนะ มาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของหมอฟัน
และวิธีการดูแลรักษาฟันพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

นักบินอวกาศ  
ปกอ่อน 9786164671034 
ราคา 105 บาท  

อวกาศน้ันแสนกว้างใหญ่ เอ...แล้วก่อนจะออกสู่อวกาศ นักบินอวกาศต้องเตรียมตัว                                                                                      
อย่างไรบ้างนะ มาเรียนรู้เก่ียวกับหน้าท่ีของนักบินอวกาศเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้เด็กๆ กันเถอะ

คุณครู   
ปกอ่อน 9786164671058 
ราคา 105 บาท  

ในแต่ละวัน นอกจากการสอนสิ่งต่างๆ ให้กับเด็กๆ แล้ว คุณครูต้องทำาอะไรอีก
บ้างนะ มาเรียนรู้เก่ียวกับหน้าท่ีของคุณครูเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ กันเถอะ

นักฟุตบอล  
ปกอ่อน 9786164671072 
ราคา 105 บาท   

กว่าจะเป็นนักฟุตบอลสุดเจ๋งต้องทำาอย่างไรนะ ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้หน้าที่     
และกิจวัตรประจำาวันของนักฟุตบอลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขากันเถอะ

หมอประเสริฐ
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เรื่อง : เอลิซาเบท เวอร์ดิก  มาร์ทีน แอกัสซี  ภาพ : มารีนา ไฮน์เลน  แปล : น้านกฮูก / 
1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพ 2 ภาษา / 8 x 8 นิ้ว / 24 หน้า

ชุด ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ 
(ไทย – อังกฤษ)

เชื้อโรคไม่ได้มีไว้แบ่งปัน
ปกอ่อน
9786164672826
ราคา 115 บาท

ชวนเด็ก  ๆมาเรียนรู้การรักษาสุขอนามัยอย่างถูกหลัก ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคร้าย 
เช่น เมื่อจามหรือไอควรเอามือปิดปากและจมูกทุกครั้ง หรือเมื่อเข้าห้องน้ำาเสร็จ 

ก็อย่าลืมล้างมือ ฟอกสบู่ให้สะอาด

คำาพูดไม่ได้มีไว้ทำาร้ายกัน
ปกอ่อน
9786164672840  
ราคา 115 บาท

ในทุก  ๆวัน เราใช้คำาพูดในการทำากิจกรรมต่าง  ๆมากมาย ทั้งการเรียกชื่อ        
เล่านิทาน ร้องเพลง หรือบอกรักพ่อแม่ แต่คงไม่ดีแน่ หากเราใช้คำาพูดเพื่อต่อว่า 
หรือทำาร้ายความรู้สึกคนอื่น คำาพูดไม่ได้มีไว้ทำาร้ายกันหรอกนะ

เท้าไม่ได้มีไว้เตะ
ปกอ่อน
9786164672819
ราคา 115 บาท

สองเท้าน้อยๆ ของเด็ก  ๆทำาอะไรสนุก  ๆได้มากมายเลยล่ะ ทั้งกระโดด ปีนป่าย 
หรือวิ่งเล่น แต่เท้าไม่ได้มีไว้เตะใครหรอกนะ ถ้าหนูอยากเตะ หนูสามารถเตะ
ลูกบอลลูกใหญ่ ลูกบอลลูกเล็ก หรือใบไม้ที่ร่วงลงมาแทนได้นะ

มือไม่ได้มีไว้ตี
ปกอ่อน
9786164672833
ราคา 115 บาท

มือของเราสามารถทำาสิ่งต่าง  ๆได้มากมาย เช่น จับมือทักทายกัน หยิบของเล่น 
กินอาหาร ดื่มน้ำา แปรงฟัน หรือสวมเสื้อผ้า แต่มือไม่ได้มีไว้ตีหรือทำาร้ายคนอื่น
หรอกนะ ลองใช้มือช่วยเหลือ กอด หรือโบกมือให้กันดีกว่าไหมจ๊ะ

ฟันไม่ได้มีไว้กัด
ปกอ่อน
9786164672796
ราคา 115 บาท

เม่ือฟันน้ำานมของเด็กๆ เร่ิมงอก พวกเขาอาจจะรู้สึกเจ็บหรืออยากกัดอะไรสักอย่าง    
และจะยิ่งอยากกัดมากข้ึนเมื่ออยู่ในภาวะคับข้องใจ การสอนเด็กเล็กให้รู้ว่า                                                                                         
ฟันไม่ได้มีไว้กัดจึงเป็นเร่ืองจำาเป็น เพราะฟันไม่ได้มีไว้กัดหรือทำาร้ายคนอ่ืนเสียหน่อย

• ส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์และสุขอนามัย
• ท้ายเล่มมีเคล็ดลับสำาหรับคุณพ่อคุณแม่

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

เร่ือง :  สำานักพิมพ์ AUZOU  ภาพ : เมลีซ็อง ลูแตร็งเฌ  ยู่-ซวน หวาง  กามีย์ ลวซเล  
แปล : น้านกฮูก / 1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพ / 7.75 x 7.75 น้ิว / 12 หน้า 

 เร่ือง : สำานักพิมพ์ AUZOU  ภาพ : จีโอวานา เมเดย์รุช  กเว  เตียกู อเมรีกู 
 แปล : น้านกฮูก / 1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพ / 7.75 x 7.75 น้ิว / 12 หน้า

ชุด หนูน้อยเนรมิต

ชุด นิทานเนรมิต

• พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
• การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา

ร่างกายของเรา 
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164670099
ราคา 350 บาท

ร่างกายของเรานั้นทำาอะไรได้มากมายและยังรับรู้ถึงอารมณ์ได้หลากหลาย      
การดูแลร่างกายเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำาคัญ เพื่อให้มีสุขลักษณะที่ดี เด็กๆ   
ควรล้างมือ อาบน้ำา สระผม ตัดเล็บ และอย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะจ๊ะ

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• การดูแลร่างกาย สุขอนามัย

ลูกสัตว์หรรษา
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164672987
ราคา 350 บาท

สัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน วัวอยู่ในโรงนา หมีอยู่ใน
ป่าโปร่ง งูอยู่ในป่าทึบ และม้าอยู่ในคอก ลูกสัตว์แต่ละชนิดก็มีลักษณะและนิสัยที่
แตกต่างกัน มารู้จักลูกสัตว์แสนน่ารักกันเถอะ

• พัฒนากล้ามเนื้อมือ

• รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ

ก่อนเข้านอน
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164672994
ราคา 350 บาท

เมื่อถึงเวลากลางคืน เป็นช่วงเวลาที่ลูกสัตว์จะเลือกหนังสือนิทาน แปรงฟัน                         
ใส่ชุดนอนตัวเก่ง แล้วซุกตัวนอนลงบนเตียง รอให้พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟัง      
หลังจากนั้นก็นับแกะทีละตัวและหลับปุ๋ยในที่สุด นอนหลับฝันดีนะจ๊ะ

• พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

• การเตรียมตัวเข้านอน

• พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 
• การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา

แฮนเซลกับเกรเทล
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164672970
ราคา 350 บาท

พ่อของแฮนเซลกับเกรเทลพาพวกเขาไปปล่อยไว้ในป่า เพราะแม่เลี้ยงไม่ชอบพวกเขา   
แต่แฮนเซลกับเกรเทลก็หาทางกลับมาบ้านได้ เพราะเดินตามกรวดที่โยนไว้ตามทาง ต่อมา
พ่อกับแม่เลี้ยงใจร้ายได้พาทั้งคู่ไปปล่อยในป่าอีกครั้ง คราวนี้ทั้งสองหาทางกลับบ้านไม่ได้                   
เพราะขนมปังที่โยนไว้ถูกนกจิกกินหมดแล้ว แฮนเซลกับเกรเทลจึงเดินต่อไปจนพบกับ    
บ้านของแม่มด ซึ่งเต็มไปด้วยขนมหวาน พวกเขาจะเข้าไปดีไหมนะ

เงือกน้อย
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164673007
ราคา 350 บาท

เงือกน้อยใฝ่ฝันอยากเห็นโลกมนุษย์บนผิวน้ำา แต่ต้องรอจนกว่าเธอจะอายุครบ 15 ปีเสียก่อน 
เมื่อวันเกิดปีที่ 15 ของเธอเวียนมาถึง เธอได้ขึ้นไปดูโลกบนผิวน้ำา และได้บังเอิญช่วยชีวิต
เจ้าชายที่ตกจากเรือไว้ แต่เมื่อเจ้าชายตื่นขึ้นมาพบกับหญิงสาวอีกคน ก็คิดว่าหญิงคน
นั้นช่วยชีวิตเขาไว้ เงือกน้อยเศร้าใจมาก เพราะเธอตกหลุมรักเจ้าชาย เธอตัดสินใจไปขอ
ความช่วยเหลือจากแม่มดแห่งท้องทะเล แต่แม่มดขอแลกน้ำายาที่ทำาให้มีขาเหมือนมนุษย์
กับเสียงอันไพเราะของเงือกน้อย เงือกน้อยจะตัดสินใจอย่างไรดีนะ

ปีเตอร์แพน
กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164673014
ราคา 350 บาท

ปีเตอร์แพนชวนสามพี่น้อง เวนดี้ จอห์น และไมเคิลไปท่องโลกเนเวอร์แลนด์ด้วยกัน ที่นั่น
พวกเขาได้พบกับกลุ่มเด็กหลง เผ่าอินเดียนแดง และกัปตันฮุค ผู้เป็นศัตรูของปีเตอร์แพน 
กัปตันฮุคจับตัวเวนดี้ น้องๆ ของเธอ และเด็กหลงไปไว้บนเรือโจรสลัด ปีเตอร์แพนจะช่วย
เด็กๆ ได้สำาเร็จไหมนะ

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

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

• หนังสือเจาะช่องสามารถใช้นิ้วเลื่อนเพื่อเปลี่ยนภาพไปมาได้

• หนังสือเจาะช่องสามารถใช้นิ้วเลื่อนเพื่อเปลี่ยนภาพไปมาได้
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๑๐๐ หนังสือดี
เร่ือง ตุ๊บปอง  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล  เปรมา จาตุกัญญาประทีป  
นันทชัย สิลุจจยานนท์ / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน  / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้าชุด คำ พ่อสอน 

ไม่ ไป บอก
ปกอ่อน 
9786162276194
ราคา 95 บาท

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

พอดี...พอดี  
ปกอ่อน 
9786162276316
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 
9786162276323
ราคา 175 บาท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าและมีของที่อยากได้เยอะแยะไปหมด  
คุณพ่อกับคุณแม่อนุญาตให้ซื้อซีดีเพลงได้ 1 แผ่น และหนังสือคนละ 1 เล่ม  
ตุ๊บปองเห็นเครื่องเขียนใหม่ๆ  ก็อยากได้ คุณพ่อจึงสอนว่าหากของเดิมยังใช้ได้ 
ก็ควรใช้ไปก่อน ตุ๊กติ๊กก็ช่วยเสริมให้ ตุ๊บปองเข้าใจและทำาตามที่พ่อสอน

อยู่ไหน หาไม่เจอ 
ปกอ่อน 
9786162277061
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 
9786162277078
ราคา 175 บาท

คุณพ่อคุณแม่จะพาตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปเที่ยวสวนสัตว์ พี่ตุ๊กติ๊กแต่งตัวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ตุ๊บปองที่ยังแต่งตัวไม่เสร็จ เพราะหากางเกงสีฟ้า ถุงเท้า 
สีเหลืองลาย  ๆ และรองเท้าอีกข้างหนึ่งไม่เจอ ทำาไมตุ๊บปองจึงหาของไม่เจอนะ

บ้านต้นไม้ 
ปกอ่อน 
9786162277276
ราคา 95 บาท

ขณะที่คุณพ่อตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองคิดนำาเศษไม้เหล่านั้นมาใช้
ประโยชน์ต่อ โดยชวนกันออกแบบบ้านหลังน้อยและช่วยกันสร้างอย่างตั้งใจ  
เมื่อนำาไปติดในสวน ไม่นานก็มีครอบครัวนกมาอาศัยในบ้านน้อยหลังนั้นด้วย

เล่มนี้ี...ซิดี
ปกอ่อน 
9786162277290
ราคา 95 บาท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองอ่านหนังสืออย่างสนุกสนาน แต่ละเรื่องนำาพาเข้าไปสู่โลกแห่ง
จินตนาการ ทั้งนิทานพื้นบ้าน นิทานเทพนิยาย นิทานวงจรชีวิต นิทานเล่าไม่รู้จบ 
นิทานวีรบุรุษ นิทานปริศนาคำาทาย อ่านเล่มไหน  ๆ ก็สนุกทุกเล่มเลย

Bookstart

EF

EF

• คำาสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9
• เสริมสร้างความตระหนักรู้ รักในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
• คุณธรรม จริยธรรม
• ความสามัคคี มีน้ำาใจ
• ความพอเพียง
• การรู้จักหน้าที่ของตนเอง

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

• เรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบไทยๆ
• ความกตัญญู
• ความรัก ความอบอุ่น ในครอบครัว

ไปอย่างไรดีนะ  
ปกแข็ง 9786167040905
ราคา 175 บาท

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

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : พี่หลี / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด ตุ๊กติ๊ก ตุ๊บปอง เยี่ยมปู่ย่า

๑๐๐ หนังสือดี

Bookstart

EF

ไปลากเส้นเล่นสีกันนะ  
ปกอ่อน 9786162272264
ราคา 95 บาท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองช่วยกันรดน้ำาต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมรั้ว ต้นไม้ออกดอกมากมาย  
ทั้งสองจึงชวนกันเก็บดอกไม้แล้วนำามาขยำาบ้าง ตำาบ้าง กรองด้วยผ้าขาวบาง  
จนกระทั่งได้น้ำาที่มีสีสันสดสวย จากนั้นจึงชวนกันวาดรูประบายสีอย่างสนุกสนาน

ไปชิมไข่ฟองน้อยกันนะ  
ปกแข็ง 9786162272011
ราคา 175 บาท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองช่วยแม่เก็บไข่ไก่มามากมาย ไข่ใช้ทำาอาหารได้สารพัดเมนู  
ทั้งไข่เจียว ไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่ระเบิด ไข่ลวก ไข่เค็ม แล้วยังมีขนมหวาน 
จากไข่ที่ทุกคนโปรดปรานด้วยนะ 

ไปไล้ส้มลิ้มกันนะ
ปกอ่อน 9786162273827
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162273834
ราคา 175 บาท

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

๑๐๐ หนังสือดี

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

๑๐๐ หนังสือดี

ปกอ่อน 
9786162272844
ราคา 95 บาท

ตุ๊กติ๊กชวนตุ๊บปองเล่นสนุกกันมาทั้งวัน จึงชวนกันไปทำาขนมหวานแสนอร่อย แต่เอ... 
จะทำาขนมอะไรดีหนอ ในที่สุดก็ลงเอยที่ขนมครก สองพี่น้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ  
จนออกมาเป็นขนมครกน่าแคะที่รสชาติอร่อยถูกปากคนทั้งบ้านเลย

• รู้จักขนมหวานของไทย

• รู้จักทำางานเป็นขั้นตอน

เร่ือง : ตุ๊บปอง  ภาพ : พ่ีหลี / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 น้ิว / 24 หน้า ขนมครก น่าแคะ Bookstartสพฐ.

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



52524-6 ปี
///////////////

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

ชุด ของเล่นของพ่อ 

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : อัญชลี อารีย์วงศ์ / 1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด ของเล่นของพ่อ 
• เขียนจากแรงบันดาลใจในการเล้ียงดูพระโอรสและพระธิดาของสมเด็จย่า ท่ีให้การเล่นเป็นการเรียนรู้ของเด็ก
• ได้ลงมือทำา สัมผัส ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน
• ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของสิ่งของรอบตัว

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..
ของเล่นในสวน 
ปกอ่อน 9786162278433
ราคา 95 บาท

ในสวนมีของเล่นมากมาย หิน ทราย ต้นไม้ ใบไม้ ล้วนเป็นของเล่นทั้งนั้น  
ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองนำาดินมาทำาเป็นคลองยาว นำากิ่งไม้มาปักเพื่อชะลอน้ำา  
พ่อจึงทำาเรือให้สองพี่น้องเล่นกันอย่างสนุกสนาน

๑๐๐ หนังสือดี

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : เปรมา จาตุกัญญาประทีป / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด นักสำ รวจน้อย 

• เรียนรู้โลกกว้างด้วยการสำารวจและสังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว   
• ฝึกใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหา และคิดเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล
• คำากลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส

ตุ๊บปอง ฮัดเช้ย
ปกอ่อน
9786164674707
ราคา 125 บาท  
 

ตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองต่ืนเช้าอย่างกระฉับกระเฉง แม่ทำาข้าวต้มเป็นอาหารเช้า พ่อเหยาะ
พริกไทย ตุ๊บปองได้กล่ินฉุนก็จาม...ฮัดเช้ย! ตุ๊บปองช่างสังเกตเห็นพ่ีตุ๊กต๊ิกจามเพราะ
เกสรดอกไม้ ทุกคนก็จาม หมู แมว หมาก็จาม เลยอยากรู้ว่าต้นไม้จะจามบ้างไหม 
ตุ๊บปองจึงชวนพ่ีตุ๊กต๊ิกไปทดสอบ สะบัดเกสรดอกไม้ใส่ต้นไม้ ต้นไม้ก็ไม่จาม เป่า
แป้งฝุ่นใส่ ต้นไม้ก็ไม่จาม สุดท้ายจึงลองเหยาะพริกไทยใส่ ลมพัดกลับมาใส่หน้า
สองพ่ีน้อง ท้ังคู่จึงจาม...ฮัดเช้ย

ตุ๊บปอง คิดดีดี
ปกอ่อน
9786164674738
ราคา 125 บาท

ตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองเดินชมสวนกับพ่อแม่ มีพืชพรรณหลากหลายชนิด ท้ังไม้พุ่ม ไม้เล้ือย 
ไม้คลุมดิน ไม้น้ำา ออกดอกสวยงาม มีหมู่แมลงบินดอมดม สองพ่ีน้องเห็นดอกไม้
สวยๆ ก็อยากเด็ด พ่อจึงต้ังคำาถามชวนคิดว่าถ้าเด็ดดอกไม้ไปแล้วจะเกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงใดบ้าง ตุ๊บปองคิดได้ว่าหนอนอาจไม่มีใบไม้กิน ผีเส้ือก็ไม่มีน้ำาหวานให้ดูดด่ืม 
มดน้อยก็คงไม่มีท่ีหลบฝน ไส้เดือนก็อาจไม่มีท่ีอยู่เม่ือไม่มีต้นไม้ สองพ่ีน้องจึงล้มเลิก
ท่ีจะเด็ดดอกไม้และชมสวนกับพ่อแม่อย่างมีความสุข

ตุ๊บปอง ไปเที่ยวทะเล
ปกอ่อน
9786164674714
ราคา 125 บาท

ครอบครัวของตุ๊บปองไปเท่ียวทะเล ตุ๊บปองกับตุ๊กต๊ิกชวนกันออกไปเล่นทรายท่ี
ชายหาด ตุ๊บปองเกิดความคิดอยากทดลอง มือและเท้ามีสิบน้ิวเหมือนกัน แล้วเท้า
จะใช้หยิบของได้เหมือนมือไหมนะ ตุ๊บปองจึงลองย่ืนเท้าจะไปหยิบกระป๋อง แต่ก็ทำา
ไม่สำาเร็จ ตุ๊กต๊ิกเตือนน้องว่าทำาแบบน้ีไม่ดีนะ ตุ๊บปองก็เข้าใจ พากันไปเล่นน้ำาทะเล
อย่างสนุกสนาน

