
 
 
 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   พญานกแขกเตา้ผูรู้้คุณ.   
ผูแ้ต่ง      กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน       36 หนา้ 
ราคา       4 0 บาท 
พิมพท่ี์      โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

        แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   พญานกแขกเตา้ผูรู้้คุณ   เป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ชุดนิทานชาดกร้อยกรอง จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม เน้ือหาประพนัธ์ดว้ยกลอนหกอนัไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลินผา่นตวัแสดงในนิทานคือ 
พญานกแขกเตา้ผูรู้้คุณ   และบริวารอาศยัอยู ่ณ ป่ามะเด่ือ      มาเป็นเวลานาน  ต่อมาป่ามะเด่ือเกิดความแหง้แลง้    
บริวารต่างพากนัอพยพไปอยูท่ี่ป่าอ่ืน    เหลือพญานกแขกเตา้ตวัเดียว  พระอินทร์ไดม้าลองใจและกไ็ดพ้บสาเหตุท่ี
พญานกแขกเตา้ไม่ยา้ยไปอยูป่่าท่ีอุดมสมบูรณ์  คติธรรม  ผูรู้้คุณและตอบแทนพระคุณท่านเป็นยอดของคนดี  มีผู ้
ช่วยเหลือตลอดกาล 

 
 
 
 
 



 
 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   พญากวางทองกบันายพราน. 
ผูแ้ต่ง   กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน   22 หนา้ 
ราคา   39  บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

     แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

  
   พญากวางทองกบันายพราน  เป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรม
จริยธรรม ชุด นิทานชาดกร้อยกรอง  จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  เน้ือหาประพนัธ์ดว้ยกลอนหกอนัไพเราะ  มีคุณค่า  และอ่านเพลิน  ผา่นตวั
แสดงในนิทานคือนายพรานและกวาง ใหเ้ห็นถึงการพ่ึงพาอาศยัและอยูร่่วมกนัของสัตวโ์ลกไม่วา่จะเป็นคนหรือ
สัตว ์  เพ่ือช้ีแนะใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั เป็นการสอนคติธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมดา้นความเมตตา กรุณา อนัมีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม   
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   งามมารยาทไทย 
ผูแ้ต่ง   เพญ็ศรี     กนักา 
จาํนวน     114  หนา้ 
ราคา      250 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว  2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   การช่วยกนัอนุรักษว์ฒันธรรมไทยเป็นส่ิงท่ีกระทาํไดไ้ม่ยาก  ทั้งน้ีเพราะสังคมไทยมี
ลกัษณะความเป็นอยูแ่ละวถีิชีวติท่ีส่งเสริมใหค้นไทยมีมารยาทงาม สุภาพและอ่อนโยน จึงเป็นคุณสมบติัท่ีคนไทย
ทัว่โลกรู้จกัเป็นอยา่งดี 

  หนงัสือ” งามมารยาทไทย” จึงเกิดจากสาํนึกของความเป็นคนไทย ท่ีตระหนกัถึง
คุณค่าของวฒันธรรมไทยซ่ึงเป็นภมิูปัญญาของบรรพบุรุษ เป็นมรดกอนัลํ้าค่าท่ีไดสื้บทอดสั่งสมกนัมานานหลาย
ชัว่อายคุน ดว้ยผูป้ระพนัธ์ตอ้งการปลกูจิตสาํนึกในความเป็นไทยใหแ้ก่เดก็ ” งามมารยาทไทย” จึงเป็นส่ือ เสริม
การเรียนรู้ท่ีนกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยการนาํเสนอดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย และถอ้ยคาํท่ีกะทดัรัด
เหมาะสมกบัวยัของเดก็ มีการส่ือความหมายดว้ยภาพถ่ายจากสถานการณ์จาํลองท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียน ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมของเดก็ท่ีพบเห็นไดจ้ริงในชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ีครูและผูป้กครองสามารถนาํไปเป็นเคร่ืองมือใน
การสอนหรือแนะแนว เพ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนหรือบุตรหลานมีความรู้และทกัษะการปฏิบติัตามมารยาทไทยขั้น
พ้ืนฐาน ใหเ้ดก็สามารถเกิดความคิดรวบยอดและนาํไปบูรณาการในการดาํเนินชีวติประจาํวนัได ้
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

 
ช่ือเร่ือง   พอ่คา้ผูไ้ม่ละความเพียร   
ผูแ้ต่ง   กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน   24 หนา้ 
ราคา   40 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   พอ่คา้ผูไ้ม่ละความเพียร  เป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ชุด นิทานชาดกร้อยกรอง  จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  เน้ือหาประพนัธ์ดว้ยกลอนส่ี  อ่านง่าย  ไพเราะ  และมีคุณค่า  ผา่นตวัแสดงในนิทานคือ
พอ่คา้ท่ีรู้จกัใชส้ติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาได ้ เพ่ือช้ีแนะใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติั
และไม่ควรปฏิบติั  เป็นการสอนคติธรรมและจริยธรรม  พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดา้นความพากเพียร
และอดทน อนัมีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   ทาํใจดีสู้เสือ   
ผูแ้ต่ง   กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน   24 หนา้ 
ราคา   40 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   ทาํใจดีสู้เสือ  เป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุด นิทาน
ชาดกร้อยกรอง  จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม  เน้ือหาประพนัธ์ดว้ยกลอนหก  อ่านง่าย  ไพเราะ  และมีคุณค่า  ผา่นตวัแสดงในนิทานคือเสือและแพะ 
ช้ีใหเ้ห็นวา่การใชส้ติปัญญาและวาจาท่ีอ่อนหวานไพเราะ ช่วยใหร้อดพน้จากภยนัตรายได ้ เพ่ือช้ีแนะใหเ้ขา้ใจถึง
ส่ิงท่ีควรปฏิบติัและไม่ควรปฏิบติั  เป็นการสอนคติธรรมและจริยธรรม  พร้อมทั้งส่งเสริมคุณธรรมดา้นวาจาดี  
อนัมีคุณค่าต่อตนเองและส่วนรวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 
 
 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   นิทานไทย 
ผูแ้ต่ง   กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน   147 หนา้ 
ราคา   39 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   นิทานไทยเป็นหนงัสือส่งเสริมการอ่านระดบัประถมศึกษา ท่ีรวบรวมนิทาน
วรรณคดีไทยของชาติท่ีมีคุณค่า 5 เร่ืองไดแ้ก่  

• พระสมุทรโฆษ  ของ  พระยาอุปกิตศิลปสาร 

• พระรถเสน         ของ หลวงศรีอมรญาณ 

• พระสุธน         ของ หลวงศรีอมรญาณ 

• พระสังขท์อง         ของ หลวงศรีอมรญาณ 

• พระสรรพสิทธ์ิ      ของ หลวงศรีอมรญาณ 
นอกจากเน้ือหาท่ีใหค้ติสอนใจแลว้ยงัมีลีลาการเขียนท่ีอ่านแลว้เพลิดเพลิน มีสาํนวน

ภาษาและการเรียบเรียงท่ีดี ซ่ึงจะช่วยจูงใจใหเ้ยาวชนหนัมาสนใจในวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

                                       
      

