
รายการหนังสือชดหัดคิด - หัดเขียน - หัดอานร ย ร น สอชุ ขยน อ น
ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

1 2003100219721 นิทานพยญัชนะ เลม่ 1 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00           

2 2003100219738 นิทานพยญัชนะ เลม่ 2 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00           

3 2003100219745 นิทานพยญัชนะ เลม่ 3 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00           

4 2003100219752 นิทานพยญัชนะ เลม่ 4 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00           

5 2003100219769 นิทานพยญัชนะ เลม่ 5 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00           

6 2003100219776 นิทานพยญัชนะ เลม่ 6 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00           

7 2003100219783 นิทานพยญัชนะ เลม่ 7 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00           

8 2003100221250 แบบฝึกอ่าน ร,ล และควบกลํา้ วชัรี  ธุวธรรม 75.00           

9 2003100220062 แนวการสร้างแบบฝึกการอ่านและเขียนคํา ประทีป แสงเป่ียมสขุ 80.00           

10 2001100050313 บฝ.ทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เลม่ 1 สปช. 39.00           

11 2001100050320 บฝ.ทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เลม่ 2 สปช. 43.00           

12 2001100045531 บฝ.ทกัษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เลม่ 3 สปช. 55.00           

13 2001100050429 แบบเรียนเร็วใหม่ เลม่ 1 ฉบบัปรับปรุง กรมวิชาการ 58.00           

14 2003100217717 เกมทายคํา นําให้รักหลกัภาษา  เลม่ 1 จงจิต นิมมานนรเทพ 90.00           

15 2003100217703 เกมทายคํา นําให้รักหลกัภาษา  เลม่ 2 จงจิต นิมมานนรเทพ 95.00           

16 2003100218816 ร้อยกรองของหนนู้อย เลม่ 1 ฐะปะุนีย์  นาครทรรพ 85.00           

17 2003100219073 ร้อยกรองของหนนู้อย เลม่ 2 ฐะปะุนีย์  นาครทรรพ 110.00         
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ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

18 2003100217970 ท่ีน่ีมีเร่ือง..พืช นรรัตน์ พฒันาวาดี 53.00           

19 2003100217987 ท่ีน่ีมีเร่ือง..สตัว์ นรรัตน์ พฒันาวาดี 53.00           

20 2003100217994 ท่ีน่ีมีเร่ือง..ตวัฉนั นรรัตน์ พฒันาวาดี 53.00           

21 2003100218007 ท่ีน่ีมีเร่ือง..อาหารหลกั 5 หมู่ นรรัตน์ พฒันาวาดี 53.00           

22 2001100050658 แบบฝึกออกเสยีงเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง สพฐ. 148.00         

23 2001100044756 แบบฝึกหดัคดัลายมือ สาระการเรียนรู้พืน้ฐานภาษาไทย ป.1 ล.1 สพฐ. 12.00           

24 2001100044763 แบบฝึกหดัคดัลายมือ สาระการเรียนรู้พืน้ฐานภาษาไทย ป.1 ล.2 สพฐ. 12.00           

25 2001100046835 หนงัสอืเรียนภาษาไทย ชดุวรรณกรรมปฎิสมัพนัธ์ ชช.ท่ี 1 สพฐ. 76.00           

26 2001100048051 แบบฝึกหดัชดุภาษาเพื่อชีวิต ทกัษะปฏิสมัพนัธ์ ชช.ท่ี 1 สพฐ. 34.00           

27 2001100046842 แบบฝีกหดัชดุภาษาเพื่อชีวิต ทกัษะภาษา ป.2 สพฐ. 47.00           

28 2001100048068 แบบฝีกหดัชดุภาษาเพื่อชีวิต ทกัษะภาษา ป.3 สพฐ. 46.00           

 ชุดสรางสรรคพหุปญญา ภาษาไทย (อนุบาล 1-3)

1 2001100048914 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาไทย อนบุาล 1 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

2 2001100048921 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาไทย อนบุาล 1 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

์3 2001100048945 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาไทย อนบุาล 2 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

4 2001100048952 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาไทย อนบุาล 2 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

5 2001100049126 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาไทย อนบุาล 3 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

6 2001100048938 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาไทย อนบุาล 3 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

  ชุดสรางสรรคพหุปญญา คณิตศาสตร (อนุบาล 1-3)