ตุ๊บปอง นักสำารวจน้อย
ปกอ่อน
9786164674721
ราคา 125 บาท

ตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองช่วยพ่อกวาดใบไม้ ตุ๊บปองชวนพ่ีตุ๊กต๊ิกไปสำารวจของในบ้านกันว่ามี
สีอะไรบ้าง สองพ่ีน้องเห็นของหลายอย่างวางอยู่ผิดท่ีผิดทางจึงช่วยกันจัดใหม่ เรียง
ใหม่ให้เข้าท่ี เข้าพวก จัดหมวดหมู่ส่ิงของให้หยิบใช้สอยง่าย ตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองช่วยกัน
จัดตู้เส้ือผ้าใหม่จนเป็นระเบียบ พ่อกับแม่ก็ช่ืนชมลูกๆ ว่าเก่งมาก

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

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์์ 
//////////////////////////////////////////////////////

534-6 ปี
///////////////

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

ชุด นิทานเพลงพ้ืนบ้าน สพฐ. Bookstart

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

ตุ๊บปองไปดูลิเก
ปกอ่อน 9786164671751 
ราคา 125 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

พ่อแม่พาตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองไปดูเพลงเก่ียวข้าว พ่อเพลงแม่เพลงเล่นเร่ือง ลูกช้าง
กตัญญู เป็นเร่ืองราวของลูกช้างพลายเผือก ท่ีอาศัยอยู่กับแม่ช้างตาบอด วันหน่ึง
ถูกทหารจับตัวไปถวายพระราชา แม่ช้างด้ันด้นเดินทางข้ามน้ำา ข้ามเขาไปตาม        
จนพบลูกช้าง แม่ช้างอ้อนวอน จนพระราชาใจอ่อน ส่ังให้ปล่อยลูกช้าง แม่ช้าง    
กับลูกช้างจึงกลับป่าด้วยกันอย่างมีความสุข

ตุ๊บปองไปดู
เพลงพวงมาลัย
ปกอ่อน 9786164671775 
ราคา 125 บาท

พ่อแม่พาตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองไปดูเพลงพวงมาลัย พ่อเพลงแม่เพลงเล่นเร่ือง แม่ไก่                            
กับหมาป่า เป็นเร่ืองราวของแม่ไก่เพ่ือนรักของแมวเหมียวท่ีถูกหมาป่าเจ้าเล่ห์                     
จับตัวไป แมวเหมียวจึงวางแผนจนจับลูกหมาป่ามาได้ ทำาให้หมาป่าโกรธมาก                                                                                          
บอกแมวเหมียวว่าถ้าไม่ปล่อยลูกหมาป่า ก็จะกินแม่ไก่ แมวเหมียวจึงตอบไปว่า        
ถ้าหมาป่าทำาแบบน้ัน ตนก็จะไม่ปล่อยลูกหมาป่า แล้วท้ังสองตัวจะทำาอย่างไรกันดีนะ

ตุ๊บปองไปดู
เพลงเตาะแตะ
ปกอ่อน 9786164671782 
ราคา 125 บาท

พ่อแม่พาตุ๊กต๊ิกกับตุ๊บปองไปดูเพลงเตาะแตะ พ่อเพลงแม่เพลงเล่นเร่ือง ลูกกวาง 
จอมแก่น เป็นเร่ืองราวของลูกกวางสามตัวท่ีพากันแอบหนีคุณครูออกจากห้องเรียน
ไปเล่นท่ีท้ายทุ่ง มีหมาป่าตัวหน่ึงมาเห็นจึงจ้องจะจับลูกกวางกิน แต่โชคดีท่ีครูกวาง 
และเพ่ือนๆ ออกมาตามหาจนเจอ หมาป่าจึงต้องเดินหนีไป โดยท่ีไม่ได้กินลูกกวาง
ด่ังใจหมาย

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

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..
ของเล่นในบ้าน
ปกอ่อน 9786162278440
ราคา 95 บาท

ฝนตก พ่อจึงชวนตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองทำาของเล่นที่หาอุปกรณ์ง่ายๆ ได้ในบ้าน เช่น 
บล็อกไม้ รถไม้ สุดท้าย พ่อทำาเรือจากขวดพลาสติกให้คนละลำา พอฝนหยุดตก 
ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองจึงนำาเรือออกไปเล่นกันอย่างสนุกสนาน

ตุ๊กติ๊ก กับ ตุ๊บปอง เล่น..
ของเล่นวันวาน  
ปกอ่อน 9786162278464
ราคา 95 บาท

ตุ๊กติ๊กกับตุ๊บปองไปวัดกับปู่และย่า พบเพื่อนๆ หลายคนจึงชวนกันเล่น มีของเล่น
มากมายที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยเมื่อตายายยังเป็นเด็ก เช่น ร้อยมาลัยดอกเข็ม  
หนังสติ๊ก กระโดดยาง ลูกข่าง ม้าก้านกล้วย  

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

๑๐๐ หนังสือดี
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• ทักษะคณิตศาสตร์ จำานวนนับ รูปทรง เศษส่วนอย่างง่าย

แตะ เตาะ เหาะ เหอะ 
ปกอ่อน 9786162274336
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274343
ราคา 175 บาท

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

หนังสือสนุกของ 
ตะนอยน้อย 
ปกอ่อน 9786162275623
ราคา 95 บาท

ทุกๆ วัน มดตะนอยน้อยจะใส่เส้ือสีสวยตามสีประจำาวัน แบกเป้ท่ีบรรจุนิทาน
มากมายไปแบ่งปันให้เพ่ือนสัตว์ทุกตัวท่ีกำาลังเหงาหรือไม่สบายใจได้อ่านกัน  
เม่ือได้อ่านนิทานแสนสนุกแล้ว เพ่ือนทุกตัวก็กลับมามีความสุข 

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : เชษฐ์สุดา มีเงิน / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้ามดขยันกับจักจั่นเสียงใส Bookstart

• การคิดแก้ปัญหา
• ความมุ่งมั่นพยายาม

• คุณธรรม จริยธรรม

ปกอ่อน
9786162271731
ราคา 95 บาท

จักจั่นร้องเพลงเต้นรำาทั้งวัน ต่างจากมดน้อยที่ทำางานหนักสะสมอาหารตลอดเวลา 
ต่อมาเกิดพายุฝนตกหนัก จักจั่นออกไปหาอาหารไม่ได้ ทำาให้หิวจนตาลาย สุดท้ายจึง
ไปขออาหารจากเพื่อน มดแบ่งปันให้และสอนจักจั่นให้รู้จักทำางาน 
ขยันขันแข็ง และไม่ประมาทจะได้ไม่อดอยากเช่นนี้

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์ 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

๑๐๐ หนังสือดี
เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : เปรมา จาตุกัญญาประทีป / 1 ชุด มี 2 เล่ม / 
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด สนุกนึก สนุกนับ Bookstart

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

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

Bookstart1 ชุด มี 2 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด 10 ปี หนังสือดีเพื่อเด็ก

• กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ การคิดเชื่อมโยง
• ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และมิตรภาพของผองเพื่อน

กลัวจัง กลัวจัง
ปกอ่อน 9786162273537
ราคา 95 บาท

คืนนี้ฝนตกหนัก ขวัญข้าวกลัวความมืดและฟ้าแลบ คุณพ่อจึงอธิบายให้ฟังว่า 
ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ส่วนความกลัวก็เป็น 
เรื่องธรรมดา คนเรามักกลัวสิ่งที่ไม่รู้จัก เพราะกลัวว่าจะทำาให้เราเจ็บ จะทำาให้เรา
เป็นอันตราย ตอนนี้ขวัญข้าวเข้าใจและไม่กลัวแล้วล่ะ
เรื่อง : คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา   ภาพ : ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์

กระรอกหน้าบึ้ง
กับผึ้งเบิกบาน
ปกอ่อน 9786162273353
ราคา 95 บาท

เพื่อนๆ กำาลังเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่กระรอกน้อยไม่ยอมยิ้มเลย  
เกิดอะไรขึ้นกับกระรอกน้อยนะ ทุกตัวจึงช่วยกันขบคิดหาวิธีที่จะทำาให้ 
กระรอกน้อยยิ้มให้ได้ เอ...แล้วพวกเขาจะทำาอย่างไรดีนะ
เรื่อง : ตุ๊บปอง   ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล

๑๐๐ หนังสือดี ได้รับการตีพิมพ์ในมาเก๊า ฮ่องกง ไต้หวัน

ได้รับการตีพิมพ์ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

• วันทั้งเจ็ดและสีประจำาวัน
• ศีล 5 ข้อที่เด็กๆ ปฏิบัติได้
• คุณธรรม จริยธรรม

เอ๊าะอ๋อ...ก็ดี 
(ศีลข้อที่ 1)
ปกอ่อน 9786167040929
ราคา 95 บาท

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

อิ๊อี๋...ก็เหวอ 
(ศีลข้อที่ 2)
ปกแข็ง 9786162275555
ราคา 175 บาท

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

เอ๊อะเอ๋อ...ก็รู้ 
(ศีลข้อที่ 3)
ปกอ่อน 9786162272950
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274633
ราคา 175 บาท

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

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : พี่หลี / 1 ชุด มี 5 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด นิทานศีลห้าคำ กลอน Bookstart

อุ๊อู๋...ก็อาย 
(ศีลข้อที่ 4) 
ปกอ่อน 9786162274183
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162274800
ราคา 175 บาท

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

อ๊ะอ๋าย...ก็ชอบ 
(ศีลข้อที่ 5)
ปกอ่อน 9786162273551
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 9786162275579
ราคา 175 บาท

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

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

EF
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คำา : ตุ๊บปอง น้านกฮูก  ภาพ : เชษฐ์สุดา มีเงิน / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้ากำ เนิดพระสังข์ 

• รู้จักนิทานพื้นบ้านและวรรณคดีไทย

ปกอ่อน 
9786162274947
ราคา 95 บาท

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

๑๐๐ หนังสือดี

อุทัยเทวี
ปกอ่อน 9786162274916
ราคา 95 บาท

ธิดาพญานาคจำาเป็นต้องทิ้งลูกน้อยที่ยังอยู่ในไข่ไว้ริมบึง บังเอิญมีคางคกผ่านมากินไข ่
จึงตายด้วยพิษพญานาคท่ีห่อหุ้มไข่น้ันไว้ เม่ือไข่ฟักออกมาเด็กหญิงจึงคิดว่าซากคางคก 
เป็นแม่และอาศัยอยู่ในซากคางคกนั้น ต่อมามีตายายมาพบซากคางคกเข้า จึงเก็บไป 
เลี้ยงดูและตั้งชื่อให้ว่า อุทัยเทวี

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / หนังสือภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าอุทัยเทวี

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

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

เรื่อง : วนิดา ธนพฤฒิบดี   ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย / 1 ชุด มี 6 เล่ม /  
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า ชุด หนูน้อยหัดอ่าน Bookstart

• เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวเด็ก
• สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ร่างกายของฉัน 
ปกอ่อน 9786162271939 ราคา 95 บาท

อวัยวะต่างๆ ในร่างกายของเรา มีหน้าท่ีและ
ประโยชน์อะไรบ้างนะ ท้ังดวงตา จมูก หู 
ใบหน้า เด็กๆ อย่าลืมรักษาความสะอาดของ
ร่างกายเราให้ดีด้วยนะจ๊ะ

ปลอดภัยไว้ก่อน  
ปกอ่อน 9786167040837 ราคา 95 บาท

พี่หมีสอนน้องให้รู้จักดูแลตนเองและ
ระมัดระวังอันตรายจากสิ่งต่าง  ๆรอบตัว
เช่น ของมีคม เครื่องใช้ไฟฟ้า

สัตว์น่ารัก 
ปกอ่อน 9786162271779 ราคา 95 บาท

มารู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ และลักษณะเด่น  
ของพวกมัน ทั้งนก ลิง กบ แมว กระต่าย 
และหมาจิ้งจอก

การเดินทางแสนสนุก 
ปกอ่อน 9786162271915 ราคา 95 บาท

เรื่องราวการเดินทางของป๊อก 
ที่จะทำาให้เด็ก  ๆรู้จักการข้ามถนน 
การขึ้นรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ผลไม้น่ากิน 
ปกอ่อน 9786162272103 ราคา 95 บาท

มารู้จักผลไม้ชนิดต่างๆ ทั้งอร่อยและอุดม
ด้วยคุณค่า มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา 
เช่น กล้วย ฝรั่ง มะม่วง เงาะ แตงโม

โรงเรียนแสนสุข  
ปกอ่อน 9786162271991 ราคา 95 บาท

เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพกฎระเบียบ
ของโรงเรียน รู้จักสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน 
เช่น ห้องเรียน ห้องดนตรี โรงอาหาร 
สนามเด็กเล่น

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

ปกอ่อน 
9786167026046
ราคา 85 บาท

บรรดาสัตว์น้อยใหญ่พากันมาเที่ยวงานป่าอันแสนคึกคักและสนุกสนาน มีทั้งของกิน 
ของเล่น ดนตรี การแสดงรื่นเริง ระบำารำาฟ้อน ทุกตัวจึงกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มและ
ความอิ่มเอมใจ

• เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

• ซึมซับบรรยากาศแบบไทย

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ / นิทานภาพ / 8.75 x 8 นิ้ว / 24 หน้า งานป่า ตาหลุ่ง ตุง ตุ๊ง Bookstart

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก  นันทิกานต์ กิตติประชากุล / 1 ชุด มี 4 เล่ม / 
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด ปั้นนิทานอ่านสนุก

ลูกหมูสามตัว 
ปกอ่อน 9786164671867  
ราคา 95 บาท

เมื่อลูกหมูสามพี่น้องเติบโตขึ้นจึงตัดสินใจออกมาสร้างบ้านของตัวเอง           
หมูใหญ่สร้างบ้านจากฟาง หมูกลางสร้างบ้านจากไม้ หมูเล็กสร้างบ้านจากอิฐ 

หมาป่าตัวร้ายผ่านมาเห็นจึงคิดที่จะเขมือบลูกหมูทั้งสาม ลูกหมูทั้งสามจะ      
รอดพ้นจากหมาป่าไหมนะ

แฮนเซลกับเกรเทล 
ปกอ่อน 9786164671874 
ราคา 95 บาท

แม่เลี้ยงใจร้ายเกลียดชังแฮนเซลกับเกรเทล พ่อจึงจำาใจต้องพาลูกทั้งสอง         
ไปปล่อยในป่า สองพี่น้องหลงเข้าป่าไปพบบ้านขนมหวานหลังใหญ่ที่แม่มดเสกไว้                                           
แม่มดใจร้ายแปลงกายเป็นคุณยายใจดีชวนเด็ก  ๆเข้าบ้าน จากนั้นขังแฮนเซล        
ไว้ในกรง และใช้เกรเทลทำางานบ้านสารพัด สองพี่น้องผู้น่าสงสารจะกลับมา                                                              
มีความสุขอีกไหมนะ

กระต่ายกับเต่า 
ปกอ่อน 9786164671898 
ราคา 95 บาท

กระต่ายจอมโอ้อวดตัวหนึ่งท้าเต่าให้มาวิ่งแข่งกัน เพราะมั่นใจว่าตนต้องชนะ 
เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้น กระต่ายวิ่งสุดฝีเท้า ส่วนเต่าก็พยายามวิ่งตามไปเรื่อยๆ 
กระต่ายวิ่งนำาเต่าไปไกลจึงชะล่าใจนั่งพักและเผลอหลับไป เต่าที่เดินตามหลังมา
กำาลังจะแซงกระต่ายได้แล้ว สุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะ

หนูน้อยหมวกแดง 
ปกอ่อน 9786164671904 
ราคา 95 บาท

คุณแม่ให้หนูน้อยหมวกแดงนำาของไปให้คุณยายท่ีบ้าน เม่ือหมาป่าจอมตะกละรู้เข้า 
จึงวางแผนหลอกให้หนูน้อยหมวกแดงเก็บดอกไม้ไปฝากคุณยาย ก่อนท่ีมันจะรีบ                                                                                       
มุ่งหน้าไปบ้านคุณยายก่อน มันจับคุณยายใส่ตู้แล้วปลอมตัวเป็นคุณยายนอนอยู่                   
บนเตียง เม่ือหนูน้อยหมวกแดงมาถึง ก็เกิดสงสัยท่ีคุณยายมีหน้าตาแปลกไป          
หนูน้อยหมวกแดงจะทำาอย่างไรต่อไปนะ

• จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
• คุณธรรม จริยธรรม
• การคิดแก้ปัญหา

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

หมอประเสริฐ

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

4-6 ปี
///////////////

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



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

4-6 ปี
///////////////

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

594-6 ปี
///////////////
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• เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์              คุณธรรม จริยธรรม
• ความภูมิใจในตนเอง                                            ชมภาพเคลื่อนไหวผ่าน QR Code

ปกอ่อน 
9786164672048 
ราคา 95 บาท

เมื่อลูกหมูสามพี่น้องเติบใหญ่จึงออกไปสร้างบ้านของตัวเอง อู๊ดใหญ่สร้างบ้าน
ด้วยฟาง อู๊ดกลางสร้างบ้านด้วยไม้ ส่วนอู๊ดเล็กสร้างบ้านด้วยอิฐ หมาป่าหวังจะจับ 
ลูกหมูกิน ลูกหมูทั้งสามจะรอดพ้นอันตรายจากหมาป่าจอมวายร้ายได้ไหมนะ

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์  เสียงอ่าน : พนิตนาฏ ฉัตรวิไล  
ดนตรี : อ.ราเชนทร์ ตงศิริ / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า

ลูกหมูสามตัว EF Bookstart

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

• พัฒนาความฉลาด 3 ด้าน (EQ, MQ, NQ)

เจ้าป่าปวดหัว 
EQ ความฉลาด
ด้านอารมณ์
ปกอ่อน 9786164671249
ราคา 95 บาท

ราชสีห์กำาลังจะเคลิ้มหลับ แต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้น 
เหล่าสัตว์ต่างๆ กำาลังบรรเลงดนตรีอย่างสนุกสนาน จนเจ้าป่าทนไม่ได้  
คว้าของสิ่งหนึ่งที่ซ่อนไว้ข้างหลังออกมา ทุกตัวตื่นตกใจ เจ้าป่ากำาลังจะทำาอะไรนะ
เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ / 9 x 9 นิ้ว  /  24 หน้า

เจ้าหมูหูหาย 
MQ ความฉลาด
ด้านคุณธรรม
ปกอ่อน 9786164674592
ราคา 125 บาท

หมูตุ้ยมีนิสัยเกเร นางฟ้าหมาจูจึงสาปหมูตุ้ยว่าหากเขาแกล้งเพื่อน ขอให้หูหายไป 
หมูตุ้ยยังคงแกล้งเพื่อนๆ ต่อ จนหูของเขาหายไปทั้งสองข้าง หมูตุ้ยอับอายมาก 
จึงไปขอให้นางฟ้าหมาจูช่วย แล้วเขาจะได้หูกลับคืนมาไหมนะ
เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า

กุ๊กไก่ปวดท้อง 
NQ ความฉลาด
ด้านโภชนาการ
ปกอ่อน 9786164673557
ราคา 115 บาท

กุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดอย่างเอร็ดอร่อย แต่ไม่นานกุ๊กไก่ก็ปวดท้องร้องไห้
ครวญคราง แม่จึงพากุ๊กไก่ไปหาป้าหมอหมี ที่คลินิกของป้าหมอหมี มีลูกกวาง  
ลูกนกแก้ว และลูกนกกระจิบ ที่ปวดท้องจนนั่งร้องไห้ครวญครางเพราะกินลูกกวาด
สีฉูดฉาดเข้าไปเหมือนกัน ป้าหมอหมีจะช่วยให้ทุกตัวหายปวดท้องได้ไหมนะ
เร่ือง : ตุ๊บปอง  ภาพ : นฤมล ตนะวรรณสมบัติ / 9 x 9 น้ิว / 28 หน้า