ช่ือเร่ือง   นิทานพ้ืนเมืองของเอเชีย สาํหรับเดก็ทัว่ทุกดินแดน เล่ม 6 
ผูแ้ต่ง   กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน   49 หนา้ 
ราคา   39 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   นิทานพ้ืนเมืองของเอเชีย สาํหรับเดก็ทัว่ทุกดินแดน เล่ม 6 เป็นหนงัสือส่งเสริมการ
อ่านระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็นหนงัสือในโครงการร่วมมือทางดา้นการพิมพข์องเอเชีย จดัพิมพเ์ผยแพร่ร่วมกบั
องคก์ารยเูนสโก โดยศนูยว์ฒันธรรมเอเชียแห่งยเูนสโกและศนูยพ์ฒันาหนงัสือของโตเกียว มีคณะบรรณาธิการ
กลางจาก 5 ประเทศ คดัเลือกนิทานมาจดัพิมพ ์ หนงัสือเล่มน้ีเลือกนิทานจาก 7 ประเทศในทวีปเอเชีย มี เกาหลี 
อฟักานิสถาน อินโดนีเซีย ไทย เนปาล สิงคโปร์ และศรีลงักา  เน้ือหาในนิทานแต่ละเร่ืองใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ทศันคติ และความเช่ือ รวมทั้งวิถีชีวติของชนชาติต่าง ๆ ในทวปีเอเชีย 
นอกจากนั้นยงัแฝงคุณค่าทางภาษาและความบนัเทิงใหแ้ก่ผูอ้่านดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   เกมทายคาํนาํใหรั้กหลกัภาษา เล่ม 1 
ผูแ้ต่ง   จงจิต    นิมมานนรเทพ 
จาํนวน   46 หนา้ 
ราคา   90 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

    
   หนงัสือชุดสนุกกบัภาษาไทย เกมทายคาํนาํใหรั้กหลกัภาษา เล่ม 1 ไดรั้บรางวลั
ชมเชยในงานสัปดาห์หนงัสือ เป็นเกมท่ีเหมาะใชเ้ป็นกิจกรรมฝึกการสังเกต และเสริมความรู้ในเร่ืองการใชค้าํให้
กวา้งขวางยิง่ข้ึน คาํท่ีเลือกมาใชท้าํกิจกรรมมีทั้งคาํง่ายท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและคาํยากท่ีไม่ค่อยไดพ้บเห็นเพ่ือ
กระตุน้ใหผู้อ้่านเปิดพจนานุกรมเพ่ือฝึกการคน้ควา้ใหเ้ป็นนิสัย นอกจากนั้นผูเ้ขียนยงัเสริมกิจกรรม คาํแผลง 
ปริศนาคาํทายซํ้ าคาํตน้ เกมคาํประสม และปริศนาทายคาํหลายความหมาย พร้อมทั้งคาํเฉลยซ่ึงเกมเหล่าน้ีจะช่วย
ใหผู้อ้่านนาํคาํมาใชใ้นชีวิตไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและหลากหลายทั้งการพดูและการเขียน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง               เกมทายคาํนาํใหรั้กหลกัภาษา เล่ม 2 
ผูแ้ต่ง   จงจิต   นิมมานนรเทพ 
จาํนวน   53 หนา้ 
ราคา   95 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

    หนงัสือชุดสนุกกบัภาษาไทย เกมทายคาํ นาํใหรั้กหลกัภาษา เล่ม 2 เป็น
เกมการประสมอกัษร ทั้งพยญัชนะ สระ และวรรณยกุตใ์หเ้ป็นคาํ ผูท่ี้ประสมคาํไดจ้ะอ่านออกเขียนได ้ซ่ึงการอ่าน
ออกเขียนไดน้ั้นเป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัสาํหรับเดก็ ๆ ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต ผูเ้ขียนจึงมุ่งหวงัใหเ้กมช่วย
กระตุน้ใหเ้ดก็ ๆ ฝึกทกัษะการคิด การสังเกต การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะขอ้สังเกตทา้ยเฉลยจะช่วยใหผู้อ้่าน
เห็นวา่ แมรู้ปแบบการเขียนคาํสระหลายรูป อาจเขียนไดม้ากกวา่ หน่ึงแบบ แต่กมี็หลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน สามารถยดึ
เป็นแนวเทียบได ้จึงเหมาะสมสาํหรับเดก็และผูส้นใจทัว่ไปท่ีจะนาํไปพฒันาการอ่านการเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

         
 

ช่ือเร่ือง   ของเล่นบินได ้
ผูแ้ต่ง   กอบชยั   สุขสวสัด์ิ 
จาํนวน   16 หนา้ 
ราคา   60 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

     แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

    
   เน้ือเร่ืองกล่าวถึงสัตวปี์ก 3 ชนิด คือ นก แมลงปอ และผเีส้ือ วนัหน่ึงทั้งสามไดพ้บ
กบัลกูยางท่ีปลิวมาจากอีกฟากหน่ึงของป่า สัตวท์ั้งสามอยากไดล้กูยางไวเ้ป็นของเล่นส่วนตวัและเร่ิมถกเถียงเพ่ือ
แก่งแยง่กนั ในท่ีสุดลกูยางกต็ดัสินวา่จะใหส้ัตวท์ั้งสามไดเ้ล่นลกูยาง แต่ตอ้งนาํตนไปปลกูลงดินเสียก่อนถึงจะ
บอกวธีิให ้ทั้งสามกท็าํตาม ลกูยางจึงเฉลยวา่อีกไม่นานจะมีลมพดัจดัมาอีกระลอก เม่ือนั้นบรรดาลกูยางจากป่าอีก
ฟากฝ่ังหน่ึงกจ็ะปลิวมากบัสายลม และสัตวท์ั้งสามกจ็ะมีลกูยางไวเ้ล่นเป็นของตนไดส้มใจ เม่ือเล่นเสร็จแลว้ทั้ง
สามกพ็ร้อมใจกนันาํลูกยางไปปลกูเพ่ือใหเ้ติบโตเป็นตน้ยางท่ีมีคุณค่าต่อไปในอนาคต  
   หนงัสือเร่ือง ของเล่นบินได ้ เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ใหแ้ง่คิดในเร่ืองของการ
อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   หนงัสือชุดนิทานนางฟ้า เล่ม 1  ตอนของขวญัหายไปไหน 
ผูแ้ต่ง   สุภกานต ์  รัตนาพนัธ์ 
จาํนวน   28 หนา้ 
ราคา   50 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว  2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   หนงัสือเสริมความรู้ ชุดนิทานนางฟ้า เล่ม 1 ตอนของขวญัหายไปไหน เป็นนิทาน
เชิงจินตนาการท่ีแทรกคุณธรรมท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบั ความเมตตา : ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความสุข ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในหลกัธรรม พรหมวหิาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา โดยเล่าผา่นตวัหนงัสือและสะทอ้นออกมาเป็นภาพ
ท่ีงดงาม หนงัสือชุดน้ีเป็นส่ืออยา่งหน่ึงท่ีจะหล่อหลอมจิตใจดวงนอ้ยท่ีบริสุทธ์ิของเดก็ ๆ ใหเ้ตม็เป่ียมไปดว้ย
ความรักแห่งธรรมท่ีจะนาํพาใหเ้ดก็ ๆ มีความสุขจากการซึมซบัความดีงามต่าง ๆ ในชีวติ โดยมีคุณธรรมประจาํใจ 
และนาํเสนอผา่นตวัละครเดก็ๆ กบันางฟ้าโบชมพ ู ท่ีกาํลงัจะร่วมสนุกสนานกนัในวนัข้ึนปีใหม่ แต่แม่มดสีแดง
ไดม้าขโมยของขวญัของเดก็ ๆ ไป ดว้ยคุณธรรมแห่งความเมตตาของนางฟ้าโบชมพแูละเดก็ ๆ แม่มดสีแดงจึง
ไดรั้บรู้ถึงจิตใจท่ีเป็นสุขอยา่งแทจ้ริงอนัเกิดจากความรัก 
   หนงัสือเสริมการอ่านชุด นิทานนางฟ้าเล่มน้ี จะทาํใหค้วามรักเป็นส่ิงท่ีสวยงามและ
ดีท่ีสุดท่ีเราจะมอบใหแ้ก่กนัและกนั และการใหค้วามรักเป็นหนงัสือนิทานสาํหรับเดก็ นบัเป็นการใหค้วามรักท่ีมี
คุณค่าอเนกอนนัตแ์ก่เดก็ เพราะการอ่านเป็นรากฐานของ การศึกษาแสวงหาความรู้ ถึงแมนิ้ทานจะเป็นเพียง
จินตนาการแต่กแ็ฝงไปดว้ยความดีงามท่ีเขา้ถึงจิตใจของเดก็ ๆ มาทุกยคุทุกสมยัไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์