1 2001100048747 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา คณิตศาสตร์ อนบุาล 1 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 39.00           

2 2001100048754 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา คณิตศาสตร์  อนบุาล 1 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 39.00           

3 2001100048761 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา คณิตศาสตร์ อนบุาล 2 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 39.00           

4 2001100048815 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา คณิตศาสตร์ อนบุาล 2 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 39.00           

5 2001100048822 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา คณิตศาสตร์ อนบุาล 3 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 39.00           

6 2001100048846 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา คณิตศาสตร์ อนบุาล 3 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 39.00           

  ชุดสรางสรรคพหุปญญา ภาษาอังกฤษ (อนุบาล 1-3)

1 2001100048679 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาองักฤษ อนบุาล 1 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

2 2001100048686 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาองักฤษ  อนบุาล 1 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

3 2001100048693 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาองักฤษ อนบุาล 2 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

4 2001100048709 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาองักฤษ อนบุาล 2 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

5 2001100048778 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาองักฤษ อนบุาล 3 เลม่ 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           

6 2001100048875 หนงัสอืชดุสร้างสรรค์พหปัุญญา ภาษาองักฤษ อนบุาล 3 เลม่ 2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 29.00           
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ที่ รหสัสนิคา้ รายการ ผูแ้ตง่ ราคา รวมเงนิ

 ชุดสรางสรรคพหุปญญา ฉบับบูรณาการ (อนุบาล1-3)

1 2001100049133 หนงัสือฉบบับรูณาการ ตวัเรา ครอบครัวของเรา โรงเรียนของเรา ชมุชนของเรา อ. 1 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 56.00           

2 2001100049140 หนงัสอืฉบบับรูณาการ ธรรมชาติรอบตวั และสิง่ต่างๆ รอบตวั อ. 1 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 56.00           

3 2001100049041 หนงัสือฉบบับรูณาการ ตวัเรา ครอบครัวของเรา โรงเรียนของเรา ชมุชนของเรา อ. 2 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 56.00           

4 2001100049188 หนงัสอืฉบบับรูณาการ ธรรมชาติรอบตวั และสิง่ต่างๆ รอบตวั อ.2 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 56.00           

5 2001100049232 หนงัสือฉบบับรูณาการ ตวัเรา ครอบครัวของเรา โรงเรียนของเรา ชมุชนของเรา อ. 3 ภาคต้น อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 56.00           

6 2001100049157 หนงัสอืฉบบับรูณาการ ธรรมชาติรอบตวั และสิง่ต่างๆ รอบตวั อ.3 ภาคปลาย อ.สมศกัด์ิ สนิธุระเวชญ์ 56.00           

 ชุดสรางสรรคพหุปญญา คูมือการจัดกิจกรรม

ชุดเสริมทักษะศิลปะ

1 2001100050016 หนงัสอืเรียนการศกึษาปฐมวยัศิลปะบรูณาการ อาย ุ3-4 ปี เลม่ 1 อค. 62.00           

2 2001100050476 หนงัสอืเรียนการศกึษาปฐมวยัศิลปะบรูณาการ อาย ุ3-4 ปี เลม่ 2 อค. 62.00           

3 2001100050023 หนงัสอืเรียนการศกึษาปฐมวยัศิลปะบรูณาการ อาย ุ4-5 ปี เลม่ 1 อค. 62.00           

4 2001100050467 หนงัสอืเรียนการศกึษาปฐมวยัศิลปะบรูณาการ อาย ุ4-5 ปี เลม่ 2 อค. 62.00           

5 2001100050238 หนงัสอืเรียนการศกึษาปฐมวยัศิลปะบรูณาการ อาย ุ5-6 ปี เลม่ 1 อค. 62.00           

6 2001100050481 หนงัสอืเรียนการศกึษาปฐมวยัศิลปะบรูณาการ อาย ุ5-6 ปี เลม่ 2 อค. 62.00           

7 2003100219875 หนงัสอืแบบฝึกสร้างสรรค์ประสบการณ์ สาํหรับการศกึษาปฐมวยั เลม่ 1 สสีร้างสรรค์ อค. 60.00           

8 2003100219882 หนงัสือแบบฝึกสร้างสรรค์ประสบการณ์ สําหรับการศกึษาปฐมวยั เลม่ 2 เชาวน์สร้างเสริม อค. 42.00           

ยอดรวม

ส่วนลด

คงเหลือ
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