1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพชุด นิทานคัดสรรของนักอ่านตัวน้อย

๑๐๐ หนังสือดี EF

Bookstart

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

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย  เสียงภาษาไทย : ธิติมา ประทุมทิพย์   
ปาริฉัตร เศวตเศรนี  เสียงภาษาอังกฤษ : คริสโตเฟอร์ ไรท์  ดนตรีประกอบ : นิมิตร จิตรานนท์ /  
สารคดีสำาหรับเด็ก / หนังสือปกแข็งพร้อม CD / 8 x 8 นิ้ว / 24 หน้า 

นก CD-Rom มัลติมีเดีย 
( ไทย - อังกฤษ)

นก 
ปกแข็งพร้อม CD 
9789749529508 
ราคา 250 บาท

เรียนรู้วงจรชีวิตและถิ่นอาศัยของนก พร้อมเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับนก  
ทำาไมนกบางชนิดว่ายน้ำาและดำาน้ำาได้ ทำาไมบางชนิดมีปีกแต่ก็บินไม่ได้ 

ทำาไมนกตัวผู้ถึงมีขนสวยกว่านกตัวเมียนะ 

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

• ปรับพฤติกรรมและสร้างเสริมลักษณะนิสัย

ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์  
ปกอ่อน 
9786164672154
ราคา 125 บาท

หลังจากที่เหล่าแมลงน้อยเล่นกันอย่างสนุกสนาน เต่าทองเผลอลืมกังหันดอกไม้
ทิ้งไว้ ตั๊กแตนเห็นเข้าจึงเก็บกลับไปเล่นที่บ้าน ตั๊กแตนชอบกังหันดอกไม้มาก 
จนไม่อยากคืนให้เต่าทองเลย แต่เมื่อตั๊กแตนเห็นเต่าทองร้องไห้เสียใจที่ของรัก
หายไป ตั๊กแตนจึงคิดได้และตัดสินใจคืนของเล่นให้เต่าทอง 

ด้วงจอมพลัง   
ปกอ่อน 
9786164672147
ราคา 125 บาท

ผึ้งน้อยบินไปติดใยแมงมุมระหว่างที่เล่นซ่อนหาอยู่กับเพื่อนๆ ทุกตัวจึงช่วยกันคิด
หาวิธีช่วย ด้วงน้อยซึ่งมีพละกำาลังมากที่สุด รวบรวมความกล้าไต่ขึ้นไปช่วยผึ้งน้อย
จนปลอดภัยในที่สุด

ผึ้งจอมขยัน  
ปกอ่อน 
9786164672161
ราคา 125 บาท

ผึ้งน้อยเป็นผึ้งแสนขยัน เขาช่วยฝูงผึ้งทำางานทุกวัน แต่วันหนึ่งผึ้งน้อยแอบหนงีาน
ไปเล่นกับเพื่อนจนเพลิน เมื่อกลับถึงรังเห็นฝูงผึ้งทุกตัวเหน็ดเหนื่อยจากการทำางาน  
ผึ้งน้อยจึงรู้สึกผิดและคิดได้ ตั้งแต่นั้นมา ผึ้งน้อยไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของตนเองอีกเลย

จิ้งหรีดใจดี  
ปกอ่อน 
9786164672130
ราคา 125 บาท

จิ้งหรีดน้อยได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานวันเกิดแมลงกุดจี่ แต่ระหว่างทาง แมลงดา
มาขอร้องให้จิ้งหรีดช่วยไปร้องเพลงกล่อมลูกที่กำาลังร้องไห้งอแง ด้วยความมีน้ำาใจ 
จิ้งหรีดจึงไปกล่อมลูกๆ ของแมลงดาจนหลับ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังงานเลี้ยง 
เพื่อนๆ ต่างชื่นชมในความมีน้ำาใจของจิ้งหรีดที่ช่วยกล่อมลูกๆ ให้แมลงดา

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

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย   ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / 1 ชุด มี 4 เล่ม /  
นิทานภาพสองภาษา / 9.5 x 9.5 นิ้ว / 24 หน้าชุด ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

หมอประเสริฐ

EF

EF

EF

• ปลูกจิตสำานึกให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน
• พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชื่อมโยง

บอนไซ ยอดประหยัด 
(Reduce) 
ปกอ่อน 
9786162272073
ราคา 95 บาท

บอนไซตื่นเต้นที่ได้ของเล่นใหม่ เขาชวนเพื่อนๆ มาเล่นด้วยกัน แต่เล่นไม่ทันระวัง
ของเล่นจึงพังเสียแล้ว บอนไซรู้สึกเสียดายและยังไม่อยากทิ้งของเล่นนั้น แล้วเขา 
จะทำาอย่างไรดีนะ

ปอแก้ว นักสะสม 
(Recycle)
ปกอ่อน 
9786162272080 
ราคา 95 บาท

ปอแก้วชอบสะสมสิ่งต่างๆ เมื่อเพื่อนๆ มาเที่ยวที่บ้านจึงได้รู้ว่าปอแก้วสะสม 
ของไว้มากมายและแบ่งแยกไว้เป็นหมวดหมู่ แม้แต่ของที่ทุกคนคิดว่าเป็นขยะ 
เธอก็ยังเก็บ เพราะถ้าทิ้งทุกอย่างรวมกันแล้ว ของเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะ  
ซึ่งของบางอย่างสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้อีก

ได้รับการตีพิมพ์ในฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์Bookstart

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

เรื่อง : จันทรา พีระขจร  ภาพ : เปรมา จาตุกัญญาประทีป / 1 ชุด มี 2 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าชุด ช้างน้อยรักษ์โลก

ได้รับการตีพิมพ์ในฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์Bookstart

• กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา



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

614-6 ปี
///////////////

604-6 ปี
///////////////

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

กลุ่มหนังสือคัดสรรจากโครงการนิทานเพ่ือนรกั

ปกอ่อน 
9786164674073  
ราคา 125 บาท   

ลูกไส้เดือนตัวเล็กกว่าลูกเจ๊ียบ ลูกเจ๊ียบตัวเล็กกว่าลูกแมว ลูกแมวตัวเล็กกว่าลูกลา     
ลูกลาตัวเล็กกว่าลูกยีราฟ แล้วใครกันนะท่ีตัวเล็กท่ีสุด

• การเรียงลำาดับ

• รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ

ปกอ่อน 
9786164670884  
ราคา 125 บาท   

หมีน้อยอยากโตไวๆ จึงทำาตามท่ีผู้ใหญ่บอกทุกอย่าง แต่ก็ไม่โตข้ึนสักที                 
เอ...แล้ววิธีไหนท่ีจะช่วยให้หมีน้อยโตข้ึนได้จริงๆ นะ

• ความรัก ความผูกพันในครอบครัว

• รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ

ปกอ่อน 
9786164675087 
ราคา 125 บาท

เด็กชายตัวน้อยได้รับตุ๊กตาน้องหมีตัวใหญ่เบ้ิมจากพ่อ น้องหมีกลายเป็นเพ่ือนคนสำาคัญ 
ท้ังสองเล่นสนุกด้วยกันอยู่เสมอ จนกระท่ังวันหน่ึงเด็กชายสังเกตว่าน้องหมีตัวเล็กลง

เอ...ทำาไมน้องหมีถึงตัวเล็กลงกันนะ

• การก้าวผ่านช่วงวัย

ปกอ่อน 
9786164672741
ราคา 125 บาท

พ่ีน้องสิงโตทะเลาะกัน พ่ีสิงโตเดินออกมาด้วยความโมโห เขาระบายความโกรธ       
ตามวิธีของสัตว์ต่างๆ ท่ีพบเจอ ท้ังกระทืบเท้า ว่ิงชน สะบัดโคลน และแผดเสียงร้อง   
แต่วิธีเหล่าน้ันก็ไม่ได้ช่วยให้เขาหายโมโหได้เลย สุดท้ายแล้วพ่ีสิงโตจะหาวิธีท่ีทำาให้เขา
หายโมโหได้ไหมนะ

• การจัดการกับอารมณ์

• ความรักระหว่างพี่น้อง

เรื่อง : มารีอา ฌาลีแบร์  ภาพ : เซซีล บงบง  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 8.43 x 9 นิ้ว / 28 หน้า  

เรื่อง : จูดิธ คอปเพนส์  ภาพ : ซูซันเนอ ดีเดเริน  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 8.26 x 8.66 นิ้ว / 28 หน้า  

เรื่อง : ตง เอลีย็อง  ภาพ : เจน แมสซีย์  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / ขนาด 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

เรื่องและภาพ : จอนนี แลมเบิร์ต  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ /  8.5 x 9.75 นิ้ว / 28 หน้า

ตัวเล็ก

หมีน้อยอยากโต

บ๊าย บาย น้องหมี

โมโหแล้วนะ

พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และภาษา

Bookstart

Bookstart

หมอประเสริฐ

Bookstart

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

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

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

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

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

สพฐ.

สพฐ.

สพฐ.

Bookstart

หมอประเสริฐสพฐ.
ปกอ่อน 
9786162270192
ราคา 85 บาท

ปลาคาร์พน้อยตัวหนึ่ง คิดว่าตัวเองหล่อที่สุด เก่งที่สุด จึงเย่อหยิ่งไม่ยอมส่งยิ้มให้ใคร 
เพื่อนๆ ต่างเอือมระอา วันหนึ่งปลาคาร์พพลัดหลงกับพ่อแม่ เขาตกใจมากจนทำาอะไร
ไม่ถูก แล้วจะมีใครยอมช่วยปลาคาร์พน้อยจอมหยิ่งไหมนะ

• สร้างเสริมลักษณะนิสัย

• ทักษะทางสังคม

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ / นิทานภาพคำากลอน / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  พ่อคาร์พ แม่คาร์พ อยู่ไหนคร้าบ Bookstart

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

ปกอ่อน 
9786162279614
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง  
9786162279607
ราคา 245 บาท

ช้างจ้อยเดินแถวมากับฝูงสัตว์ผู้ใหญ่ แต่ก็คอยจะเดินแตกแถวอยู่เรื่อย จนเกือบได้รับ
อันตราย เพราะเขามัวแต่สนใจสัตว์ต่างๆ ท่ีพบเห็นระหว่างทาง ช้างจ้อยอยากเป็น                                                                                             
เหมือนสัตว์เหล่านั้นและไม่เข้าใจว่าทำาไมถึงเป็นไม่ได้ สุดท้ายเขาก็ได้เรียนรู้ว่า           
เขาไม่จำาเป็นต้องเหมือนใคร  ๆเพราะช้างจ้อยเป็นช้างน้อยท่ีแสนพิเศษท่ีสุดอยู่แล้วน่ันเอง

• รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆ

• ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem)

ปกอ่อน 
9786164671836 
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164671843 
ราคา 245 บาท

บางคนบอกว่ามีเพียงทางเดียวท่ีจะเป็นสิงโตได้ คือต้องดุร้ายและไม่อ่อนโยน แต่พวกเขา                  
คงไม่เคยเจอสิงโตแสนอ่อนโยนอย่างเลนเนิร์ด เพราะถ้าได้รู้จักกับเลนเนิร์ดแล้วล่ะก็  
เธอจะรู้ว่าบางทีการเป็นสิงโตอาจจะไม่ได้มีแค่ทางเดียวก็ได้นะ

• การยืดหยุ่นทางความคิด

• การยอมรับความแตกต่าง

เรื่องและภาพ : จอนนี แลมเบิร์ต  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.5 x 9.75 / 28 หน้าช้างจ้อย Bookstart

เรื่องและภาพ : เอ็ด เวียร์  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 7.5 x 10 นิ้ว / 32 หน้าวิธีเป็นสิงโต

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

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

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

ปกอ่อน 
9786164674110
ราคา 125 บาท

เรื่องราวของลิง 2 ตัวและการดำาเนินเรื่องด้วยคำาว่า ‘กล้วย’ เพียงคำาเดียว เมื่อมีลิง 2 ตัว     
กับกล้วยเพียงเเค่ 1 ลูก จะทำาอย่างไรดีนะ

• จินตนาการ

• การแบ่งปัน

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

เรื่องและภาพ : เอ็ด เวียร์  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.16 x 9 นิ้ว / 28 หน้ากล้วย!

สพฐ. Bookstart

สพฐ. Bookstart

พัฒนาสังคมนิสัย อารมณ์ จิตใจ และภาษา

ปกอ่อน 
9786164674158
ราคา 125 บาท

มังกรน้อยรู้สึกโกรธมาก เขาพ่นไฟใส่ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งตัวเขาเอง แต่สิ่งที่ง่าย         
และวิเศษที่สุดที่สามารถจัดการกับความโกรธได้ ก็คือ การกอด นั่นเอง

• การจัดการกับอารมณ์

• ความรัก ความผูกพันในครอบครัว

ปกอ่อน  
9786164674127
ราคา 125 บาท

หนูสองตัวเดินจูงมือกันเดินทางสำารวจโลกกว้าง ได้พบเจอเพื่อนสัตว์มากมาย แบ่งปันเรื่องราว
และความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหน หากเราจูงมือกันไว้ก็จะอบอุ่นขึ้น

• ความรัก ความผูกพันในครอบครัว

เรื่องและภาพ : เฟย์เฟย์ กัว  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

เรื่อง : มาร์ก สเปอร์ริง  ภาพ : บริตตา เทกเกนทรัป  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

กอดวิเศษ 

เมื่อเราจูงมือกัน 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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



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

4-6 ปี
///////////////

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

634-6 ปี
///////////////

62

Bookstart หมอประเสริฐสพฐ.

ปกอ่อน 
9786164672710 
ราคา 115 บาท

หมูน้อยกับยีราฟเป็นเพื่อนรักกัน หมูน้อยอยากจุ๊บยีราฟ แต่ยีราฟตัวสูงเกินไป หมูน้อยจึงหา
วิธีที่จะจุ๊บเพื่อนตัวสูงให้ได้ ทั้งขุดหลุม โหนเชือก หรือแม้แต่วิ่งเร็วจี๋เพื่อกระโดดให้ถึงยีราฟ 
สุดท้ายแล้ว หมูน้อยจะใช้วิธีไหนจึงจะจุ๊บยีราฟได้สำาเร็จนะ

• มิตรภาพ

• การแก้ปัญหา

• การยืดหยุ่นทางความคิด

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

เรื่อง : จูดิธ คอปเพนส์  ภาพ : ซูซันเนอ ดีเดเริน  
แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.25 x 8.75 นิ้ว / 20 หน้า  ยีราฟจ๋าขอจุ๊บหน่อย 

Bookstart

Bookstart

สพฐ.

สพฐ.

ปกอ่อน 
9786164672734
ราคา 125 บาท

ใกล้ถึงวันเกิดของหมีน้อย หมีน้อยอยากให้งานวันเกิดของตัวเองเรียบง่าย แต่เพื่อนๆ      
อยากจัดงานวันเกิดแบบพิเศษให้ หมีน้อยจึงรู้สึกเศร้าและกังวล เอ...สุดท้ายแล้ว งานวันเกิด
ของหมีน้อยจะออกมาเป็นแบบไหนกันนะ

• ทักษะทางสังคม

• การยืดหยุ่นทางความคิด

• มิตรภาพ

ปกอ่อน 
9786164672772
ราคา 95 บาท

วันนี้เป็นวันเกิดของนกฮูก เพื่อน  ๆจึงช่วยกันคิดว่าจะเอาอะไรไปร่วมงานเลี้ยงดี และทุกคน    
ก็นึกได้ว่านกฮูกชอบกินขนม เพื่อน  ๆจึงเอาขนมหลายอย่างมาร่วมงานเลี้ยง ทั้งขนมตาล 
กล้วยบวชชี บัวลอย และวุ้นกะทิ น่ากินทุกอย่างเลย

• รู้จักขนมไทยชนิดต่างๆ

• มิตรภาพ การแบ่งปัน

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

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

เรื่อง : แยลเลอเกอ ไรเกิน  ภาพ : แม็ก ฟาน คาเคิลด็อง แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 8.5 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

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

ปาร์ตี้ของหมีน้อย

ฉันชอบกินขนม 

ปกอ่อน 
9786164674134
ราคา 125 บาท

หนูน้อยพรูเนลล่าประกาศในวันเกิดว่าเธอเป็นเด็กโตแล้ว เธอพยายามเลิกทำากิจกรรม       
ของเด็กเล็ก ทั้งเลิกเล่นตุ๊กตาตัวโปรด เลิกเล่นสไลเดอร์เกลียว เลิกร้องเพลง A-B-C           
แต่พรูเนลล่าจะทำาอย่างไร เมื่อเธอรู้สึกกลัวที่จะต้องเข้านอนเพียงลำาพัง

• ความภาคภูมิใจในตนเอง

• ความสัมพันธ์ในครอบครัว

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

เรื่อง : แจ็กกี อาซูอา เครเมอร์  ภาพ : ลีซา บรันเดินเบิร์ก  
แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.56 x 9 นิ้ว / 28 หน้าหนูไม่ ใช่เด็กเล็กนะ 

ปกอ่อน 
9786162277962
ราคา 95 บาท

ไฮด้ีชอบเล่นซ่อนหาเพราะเธอซ่อนตัวได้เก่งกว่าใครๆ ไม่ว่าเพ่ือนๆ จะชวนเธอเล่นอะไร  
ไฮดี้ก็อยากเล่นซ่อนหาอย่างเดียวเท่านั้น ในงานวันเกิดของไฮดี้ เธอชวนเพื่อนๆ เล่นซ่อนหา
ด้วยกันเหมือนเคย แต่เธอซ่อนตัวเก่งเกินไป เพื่อนๆ จึงหาไม่เจอและเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่น

โดยที่ยังหาไฮดี้ไม่เจอ เหตุการณ์ครั้งนั้นทำาให้ไฮดี้คิดทบทวนและคิดอะไรบางอย่างได้

• การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

• การสังเกต

• ทักษะทางสังคม

เรื่องและภาพ : ฟีโอนา วูดค็อก  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า  ไฮดี้ อยู่ไหนเอ่ย Bookstart

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

ปกอ่อน 
9786164670686  
ราคา 95 บาท

ลูกสัตว์ทุกตัวต่างก็รักแม่ของตัวเอง เพราะว่าแม่ยิ้มสวย ร้องเพลงเก่ง ใจดี คอยปกป้อง 
คอยดูแล และคอยกอดเสมอ แล้วรู้ไหมจ๊ะว่า แม่ทุกตัวก็รักลูกๆ เสมอ เด็กน้อยเอง   
ก็รักคุณแม่ที่สุดในโลกเลย

• พฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆ

• ความรัก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก

ปกแข็ง 
9786164670716  
ราคา 195 บาท

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

• พฤติกรรมของสัตว์ชนิดต่างๆ

• ความรัก ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก

Bookstart

Bookstart

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

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

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

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

ฉันรักแม่

ฉันรักพ่อ 

สพฐ.

สพฐ.

หมอประเสริฐ

ปกแข็ง 
9786164670822  
ราคา 195 บาท

หนูน้อยลาโมอุ้มแตงโมที่เธอรอเก็บมานานพร้อมกลับบ้านด้วยความดีใจ ระหว่างทาง 
เธอเห็นคุณยายข้างบ้านดูง่วงซึม จึงมอบแตงโมให้ โดยที่เธอไม่รู้เลยว่า การให้ของเธอ
ในครั้งนั้นจะทำาให้เธอได้รับของขวัญที่แสนพิเศษกลับคืนมาเช่นกัน

• ความมีน้ำาใจ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน

Bookstart

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

เรื่อง : คาร์มา ชริง  ภาพ : เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  ส่งต่อความสุข  สพฐ.