 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   หนงัสือชุดนิทานนางฟ้า เล่ม 2  ตอน ไมเ้ทา้ดอกแกว้ 
ผูแ้ต่ง   สุภกานต ์  รัตนาพนัธ์ 
จาํนวน   28 หนา้ 
ราคา   50 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   หนงัสือเสริมความรู้ ชุดนิทานนางฟ้า เล่ม 2 ตอนไมเ้ทา้ดอกแกว้ เป็นนิทานเชิง
จินตนาการท่ีแทรกคุณธรรมท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบั ความกรุณา : ความสงสารคิดจะช่วยใหผู้อ่ื้นมีพน้ทุกข ์ ซ่ึงเป็น
หน่ึงในหลกัธรรม พรหมวหิาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา โดยเล่าผา่นตวัหนงัสือและสะทอ้นออกมาเป็น
ภาพท่ีงดงาม หนงัสือชุดน้ีเป็นส่ืออยา่งหน่ึงท่ีจะหล่อหลอมจิตใจดวงนอ้ยท่ีบริสุทธ์ิของเดก็ ๆ ใหเ้ตม็เป่ียมไปดว้ย
ความรักแห่งธรรมท่ีจะนาํพาใหเ้ดก็ ๆ มีความสุขจากการซึมซบัความดีงามต่าง ๆ ในชีวติ โดยมีคุณธรรมประจาํใจ 
และนาํเสนอผา่นตวัละครเทวดานอ้ยใจเอ้ือผูท่ี้มีจิตใจกรุณา และนางฟ้าจิตใจใสท่ีไม่มีคุณธรรมในจิตใจ ทั้งสองมี
หนา้ท่ีดูแลสวนดอกไมค้นละฝ่ัง นางฟ้าจิตใจใสใชไ้มเ้ทา้ดอกแกว้ท่ีเป็นไมเ้ทา้วเิศษทาํลายสวนดอกไมข้องเทวดา
ใจเอ้ือ แต่เทวดาใจเอ้ือผูมี้จิตใจกรุณากไ็ดช่้วยนางฟ้าจิตใสคน้พบคุณธรรมของความกรุณา ท่ีก่อใหเ้กิดความสุข
ข้ึนในใจของนางฟ้าจิตใส  ภายหลงัทั้งสองจึงช่วยกนัดูแลสวนดอกไมใ้นดินแดนบุปผาสวรรคใ์หส้วยงามมากจน
ใครๆ กอ็ยากไปเท่ียวชม 
   หนงัสือเสริมการอ่านชุด นิทานนางฟ้าเล่มน้ี จะทาํใหค้วามรักเป็นส่ิงท่ีสวยงามและ
ดีท่ีสุดท่ีเราจะมอบใหแ้ก่กนัและกนั และการใหค้วามรักเป็นหนงัสือนิทานสาํหรับเดก็ นบัเป็นการใหค้วามรักท่ีมี
คุณค่าอเนกอนนัตแ์ก่เดก็ เพราะการอ่านเป็นรากฐานของ การศึกษาแสวงหาความรู้ ถึงแมนิ้ทานจะเป็นเพียง
จินตนาการแต่กแ็ฝงไปดว้ยความดีงามท่ีเขา้ถึงจิตใจของเดก็ ๆ มาทุกยคุทุกสมยัไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์

 
 
 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 
 

ช่ือเร่ือง   หนงัสือชุดนิทานนางฟ้า เล่ม 3  ตอน ตุก๊ตานางฟ้า 
ผูแ้ต่ง   สุภกานต ์  รัตนาพนัธ์ 
จาํนวน   28 หนา้ 
ราคา   50 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   หนงัสือเสริมความรู้ ชุดนิทานนางฟ้า เล่ม 3 ตอนตุ๊กตานางฟ้า เป็นนิทานเชิง
จินตนาการท่ีแทรกคุณธรรมท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบั มุฑิตา : ความยนิดีท่ีเห็นผูอ่ื้นเป็นสุข ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลกัธรรม 
พรหมวหิาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา โดยเล่าผา่นตวัหนงัสือและสะทอ้นออกมาเป็นภาพท่ีงดงาม 
หนงัสือชุดน้ีเป็นส่ืออยา่งหน่ึงท่ีจะหล่อหลอมจิตใจดวงนอ้ยท่ีบริสุทธ์ิของเดก็ ๆ ใหเ้ตม็เป่ียมไปดว้ยความรักแห่ง
ธรรมท่ีจะนาํพาใหเ้ดก็ ๆ มีความสุขจากการซึมซบัความดีงามต่าง ๆ ในชีวิต โดยมีคุณธรรมประจาํใจ และ
นาํเสนอเจา้หญิงจนัทร์จา้ผูซึ้งมีความพร้อมในทุกส่ิงทุกอยา่ง แต่ไม่มีความสุขเกิดข้ึนในจิตใจเลยเม่ือเห็นวา่ผูอ่ื้นมี
ความสุจ จนกระทัง่ไดม้าพบกบัหนูแหวนท่ีไดใ้หตุ้ก๊ตานางฟ้ากบัเจา้หญิงจนัทร์จา้ จึงทาํใหเ้จา้หญิง ได้
คน้พบความสุขอยา่งแทจ้ริง และมีความยนิดีท่ีเห็นผูอ่ื้นมีความสุขดว้ยจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ นัน่คือ มีจิตเป็น  
มุฑิตา จนใครๆ กเ็รียกขานเธอวา่ “ เจา้หญิงจนัทร์จา้ นางฟ้าแห่งความสุข” 
 หนงัสือเสริมการอ่านชุด นิทานนางฟ้าเล่มน้ี จะทาํใหค้วามรักเป็นส่ิงท่ีสวยงามและดีท่ีสุดท่ีเราจะมอบ
ใหแ้ก่กนัและกนั และการใหค้วามรักเป็นหนงัสือนิทานสาํหรับเดก็ นบัเป็นการใหค้วามรักท่ีมีคุณค่าอเนกอนนัต์
แก่เดก็ เพราะการอ่านเป็นรากฐานของ การศึกษาแสวงหาความรู้ ถึงแมนิ้ทานจะเป็นเพียงจินตนาการแต่กแ็ฝงไป
ดว้ยความดีงามท่ีเขา้ถึงจิตใจของเดก็ ๆ มาทุกยคุทุกสมยัไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์
 