ปกอ่อน 
9786164672420 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 
9786164672413 
ราคา 245 บาท

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

• การยอมรับความแตกต่าง

• ทักษะทางสังคม
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

เรื่อง : สเตลลา เจ โจนส์  ภาพ :  คาร์เมน ซัลดัญญา  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า  หมาหริ่งสุดเจ๋ง

ปกอ่อน 
9786164670747  
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 
9786164670754  
ราคา 195 บาท

ป๊อกแป๊กอยากเป็นนักดนตรี คุณพ่อจึงให้ป๊อกแป๊กลองเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ         
ทั้งระนาด กลอง และฉิ่ง เขาสนุกมาก จึงชวนคุณพ่อคุณแม่มาเล่นดนตรีด้วยกัน 

ป๊อกแป๊กรู้สึกว่าเขาก็เป็นนักดนตรีได้เหมือนกันนะ

• ลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ

• ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว

Bookstartเรื่อง : ครูแพง  ภาพ : ทศพล คงพิพัฒนาการ / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า   ป๊อกแป๊กรักดนตรี   สพฐ.

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

สพฐ. Bookstart
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เรื่อง : เบเนดิกต์ กาบอแนล  ภาพ : มีคาเอิล เดอรึลเลิกซ์  
แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 7.5 x 9.21 นิ้ว / 28 หน้า

อ่านนิทาน
ให้ฉันฟังหน่อย ! 

ปกอ่อน 
9786164670907  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164670914  
ราคา 245 บาท

เสียงอ่านนิทานของพ่อลูกคู่หนึ่งปลุกให้หมาป่าตื่นขึ้นมาด้วยความหงุดหงิด แต่ยัง
ไม่ทันที่นิทานจะจบ สองพ่อลูกก็เดินจากไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่า มีหมาป่าตัวหนึ่งกำาลัง
เพลิดเพลินกับนิทาน พวกเขาทำาหนังสือตกไว้ หมาป่าอยากรู้เร่ืองราวตอนจบของนิทาน 
มาก  ๆจึงวิ่งไปคาบหนังสือมา แต่เขาอ่านหนังสือไม่เป็น แล้วเขาจะทำาอย่างไรดีล่ะ 

• มิตรภาพ
• ปลูกฝังนิสัยการรักการอ่าน

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

Bookstart หมอประเสริฐสพฐ.

ปกอ่อน 
9786164670723  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164670730  
ราคา 245 บาท

คุณกระต่ายใจดีถือเทียนไข คุณนกฮูกเตรียมหนังสือนิทาน หนูแฝดช่วยกันลากเลื่อน
ที่มีกล่องของขวัญเต็มไปหมด เพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็ขนของและเดินมุ่งหน้าไปที่
เดียวกัน พวกเขากำาลังจะไปไหนนะ

• ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ

• ทักษะทางสังคม

Bookstart

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

เรื่องและภาพ : อานีตา ไบสเตอร์โบส  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ /
8.26 x 8.66 นิ้ว / 28 หน้า   คริสต์มาสอันแสนสุข  สพฐ.

ปกอ่อน 
9786164670785  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164670792  
ราคา 245 บาท

กบซ่าชอบสีเขียวเป็นชีวิตจิตใจ เขาเล่นกระโดดมีความสุขเมื่อได้อยู่กับสีเขียว แต่ถ้าไม่มี
สีเขียว เขาก็จะไม่ยอมเล่นและทำาหน้าบูดใส่เพื่อนๆ แล้วความคิดของกบซ่าก็เปลี่ยนไป 
เอ...เกิดอะไรขึ้นกับกบซ่านะ

• การยอมรับความแตกต่าง

• การยอมรับความผิดพลาดของตนเอง และพร้อมปรับปรุงแก้ไข

• พัฒนาทางอารมณ์และจิตใจ

เรื่องและภาพ : เอ็ด เวียร์  แปล : น้านกฮูก /
นิทานภาพ / 7.5 x 10 นิ้ว / 32 หน้ากบซ่าหน้าบูด

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

Bookstart หมอประเสริฐสพฐ.

ปกอ่อน 
9786162279010
ราคา 105 บาท

เด็กชายได้พบกับหุ่นยนต์และเป็นเพื่อนเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่จู่ๆหุ่นยนต์ก็ดับไป 
เด็กชายคิดว่าหุ่นยนต์ไม่สบาย เขาจึงพาหุ่นยนต์กลับบ้านและดูแลอย่างดี เมื่อเด็กชาย
หลับ หุ่นยนต์ก็ทำางานได้อีกครั้ง หุ่นยนต์เห็นเด็กชายหลับอยู่ ก็คิดว่าเครื่องยนต์ของ
เด็กชายขัดข้อง จึงพยายามหาทางช่วยให้เด็กชายฟื้นคืนกลับมา 

• มิตรภาพ
• การแก้ปัญหา
• ทักษะทางสังคม

เรื่อง : เอมี ไดก์แมน  ภาพ : แดน ยักคารีโน  แปล : น้านกฮูก /  
นิทานภาพ / 8 x 10 นิ้ว / 28 หน้า  เด็ก + หุ่นยนต์ Bookstart หมอประเสริฐ

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

ปกอ่อน 
9786162279072
ราคา 105 บาท

ช้อนน้อยเศร้าใจเพราะคิดว่าเพื่อนๆ โชคดีกว่าตนเอง ในขณะที่เพื่อนๆ อย่างส้อมและตะเกียบ
ก็คิดว่าช้อนน้อยโชคดีกว่าตนเอง ได้ทำาเรื่องสนุกหลายเรื่องที่พวกเขาทำาไม่ได้ คืนนั้น หลังจาก
อ่านนิทานก่อนนอนจบ แม่กอดช้อนน้อยไว้และบอกอะไรบางอย่างที่ทำาให้ช้อนน้อยได้คิดและ

มีความมั่นใจมากขึ้น

• ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem)
• การเข้าใจความแตกต่างของผู้อื่น

เรื่อง : เอมี เคราส์ โรเซินทาล  ภาพ : สก็อตต์ มากูน  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 8.5 x 8.5 นิ้ว / 32 หน้า  ช้อนน้อย Bookstart หมอประเสริฐ

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

ปกอ่อน 
9786164670808  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164670815  
ราคา 245 บาท

หมาจ้ิงจอกตัวหน่ึงใช้ชีวิตในป่าใหญ่มายาวนาน ตอนน้ีเขาอ่อนล้าเต็มที จึงล้มตัวลงนอน 
และจากไปตลอดกาล เพื่อนๆ สัตว์ต่างพูดถึงความทรงจำาอันแสนสุขที่เคยมีร่วมกับ
หมาจิ้งจอก โดยที่ไม่ทันได้สังเกตเห็นเลยว่ามีบางอย่างกำาลังก่อตัวขึ้นช้าๆ

• มิตรภาพ

• การยอมรับความสูญเสียบุคคลหรือสิ่งที่รัก

หมอประเสริฐเรื่องและภาพ : บริตตา เทกเกนทรัป  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า  ต้นไม้แห่งความทรงจำ 

ปกอ่อน 
9786162279485
ราคา 125 บาท

หมีใหญ่กำาลังจะจำาศีล แต่เพื่อน  ๆดันมารวมตัวกันที่ถ้ำาของเขา ทำาให้เขานอนไม่หลับ 
หมีใหญ่จึงหนีไปพักที่โรงแรม แต่เขาก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดี เป็นเพราะอะไรกันนะ  
แล้วเขาต้องทำาอย่างไรจึงจะนอนหลับจำาศีลได้เสียที

• ทักษะทางสังคม

• มิตรภาพ

ปกแข็ง  
9786162279454
ราคา 175 บาท

หมีน้อยเดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าใหญ่ ระหว่างทางเขาได้เจอสัตว์ต่าง  ๆ จึงชวนกันเดินทาง
ไปด้วยกัน พวกเขากำาลังจะไปไหนและไปทำาอะไรกันนะ

• การสังเกต

• การคาดเดาเรื่องราว

• อวัยวะต่างๆ

เรื่อง : จอห์น เคลลี  ภาพ : ลอรา เบรนล์ลา  แปล : น้านกฮูก /  
นิทานภาพ / 8.5 x 9.75 / 28 หน้า

เรื่อง : มาร์ก ยันส์เซน  ภาพ : ซูซันเนอ ดีเดเริน  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8 x 8 นิ้ว / 24 หน้า

โรงแรมจำ ศีล

หมีน้อยไปไหน

Bookstart

Bookstart

หมอประเสริฐ

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

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

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

ปกอ่อน 
9786164670761  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 
9786164670778  
ราคา 245 บาท

เจ้าจุดเป็นลูกเสือดาว เจ้าลายเป็นลูกม้าลาย ทั้งสองเป็นเพื่อนรักกัน จึงอยากให้ตัวเอง           
เป็นเหมือนเพื่อนรักเปี๊ยบ แต่ทำาอย่างไรพวกเขาก็ไม่เหมือนกันสักที สุดท้ายแล้ว    
พวกเขาจะทำาสำาเร็จหรือเปล่านะ

• การยอมรับความแตกต่าง

• ความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง

เรื่องและภาพ : แอนนา ชัตเทิลวูด  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้าเจ้าจุดกับเจ้าลาย Bookstart

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

สพฐ.

ปกอ่อน 
9786162276378
ราคา 95 บาท

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

• ทักษะทางสังคม
• การรู้จักกาลเทศะ
• การควบคุมตนเอง (Self Regulation)

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : กัณฐิกา บุญแสง / นิทานภาพคำากลอน /  
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าก้าบ ก้าบ ก๊าบ ก๊าบ Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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ปกอ่อน 
9786162279058
ราคา 115 บาท

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

• ความอดทนอดกลั้น

• การรอคอย

• เรียนรู้เรื่องเวลา

เรื่อง : เทรซีย์ คอร์เดอรอย  ภาพ : ทิม วอร์เนส  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 9 x 10.5 นิ้ว / 28 หน้า  เดี๋ยวน้ี ! Bookstart หมอประเสริฐ

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

ปกอ่อน 
9786162279119
ราคา 105 บาท

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

ไปหมด แล้วทีนี้พวกเขาจะจัดการอย่างไรดีนะ

• การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

• ทักษะทางสังคม

เรื่องและภาพ : จูดี้ แอ็บบอต  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ /  
8.5 x 9.5 นิ้ว / 28 หน้า  ฉันชอบรถไฟ Bookstart หมอประเสริฐ

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

ปกอ่อน 
9786167026886
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 
9786167026893
ราคา 175 บาท

เด็กชายคนหนึ่งกลัวหมาจรจัดที่อยู่ละแวกบ้าน แต่พอรู้ว่าหมาเหล่านั้นถูกนำามาปล่อย
ท้ิงไว้ และบางตัวก็ถูกเจ้าหน้าท่ีเทศบาลจับไปฆ่าท้ิง เขาจึงสงสารและอยากนำามาเล้ียงไว้  
แต่การจะเลี้ยงสัตว์ต้องมีความรับผิดชอบอย่างมาก แล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรดีล่ะ

• การคิดแก้ปัญหา

• ความเมตตากรุณา

เรื่องและภาพ : ไล่หม่า  แปล : ปู่ปิง / นิทานภาพ / 8 x 10.5 นิ้ว / 32 หน้าฉันกับหมาจรจัดแถวบ้าน Bookstart

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

ปกอ่อน 
9786167508597
ราคา 85 บาท

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

• รู้จักงานบ้านประเภทต่างๆ

• รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

เรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ / 
นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  ฉันชอบทำ งานบ้าน Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี EF

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

ปกอ่อน 
9786164675100
ราคา 125 บาท

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

• ความพอใจในตนเอง

• เสียงร้องของสัตว์

กระต๊าก กระต๊าก Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี
เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ณัฐวรรณ ตั้งสัจจะพจน์ / นิทานภาพคำากลอน / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  

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

ปกอ่อน 
9786164674608
ราคา 125 บาท

ของเล่นหลายชิ้นนั่งรอคอยอย่างใจจดใจจ่ออยู่หน้าห้อง ทุกครั้งที่ประตูเปิดออก  
จะมีของเล่นเดินออกมาด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้ม แล้วของเล่นชิ้นถัดไปก็จะเข้าไปในห้องแทน 
เอ...หลังประตูบานนั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะ

• การอดทนรอคอย
• การสังเกต
• การนับจำานวน

เรื่อง : แอนสท์ ยันดล์  ภาพ : นอร์มัน ยุงเงอ  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 7.75 x 10.5 นิ้ว / 36 หน้า รอนานหน่อยนะ Bookstart EF หมอประเสริฐ

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

พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ปกอ่อน 
9786164674080 
ราคา 95 บาท

ลาโมไปส่งของแทนแม่ที่กำาลังป่วย ระหว่างทางเธอผ่านร้านขายเสื้อผ้า ลาโมอยากซื้อ
เสื้อคลุมขนสัตว์ให้แม่ แต่มีเงินไม่พอ ขณะเดินกลับบ้าน ลาโมพบกระเป๋าสตางค์ที่มีเงิน
จำานวนมากตกอยู่ ลาโมจะทำาอย่างไรดีนะ

• ความซื่อสัตย์

• ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ปกอ่อน 
9786164674141 
ราคา 125 บาท

ทุกค่ำาคืน ตัวตุ่นมักจะออกจากโพรงมาดูดาวบนท้องฟ้า เขาอธิษฐานกับดาวตกว่า
อยากเป็นเจ้าของดวงดาวทุกดวงบนโลก แล้วคำาอธิฐานนั้นก็เป็นจริง ตัวตุ่นเก็บดวงดาว
ทั้งหมดมาไว้ในโพรงของตัวเองจนสว่างไสวไปทั่ว แต่สัตว์อื่นในป่ากลับโศกเศร้าที่
ท้องฟ้ามืดมิด ตัวตุ่นจะทำาอย่างไรต่อไปดี

• การรักษาสมบัติส่วนรวม
• การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ความสุขของแม่ 

ดวงดาวของเจ้าตุ่น 

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

เรื่องและภาพ : บริตตา เทกเกนทรัป  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
9 x 9 นิ้ว / 32 หน้า

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

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

ปกอ่อน 
9786162279034
ราคา 95 บาท
ปกแข็ง 
9786162279041
ราคา 195 บาท

ยายเช้ากับมาร์สแมนออกไปท่องอวกาศด้วยกัน ระหว่างทางยานอวกาศถูก 
มนุษย์ต่างดาวยิงลำาแสงใส่ ยายเช้ากระเด้งออกจากยาน แต่มาร์สแมนคว้าตัวไว้ได้ทัน 
แต่แล้วเสียงสัญญาณเตือนเชื้อเพลิงหมดก็ดังขึ้น แล้วทั้งสองจะทำาอย่างไรดี

• ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

• การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา

มาร์สแมนกับยายเช้า ตอน ตะลุยอวกาศ Bookstart
เรื่องและภาพ : รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ / นิทานภาพ / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  หมอประเสริฐ

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

Bookstartสพฐ.

Bookstartสพฐ.



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

4-6 ปี
///////////////

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

694-6 ปี
///////////////

68

ปกอ่อน 
9786167508511
ราคา 85 บาท

นกฮูกน้อย เข้าใจดีว่าประชาธิปไตย คือ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง เป็นพลเมืองที่ดี 
ซ่ือสัตย์ สุจริต เข้าใจในความเสมอภาคระหว่างบุคคล มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทุกคนจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

• เรียนรู้และเข้าใจประชาธิปไตยอย่างง่าย

• ทักษะทางสังคม

ฉนัรกัประชาธปิไตย Bookstart ๑๐๐ หนังสือดีเรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  

ปกอ่อน 
9786162276422
ราคา 95 บาท

ยายเช้าเจอมังกรกำาลังพ่นไฟ ด้วยความตกใจจึงร้องเรียกให้มาร์สแมน 
มาช่วย มาร์สแมนจึงรีบเหาะมาสู้กับมังกรไฟ แต่เจ้ามังกรไฟช่าง

ร้ายกาจมาก ยายเช้ากับมาร์สแมนจึงต้องรวมพลังกันเพื่อปราบเจ้ามังกรไฟให้สำาเร็จ

• ทักษะทางสังคม

• ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

• การช่วยเหลือผู้อื่น

มาร์สแมนกับยายเช้า ตอน ปราบมังกรไฟ Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี
เรื่องและภาพ : รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ / นิทานภาพ / 
9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

หมอประเสริฐ

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

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

พัฒนาสังคมนิสัยและเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว

ปกอ่อน 
9786164675094 
ราคา 125 บาท

เด็กชายอยากจับช้างมาเลี้ยง เขาจึงออกเดินทางไปยังถิ่นที่อยู่ของช้าง วางกับดัก และ
พาช้างขึ้นเครื่องบินลำาใหญ่กลับมาที่บ้าน แต่เมื่อพาช้างกลับมาที่บ้านแล้ว มันกลับไม่
ยอมกินอะไรจนต้องเรียกคุณหมอมาตรวจ เจ้าช้างเป็นอะไรกันนะ

• ความสัมพันธ์ของสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่

• การคิดและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน

เรื่องและภาพ : วาเนสซา เวสต์เกต แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
ขนาด / จำานวนหน้าไปจับช้างกัน

ปกอ่อน 
9786164672703
ราคา 125 บาท

การผจญภัยของ ก๊อบแก๊บ ถุงพลาสติกที่ตกไปในทะเล และล่องลอยอยู่ท่ามกลาง  
สัตว์ต่าง  ๆจนถูกเขมือบเข้าไปเพราะคิดว่าก๊อบแก๊บเป็นอาหารครั้งแล้วครั้งเล่า        
ก๊อบแก๊บ ถูกใครเขมือบเข้าไปบ้าง และการผจญภัยของเขาจะจบลงอย่างไรนะ

• สร้างจิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปกอ่อน 
9786164672680
ราคา 125 บาท

หมีสองพ่อลูกเดินเล่นอยู่ในป่า ลูกหมีชี้ชวนให้พ่อหมีดูก้อนเมฆที่กำาลังกอดภูเขา                      
ดูดอกไม้ที่กอดกันเป็นช่อ พ่อหมีจึงบอกลูกหมีว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้         
ต่างก็โอบกอดกัน และเล่าให้ลูกหมีฟังถึงพลังของอ้อมกอด

• ความรัก ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก

เรื่อง : ซาร่าห์ โรเบิร์ต  ภาพ : เฮนนาห์ เพ็กก์  แปล : น้านกฮูก /                
นิทานภาพ / 9.5 x 8.5 นิ้ว / 28 หน้า

เรื่อง : มานูเอลลา โมนารี  ภาพ : อิฟลิน ดาวิดดี  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 7.5 x 9.27 นิ้ว / 28 หน้า

ใครเขมือบก๊อบแก๊บ

อ้อมกอดแห่งรัก
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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

สพฐ. Bookstart

สพฐ. Bookstart

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

สพฐ. Bookstartเรื่อง : น้านกฮูก  ภาพ : กัณฐิกา บุญแสง  / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าเมฆเพื่อนรัก

ปกอ่อน 
9786164672765
ราคา 95 บาท

ปันไม่ชอบบ้านที่อยู่ในเมืองของเขาเลย ปันชอบบ้านของคุณปู่คุณย่าที่อยู่แถว
ชานเมืองมากกว่า ท้องฟ้าที่นี่ดูสดใสสบายตา และยังมีสนามหญ้าให้วิ่งเล่นด้วย ใน
ขณะที่ปันวิ่งเล่นกับเจ้ามอม มีเมฆรูปร่างประหลาดก้อนหนึ่งเคลื่อนที่มาใกล้ๆ                      
ปันกับเมฆน้อยจึงได้เป็นเพื่อนกัน

• มิตรภาพ
• เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เรื่อง มลภาวะทางอากาศ
• เรียนรู้วัฏจักรการเกิดฝน

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

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

เสียงแห่งความสุข

ลมหายใจ

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

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

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

ปกอ่อน 
9786162276569
ราคา 95 บาท

แฮตตี้เป็นแม่ไก่ที่รักไข่มาก เธอรักไข่ทุกใบไม่ว่าจะฟองเล็กหรือใหญ่ แฮตตี้เคยออกไข่
แค่ฟองเดียวและไข่ก็ไม่ยอมฟักเป็นตัวสักที เธอจึงตัดสินใจออกไปตามหาไข่ท่ีถูกทอดท้ิง 
จากที่ต่างๆ แฮตตี้ฝ่าความยากลำาบากเพื่อค้นหาไข่และนำามาฟักเป็นตัวด้วยความรัก

• ความมุ่งมั่นตั้งใจ 

• รู้จักสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่

ปกอ่อน 
9786162279546
ราคา 125 บาท

แม่ไก่แฮตต้ีรักไข่มาก เธอเก็บไข่ท่ีถูกทอดท้ิงจากท่ัวทุกมุมโลกมาฟูมฟักเล้ียงดู ทุกวันเกิด 
ของพวกเขา แม่ไก่แฮตตี้จะถักผ้าพันคอผืนสวยให้เป็นของขวัญ แต่แล้วก็ถึงเวลาที่ลูกๆ ของเธอ
โตพอที่จะกลับคืนสู่บ้านเกิด แม่ไก่แฮตตี้และลูกๆ จึงออกเดินทางผจญภัยไปด้วยกัน เพื่อส่ง                    
ลูกน้อยทีละตัว ทีละตัว จนเหลือเพียงแม่ไก่แฮตตี้แค่ตัวเดียว ในวันเกิดปีแรกที่พวกเขาต้อง                    

แยกจากกัน แม่ไก่แฮตตี้คิดถึงลูกๆ ของเธอเหลือเกิน เธอจะทำาอย่างไรดีนะ

• 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 
9786164670648  
ราคา 95 บาท 
ปกแข็ง 
9786164670655  
ราคา 195 บาท

ฮูกน้อยรักพระจันทร์ แม้พระจันทร์จะแปลงร่างไปทุกวัน ฮูกน้อยก็ยังอยากเห็น
พระจันทร์ทุกคืน ถึงบางคืนอาจมองไม่เห็น แต่ฮูกน้อยก็ยังเฝ้ามองพระจันทร์     
เหมือนเดิมทุกคืน

• ทักษะการสังเกต

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

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

สพฐ. Bookstart

ปกแข็ง 
9786164670679  
ราคา 195 บาท

เจ้าอ๊บเพิ่งเกิดในฤดูฝน เขากระโดดโลดเต้นไปมาอย่างร่าเริง ได้เจอกับไส้เดือนและ
ปลวก แต่ยังไม่ทันที่จะได้เล่นสนุกเต็มที่ ลมหนาวก็พัดมา ถึงเวลาต้องพักผ่อนแล้วล่ะ 
ป้ากบบอกให้เจ้าอ๊บคุ้ยดินสำาหรับใช้จำาศีลในฤดูหนาว หลังการจำาศีลจะเป็นอย่างไรนะ

• ธรรมชาติของกบ การจำาศีลของกบ

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

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

สพฐ. Bookstart

พัฒนาภาษา ความคิด และส่งเสริมจินตนาการ

ปกอ่อน 
9786164675070 
ราคา 125 บาท

เบรนด้าเป็นแกะที่ไม่เหมือนใคร เธอทั้งตัวสูงและมีฟันแหลมเปี๊ยบ แต่พวกแกะต่างคิด
ว่าเบรนด้าเป็นแกะที่เจ๋งที่สุด ขณะที่เบรนด้ากำาลังปรุงซอสสูตรเด็ดสำาหรับงานฉลอง 
พวกแกะต่างตื่นเต้นกันใหญ่ เบรนด้ากำาลังเตรียมจะทำาอะไรนะ

• การยืดหยุ่นทางความคิด

• มิตรภาพ

• การยอมรับความแตกต่าง

ปกอ่อน 
9786164674066 
ราคา 125 บาท

หนูจี๊ด หลังตุงและหูยาว สามเพื่อนซี้ลองกลับบ้านด้วยเส้นทางลัด ที่จะต้องผ่านห้วยคด
เคี้ยวเสียวสยองซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกจระเข้ แต่หนูจี๊ดไม่คิดว่ามีจระเข้อาศัยอยู่ที่นี่หรอก 
ที่ห้วยคดเคี้ยวเสียวสยองแห่งนี้ไม่มีจระเข้จริงๆ น่ะหรือ

• ทักษะการสังเกต

• จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• มิตรภาพ

เรื่องและภาพ : มอแร็ก ฮูด  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
8.5 x 8.5 นิ้ว / 28 หน้า 

เรื่องและภาพ : จอนนี แลมเบิร์ต  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 8.5 x 9.8 นิ้ว / 28 หน้า 

แกะตัวน้ีชื่อ เบรนด้า 

มาข้ามห้วยคดเคี้ยวเสียวสยองกันเถอะ 

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

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

หมอประเสริฐ

ปกอ่อน 
9786164674172 
ราคา 125 บาท

คุณช้างเดินผ่านมาเห็นใยเเมงมุมของคุณนายแมงมุม คิดว่าเป็นเปลญวณจึงไกวเล่น                                                                                            
อย่างสบายใจ ส่วนคุณนายแมงมุมก็ดีใจ เพราะมื้อนี้จะได้กินช้างเป็นอาหาร          
คุณช้างจะถูกคุณนายแมงมุมจับกินไหมนะ

• การยืดหยุ่นทางความคิด

• จินตนาการ

• มิตรภาพ

เรื่องและภาพ : เอริก บาตู  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
8 x 11.5 นิ้ว / 28 หน้า มื้อน้ีมีช้างอร่อย 

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

ปกอ่อน 
9786164672697
ราคา 125 บาท

เมื่อหนังสือนิทานเล่มหนึ่งหล่นลงมาบนพื้น ทำาให้หมาป่ากระเด็นออกมา หมาป่าที่ดุร้ายและ
น่ากลัวในนิทานกลับกลายเป็นหมาป่าตัวเล็ก ขี้กลัว มันพยายามหนีเข้าไปในหนังสือหลายเล่ม                                  
แต่ก็ไม่มีเล่มไหนที่เหมาะกับมันเลย จนกระทั่งมันเข้าไปในหนังสือเล่มหนึ่ง ที่มีเด็กหญิง       

ใส่ชุดสีแดงนั่งร้องไห้อยู่ เล่มนี้จะใช่นิทานที่เหมาะกับมันไหมนะ

• การยืดหยุ่นทางความคิด

• จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

เรื่อง : เทียร์รี่ ร็อบเบอเร็ชท์  ภาพ : เกรกัว มาร์บี  
แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.5 x 10.25 นิ้ว / 28 หน้าเมื่อหมาป่าหลุดมาจากหนังสือ

ราตรีสวัสดิ์นะ กระต่ายน้อย
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

สพฐ. Bookstart

สพฐ. Bookstart

Bookstart

หมอประเสริฐสพฐ.

Bookstart

หมอประเสริฐสพฐ.

Bookstart

หมอประเสริฐสพฐ.
ปกอ่อน 
9786164674103 
ราคา 125 บาท

เพนกวินน้อยอยากบินได้เหมือนนกตัวอื่นๆ เขาพยายามทำาทุกวิถีทางเพื่อที่จะบินได้                                                                            
ทั้งซอยเท้าถี่ๆ แล้วกระพือปีกเร็วๆ หรือพุ่งตัวไถลลงมาจากน้ำาแข็ง                                       
สุดท้ายเเล้ว เพนกวินน้อยจะบินได้ไหมนะ

• ความมุ่งมั่นตั้งใจ

• ยอมรับความแตกต่าง

ปกอ่อน 
97861645674165 
ราคา 125 บาท

บางคนชอบวาดตัวละคร บางคนชอบวาดฉาก บางคนชอบวาดภาพขาวดำา            
บางคนชอบวาดภาพสีสันสดใส บางคนชอบวาดภาพด้วยกรรไกรมีอีกหลากหลายวิธี                                                                                          
ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกของหนู สามารถเลือกได้ตามใจ                              
เพราะว่าใครๆ ก็วาดรูปได้

• จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

• การวาดรูปด้วยวิธีต่างๆ

เรื่องและภาพ : เฟย์เฟย์ กัว  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 8.5 x 9.37 นิ้ว / 32 หน้า

เรื่องและภาพ : เฟย์เฟย์ กัว  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 
8.5 x 9.26 นิ้ว / 28 หน้า

ฉันบิน ไม่ ได้ 

ใคร ๆ ก็วาดรูปได้
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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

ปกอ่อน 
9786164672727 
ราคา 125 บาท

ก่อนนอนคืนหนึ่ง มาร์ตินให้พ่ออ่านนิทานเล่มโปรดเกี่ยวกับครอบครัวกระต่ายให้ฟัง คืนนั้น 
มาร์ตินฝันว่าตัวเองกลายเป็นกระต่าย ได้เล่นสนุกกับพี่น้องกระต่ายหลายอย่าง แต่แล้วเขาก็

สะดุ้งตื่นขึ้น เพราะเจอบางอย่างในฝัน อะไรกันนะที่ทำาให้เขาตื่นขึ้นมา

• จินตนาการ

• การยืดหยุ่นทางความคิด

เรื่องและภาพ : เอ็มมา เดอ วูต  แปล : น้านกฮูก / 
นิทานภาพ / 10 x 8.5 นิ้ว / 28 หน้า 

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

สพฐ. Bookstart

• ความภาคภูมิใจในตนเอง
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ปกอ่อน 
9786164672758
ราคา 125 บาท

แม็กซ์ แมวน้อยสีดำาผู้ไม่ชอบถูกมองว่าน่ารัก เพราะเขาทั้งใจเด็ด กล้าหาญ แถมยัง
ชอบจับหนูอีกด้วย แต่หนูหน้าตาเป็นอย่างไรนะ แม็กซ์ไม่เคยเห็นหนูมาก่อนเลย         
แล้วแม็กซ์จะจับหนูได้สำาเร็จไหมนะ

• การคาดเดาเรื่องราว

• การยืดหยุ่นทางความคิด

เรื่องและภาพ : เอ็ด เวียร์  แปล : น้านกฮูก /
นิทานภาพ / 8.34 x 11นิ้ว / 32 หน้าแม็กซ์ ผู้กล้าหาญ

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

หมอประเสริฐสพฐ. Bookstart

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

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

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

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

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 

กางเกงหมึกยักษ์ 

ผจญภัยกับหนังสือ Bookstart

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

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

หมอประเสริฐ

สพฐ. Bookstart

ปกอ่อน 
9786162279096
ราคา 125 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

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

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 
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 9.75 นิ้ว / 28 หน้าพระราชาเบิ้มจอมเกเร  

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

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

สพฐ.

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 
9786162276538
ราคา 95 บาท

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

• การลำาดับเรื่องราว

เรื่องและภาพ : เอริก บาตู  แปล : น้านกฮูก / นิทานภาพ / 9.25 x 9.75 นิ้ว / 28 หน้า  อำ เล่น...ตลกจัง Bookstart

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

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

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

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

ส่งเสริมสุขอนามัย

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

ฉันชอบกินไข่

ปกอ่อน 
9786162279560
ราคา 95 บาท

นกฮูกน้อยและลูกสัตว์ทุกตัวชอบออกกำาลังกาย เสือน้อยชอบวิ่ง ฮิปโปน้อยชอบเต้น
แอโรบิก ช้างน้อยชอบเล่นชักเย่อ นกฮูกน้อยชอบขี่จักรยาน มาออกกำาลังกายกันเถอะ 
ทั้งสนุกสนาน แจ่มใส แถมยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยนะ

• สุขอนามัย

• การออกกำาลังกายวิธีต่างๆ

ปกอ่อน 
9786164674097 
ราคา 95 บาท

นกฮูกจัดปาร์ตี้ที่บ้าน เพื่อนๆ จึงเตรียมของอร่อยไปร่วมงาน มีทั้งไข่ตุ๋น ไข่ดาว ไข่ปิ้ง 
ไข่พะโล้ ไข่ลูกเขย และไข่เจียว เอ...แต่เมนูไข่ของใครจะอร่อยที่สุดกันนะ

• รู้จักอาหารที่ทำาจากไข่

• การแบ่งปัน

• มิตรภาพ

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

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

Bookstart ๑๐๐ หนังสือดี

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

ขนาด 16 x 16 นิ้วกลุ่มนิทาน Big Book Bookstart

ปกแข็ง 9786162276941
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9789749529645
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162273582
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162278549
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786162278556
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786164675162
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786164672598 
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786164673649 
ราคา 550 บาท / 24 หน้า

ปกแข็ง 9786164675230
ราคา 550 บาท / 28 หน้า

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

ปกแข็ง 9786164672611
ราคา 550 บาท / 16 หน้า

ปกแข็ง 9786164673670
ราคา 550 บาท / 16 หน้า

สพฐ. Bookstart
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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 เพื่อฟังเสียงอ่านภาษา
อังกฤษและไทยได้อีกด้วย

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

“กุ๋งกิ๋ง” เด็กหญิงตัวกลมอารมณ์ดี จะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวและรู้จักวิถีไทย ตื่นตาตื่นใจกับเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของประเทศเพ่ือนบ้าน        
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน ผ่านนิทานคำากลอนอ่านเข้าใจง่าย บอกเล่าการเดินทางแสนสนุกของกุ๋งกิ๋งกับครอบครัว พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

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

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 9 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน 2 ภาษา / 9 x 9 นิ้ว / 32 หน้าชุด กุ๋งกิ๋งเที่ยวอาเซียน

ASEAN TRAVELS WITH KUNG KING SERIES

อังกฤษ - ไทย

อังกฤษ - ไทย

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

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

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

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : เชษฐ์สุดา มีเงิน  
แปล : Tiffany Wyrick / นิทานภาพคำากลอน 2 ภาษา / 
9 X 9 นิ้ว / 32 หน้า  

มดขยัน
กับจักจั่นเสียงใส

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

AESOP’S FABLES RHYME อังกฤษ - ไทย



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

794-6 ปี
///////////////

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

4-6 ปี
///////////////
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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

อังกฤษ - ไทย

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

เรื่อง : วนิดา ธนพฤฒิบดี  ภาพ : พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย  แปล : R. Michael Crabtree /  
1 ชุด มี 11 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

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 (ตวัยอ่) พรอ้มพนิอิน (Pinyin) ประกอบทกุเลม่ เหมาะสำาหรบั
การฝึกหัดอ่านทั้งเด็ก และผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีน 

พิเศษสุดๆ สามารถสแกน QR Code ที่หน้าปก เพื่อฟังเสียงอ่านภาษาจีนและไทย
ได้อีกด้วยจีน - 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

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

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

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

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

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

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

恐龙爱世界»系列丛书»



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

814-6 ปี
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สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ีคิดส์
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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

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

我喜欢做家务 
ฉันชอบทำางานบ้าน
ปกอ่อน 
9786162278501
ราคา 125 บาท

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

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

จีน - ไทย

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

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

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»

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

ชุด กระต่ายน้อยช่วยงานบ้าน เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : ชนัญญา กิจเจริญชัย / 1 ชุด มี 4 เล่ม / 
นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

• เสริมสร้างทักษะชีวิต รู้จักทำางานบ้าน  
• ฝึกวินัยและความรับผิดชอบ รู้จักวางแผนการทำางานอย่างเป็นขั้นตอน
• พัฒนาอารมณ์และจิตใจ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด

เครื่องซักผ้ามือวิเศษ 
ปกอ่อน 
9786164673687    
ราคา 125 บาท

ปุย ปิง และปัน ลูกกระต่ายสามพ่ีน้องเล่นโคลนหลังฝนตกจนเส้ือผ้าเลอะมอมแมม 
จะซักในเครื่องซักผ้าก็ไม่ได้ แม่กระต่ายจึงชวนซักผ้าด้วยมือ เด็ก  ๆจะได้เรียนรู้  
วิธีซักผ้าไปพร้อม  ๆกันกับลูกกระต่าย 

ขอบ้านสะอาดๆ 
คืนแม่ด้วยจ้ะ
ปกอ่อน 
9786164673694 
ราคา 125 บาท

เมื่อแม่กระต่ายมีธุระด่วน จึงฝากพ่อกระต่ายดูแลลูกกระต่ายสามพี่น้อง ปุย ปิง 
และปัน พ่อลูกเล่นกันอย่างสนุกสนานท้ังวัน เม่ือแม่กระต่ายกลับมาเห็นสภาพบ้าน 
ก็ตกใจ ประกาศขอบ้านสะอาดๆ กลับคืนมา พ่อและลูกกระต่ายจึงต้องช่วยกัน
ทำาความสะอาดบ้าน ภารกิจนี้จะสำาเร็จไหมนะ

ภูเขาผ้า พับ ไม่พับ
ปกอ่อน 
9786164673700 
ราคา 125 บาท

ปุย ปิง และปัน ช่วยแม่กระต่ายเก็บผ้า กองได้เป็นภูเขา ปิงไม่เข้าใจว่าทำาไมต้องพับผ้า                   
เขาจงึเกบ็เสือ้ผา้ยดัเขา้ตูโ้ดยไมพ่บั สว่นปยุและปนัชว่ยแมพ่บัผา้เกบ็เขา้ตูเ้รยีบรอ้ย                                                                                      
เมื่อถึงเวลาแต่งตัว ปิงจึงเข้าใจว่าการพับผ้ามีข้อดีอย่างไร

ล้างจานเอง เก่งจัง
ปกอ่อน 
9786164673717 
ราคา 125 บาท

ปุย ปิง และปัน ช่วยกันทำาข้าวโพดคลุกเนยแสนอร่อย หลังจากกินเสร็จแล้ว                                                                                           
ก็มีจานชามใช้แล้วกองโต ลูกกระต่ายสามพี่น้องไม่อยากวางทิ้งไว้ กลัวมดขึ้น                                                                                         
กลัวเชื้อโรคเกาะ จึงตกลงช่วยกันล้างจนสะอาดเอี่ยมอ่อง                             
แม่กระต่ายเห็นแล้วก็ชื่นใจ



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

824-6 ปี
///////////////

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

834-6 ปี
///////////////

• การยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่น 
• คำากลอนอ่านสนุก จบเรื่องแบบปลายเปิด
• ให้เด็กๆ ฝึกใช้ความคิด   

เจ้าเสือจอมกวน 
ปกอ่อน
9786164672895
ราคา 125 บาท

เจ้าเสือเดินเล่น เจอใครก็ล้อเลียนต่างๆ นานา ว่าหมูพุงย้อย ว่าแกะขนหยิก       
ว่ายีราฟขายาว ว่าม้าฟันเหยิน ว่ากาขนดำา และส่ิงท่ีเจ้าเสือล้อเลียนเพ่ือนสัตว์
ไปท้ังหมดก็พลันเกิดข้ึนกับตัวเอง จนกลายเป็นเสือท่ีมีรูปร่างหน้าตาประหลาด         
เจ้าเสือตกใจกลัวมาก จะต้องทำาอย่างไรจึงจะกลับคืนร่างเป็นปกตินะ  

เจ้าเสือจอมแกล้ง
ปกอ่อน 
9786164672901
ราคา 125 บาท

เจ้าเสือจอมเกเร เจอใครก็เข้าไปแกล้ง ทำาให้เพื่อนๆ ได้รับบาดเจ็บ ทั้งหมดจึง   
รวมตัวกันเมินใส่เจ้าเสือ ไม่พูดและไม่เล่นด้วย เจ้าเสือได้แต่นั่งเศร้า จะต้องทำา
อย่างไรเพื่อนๆ ถึงจะกลับมาเล่นด้วยนะ

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ภัทรวินท์ รัศมิแพทย์  / 1 ชุด มี 2 เล่ม / 
นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า ชุด เสือน้อยจอมกวน