 
 
 



 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง   หนงัสือชุดนิทานนางฟ้า เล่ม 4  ตอน ขนมฟักทองสวรรค ์
ผูแ้ต่ง   สุภกานต ์  รัตนาพนัธ์ 
จาํนวน   28 หนา้ 
ราคา   50 บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   หนงัสือเสริมความรู้ ชุดนิทานนางฟ้า เล่ม 4 ตอนขนมฟักทองสวรรค ์ เป็นนิทานเชิง
จินตนาการท่ีแทรกคุณธรรมท่ีมีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบั อุเบกขา : การวางใจน่ิงเฉย  การปล่อยใจเป็นกลางไม่ยดึติด ซ่ึง
เป็นหน่ึงในหลกัธรรม พรหมวหิาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา โดยเล่าผา่นตวัหนงัสือและสะทอ้นออกมา
เป็นภาพท่ีงดงาม หนงัสือชุดน้ีเป็นส่ืออยา่งหน่ึงท่ีจะหล่อหลอมจิตใจดวงนอ้ยท่ีบริสุทธ์ิของเดก็ ๆ ใหเ้ตม็เป่ียมไป
ดว้ยความรักแห่งธรรมท่ีจะนาํพาใหเ้ดก็ ๆ มีความสุขจากการซึมซบัความดีงามต่าง ๆ ในชีวิต โดยมีคุณธรรม
ประจาํใจ และนาํเสนอผา่นตวัละครเทพธิดาสีดาํนิลแท ้ ผูมี้รูปกายไม่สวยงาม แต่มีจิตใจท่ีงดงามมาก ไม่โกรธ ไม่
แคน้เม่ือถกูเทพธิดาองคอ่ื์น ๆ ท่ีสวยงามวา่กล่าวกระทบกระเทียบ เม่ือเธอกา้วเขา้มาในงานร่ืนเริง แต่เธอกมี็
ความหวงัวา่เธอคงจะไดมี้โอกาสมาร่วมงานร่ืนเริงเหมือนกบัเทพธิดาองคอ่ื์น ๆ บา้งและในท่ีสุดเธอกไ็ดเ้ขา้มางาน
ร่ืนเริงตามคาํเชิญของราชินีแห่งเทพธิดา ในงานน้ีเธอไดเ้ปล่ียนไปเป็นเทพธิดาสวยสง่างาม เพราะจิตใจท่ีเป็นสุข 
มีคุณธรรมอุเบกขา จึงทาํใหเ้ธอมีความสุขในท่ีสุด 
 หนงัสือเสริมการอ่านชุด นิทานนางฟ้าเล่มน้ี จะทาํใหค้วามรักเป็นส่ืงท่ีสวยงามและดีท่ีสุดท่ีเราจะมอบ
ใหแ้ก่กนัและกนั และการใหค้วามรักเป็นหนงัสือนิทานสาํหรับเดก็ นบัเป็นการใหค้วามรักท่ีมีคุณค่าอเนกอนนัต์
แก่เดก็ เพราะการอ่านเป็นรากฐานของ การศึกษาแสวงหาความรู้ ถึงแมนิ้ทานจะเป็นเพียงจินตนาการแต่กแ็ฝงไป
ดว้ยความดีงามท่ีเขา้ถึงจิตใจของเดก็ ๆ มาทุกยคุทุกสมยัไดอ้ยา่งมหศัจรรย ์
 
 



 
 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง     แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ การอ่านและเขียนภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา เล่ม 2 
ผูแ้ต่ง     กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน      132 หนา้ 
ราคา      43 บาท 
พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

        แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   แบบฝึกเล่มน้ีเป็นการฝึกทกัษะการออกเสียงสระในภาษาไทย จาํนวน 10 เสียง คือ 
เอ อวั ออ เออ เอา อึ แอะ แอ เออะ เอือ และนาํพยญัชนะมาประสมกบัเสียงสระเพ่ือฝึกการสะกดคาํ และการอ่าน
ออกเสียงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เสริมดว้ยกิจกรรมเกมต่าง ๆ เพ่ือเร้าความสนใจ เพ่ิมความสนุกสนาน ในการฝึกทกัษะ
การอ่านและการเขียนภาษาไทยตามลาํดบัการเรียนรู้ เร่ิมจาก คาํ  การประสมคาํอยา่งง่าย ๆ ใหเ้ขา้ใจความหมาย
ของคาํ การเรียงลาํดบัคาํใหเ้ป็นประโยค ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจภาษาไทย เป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง                  แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ การอ่านและเขียนภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา เล่ม 3 
ผูแ้ต่ง     กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน      146 หนา้ 
ราคา      45 บาท 
พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

        แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

 
   แบบฝึกเล่มน้ีเป็นการฝึกทกัษะการออกเสียงสระประสม ตวัสะกด อกัษรควบกลํ้า 
และเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นภาษาไทย เร่ิมดว้ย สระเอะ เอีย อี เอาะ โอะ ตวัสะกด ไมไ้ต่คู ้ ไมห้นัอากาศ สระอวั มี
ตวัสะกด คาํควบกลํ้า คาํ และเคร่ืองหมายท่ีควรรู้ โดยนาํพยญัชนะ สระ ตวัสะกด หรือเคร่ืองหมายมาประสมกนั
ใหเ้กิดเป็นคาํ การเรียงลาํดบัคาํใหเ้ป็นประโยค รวมถึงการหดัสร้างประโยคคาํถามคาํตอบ และบทสนทนาได ้
พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเร้าความสนใจ เพ่ือความสนุกสนานช่วยฝึกทกัษะการเขียน ความเขา้ใจ ซ่ึงจะช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง     แบบฝึกหดัเสริมทกัษะ การอ่านและเขียนภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา เล่ม 1 
ผูแ้ต่ง     กระทรวงศึกษาธิการ 
จาํนวน      116 หนา้ 
ราคา      39 บาท 
พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

        แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

   แบบฝีกหดัเล่มน้ีเป็นการฝึกทกัษะการออกเสียงในสระภาษาไทย จาํนวน 10 เสียง 
คือ อะ อา อิ อี อุ อ ูอาํ ไอ ใอ โอ และนะพยญัชนะมาประสมกบัเสียงสระเพ่ือฝึกการสะกดคาํและการอ่านออก
เสียงไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เสริมดว้ยกิจกรรมเกมต่าง ๆ เพ่ือเร้าความสนใจ เพ่ิมความสนุกสนาน ในการฝึกทกัษะ การ
อ่านและเขียนภาษาไทยตามลาํดบัการเรียนรู้ เร่ิมจาก คาํ การประสมคาํอยา่งง่าย ๆ ใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํ  
การเรียงลาํดบัคาํใหเ้ป็นประโยค ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้และเขา้ใจภาษาไทยเป็นลาํดบัอยา่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

     
 
ช่ือเร่ือง                    มือของฉนั 
ผูเ้ขียนเร่ืองและภาพ  กรมวชิาการ 
จาํนวน     31  หนา้ 
ราคา    37  บาท 
พิมพท่ี์    โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 
    แขวงวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
สถานท่ีจาํหน่าย   ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
 