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

สพฐ. Bookstart

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

• พัฒนาทักษะการคิด
• ส่งเสริมการเรียนรู้ STEAM ได้แก่ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี)  
• Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) Arts (ศิลปะ) และ Mathematics (คณิตศาสตร์)
• ท้ายเล่มมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำาหรับเด็ก

มาสร้างบ้านกับป๊อกแป๊ก
ไหมครับ 
ปกอ่อน
9786164673915
ราคา 125 บาท

คุณพ่อซื้อเคร่ืองซักผ้าใหม่ ใส่กล่องมาใหญ่เบ้อเร่ิมเท่ิม ป๊อกแป๊กจึงขอกล่อง                                                                                          
เอาไปสร้างเป็นบ้าน ป๊อกแป๊กออกแบบบ้าน ท้ังประตู หน้าต่าง หลังคา                                                                                       
และวาดรูปตกแต่ง โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยอยู่ใกล้ๆ                             
เย่! บ้านของป๊อกแป๊กเสร็จแล้วป๊อกแป๊กภูมิใจที่สุดเลย

แยมสับปะรดของ
ป๊อกแป๊ก
ปกอ่อน 
9786164673922
ราคา 125 บาท

คุณแม่ได้สับปะรดมาเยอะแยะ ป๊อกแป๊กช่วยคุณแม่คิดว่าจะทำาอาหารอะไร     
จากสับปะรดดี ป๊อกแป๊กอยากทำาแยมสับปะรด ทั้งสองจึงช่วยกันทำาแยมสับปะรด  
แสนอร่อย ป๊อกแป๊กตักแยมใส่ขวดและออกแบบฉลากติดขวดแยมด้วยตัวเอง 
และตั้งใจว่าจะนำาแยมสับปะรดไปให้คุณพ่อกินและเอาไปฝากเพื่อนๆ และคุณครู      
ที่โรงเรียนด้วย

เรื่อง : ครูแพง  ภาพ : ทศพล คงพิพัฒนาการ / นิทานภาพ /
1 ชุด มี 2 เล่ม /  9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  ชุด ป๊อกแป๊กเรยีนรู้ STEAM

ดนตรคีรืน้เครง พัฒนา 4Cs

ปกอ่อน
9786164673663
ราคา 150 บาท

รวม 16 บทเพลงสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะ 4Cs ซ่ึงเป็นทักษะสำาคัญ                                                                                            
ที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Creativity and Innovation              
ความคิดสร้างสรรค์  Critical Thinking and Problem Solving การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
Communication การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ Collaboration การทำางานร่วมกัน 
ภายในเล่มมี QR Code เพื่อฟังเพลง และตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถทำาได้
ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

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

เขียนคำา ทำาเพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ และ ดร.แพง ชินพงศ์  
ภาพ : ชมพูนุท สามารถ / 9x9 นิ้ว / 36 หน้า  

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

ปกอ่อน 
9786162279898
ราคา 125 บาท

โทริเกลียดผมสีแดงของตัวเองเพราะมันทั้งยาวทั้งฟูและเปลี่ยนทรงเองตามใจชอบ  
จนโทริล้มป่วย เมื่อมาโรงเรียนอีกครั้ง ก็พบสิ่งที่น่าอัศจรรย์และสวยงามอย่างมาก

• เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ภูมิใจในสิ่งที่เป็น

• เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่น

• เรื่องราวสนุกน่าติดตาม มีความรู้สอดแทรกอยู่ในภาพประกอบ

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

หมอประเสริฐ

เรื่อง : ตุ๊บปอง  ภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / หนังสือภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้าดาวเหงากับดอกไม้กลางคืน 

ปกอ่อน
9786164674059 
ราคา 125 บาท

ดาวเหงาคิดถึงเพื่อนๆ ดอกไม้ที่ต่างหุบกลีบพักผ่อนยามค่ำา ดาวเหงาจึงฝากหิ่งห้อยไป
บอกรักกับเพื่อนดอกไม้ทั่วป่า เพื่อนๆ ดอกไม้รับรู้ถึงความรักความคิดถึงของดาวเหงา
จึงตกลงกันว่าจะแบ่งช่วงเวลากันเบ่งบาน บางดอกบานตอนกลางวัน บางดอกบาน
ตอนกลางคืน ดาวเหงาแสนดีใจ ขอบใจเพื่อนๆ ดอกไม้ ดาวเหงาไม่เหงาอีกแล้ว

• ส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
• พัฒนาทักษะทางสังคม อารมณ์และจิตใจ
• พัฒนาภาษา ความคิด ด้วยคำากลอนอ่านสนุก

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

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

ปกอ่อน
9786162278990
ราคา 95 บาท

นกกระจาบผัวเมียคู่หนึ่งผิดใจกันและโดดเข้ากองไฟตายตามกันไป เกิดมาเป็น 
พระธิดาสุวรรณเกสรและเจ้าชายสรรพสิทธิ์ เจ้าชายต้องหาวิธีทำาให้พระธิดา

ยอมพูดด้วยจึงจะได้ครองคู่กัน

• นิทานพื้นบ้านไทยนำามาเล่าใหม่สไตล์ตุ๊บปอง
• รู้จักใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา
• ส่งเสริมทักษะทางภาษา ความคิด และสติปัญญา

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

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

สพฐ. Bookstart

• เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
• ไม่ใช้วาจาหรือกำาลังในการกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น



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

844-6 ปี
///////////////

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

854-6 ปี
///////////////

วันสำาคัญของไทย 
ปกอ่อน  
9786164674554  
ราคา 75 บาท

เด็กได้รู้จักวันสำาคัญของไทยที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนา และบุคคลสำาคัญ  
เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติที่มาของวันสำาคัญของไทย ตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของ   
วันสำาคัญของไทย เรียนรู้หน้าที่กิจกรรมที่ทำาในวันสำาคัญของไทย

ฤดูกาลของไทย 
ปกอ่อน 
9786164674585  
ราคา 75 บาท

เด็กได้รู้จักฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว          
เรียนรู้สภาพอากาศในฤดูกาลต่างๆ ของไทย รู้จักดูแลตนเองให้เหมาะสมกับ 
สภาพอากาศในแต่ละฤดู สังเกตและปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับสภาพอากาศ       
ในแต่ละวัน

ของใช้ใกล้ตัวหนู
ปกอ่อน  
9786164674677 
ราคา 75 บาท

เด็กรู้จักของใช้ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำาวัน รู้จักวิธีใช้และประโยชน์ของของใช้   
ชนิดต่างๆ รู้จักวิธีการดูแลรักษาของใช้อย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความสำาคัญ    
ของการดูแลรักษาของใช้

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

• สอดคล้องกับสาระที่ควรเรียนรู้ ทั้ง 4 สาระ ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ
• สถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
• สำาหรับเด็ก อายุ 3-6 ปี
• ท้ายเรื่องมีคำาถามปลายเปิด ชวนให้เด็กคิดต่อยอด
• คำากลอนอ่านสนุก เข้าใจง่าย ภาพประกอบน่ารักสดใส

อาหารดีมีประโยชน์ 
ปกอ่อน
9786164672949           
ราคา 75 บาท

เด็กได้เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับตนเอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่      
รวมถึงการด่ืมน้ำาสะอาดให้เพียงพอในแต่ละวัน เพ่ือให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทำางาน
ได้เป็นปกติ เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย  

อาชีพน่ารู้ 
ปกอ่อน  
9786164672956            
ราคา 75 บาท

เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพ รู้จักหน้าที่ของอาชีพต่างๆ ใกล้ตัวเด็ก        
ซึ่งแต่ละอาชีพล้วนมีคุณค่า มีความสำาคัญ มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คนและ
สถานที่รอบตัว เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้ริเริ่มค้นหาความสนใจของตนเอง

รู้ทันภัยธรรมชาติ 
ปกอ่อน
9786164672963            
ราคา 75 บาท

เด็กได้เรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับภัยธรรมชาติ ได้แก่ ไฟป่า น้ำาท่วม แผ่นดินไหวและวาตภัย 
สาเหตุและวิธีการเอาตัวรอดเม่ือประสบเหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เด็กได้ตระหนัก
ถึงความสำาคัญ ไม่ทำาลาย และช่วยกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม

ของเล่นรอบตัวหนู
ปกอ่อน
9786164673373            
ราคา 75 บาท

เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับของเล่นใกล้ตัว ประโยชน์ที่ได้จากการเล่น รู้จักเล่น
อย่างถูกวิธี เล่นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เมื่อเล่นเสร็จต้องเก็บ
เข้าที่ให้เรียบร้อย เพราะการเล่นคือการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะรอบด้าน

หนูเป็นพลเมืองโลก
ปกอ่อน  
9786164674417 
ราคา 75 บาท

เด็กรู้จักตนเอง มีอิสระทางความคิด การแสดงออกรักษาสิทธ์ิของตนและไม่ละเมิดสิทธ์ิ
ของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืนว่าแต่ละคนมีความเหมือนและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม
เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน ตระหนักรู้คุณค่าของตนเองในฐานะพลเมืองโลก                                                               
ทำาตามกฎกติกา รู้จักหน้าท่ี ความเป็นประชาธิปไตย รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม                                                                                                
พลเมืองโลกที่ดี รู้หน้าที่ มีน้ำาใจ มีจิตอาสา ด้วยความเต็มใจและความสามัคคี    
เพื่อให้สังคมพัฒนา อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

เรื่อง : มนฤดี ทองกลอย  ภาพ : ตู้อบ / 1 ชุด มี 8 เล่ม /
นิทานภาพคำากลอน / 8 x 10 นิ้ว / 24 หน้า

ส่ีสหายเรยีนรู้ ชุด สาระท่ีควรเรยีนรู้ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

• เสริมสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กๆ ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเข้าใจ ใช้เป็น และใช้อย่างพอดี 
• พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital Intelligence) ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ 
• ได้ข้อคิดสอนใจ เนื้อเรื่องพัฒนา EF ให้คิดเป็น เรียนรู้เป็น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ช่วยดึงลูกหมีออกมาที 
ปกอ่อน 
9786164672468
ราคา 125 บาท

ลูกหมีติดดูแท็บเล็ตจนไม่กระดุกกระดิกไปไหน แม่เป็นห่วงจึงเรียกพ่อมาช่วยดึงลูกหมี        
แต่ก็ดึงออกจากแท็บเล็ตไม่ได้ มีทั้งคุณ กอริลล่า เสือ และช้าง มาช่วยกันดึง ลูกหมีก็        
ยังไม่ยอมปล่อยแท็บเล็ต ในท่ีสุดคุณหนูตัวจ๋ิวก็เดินมา ทั้งหมดจะช่วยดึงลูกหมีออกจาก
แท็บเล็ตได้สำาเร็จไหมนะ

แพนด้าดูด้วยกันนะ 
ปกอ่อน 
9786164672482
ราคา 125 บาท 

ครอบครัวของแพนด้ามักดูแท็บเล็ตท่องโลกอินเทอร์เน็ตไปด้วยกัน แม่กับพ่อจะชวน
ลูกแพนด้าทำากิจกรรมสนุกๆ เสมอหลังดูแท็บเล็ต แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อลูกแพนด้าหยิบ
แท็บเล็ต มาดูเองก็ติดใจไม่อยากหยุดดู แม่แพนด้าจึงโอบกอดลูกด้วยความรัก แล้วพา
ออกมาสู่ โลกความจริง

เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : โกศล ทองด้วง / 1 ชุด มี 2 เล่ม / นิทานภาพสำาหรับเด็ก / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้าชุด รู้เท่าทันส่ือ 

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



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

864-6 ปี
///////////////

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

874-6 ปี
///////////////

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 
กลับบอกว่าหนูกินตาชั่งหมดแล้ว 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 พราหมณ์จิตใจไม่หนักแน่นพอ หวาดวิตกตามคำาคนทั้งสาม   
คิดว่าแพะเป็นปีศาจจึงโยนทิ้งไป

ลิงกับจระเข้
ปกอ่อน 
9786162279737
ราคา 125 บาท

ลิงกับจระเข้เป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกัน แต่เมียจระเข้กลับคิดจะกินลิงเป็นอาหาร แกล้งทำาเป็น 
ป่วยหนักและบอกว่าต้องกินหัวใจลิงจึงจะหาย จระเข้จำาต้องหลอกฆ่าลิง โชคดีที่ลิง
ปัญญาดีจึงคิดวิธีเอาตัวรอดได้อย่างชาญฉลาด

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

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
• ท้ายเล่มมีกิจกรรมต่อยอดและสรุปสาระสำาคัญจากนิทาน

ลอย ลอย...ลอยกระทง
ปกอ่อน
9786162277580
ราคา 95 บาท

ข้าวหอมกับข้าวป้ันเตรียมทำากระทงกับพ่อแม่ และได้ทดลองการลอย-จม  
สองพ่ีน้องต้ังใจประดิษฐ์กระทง แต่กระทงของข้าวหอมเอียง ทุกคนจึงช่วยแก้ไข 
ให้สมดุลและไปลอยกระทงกันอย่างมีความสุข

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

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



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

884-6 ปี
///////////////

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

894-6 ปี
///////////////

• 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

นำาคำาท่ีมีวรรณยุกต์มาร้อยเรียงเพ่ือให้ง่ายต่อ
การผันวรรณยุกต์มากย่ิงข้ึน

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

นำาคำาท่ีมีตัวสะกดง่ายๆ คือ สะกดตรงตาม
มาตรา เช่น แม่กน ก็ใช้คำาท่ีสะกดด้วยตัว น 
แม่กด ก็ใช้คำาท่ีสะกดด้วย ตัว ด เป็นต้น และ
เพ่ือง่ายต่อการหัดอ่านคำาท่ีมีตัวสะกดจะยังไม่
ผันวรรณยุกต์

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

เพ่ิมคำาท่ีมีตัวสะกดและผันวรรณยุกต์  
คำาเหล่าน้ันล้วนแต่เป็นคำาท่ีเด็กคุ้นเคยท้ังส้ิน 
จึงง่ายแก่การเข้าใจและจดจำา

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

เป็นตอนท่ีมีท้ังอักษรนำาและคำาควบกล้ำา     
ถึงแม้จะมีไม่ก่ีคำาก็เน้นคำาท่ีคุ้นเคยเพ่ือตอกย้ำา
ซ้ำาทวนให้จำาและเข้าใจได้ลึกซ้ึงย่ิงข้ึน

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

นำาคำาท่ีมีอักษรนำาและคำาควบกล้ำาท่ีผัน
วรรณยุกต์เพ่ิมเข้ามาให้หัดอ่าน คำาท่ีเพ่ิมเข้ามา
น้ีจะเน้นคำาท่ีเด็กได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เพ่ือให้ง่าย
ต่อการอ่านและเข้าใจ

เล่ม 7 ตอน เพื่อนของผีน้อย (คำาพ้องเสียง)
ปกอ่อน  9786162278778
ราคา 85 บาท

นำาคำาพ้องมาแต่งเพ่ือให้รู้จักคำาพ้องเสียง และ
เข้าใจความหมายของคำาน้ันๆ มากย่ิงข้ึน

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

ได้นำาคำาท่ีมีการันต์และ “รร” ซ่ึงเป็นคำาท่ียาก
ต่อการจดจำาท่ีจะอ่านและเขียนมาเพ่ิมเข้าไป
เพ่ือหัดอ่านและนำาไปเขียน 

เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / 1 ชุด มี 8 เล่ม / การ์ตูนสี่สี / 7.5 x 9  นิ้ว / 36 หน้าชุด ภาษาสนุก : ราชา กะ ฤาษี

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

เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / การ์ตูนขาวดำา / 8.25 x 10 นิ้ว / 196 หน้ารวมสระแสนสนุก 

ปกอ่อน
9786164672444
ราคา 290 บาท

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสระในภาษาไทย สนุก อ่านง่ายได้ความรู้ เสริมสร้างทักษะ
ทางภาษาและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน 

• เสริมสร้างทักษะภาษาไทยสำาหรับเด็กวัยเริ่มหัดอ่าน

• รู้จักและเข้าใจสระทั้ง 28 ตัว มี 7 ตอน ตอนละ 4 สระ 

• เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านการ์ตูนที่แบ่งเป็นตอนสั้นๆ

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

• สระแสนสนุก ตอน 1 : สระ อะ อา อิ อี
 เล่มนี้มีสระให้เด็กสนุก 4 ตัว คือ สระอะ เรื่อง หนูนะกับหนูมะ, สระอา เรื่อง ลากับกา, สระอิ  เรื่อง แม่มดอิอิ,         
สระอี เรื่อง ตามีกับช่างทาสี

• สระแสนสนุก ตอน 2 : สระ อึ อือ อุ อู
 เล่มนี้มีสระให้เด็กสนุก 4 ตัว คือ สระอึ เรื่อง มังกรไฟเจอผี, สระอือ เรื่อง กิ้งกือซื้อมือถือ, สระอุ  เรื่อง ยักษ์งุงุ,         
สระอู เรื่อง แมวน้อยตะลุยโลกล้านปี

• สระแสนสนุก ตอน 3 : สระ เอะ เอ แอะ แอ
 เล่มนี้มีสระให้เด็กสนุก 4 ตัว คือ สระเอะ เรื่อง ยักษ์เอะอะ, สระเอ เรื่อง ยักษ์เกเร, สระแอะ เรื่อง แพะและแกะ,        
สระแอ เรื่อง แจกันลายตุ๊กแก

• สระแสนสนุก ตอน 4 : สระ โอะ โอ เอาะ ออ
 เล่มนี้มีสระให้เด็กสนุก 4 ตัว คือ สระโอะ เรื่อง แม่มดกับปลาหมึกยักษ์, สระโอ เรื่อง แมวน้อยกับยักษ์ตัวโต,                 
สระเอาะ เรื่อง เกาะเงาะ, สระออ เรื่อง ลูกวัวมอมอ

• สระแสนสนุก ตอน 5 : สระ เออะ เออ เอียะ เอีย
 เล่มนี้มีสระให้เด็กสนุก 4 ตัว คือ สระเออะ เรื่อง เมืองเลอะเทอะ, สระเออ เรื่อง หมีน้อยละเมอ,                          
สระเอียะ เรื่อง หมีน้อยกับคนย้อมผ้า, สระเอีย เรื่อง แม่มดผมเปีย

• สระแสนสนุก ตอน 6 : สระ เอือะ เอือ อัวะ อัว
 เล่มนี้มีสระให้เด็กสนุก 4 ตัว คือ สระเอือะและสระเอือ เรื่อง เสือขี้เบื่อ, สระอัวะ เรื่อง แมวน้อยผจญมนุษย์ดาวยัวะ,  
สระอัว เรื่อง มังกรไฟขี้กลัว

• สระแสนสนุก ตอน 7 : สระ อำา ใอ ไอ เอา
 เล่มนี้มีสระให้เด็กสนุก 4 ตัว คือ สระอำา เรื่อง ยักษ์ดำา, สระใอ เรื่อง ผู้ใหญ่กับสะใภ้, สระไอ เรื่อง มังกรไฟ,              
สระเอา เรื่อง เต่ายักษ์



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

904-6 ปี
///////////////

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

914-6 ปี
///////////////

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

1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพ / 9.5 x 8.44 นิ้ว ชุด เด็กเพ่ือนโลก 

• 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 / 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 / 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 / 28 หน้า

แผ่นฟ้าที่หายไป 
ปกอ่อน
9786164673656   
ราคา 125 บาท     

ตะวันกับพันดาว สองพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งสองชอบมอง
ท้องฟ้าแสนสวย มีดวงดาวสกาวเต็มฟ้า วันเวลาผ่านไปเมืองเล็กๆ เติบโตอย่างรวดเร็ว มีแต่
ถนนและตึกใหญ่โตสูงเบียดบังท้องฟ้า ฝุ่นคลุ้งจนต้องใส่หน้ากากอนามัย ยามค่ำาคืนก็มอง
แทบจะไม่เห็นดวงดาวอีกแล้ว จนวันหนึ่งพ่อแม่พาตะวันและพันดาว ออกเดินทางไปยัง         

บ้านใหม่ ที่ยังมีท้องฟ้ากว้างให้มองเห็นอีกครั้ง

• รางวัลชมเชย สพฐ. พ.ศ. 2564     
เรื่อง : ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์  ภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / 28 หน้า

สพฐ. Bookstart

สพฐ. Bookstart

สพฐ. Bookstart

เรื่องและภาพ : ปรีดา ปัญญาจันทร์ / 1 ชุด มี 2 เล่ม / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า  ชุด ชีวิตไม่ติดเมือง

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

เป่ายิ้งฉุบ
ปกอ่อน
9786162278259
ราคา 90 บาท

ลูกสัตว์เล่นเป่าย้ิงฉุบกัน แต่มีฝ่ายหน่ึงออกช้ากว่าเพราะอยากเอาชนะ ต่อมา 
มีเพ่ือนมาดูและมีการวางเดิมพัน สุดท้ายก็แพ้พนันหมดตัว เพ่ือนสัตว์ทุกตัว 
จึงเล่นเป่าย้ิงฉุบเพ่ือความสนุกโดยไม่วางเดิมพันอีกเลย

หางฟู หูแหลม
ปกอ่อน
9786162277559 
ราคา 90 บาท

หางฟูกับหูแหลม ได้พบกับจระเข้หมวกดำาที่พเนจรเข้ามาในหมู่บ้าน และชวนเด็กๆ 
เล่นเกมทายลูกแก้วแสนสวยพร้อมมีของรางวัลล่อใจ เด็กๆ จะรู้ไหมนะว่านั่นคือ
การพนัน พวกผู้ใหญ่จึงเข้ามาช่วยขับไล่จระเข้หมวกดำาออกไป

•  เล่นและเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ รู้จักปรับตัวและใช้ชีวิตสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
•  รู้จักพืชผักพื้นบ้าน ขั้นตอนการปลูกและดูแลผัก  
•  ส่งเสริมทักษะทางสังคม ความมีน้ำาใจ แบ่งปัน และเอื้ออารีต่อกัน

ชวนเพื่อนเล่นกลางทุ่ง
ปกอ่อน
9786164675117
ราคา 125 บาท

เด็กๆ ชวนกันไปเล่นท่ีกลางทุ่ง โจนลงเล่นน้ำา ป้ันดิน อย่างสนุกสนาน สัมผัส
สายลม แสงแดด สังเกตแมลงตัวเล็กตัวน้อยตามดงหญ้าและพ้ืนดิน ชวนกันทำาบ้าน
ต้นไม้  ต่างร่วมมือร่วมแรงจนได้ท่ีพัก ท่ีเล่นแสนพิเศษ จากน้ันปีนป่ายเก็บมะม่วง
ไปฝากตากับยาย ร่วมวงกินน้ำาปลาหวานแสนอร่อย เล่นกลางทุ่งมีของเล่นมากมาย        
เด็กๆ นัดหมาย พรุ่งน้ีมาเล่นกันใหม่

ชวนเพื่อนปลูกผัก
ปกอ่อน
9786164675124 
ราคา 125 บาท

เด็กๆ ชวนกันไปเที่ยวสวนของพี่ชาย พี่ชายปลูกผักไว้มากมายและมอบเมล็ดผักให้  
เด็กๆ ดีใจ ชวนกันไปปลูกผัก ต่างร่วมแรงร่วมใจทำาแปลงปลูกผัก พรวนดินหว่านเมล็ด 
และดูแลจนผักงอกงามเจริญเติบโต ในที่สุดก็ได้เวลาเก็บเกี่ยว ได้ผักหลายตะกร้า 
เอาไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านและตา ยาย ต่างสุขใจปลูกผักกินเองได้

เรื่อง : ตุ๊บปอง  รัตนา คชนาท  ภาพ : โกศล ทองด้วง  โสภาคย์ ดวงแข /  
1 ชุดมี 2 เล่ม / นิทานภาพและนิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า

ชุด หนังสือต้นแบบโครงการ
พลังจิตสำ นึกหนูน้อยใจเข้มแข็ง

๑๐๐ หนังสือดี

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

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

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

ปกอ่อน 
9786164670501
ราคา 125 บาท

ยายเช้าอยากเดินแฟชั่น จึงแต่งตัวชุดสวยๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 
ถ่ายทอดมาเป็นชุดสวยเก๋ไก๋ และชุดไทยงามตา ยายเช้าเดินแฟชั่น  ใครๆ ก็ชมว่า  

ว้าว ! ยายเช้าสวยจังๆ ยายเช้าภูมิใจจริงๆ

• เชื่อมโยงความคิดจากชุดสวยกับธรรมชาติที่สัมพันธ์กัน
• ใช้คำาและภาพกระตุ้นจินตนาการสำาหรับเด็กเล็ก

• พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

สพฐ. Bookstart



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

924-6 ปี
///////////////

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

934-6 ปี
///////////////

เลขศูนย์เพ่ิมค่าได้ไหมนะ? เรื่องและภาพ : ชนิดา โสภณวุฒิกุล / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 28 หน้า  

อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ
ปกอ่อน 
9786164674622  
ราคา 125 บาท

อะลาดิน ชายหนุ่มยากจน โดนพ่อมดเจ้าเล่ห์หลอกใช้ให้ไปเอาตะเกียงวิเศษในถ้ำา   
ตะเกียงวิเศษนี้ทำาให้ชีวิตของอะลาดินเปลี่ยนไป ชวนเด็กๆ มาช่วยอะลาดินถอดรหัส 
ปราบพ่อมดร้ายกับเกมโค้ดดิ้งหลากหลายรูปแบบ สนุกกับเรื่องราวน่าตื่นเต้นของอะลาดิน
ที่แสนมหัศจรรย์

สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
ปกอ่อน 
9786164674639 
ราคา 125 บาท

เจ้าหญิงสโนว์ไวท์แสนสวย ถูกแม่เล้ียงใจร้าย อิจฉาในความงาม จึงวางแผนร้ายกำาจัดเจ้าหญิง                                                                                                 
ชวนเด็กๆ มาช่วยถอดรหัสลับและพาสโนว์ไวท์ไปอยู่ในที่ปลอดภัย 

หาคำาตอบและนำาทางเจ้าชายไปช่วยสโนว์ไวท์ให้ฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้ง

ชุด นิทาน Coding Game

•  เรียนรู้ coding ผ่านนิทาน ฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเป็นระบบ
•  สนุกกับการถอดรหัสและคาดเดาเรื่อง ผ่านคำาตอบที่ซ่อนอยู่ในเกม coding   
•  เสริมทักษะทางภาษา เล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการดึงตัวละครออกมาเล่นได้

แจ็คผู้ฆ่ายักษ์
ปกอ่อน 
9786164674615
ราคา 125 บาท

เรื่องราวสุดตื่นเต้นของแจ็ค เด็กชายท่ีได้ถั่ววิเศษมา 5 เมล็ด แต่ถั่วท้ัง 5 เมล็ดนั้น                                                                                                 
จะพาเขาไปพบกับอะไร ชวนเด็กๆ มาถอดรหัสกับเกมหลากหลายรูปแบบ                                 
ช่วยแจ็คหาคำาตอบและผจญภัย ไปพร้อมๆ กัน

เงือกน้อย
ปกอ่อน
9786164674646 
ราคา 125 บาท

เงือกน้อยหลงรักเจ้าชาย เธอได้ช่วยชีวิตเจ้าชายไว้และปรารถนาจะเป็นมนุษย์เพื่ออยู่
เคียงข้างเจ้าชาย เงือกน้อยจะสมหวังหรือไม่ ชวนเด็กๆ มาช่วยกันไขรหัสแก้ปัญหา            
และหาคำาตอบให้เงือกน้อย ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักของเธอจะจบลงอย่างไร

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

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

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

กระดาษแข็งทั้งเล่ม 
9786162276699 
ราคา 350 บาท

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

• เรียนรู้เดือนและวันสำาคัญต่างๆ 

• หนังสือบอร์ดบุ๊ค รูปเล่มแข็งแรง ทนทาน

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

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

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

           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

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ / แบบฝึกหัดคัด ระบายสี / 7.5 X 10.25 นิ้วชุด หนูน้อยหัดเขียน 

ปกหน้า

ปกหน้า

ปกหลัง

ปกหลัง
ฝึกคัด 1-50 เลขอารบิกและเลขไทย
ปกอ่อน จำานวน 32 หน้า
9786164672451 
ราคา 40 บาท

พัฒนาทักษะการเขียน เรียนรู้ตัวเลข 1-50 ท้ังเลขอารบิกและเลขไทย เหมาะสำาหรับ
เด็กวัยเรียนท่ีรู้จักตัวเลข 0-9 มาแล้ว ทบทวนการเขียนเลข 1-10 ก่อนเร่ิมฝึกคัดตัวเลข
ตามรอยประ มีขนาดใหญ่ชัดเจนเหมาะกับวัยหัดเขียน ฝึกกล้ามเน้ือมือให้แข็งแรง
พร้อมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์

• เรียนรู้ตัวเลข 1-50 ทั้งอารบิกและไทย
• ฝึกลากเส้น ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตา   

• ส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์

เรื่อง : ชุติภาดา อาจศิริ  วิไลวิทย์ วิทยาธรรมธัช  ภาพ : ภัทรวินท์ รัศมิแพทย์  นุชรี พิเดช
ชมพูนุท สามารถ และ ภัครดา ปัญญาฤดีพร / 1 ชุด มี 4 เล่ม / นิทานภาพ / 8 x 10 นิ้ว / 28 หน้า

ปกอ่อน
9786162279744
ราคา 125 บาท

เลขศูนย์เศร้าใจที่มีค่าน้อยกว่าใครๆ เพื่อนๆ ตัวเลข 1-9 ค้นพบวิธีทำาให้เลขศูนย์เพิ่มค่า     
โดยเติมตัวเลขอื่นๆ ไว้ข้างหน้า เลขศูนย์จะเพิ่มค่าเป็นเท่าไรบ้าง  
ชวนเด็กๆ มาลองนับดูและสนุกไปพร้อมกับเหล่าตัวเลข

• รู้จักตัวเลขและค่าของตัวเลข 1-100

• พัฒนาสติปัญญา ส่งเสริมความรู้ด้านคณิตศาสตร์ผ่านนิทานแสนสนุก

อ่านสนุก 
ฝึกสมอง เล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์  

อ่านสนุก 
ฝึกสมอง เล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์  

อ่านสนุก 

อ่านสนุก 

ฝึกสมอง

ฝึกสมอง

เล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์  

เล่นแบบมีปฏิสัมพันธ์  



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

944-6 ปี
///////////////

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

954-6 ปี
///////////////

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)

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

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

ปกอ่อน
9786162277818 
ราคา 35 บาท

ให้เด็กๆ หัดเขียนเส้นพ้ืนฐานท้ัง 13 เส้น เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด และเส้นนอน  
ซ่ึงเป็นเส้นหลักพ้ืนฐานในการฝึกเขียนพยัญชนะไทย

• ฝึกเขียนเส้นพื้นฐานครบทั้ง 13 รูปแบบ

• เรียนรู้การลากเส้นตามรอยประ ลากเส้นต่อจุด และระบายสี

• ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง สมองแข็งแรง

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

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

ชุด หนูน้อยลากเส้น

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

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

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)

แบบฝึกเตรียมความพร้อมสำาหรับเด็กวัยเร่ิมเรียน ฝึกมือหัดลากเส้น โดยเร่ิมจากเส้นพ้ืนฐานท้ัง 13 รูปแบบ ซ่ึงเป็นส่ิงสำาคัญในการฝึกเขียน 
ตัวอักษร เส้นพ้ืนฐานต่างๆ สอดแทรกอยู่ในรูปภาพน่ารัก เด็กๆ จึงฝึกลากเส้นได้เพลิดเพลินและระบายสีเสริมจินตนาการ แบบฝึกลากเส้น 
จะเรียงตามพัฒนาการของเด็ก จากง่ายไปยากให้เหมาะสมกับเด็กตามวัย

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

เรื่องและภาพ : ชมพูนุท สามารถ / 1 ชุด มี 3 เล่ม / แบบฝึกทักษะ / 7.5 x 10.25 นิ้ว / 32 หน้า

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

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

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

ลากเส้น ระบายสี 1 
ปกอ่อน 
9786164671805 
ราคา 35 บาท

ลากเส้น ระบายสี 2 
ปกอ่อน 
9786164671829 
ราคา 35 บาท

ลากเส้น ระบายสี 3  
ปกอ่อน 
9786164671799 
ราคา 35 บาท

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

การจัดประสบการณ์ 
STEM EDUCATION 
สำาหรับเด็ก 2-3 ปี 
เล่ม 1-2    
ปกอ่อน 
9786164671188
ราคาชุดละ 200 บาท
(ราคาปกติ 240 บาท)

แบบฝึกคัดที่เรียงตามพัฒนาการของเด็ก จากง่ายไปยาก เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกกับการคัดลายมือ และเหมาะสมกับวัย

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

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  

• ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM EDUCATION

• กิจกรรมตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

• สอดคล้องกับสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 0 - 3 ปี



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

964-6 ปี
///////////////

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

974-6 ปี
///////////////

ชุด หนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นปฐมวัย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ อายุ 3+ , อายุ 4+ และ อายุ 5+ ซึ่งแต่ละระดับประกอบด้วย

แบบฝึกหัด 6 เล่ม และแบบฝึก Coding Game 1 เล่ม

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 ที่เว้นช่องว่างให ้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 / ราคาชุดละ 200 บาท ( จากราคาปกติ 270 บาท )

ชุด หนังสือเสริมประสบการณ์

สิ่งที่เด็กๆ จะได้รับจากหนังสือเสริมประสบการณ์

• สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

• สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

• สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว

• สาระที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

• ประสบการณ์สำาคัญ - ภาษาพาเพลิน

• ประสบการณ์สำาคัญ - คณิต วิทย์ คิดสนุก
• 

• Coding Game
เกมพัฒนาทักษะการคิดและการเชื่อมโยง

อายุ 4+

อายุ 5+

อายุ 3+

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก      
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
o ธรรมชาติรอบตัว    
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก    
o ภาษาพาเพลิน    
o คณิต วิทย์ คิดสนุก 

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก     
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
o ธรรมชาติิรอบตัว     
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก   
o ภาษาพาเพลิน    
o คณิต วิทย์ คิดสนุก 

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก    
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
o ธรรมชาติิรอบตัว     
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก    
o ภาษาพาเพลิน     
o คณิต วิทย์ คิดสนุก  

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

เตรียมความพร้อมเข้า ป.1
(พร้อม QR CODE)

บัตรคำ ศัพท์ 4+

บัตรคำ ศัพท์ 3+

แถมฟรี

แถมฟรี

แถมฟรี



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

984-6 ปี
///////////////

9786162277085 
ราคา 190 บาท

เรียนรู้คำ�ตรงข้�มท่ีเด็ก  ๆต้องใช้ในชีวิตประจำ�วัน เรียนรู้คำ�ศัพท์พ้ืนฐ�น 3 ภ�ษ� ท้ังไทย อังกฤษ 
และจีน ส�ม�รถเลือกใช้คำ�ตรงข้�มได้อย่�งเหม�ะสม พัฒน�ทักษะก�รคิด สังเกต เปรียบเทียบ  
ฝึกกล้�มเน้ือเล็ก ก�รทำ�ง�นประส�นกันระหว่�งมือและต� โดยก�รว�ดรูปล�กเส้นด้�นหลัง  
บัตรภ�พ ภ�พประกอบน่�รักสวยง�ม

• เรียนรู้คำาศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน

• ส่งเสริมทักษะทางภาษา เรียนรู้คำาศัพท์พื้นฐาน ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

• พัฒนาภาษาทักษะการคิด การสังเกต การเปรียบเทียบ

• พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การทำางานประสานกันระหว่างมือและตา

9786162279935
ราคา 235 บาท

• เรียนรู้สี รูปร่าง คำาศัพท์ไทย-อังกฤษของสิ่งของรอบตัว   

• จับคู่ตามความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เปิดอิสระ      

• ทางความคิด

• ฝึกการประสานสัมพันธ์มือและตา พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก    

• ผ่านการร้อยเชือก 
 
 

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

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

คำา : รัตนา คชนาท  ภาษาอังกฤษ : วีรี ศิรินพกุล  ภาษาจีน : ริสรวล อร่ามเจริญ  
ภาพ : ภัทรวินท์  รัศมิแพทย์ / บัตรภาพคำาศัพท์ / 4 x 6 นิ้ว / 48 แผ่นบัตรภาพ เก่ง คำ ตรงข้าม 

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

กลุ่มบัตรภาพ

9786162276729 
ราคา 135 บาท

9786162275081 
ราคา 75 บาท

9786162276736 
ราคา 145 บาท

9786167293646
ราคา 95 บาท

เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : โสภาคย์ ดวงแข  
ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์ / สื่อการศึกษา / 
4 x 6 น้ิว / 26 แผ่น

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

บัตรภาพ 1-10 
ไทย - อารบิก

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

บัตรภาพสวนสัตว์

* ฟรี! บัตรตัวเลข 1-10 ภ�ยในกล่อง

• เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว              

 และฝึกเขียนหลังบัตรภาพ  

• มีคำาศัพท์เพิ่มเติมกว่า 120 คำา

เรียนรู้ตัวเลข 1-10 ทั้งไทยและอ�รบิก และหัด
นับจำ�นวนไปกับภ�พประกอบละครสัตว์แสนสนุก    

• รู้คำาศัพท์ตัวเลข 1-10 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 

• ตัวอักษรขนาดใหญ่ เห็นชัดเจน

* ฟรี! บัตรสระไทย 32 เสียงภ�ยในกล่อง

• เรียนรู้ตัวพยัญชนะไทย 44 ตัว                     

 และฝึกเขียนด้านหลังบัตรภาพ  

• มีคำาศัพท์เพิ่มเติมกว่า 120 คำา

รู้จักสัตว์น้อยใหญ่กว่� 44 ชนิด ท้ังสัตว์บก สัตว์น้ำ� 
และแมลงต่�งๆ ในบัตรภ�พพร้อมปริศน�คำ�ท�ย
ด้�นหลังบัตร

• รู้จักสัตว์หลากหลายชนิด ทั้งภาษาไทย         

 และอังกฤษ  

• เล่นเกมชวนคิดฝึกสมอง

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

บัตรภาพพยัญชนะ 
เก่ง ก-ฮ

บัตรภาพพยัญชนะ 
เก่ง ABC

เรื่อง : รัตนา คชนาท  ภาพ : โสภาคย์ ดวงแข  
ศศิวิมล สุนทรวิกรานต์ / สื่อการศึกษา / 
4 x 6 นิ้ว / 44 แผ่น

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

ฤดูร้อน อิ่มเอมสุขล้ำา 
ปกอ่อน 
9786163700629 
ราคา 98 บาท 
(28 หน้า)

ฤดูฝน ชุ่มฉ่ำาเบิกบาน 
ปกอ่อน
9786163700636
ราคา 98 บาท 
(24 หน้า)

ฤดูหนาว สำาราญลมเย็น 
ปกอ่อน 
9786163700612 
ราคา 98 บาท 
(28 หน้า)

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

เรื่อง : ศิริลักษณ์ พุทธโคตร  ภาพ : พรพจน์ รอดเคราะห์  ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ / 
1 ชุด มี 3 เล่ม / นิทานภาพคำากลอน / 9 x 9 นิ้ว ชุด วันแสนสุข ทุกฤดูกาล