  มือของฉันเป็นหนังสือท่ีไดรับรางวลัจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยว่า
เหมาะสมให้เป็นหนงัสือสาํหรับเด็ก มีสาระท่ีมีคุณค่า ส่งเสริมความคิดและสร้างเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดี เน้ือเร่ือง
กล่าวถึงความสําคญัของมือ และสอนให้เด็ก ๆ ไดรู้้ว่ามือของคนเรานั้นสามารถทาํส่ิงใดไดบ้า้ง หนังสือเล่มน้ี
ประพนัธ์ดว้ยคาํไพเราะ กะทดัรัด อ่านง่าย ใหค้วามเพลิดเพลินและช่วยปลกูฝังนิสัยรักการอ่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 
ช่ือเร่ือง      สาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 1 
ผูเ้ขียนเร่ือง              สมโภชน์      อคัคะทววีฒัน์ 
จาํนวน    265 หนา้ 
ราคา                              510 บาท 
พิมพท่ี์          โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

             แขวงวงัทองหลาง   กรุงเทพฯ 
สถานท่ีจาํหน่าย    ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

 
  หนงัสือสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 1 หนงัสือสาระความรู้เพ่ือการศึกษาและคน้ควา้อา้งอิง 
วตัถุประสงคใ์นการเรียบเรียงเพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัปลานํ้าจืดไทยในแง่มุมของลกัษณะอนุกรมวธิาน แหล่งท่ี
อยูอ่าศยั การแพร่กระจาย การกินอาหาร พฤติกรรมในการสืบพนัธ์ุ การวางไข่ ความสาํคญัในดา้นเศรษฐกิจ 
เกร็ดความรู้ของปลาบางชนิดท่ีบนัทึกไดใ้นเอกสารของไทยและต่างประเทศ รวมถึงคาํบอกเล่าของชาวประมง
ทอ้งถ่ินและนกัวิชาการประมง 
  เน้ือหาสาระของหนงัสือประกอบดว้ย ขอ้มูลเก่ียวกบัวงศ ์สกลุ และชนิดของปลานํ้าจืดท่ีมีชีวิต
เท่าท่ีพบในประเทศไทยในปัจจุบนั ช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์ ช่ือพอ้ง ช่ือทางการคา้ ถ่ินอาศยั อาหาร และขนาด
ของปลาแต่ละชนิด เร่ืองราวของปลาต่างถ่ินบางชนิดท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะเนน้ถึงลกัษณะอนุกรมวธิานท่ีเด่นชดัในการ
จาํแนกชนิด สกุล วงศ ์และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ของปลาชนิดนั้น ๆ นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงปลานํ้าจืดไทยในวงศป์ลา
กระเบน วงศป์ลาตะพดั วงศป์ลากราย วงศป์ลาตูหนา วงศป์ลาตะเพียน วงศป์ลานํ้าผึ้ง วงศป์ลาหมู วงศป์ลาจ้ิงจก 
และวงศป์ลากด 
  ส่วนทา้ยเล่มของหนงัสือสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 1ไดจ้ดัทาํศพัทานุกรมเพ่ืออธิบาย
ความหมายของคาํศพัทไ์ดแ้ก่ ช่ือวทิยาศาสตร์ สกลุ(GENUS) สกลุยอ่ย(SUGENUS)ลกัษณะทางอนุกรมวธิาน นกั
มีนวทิยา ตวัแทนชนิด (TYPE SPECIMEN) และการจาํแนกชนิด เพ่ือง่ายต่อการศึกษาศพัทส์ากลท่ีใชก้นัทัว่ไปได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัมีดชันีนุกรม ทาํใหส้ะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการคน้หาช่ือของปลาซ่ึงจะทาํใหรู้้วา่
ปลาชนิดนั้น ๆ อยูใ่นวงศส์กลุอะไร 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 
ช่ือเร่ือง      สาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 2 
ผูเ้ขียนเร่ือง   สมโภชน์  อคัคะทววีฒัน์ 
จาํนวน    257 หนา้ 
ราคา              500 บาท 
พิมพท่ี์          โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

   แขวงวงัทองหลาง   กรุงเทพฯ 
สถานท่ีจาํหน่าย    ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

หนงัสือสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 2 เน้ือหาต่อเน่ืองจากหนงัสือสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 
1 ซ่ึงไดร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวงศ ์ สกุล และชนิดของปลานํ้าจืดท่ีมีชีวิตเท่าท่ีพบในประเทศไทยในปัจจุบนั 
รวมถึงช่ือเรียกทางวทิยาศาสตร์ ช่ือพอ้ง ช่ือทางการคา้ ถ่ินอาศยั อาหาร และขนาดของปลาแต่ละชนิด นอกจากน้ี
ยงัไดเ้พ่ิมเติมปลาต่างถ่ินบางชนิดท่ีน่าสนใจ ซ่ึงจะเนน้ถึงลกัษณะอนุกรมวธิานท่ีเด่นชดัในการจาํแนกชนิด สกลุ 
วงศ ์และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ของปลาชนิดนั้น ๆ นอกจากน้ีไดก้ล่าวถึงปลานํ้าจืดไทยในวงศป์ลาเน้ืออ่อน วงศป์ลา
หวเีกศ วงศป์ลาบึก วงศป์ลาแค ้วงศป์ลาดกั วงศป์ลาขยยุ วงศป์ลากะแมะ วงศป์ลาดุก วงศป์ลาจืด วงศป์ลาอุก วงศ์
ปลาชคัเกอร์ วงศป์ลาขา้วสาร วงศป์ลากระจก วงศป์ลาเสือดอ วงศป์ลากระทุงเหว วงศป์ลาเขม็ วงศป์ลาหวัตะกัว่ 
วงศป์ลาจ้ิมฟันจระเข ้วงศป์ลาไหล วงศป์ลากระทิง วงศป์ลาหนวดพราหมณ์ วงศป์ลามา้ วงศป์ลาเสือพน่นํ้า วงศ์
ปลาเสือดาํ วงศป์ลาหมอเทศ วงศป์ลาบู่ทราย วงศป์ลาบู่หมาจู วงศป์ลาช่อนเขม็ วงศป์ลาหมอ วงศป์ลาหมอตาล 
วงศป์ลาสลิด วงศป์ลาแรด วงศป์ลาช่อน วงศป์ลาล้ินหมา วงศป์ลาอดม่วง และวงศป์ลาปักเป้า 
  ส่วนทา้ยเล่มของหนงัสือสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 2ไดจ้ดัทาํศพัทานุกรมเพ่ืออธิบาย
ความหมายของคาํศพัทไ์ดแ้ก่ ช่ือวทิยาศาสตร์ สกลุ(GENUS) สกลุยอ่ย(SUGENUS)ลกัษณะทางอนุกรมวธิาน นกั
มีนวทิยา ตวัแทนชนิด (TYPE SPECIMEN) และการจาํแนกชนิด เพ่ือง่ายต่อการศึกษาศพัทส์ากลท่ีใชก้นัทัว่ไปได้
ชดัเจนยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัมีดชันีนุกรม ทาํใหส้ะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการคน้หาช่ือของปลาซ่ึงจะทาํใหรู้้วา่
ปลาชนิดนั้น ๆ อยูใ่นวงศส์กลุอะไร 
 
 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 
 
 

ช่ือเร่ือง   นายขนมตม้ 
ผูแ้ต่ง   ละเมียด 

              20จาํนวน                 32 หนา้ 
ราคา   100  บาท 
พิมพท่ี์   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว 

    แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

   
   เป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในปี พ.ศ.2310ท่ีเมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า เม่ือพระเจา้มงัระ 
กษตัริยข์องพม่าไดจ้ดังานสมโภชพระมหาเจดียเ์กศาธาตุ และไดจ้ดัใหมี้การชกมวยระหวา่งนกัมวยไทยกบัพม่า
ข้ึนท่ีนัน่ และ ณ วนันัน่เอง ท่ีนายขนมตม้ นกัมวยไทยไดแ้สดงฝีมือแม่ไมม้วยไทยใหเ้ป็นท่ีกล่าวขวญัจนถึงทุก
วนัน้ี 
   หนงัสือการ์ตนูส่ีสี ชุดประวติัศาสตร์ไทย เร่ืองนายขนมตม้เป็นหนงัสือเสริมการ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหเ้ดก็รู้บุคคลสาํคญัในประวติัศาสตร์ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิท ์หนงัสือ 
 

 

นัทร์ 
 

   
ิมพท่ี์       ถนนลาดพร้าว 

    พฯ 
้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

น่วแน่ท่ีตอ้งการช่วยเหลือแม่ของตน 
กษา

และการ์ตนู เร่ืองเอ้ืองแซะสีทองเป็นหนงัสือเสริมใหเ้ดก็มีความ
ตญัญู และความมุ่งมัน่ในส่ิงดีท่ีไดก้ระทาํ 

 

ศัน

 
ช่ือเร่ือง      เอ้ืองแซะสีทอง 
ผูเ้ขียนเร่ือง   วชิา  พรหมจ
จาํนวน    16 หนา้ 
ราคา           60  บาท 
พ     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249
          แขวงวงัทองหลาง   กรุงเท
สถานท่ีจาํหน่าย   ร
    
   เน้ือเร่ืองกล่าวถึงหนุ่มชาวกระเหร่ียง ช่ือวา่ ต่าเก ไดอ้อกเดินทางตามหาดอกเอ้ือง
แซะสีทอง เพ่ือท่ีจะนาํไปรักษาแม่ท่ีป่วยหนกัใหท้นัภายในคืนเดือนข้ึน 5 คํ่า ตามท่ีเสียงประหลาดไดบ้อกกบัเขา
ไว ้ การเดินทางของเขาตอ้งผจญกบัอุปสรรคนานปัการ แต่ดว้ยความตั้งใจแ
จึงทาํใหเ้ขาไดเ้จอะกบัดอกเอ้ืองแซะสีทอง และรีบนาํไปรั แม่ใหท้นัเวลา 
   หนงัสือชุดภาพ
ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิท ์หนงัสือ 
 

 
 

ทอง 
 

   
ิมพท่ี์  ถนนลาดพร้าว 

พฯ 
สถานท่ีจาํหน่าย                  ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

สาพม่ามาปราบชาวบา้นบางระจนั โดยใช้

เขม้แขง็ เดด็เด่ียว มีใจรักชาติ เสียสละไดแ้มน้ชีวิต จนถึงปัจจุบนัใหล้กูหลานไดภ้าคภมิูใน

องศึกบางระจนั เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ท่ีสอนใหผู้อ้่าน
ีความรักหวงแหน คิดปกป้องในแผน่ดินท่ีใหก้าํเนิด 

 

ศัน

    

ช่ือเร่ือง      ศึกบางระจนั 
ผูเ้ขียนเร่ือง   สมควร  สกลุ
จาํนวน    36 หนา้ 
ราคา           30  บาท 
พ          โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249

               แขวงวงัทองหลาง   กรุงเท
 
 
 
   เป็นเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัประวติัศาสตร์สมยักรุงศรีอยธุยาท่ีตอ้งทาํศึกสู้รบกบัพม่า  และ
ตอ้งพา่ยแพถู้กพม่าย ํา่ยยีดึครองเมืองหลายคร้ัง แต่มีคร้ังหน่ึงท่ีชาวบา้นบางระจนัไดรุ้กข้ึนมารวมตวักนัต่อสู้จนรบ
ชนะพม่า ถึงแมว้า่พม่าจะยกกองทพัมาปราบหลายคร้ัง กย็งัไม่สามารถรบชนะชาวบา้นบางระจนัได ้ จนกระทัง่มี
มอญคนหน่ึงท่ีเคยอยูก่รุงศรีอยธุยามาชา้นานฝักใฝ่เขา้ไปอยูก่บัพม่า อา
ปืนใหญ่ยงิกระหนํ่าจนชาวบา้นบางระจนัสู้ไม่ได ้ และพา่ยแพใ้นท่ีสุด 
   เกียรติประวติัของชาวบา้นบางระจนัท่ีไดก้ระทาํไว ้ ไดรั้บการบนัทึกเล่าขานจารึกไว้
สืบต่อกนัมาถึงความ
บรรพบุรุษของตน 
   หนงัสือชุดภาพการ์ตูนเร่ื
ม
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 

เร่ือ กร 

าคา          
ถนนลาดพร้าว 

             แขวงวงัทองหลาง   กรุงเทพฯ 

 ห

โหสถต่าง ๆ นานา  จนทาํใหพ้ระเจา้วิเทหราชเขา้ใจผิด

ป็นยอดมหาบณัฑิต ใคร ๆ กย็อมรับเช่นกนั 
  หนงัสือมโหสถเป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ท่ีสอนใหผู้อ้่านรู้จกัใชส้ติปัญญาในการ

กไ้ขปัญหา 

 
 

             
 
ช่ือเร่ือง      มโหสถ 
ผูเ้ขียน ง   เหม   เวช
จาํนวน    40 หนา้ 
ร     32  บาท 
พิมพท่ี์          โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 
 
สถานท่ีจาํหน่าย    ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
   เป็นเร่ืองหน่ึงของเร่ืองพระสิบชาติ หรือมหานิบาตชาดก รือเรียกวา่ ทศชาติ ซ่ึง
เร่ืองน้ีหวงัใหผู้อ้่านไดต้ระหนกัถึงบารมีธรรมท่ีมโหสถไดบ้าํเพญ็ไว ้
   มโหสถเป็นบุตรของเศรษฐีศิริวฒักะและนางสุมนาเทว ี เม่ือคลอดออกมามีแท่ง
โอสถในมือ โอสถน้ีวเิศษนกั ใครเจบ็ป่วยรักษากห็าย เศรษฐีจึงตั้งช่ือบุตรวา่ มโหสถ ในวนัท่ีมโหสถคลอด มีเดก็
อ่ืนคลอดพร้อมกนัดว้ยอีก 1,000 คน มโหสถเป็นเดก็เฉลียวฉลาด รู้จกัแกปั้ญหาท่ียากยิง่ไดทุ้กคร้ัง จนเป็นท่ีเล่ือง
ลือไปถึงพระเจา้วเิทหราชผูค้รองกรุงมิถิลา พระองคต์อ้งการใหม้โหสถเป็นปราชญอ์ยูก่บัพระองค ์แต่มีปราชญอี์ก 
4 คน กลวั มหสถ จะมาแยง่อาํนาจของตน จึงกลัน่แกลง้ ม
หลายยคร้ัง แต่สุดทา้ยดว้ยความมีปัญญาแห่งตนของมโหสถ กท็าํใหร้อดพน้จากอนัตรายในทุกคร้ัง มโหสถไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เ
 