สำ�นักพิมพ์ เฮลโลคิดส์ / สำ�นักพิมพ์ ส�นอักษร / สำ�นักพิมพ์ รีดด้ิงป�ร์ต้ี
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

994-6 ปี
///////////////

เรื่อง : ศิริลักษณ์ พุทธโคตร  ภาพ : ไตรรงค์ ประสิทธิผล / นิทานภาพ / 9 x 9 นิ้ว / 24 หน้า

เรื่องและภาพ : มิท์ซึมาสะ อันโนะ  แปล : ปาลิดา พิมพะกร / หนังสือภาพ / 7.5 x 10.25 นิ้ว / 28 หน้า

เล่น...ร้อง ทำ นองข้าว

ละครสัตว์พิศวง

ปกอ่อน
9786163700551
ราคา 90 บาท

บทร้องเล่นร้อยเรียงเร่ืองร�วของข้�วและทุ่งน� พร้อม 10 บทเพลงท่ีจะทำ�ให้เด็กๆ     
ได้เพลิดเพลิน กระตุ้นให้เด็กๆ อย�กเปล่งเสียงเล่นร้องเป็นทำ�นองสนุกสน�น

ปกอ่อน
9786167293035
ราคา 115 บาท
ปกแข็ง 
9786167293028
ราคา 225 บาท

กระตุ้นจินตน�ก�รและคว�มคิดสร้�งสรรค์ ส่งเสริมก�รเรียนรู้คณิตศ�สตร์ ด้วยประสบก�รณ์ของ
นักเขียนผู้เข้�ใจธรรมช�ติของเด็กและมีคว�มถนัดด้�นคณิตศ�สตร์ ท้ังเร่ืองของรูปทรง ระยะท�ง 
ก�รแบ่งหมวดหมู่ จำ�นวน ฯลฯ

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

• พิเศษ! โหลดฟรี                   
10 บทเพลงสนุกๆ ผ่าน QR Code ท้ายเล่ม

เรียนรู้เร่ืองร�วธรรมช�ติในฤดูร้อน อ่ิมเอม                                          
กับคว�มอุดมสมบูรณ์ของธรรมช�ติและ
คว�มหล�กหล�ยท�งธรรมช�ติ เช่น            
ตะแบก ห�งนกยูง คูน รวมท้ังผลไม้ เช่น 
ทุเรียน มังคุด กระท้อน ล้ินจ่ี มะปร�ง

เรียนรู้เรื่องร�วเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 

ท่ีปรับตัวให้เข้�กับธรรมช�ติในฤดูหน�ว               
ท้ังนกอพยพ กบจำ�ศีล และผู้คนในชนบท           
ที่สำ�ร�ญลมเย็น

สังเกตและเรียนรู้ปร�กฏก�รณ์ท�งธรรมช�ติ                                             
ในฤดูฝน ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดลม ฝน ฟ้�แลบ 
ฟ้�ร้อง และรุ้ง สัมผัสถึงคุณค�่คว�มง�ม 
ในฤดูฝนแสนชุ่มฉ่ำ�

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

9786162275074 
ราคา 95 บาท

9786167293622
ราคา 95 บาท

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

บัตรภาพอาชีพ

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

เรียนรู้อ�ชีพต่�งๆ พร้อมสนุกกับก�รห�จุดแตกต่�ง 
ที่ด�้นหลังบัตรภ�พทุกใบ

• รู้คำาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ทั้งภาษาไทย    

 และอังกฤษ 

• เรียนรู้อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพต่างๆ

บัตรภ�พแสนสวยกว�่ 44 แบบ รู้จักผักผลไม้  
ใกล้ตัวที่มีประโยชน์ต่อร�่งก�ย พร้อมปริศน� 
ภ�พซ้อนซ่อนสนุก

• รู้จักผักผลไม้หลากหลายชนิด ทัง้ภาษาไทย    

 และอังกฤษ

• เล่นเกมชวนคิดฝึกสมอง

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

บัตรภาพสวนผักผลไม้ 
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/////////////////
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/////////////////

•	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

ลม		
ปกอ่อน	
9786164671850		
ราคา	165	บาท

ลม พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ช่วยหมุนเวียนอากาศให้สดชื่นเย็นสบาย          
ช่วยในการเกษตรและการเดินเรือมาตั้งแต่อดีต พลังลมยังผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะ        
ลมที่มองไม่เห็น แต่มีอยู่รอบตัวเรานี่ล่ะ เป็นอีกหนึ่งแหล่งพลังงานทดแทนแห่งอนาคต

เรื่อง	:	ครูผึ้ง	ครูเชียร์		ภาพ	:	ทศพล	คงพิพัฒนาการ	/	1	ชุด	มี	2	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.

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

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

ปกอ่อน
9789744996794
ราคา	275	บาท

เพลิดเพลินกับศิลปะการพับผ้าขนหนูให้กลายเป็นรูปสัตว์น่ารัก 30 แบบ แสดงวิธีพับ    
ด้วยภาพถ่าย พร้อมคำาอธิบายภาษาไทย แบ่งระดับความยากง่ายเป็น 3 ระดับ

สนุกสนานได้ตั้งแต่หนูน้อยวัย 5 ขวบจนถึงวัยผู้ใหญ่ เข้าเล่มแบบสันห่วง เปิดกางได้สะดวก

•	กล้ามเนื้อมือ																				
•	ฝึกสมาธิ																					
•	จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

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

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

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

ผ้าขนหนูหรรษา สร้างสรรค์ตัวละคร	:	ทรงวุฒิ	สุภรศิริกุล		สร้างสรรค์ฉาก	:	สุริยะ	อักษรกุล		ขนิษฐา	พูนทว	ี	
มณิศา	ปาลกะวงศ์	ณ	อยุธยา	/	กิจกรรมสร้างสรรค์	/	8	x	8.75	นิ้ว	/	72	หน้า

โขนไทย	
ปกอ่อน	
9786164672093	
ราคา	225	บาท

มารู้จักกับ “โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูงที่เก่าแก่ของไทย ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจาก                                                                                                    
UNESCO ให้เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เมื่อปี 2018                   
การแสดงโขนเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง กว่าจะมาเป็นการแสดงโขน 
ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมเกร็ดน่ารู้ท้ายเล่ม

•	ได้รับรางวัลดีเด่น	ประเภทหนังสือสวยงามสำาหรับเด็ก	พ.ศ.	2563

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

มารู้จัก “มวยไทย” มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ    
มวยไทยมิได้เป็นเพียงการต่อสู้ป้องกันตัวท่ีใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเท่าน้ัน แต่เป็นการรวม                                                                                                           
ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน และแฝงไปด้วยลีลาอันอ่อนช้อย                 
ของกระบวนท่าต่างๆ ที่ทรงพลัง พร้อมเกร็ดน่ารู้ท้ายเล่ม 

•	ได้รับรางวัลชมเชย	หนังสือสำาหรับเด็ก	6-11	ปี	ประเภทสารคดี	พ.ศ.	2564

•	เรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

เรื่อง	:	กฤติญา	ธีระวัฒนชัย		ศศิธร	คงเจริญ		ภาพ	:	เหมือนฝัน	ทรัพย์เอนก
ที่ปรึกษา	:	ผุดผาดน้อย	วรวุฒิ	(หมูแข้งทอง	หรือ	ครูหมู)	และ	ธีรเดช	ทวีสุข	(ครูตุ๊)	

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

•	พิเศษ!	สแกน	QR	Code	
ในเล่ม	เพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มเติม

•	พิเศษ!	สแกน	QR	Code	
ในเล่ม	เพื่อรับชมวิดีโอเพิ่มเติม

ตัวอย่าง	QR	Code	ในเล่ม

ตัวอย่าง	QR	Code	ในเล่ม

สพฐ.

สพฐ.
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EF

นวัตกรรมของนิทานที่ครบครัน ทั้งนิทานแสนสนุก กิจกรรมฝึกทักษะและตารางประเมินผลการเรียนรู้ สอดคล้องตามหลักสูตร   

การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 มีแนวคิดเพ่ือการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัว ไปสู่สิ่งไกลตัว โดยยึดหลักการว่า  

นิทานบูรณาการ 1 เรื่อง เด็กสามารถเรียนรู้หลายประสบการณ์ หลายกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะด้านต่างๆ          

ให้เด็กอย่างรอบด้าน 

ชุด นิทานบูรณาการฝึกทักษะ 

ภาษา  ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน

การคิด  ฝึกทักษะการคิดพื้นฐานและแก้ปัญหาได้เหมาะสม

ตามวัย 

คณิต  ฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทั้งการนับ

จำานวน การวัด เรขาคณิต และแบบรูป

วิทย์  ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ทั้งทักษะการสังเกต การลงความเห็นจากข้อมูล  

การจำาแนกประเภท การพยากรณ์ การวัด การคำานวณ

ลักษณะนิสัย  ฝึกทักษะและเรียนรู้การรักษาสุขภาพอนามัย 

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)

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี เลิร์นน่ิง
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1 ชุดมี 6 เรื่อง
o ฉันไม่อยากเป็นแกะ 

o บ้านใหม่ของกิ๊บกิ้ว 

o ควายไทยไชโย 

o ก้อนหินหายไปไหน

o กบจอมจุ้น 

o เที่ยวอาเซียนกันเถอะ

ตัวเรา บุคคลและสถานที่รอบตัว รักเมืองไทย

ธรรมชาตริอบตวั สิ่งต่างๆ รอบตัว อาเซียน

สำ หรับเด็กวัย 5 ปีขึ้นไป 
(นิทานภาพ) 

รหัสสินค้า
905425
หมายเลขชุด
9786164672307 
ราคา 200 บาท

เพลง : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ  ดร.แพง ชินพงศ์  อ.นราภร โชติกะมาศ ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ / 
สื่อเสริมพัฒนาการ / 8.5 x 11.25 นิ้ว / 40 หน้า  

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  

เพลงส่งเสริมสมรรถนะเด็กปฐมวัย  

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

แผ่นภาพประสมสระ    
8858041001676
ราคา 390 บาท

แผ่นภาพประสมสระรูปสัตว์น้อย ขนาดกะทัดรัด จำานวน 21 แผ่น พร้อมแถบ 
ตัวอักษรเพ่ือใช้ในการฝึกประสมสระไทยท้ัง 34 ตัว จัดพิมพ์แยกสีตามเสียงอักษรสูง  
กลาง และต่ำา ตัดขอบโค้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน บรรจุในกระเป๋า
พลาสติกสวยงาม พกพาสะดวก

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

แผ่นภาพประสมสระ

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

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

ตัวเรา บุคคลและสถานที่รอบตัว รักเมืองไทย

ธรรมชาติรอบตวั สิ่งต่างๆ รอบตัว อาเซียน

สำ หรับเด็กวัย 4 ปีขึ้นไป 
(นิทานภาพคำ�กลอน)�

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o โตโต้จอมซน 

o ไปโรงเรียนสนุกจัง 

o ช้างใหญ่ใจดี

o กุบกับไปเที่ยวกันไหม  

o เอ๊ะ! นี่อะไร 

o สวัสดีอาเซียน

รหัสสินค้า
905424
หมายเลขชุด
9786164672314 
ราคา 200 บาท

สังคม  ฝึกทักษะและการเรียนรู้หน้าท่ี ความรับผิดชอบ

มีคุณธรรม จริยธรรม  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความเป็นไทย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้



สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

105ดนตรี
///////////////

สำ�นักพิมพ์ แฮปป้ี แฟมิล่ี
////////////////////////////////////////////////////////////

104ดนตรี
///////////////

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 พร้อมทำากิจกรรมสร้างสรรค์ 
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 พร้อมกิจกรรมต่อยอดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ 
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
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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)

คือ กระบวนการของสมองส่วนหน้าที่มนุษย์ใช้ ในการคิด รู้สึก และกำาหนดการกระทำา ซึ่งหากได้รับการฝึกฝน จะพัฒนาเป็นทักษะสมอง  
ทำาให้ “คิดเป็น ทำาเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำาคัญต่อการเรียน  
การทำางาน การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คนโดยรอบ

ปกอ่อน 9786164674875 ราคา 135 บาท

- การควบคุมอารมณ์
-  การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
-  การตรวจสอบ ติดตาม  
 และประเมินตนเอง

ปกอ่อน 9786164675209 ราคา 135 บาท

-  การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
-  ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
-  การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง

ปกอ่อน 9786164674905 ราคา 135 บาท

- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง
- ความสามารถในการริเริ่มและ 
 ลงมือทำาตามที่คิด

ปกแข็ง 9786167040905 ราคา 175 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786162276316 ราคา 95 บาท
ปกแข็ง  9786162276323 ราคา 175 บาท

- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การควบคุมอารมณ์

ปกอ่อน 9786164674592 ราคา 125 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การควบคุมอารมณ์
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินตนเอง
- ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำาตามที่คิด
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786164672048 ราคา 95 บาท

- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา 
 ตามที่คิด
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด

ปกอ่อน 9786162271731 ราคา 95 บาท

- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

ปกอ่อน 9786164674608 ราคา 125 บาท

- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ
- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน

ปกอ่อน 9786167508597 ราคา 85 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ
- การควบคุมอารมณ์
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย

EF ปกอ่อน 9786164672161 ราคา 125 บาท

- การยับย้ังช่ังใจ คิดไตร่ตรอง
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน 
 ตนเอง
- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือ  
  ทำาตามท่ีคิด
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด

ปกอ่อน 9786164672147 ราคา 125 บาท

- ความจำาเพื่อนำามาใช้งาน
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ

ปกอ่อน 9786164672154 ราคา 125 บาท

- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด

ปกอ่อน 9786164674943 ราคา 135 บาท
- การยับยั้งชั่งใจ คิดไตร่ตรอง
- ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินตนเอง
- ความสามารถในการริเร่ิมและลงมือทำา
  ตามที่คิด
- การวางแผนและจัดระบบดำาเนินการ
- ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย 
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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 9786164674103 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164672680
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164674172 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164674066 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164672758
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164671874
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162279898 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786162279485 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164672420 
ราคา 125 บาท
ปกแข็ง 9786164672413 
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 9786164675094 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164675087 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164675070 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164674127
ราคา 125 บาท

ร�ยก�รหนังสือแนะนำ�จ�ก  น�ยแพทย์ประเสรฐิ ผลติผลก�รพมิพ์

ปกอ่อน 9786164674608 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786162279058 
ราคา 115 บาท

ปกอ่อน 9786162279225 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162277764 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786164672130 
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164670884  
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164672710 
ราคา 115 บาท

ปกอ่อน 9786164674073
ราคา 125 บาท

ปกอ่อน 9786164670785 
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 9786164670792 
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786164670846 
ราคา 135 บาท
ปกแข็ง 9786164670853 
ราคา 275 บาท

กระดาษแข็งทั้งเล่ม
9786164672178 
ราคา 295 บาท

ปกอ่อน 9786164670907  
ราคา 125 บาท   
ปกแข็ง 9786164670914  
ราคา 245 บาท

ปกอ่อน 9786162277979 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162276422 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162276569 
ราคา 95 บาท

ปกอ่อน 9786162279546 
ราคา 125 บาทปกอ่อน 9786162279096 

ราคา 125 บาท
ปกอ่อน 9786162279072 
ราคา 105 บาท

ปกอ่อน 9786162279119 
ราคา 105 บาท

ปกอ่อน 9786162279010 
ราคา 105 บาท
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1 ชุด มี 2 เล่ม 
รหัสสินค้า 2101502
หมายเลขชุด 9786164671188
ราคา 200 บาท (ราคาปกติ 240 บาท)

สำ หรับเด็กวัย 4 ปีขึ้นไป 
(นิทานภาพคำ�กลอน)

การจัดประสบการณ์�
STEM EDUCATION 
สำ หรับเด็ก 2-3 ปี

สำ หรับเด็กวัย 5 ปีขึ้นไป 
(นิทานภาพ)�

รหัสสินค้า 905425
หมายเลขชุด 9786164672307 
ราคา 200 บาท (ราคาปกติ 245 บาท)

รหัสสินค้า 9-21010
หมายเลขชุด 8858041004745 
ราคา 200 บาท (ราคาปกติ 270 บาท)

รหัสสินค้า 9-21011
หมายเลขชุด 8858041004752 
ราคา 200 บาท (ราคาปกติ 270 บาท)

รหัสสินค้า 9-21012
หมายเลขชุด 8858041004769 
ราคา 200 บาท (ราคาปกติ 270 บาท)

รหัสสินค้า 905424
หมายเลขชุด 9786164672314 
ราคา 200 บาท (ราคาปกติ 245 บาท)

อายุ�4+

อายุ�5+

อาย�ุ3+

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
o ธรรมชาติรอบตัว 
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
o ภาษาพาเพลิน 

o คณิต วิทย์ คิดสนุก 

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
o ธรรมชาติิรอบตัว
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
o ภาษาพาเพลิน
o คณิต วิทย์ คิดสนุก

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
o เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
o ธรรมชาติิรอบตัว 
o สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
o ภาษาพาเพลิน   
o คณิต วิทย์ คิดสนุก 

ชุด�หนังสือเสริมประสบการณ์

ชุด�หนังสือเสริมประสบการณ์

ชุด�หนังสือเสริมประสบการณ์
สี่สหายเรียนรู้�ชุด�สาระที่ควรเรียนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ชุด 1 มี 4 เรื่อง 

o อาหารดีมีประโยชน์ 
o อาชีพน่ารู้ 

ชุด 2 มี 4 เรื่อง 

o หนูเป็นพลเมืองโลก 
o วันสำาคัญของไทย

หนังสือเสริมประสบการณ์สำ�หรับเด็กปฐมวัยตามงบเรียนฟรี

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o ฉันไม่อยากเป็นแกะ 
o บ้านใหม่ของกิ๊บกิ้ว 
o ควายไทยไชโย 

1 ชุดมี 6 เรื่อง
o โตโต้จอมซน 
o ไปโรงเรียนสนุกจัง 
o ช้างใหญ่ใจดี

ชุด� นิทานบูรณาการฝึกทักษะ 

ชุด� นิทานบูรณาการฝึกทักษะ 

o ฤดูกาลของไทย
o ของใช้ใกล้ตัวหนู

รหัสสินค้าชุด 9-21001 
หมายเลขชุด 9786164673793
ราคา 200 บาท (ราคาปกติ 300 บาท)

รหัสสินค้าชุด 9-21009 
หมายเลขชุด 9786164675261
ราคา 200 บาท (ราคาปกติ 300 บาท)

เตรียมความพร้อมเข้า�ป.1
(พร้อม�QR�CODE)

แถมฟรี

บัตรคำ�ศัพท์�4+
แถมฟรี

บัตรคำ�ศัพท์�3+
แถมฟรี

o รู้ทันภัยธรรมชาติ 
o ของเล่นรอบตัวหนู

o กุบกับไปเที่ยวกันไหม  
o เอ๊ะ! นี่อะไร 
o สวัสดีอาเซียน

o ก้อนหินหายไปไหน
o กบจอมจุ้น 
o เที่ยวอาเซียนกันเถอะ
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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 สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน สมาร์ท  เลขที่  312-1-18994-7

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสะพานใหม่ดอนเมือง   เลขที่  029-4-39347-7

(พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน การชำาระเงินจึงจะสมบูรณ์)

ไปรษณีย ์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำากัด 
              1/999 อาคารภูมิสรวล ถนนกำาแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
โทรสาร 0-2575-2659   
E-mail: cs@planforkids.com 

สั่งซื้อสนิค้า
ท่านสามารถซื้อสินค้าผ่านทางร้านหนังสือทั่วไป หรือ www.planforkids.com

สั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

หน่วยลูกค้าสัมพันธ์  บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำากัด

โทรศัพท์ 0-2575-2559  ต่อ  204, 300, 345, 346

วธิีการชำาระเงนิ

กรุณาส่งใบส่ังซ้ือทาง