แ
 
 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 
 

       องมงักรสีชมพ ู 
อง 

       

ุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  
                      0 

หนงัสือเร่ืองสั้นวยัเยาว ์  “การผจญภยัของมงักรสีชมพ”ู  เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้เน้ือเร่ือง
่งเสริมจินตนาการกวา้งไกล  แฝงปรัชญาขอ้คิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต  เช่นการไม่ตดัสินคนจาก
ปลกัษณ์ภายนอก  และทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ีไม่มีอะไรท่ีกาํหนดไวต้ายตวั  สามารถเปล่ียนแปลงไดเ้สมอตาม
วามเหมาะสม   

 
 

    ช่ือเร่ือง     การผจญภยัข
    ผูเ้ขียนเร่ื          สุวมิล  เมธาวชัรินทร์.  
    จาํนวน          64 หนา้ .    
    ราคา                          50.00 บาท 
 พิมพท่ี์             โรงพิมพค์
               แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 1031
สถานท่ีจาํหน่าย   ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

     
    เน้ือเร่ืองกล่าวถึงมงักรตวัหน่ึงท่ีออกเดินทางท่องเท่ียว แลว้ถกูเดก็นอ้ยสองคนแห่งดวงดาว
นิทานจบัตวัไปเพราะความเขา้ใจผดิ  แต่เม่ือทั้งสามไดเ้รียนรู้กนัมากข้ึน  พวกเขากไ็ดพ้บกบัมิตรภาพท่ีงดงาม  
และเรียนรู้ปรัชญาในการดาํรงชีวติท่ีมีความสุข 

  
ส
รู
ค
 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 
 

 อง  
อง        

  พิมพท่ี์    โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  
                                     

า 

ต่ละชาติ  มีทั้งหมด 550 เร่ือง เรียกโดยทัว่ไปวา่ พระเจา้หา้ร้อย
เทศไทยดว้ย โดยการนาํนิทานชาดกมาเล่าเปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจธรรมะไดโ้ดยง่าย 
ิทาน เทวดา คน และสัตวต่์าง ๆ เป็นผูช้ี้ใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติัและไม่ควร

ฏิบติั ถือเป็นการสอนคติธรรมและจริยธรรม 
  
   

 
 
 

  ช่ือเร่ือง           พญาหงส์ท
    ผูเ้ขียนเร่ื    กระทรวงศึกษาธิการ 
    จาํนวน                  32 หนา้ .    
    ราคา                                         31 บาท    
  

                แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 
     สถานท่ีจาํหน่าย                               ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

พญาหงส์ทอง   เป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุด 
นิทานชาดกร้อยกรอง จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสน
และวฒันธรรม เน้ือหาประพนัธ์ดว้ยกลอนหกอนัไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน เน้ือหาเก่ียวกบัอดีตชาติของ
พระพทุธเจา้ท่ีไดบ้าํเพญ็บารมีอยา่งแรงกลา้ในแ

 

ชาติ หลายประเทศรวมทั้งประ
อาศยับทบาทของตวัแสดง ในน
ป
 
 
 
 
 



 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

        ี่ เกลอ 
    

        

 พิมพท่ี์            โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  

  มา้ แมว และเป็ด เห็นเพ่ือนทั้งสามแปลกไปจึงถาม
ึงสาเหตุก็รู้วา่ทุกอยา่งเป็นแผนการของสุนขัจ้ิงจอก  ลิงจึงช่วยให้ทั้งสามกลบัมาคืนดีกนัเหมือนเดิม  ทั้งส่ีเกลอ
่วยกนัวางแผนแกเ้ผด็สุนขัจ้ิงจอกจนจบัไดว้า่ขโมยสร้อยไข่มุกของเป็ดไป  สุนขัจ้ิงจอกจึงถูกตาํรวจจบั  ส่วนส่ี
ลอกอ็ยูก่นัอยา่งมีความสุขและไม่หลงเช่ือใครง่าย ๆ อีก 

 
 
 

 

ช่ือเร่ือง       ความสามคัคีกบัส 
 ผูเ้ขียนเร่ือง         กฤษณา  โล่สุวรรณ์ 
  จาํนวน          16 หนา้ .    
 ราคา                          50.00 บาท    

                                      แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

 
   คร้ังหน่ึงนานมาแลว้ มีมา้ แมว และเป็ดเป็นเพ่ือนรักกนัและอาศยัอยู่ใกลก้นั  วนั
หน่ึงมีสุนขัจ้ิงจอกมาขอซ้ือท่ีเพ่ือปลูกบา้นต่อจากเป็ด  ทั้งสามต่างดีใจท่ีไดเ้พ่ือนบา้นใหม่  แต่สุนขัจ้ิงจอกมีนิสัย
เจา้เล่ห์และคดโกงพยายามพดูยยุงใหม้า้  แมวและเป็ดแตกคอกนั  และวนัหน่ึงสุนขัจ้ิงจอกแอบเขา้ไปในบา้นของ
เป็ดและขโมยสร้อยไข่มุกไป  ต่อมาลิงเพ่ือนเก่ากลบัมาเยีย่ม

 

ถ
ช
เก
 



 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ    
 

 

    
 

       
               

 พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  

ุกสาขา 

ีวิตและความเป็นอยู่ของแมลงปอโดยมีแมลงปอสีแดงเป็นตวัเล่าเร่ืองการ
าํเนินชีวติของแมลงปอสีแดงและแมลงปอพนัธ์ุอ่ืนๆอีกมากมาย 

 หนงัสือการ์ตูนส่ีสี ชุดอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง “แมลงปอสีแดง” เป็นหนงัสือท่ีให้ความรู้
ี่ยวกบัชีวติและการดาํรงชีวติของ  

 

 
  ช่ือเร่ือง                         แมลงปอสีแดง
ผูเ้ขียนเร่ือง           ส.พุม่สุวรรณ      

     จาํนวน            16 หนา้ .    
ราคา                                          60.00 บาท    

  
                                       แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑท์
 
  เน้ือเร่ืองกล่าวถึงช
ด
 
เก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ช่ือเร่ือง        เขาเรียกผมวา่ป         ูกา้มดาบ 
    

       
     

พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  

ูชนิดหน่ึงท่ีอาศยัอยูแ่ถวชายทะเลท่ีเป็นโคลนตม            ปู
า้มดาบมีลกัษณะท่ีสวยงามและสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดง่้าย 

 หนงัสือการ์ตูนส่ีสี ชุดอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เร่ือง “เขาเรียกผมวา่ปูกา้มดาบ” เป็นหนงัสือท่ีให้
วามรู้เก่ียวกบัชีวติและการดาํรงชีวติของปูกา้มดาบ   

 ผูเ้ขียนเร่ือง          ส.พุม่สุวรรณ 
     จาํนวน            16 หนา้ .    

ราคา                           60.00 บาท    

                                       แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

 
  เน้ือเร่ืองกล่าวถึงปูกา้มดาบซ่ึงเป็นป
ก
 
ค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

       

       

ิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  

นะนาํปลาพ้ืนบา้น  ซ่ึงส่วนใหญ่เราใชเ้ป็น
อาหาร เช่นปลากราย ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาช่อน ปลา  ปลากระด่ี  ฯลฯ  โดยอธิบายใหผู้อ้่านเขา้ใจถึง
รูปร่าง  ลกัษณะและอุปนิสัยของปลาแต่ละชนิด ในตอนท ื่องผูแ้ต่งไดเ้นน้ใหเ้ห็นคุณค่าและประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากปลา  พร้อมทั้งขอใหช่้วยกนัอนุรักษพ์นัธ์ปลาไวไ้ม่ให ูญหาย 

 

 

    ช่ือเร่ือง     ป.ปลาตากลม 
    ผูเ้ขียนเร่ือง           สมทรง  กาญจนะ. 
    จาํนวน           14 หนา้ .    
    ราคา                           55.00 บาท    
พ
                                      แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 
สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
  หนงัสือเร่ือง ป.ปลาตากลม เป็นหนงัสือสาํหรับเดก็ท่ีแต่งเป็นคาํลอน  ใชค้าํง่าย ๆ เน้ิอหา
เก่ียวกบัปลาหลากหลายชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวิตของผูค้น  ผูเ้ขียนแ

หมอ
า้ยของเร
ส้
 
 

 
 

 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

  
    ช่ือเร่ือง      นกกระจาบ       สองฝงู  

       

 โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  

ต่ละชาติ  มีทั้งหมด 550 เร่ือง เรียกโดยทัว่ไปวา่ พระเจา้หา้ร้อย
าติ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยดว้ย โดยการนาํนิทานชาดกมาเล่าเปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจธรรมะไดโ้ดยง่าย 
าศยับทบาทของตวัแสดง ในนิทาน เทวดา คน และสัตวต่์าง ๆ เป็นผูช้ี้ใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติัและไม่ควร
ฏิบติั ถือเป็นการสอนคติธรรมและจริยธรรม 

 

    ผูเ้ขียนเร่ือง              กระทรวงศึกษาธิการ 
    จาํนวน            34 หนา้. 
    ราคา                            32 บาท    
   พิมพท่ี์     
                                       แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 
 สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
   

นกกระจาบสองฝงู   เป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุด 
นิทานชาดกร้อยกรอง จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เน้ือหาประพนัธ์ดว้ยกลอนหกอนัไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน เน้ือหาเก่ียวกบัอดีตชาติของ
พระพทุธเจา้ท่ีไดบ้าํเพญ็บารมีอยา่งแรงกลา้ในแ
ช
อ
ป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

  
   
ช่ือเร่ือง             พอ่คา้เร่     

    ผูเ้ขียนเร่ือง            กระทรวงศ  ึกษาธิการ 

 2249 ถนนลาดพร้าว  
 แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

 

ดยการนาํนิทานชาดกมาเล่าเปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจธรรมะไดโ้ดยง่าย 
าศยับทบาทของตวัแสดง ในนิทาน เทวดา คน และสัตวต่์าง ๆ เป็นผูช้ี้ใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติัและไม่ควร
ฏิบติั ถือเป็นการสอนคติธรรมและจริยธรรม 

 
 

    จาํนวน                   24 หนา้. 
    ราคา                            39 บาท    
   พิมพท่ี์      โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว
                                      
 สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

   
พอ่คา้เร่   เป็นหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุด 

นิทานชาดกร้อยกรอง จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เน้ือหาประพนัธ์ดว้ยกลอนหกอนัไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน เน้ือหาเก่ียวกบัอดีตชาติของ
พระพทุธเจา้ท่ีไดบ้าํเพญ็บารมีอยา่งแรงกลา้ในแต่ละชาติ  มีทั้งหมด 550 เร่ือง เรียกโดยทัว่ไปวา่ พระเจา้หา้ร้อย
ชาติ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยดว้ย โ
อ
ป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
    

    ช่ือเร่ือง             มหากบิลวานร 
  ึกษาธิการ 

 2249 ถนนลาดพร้าว  
  แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

 

ดยการนาํนิทานชาดกมาเล่าเปรียบเทียบใหเ้ขา้ใจธรรมะไดโ้ดยง่าย 
าศยับทบาทของตวัแสดง ในนิทาน เทวดา คน และสัตวต่์าง ๆ เป็นผูช้ี้ใหเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติัและไม่ควร

ปฏิบติั นการสอนคติธรรมและจริยธรรม 
 

   

 
 

 

    ผูเ้ขียนเร่ือง            กระทรวงศ
    จาํนวน                   28 หนา้. 
    ราคา                            28 บาท    
   พิมพท่ี์      โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว
                                     
 สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

   
มหากบิลวานร   เป็นหนงัสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรม จริยธรรม ชุด 

นิทานชาดกร้อยกรอง จดัทาํข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม เน้ือหาประพนัธ์ดว้ยกลอนหกอนัไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน เน้ือหาเก่ียวกบัอดีตชาติของ
พระพทุธเจา้ท่ีไดบ้าํเพญ็บารมีอยา่งแรงกลา้ในแต่ละชาติ  มีทั้งหมด 550 เร่ือง เรียกโดยทัว่ไปวา่ พระเจา้หา้ร้อย
ชาติ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยดว้ย โ
อ

 ถือเป็

 
 
 
 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 
 

ช่ือเร่ือง             ลอมฟาง    
     ผูเ้ขียนเร่ือง      วนัทนา   ขนัธ์เค     รือ. 
     

           
 2249 ถนนลาดพร้าว  

                                     แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

็ นรางวลั  ซ่ึงครูปิยะและเพ่ือน ๆ       ไดม้อบเงินทั้งหมด
ใหช้ดเพ่ือใหช้ดใช้

หนงัสือภาพการ์ตนูช่องส่ีสี ชุดสายใยแห่งมิตรภาพ เร่ือง “ลอมฟาง” เป็นหนงัสือเสริมการ
ียนรู้  เน้ือหาส่งเสริมจริยธรรมดา้นการช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

 

จาํนวน                   16 หนา้ .    
     ราคา                30.00 บาท    

 พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว
  

สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
  เน้ือเร่ืองกล่าวถึงครอบครัวของชดท่ีมีฐานะยากจน  ทาํใหช้ดตอ้งขาดเรียนบ่อย เพราะไม่มีค่า
เล่าเรียน  ซํ้ าพอ่กช็อบด่ืมเหลา้เป็นประจาํ  จนวนัหน่ึงแม่ไม่สบายเพราะทะเลาะกบัพอ่แลว้เกิดอุบติัเหตุถูกมีดพร้า
บาดท่ีตน้แขน  ทาํใหช้ดตอ้งหยดุเรียนติดต่อกนัหลายวนัเพ่ือดูแลแม่  ครูปิยะและเพ่ือน ๆ มาเยีย่มแม่ของชด  และ
ตั้งใจท่ีจะช่วยชดใหมี้ค่าเล่าเรียน แต่ไม่บอกใหช้ดและพอ่ของชดทราบโดยตรง   ครูปิยะชวนพอ่ของชดและชดให้
ช่วยผูใ้หญ่แมน้เก่ียวขา้ว  ซ่ึงครูปิยะและเพ่ือน ๆ ทุกคนต่างกร่็วมแรงร่วมใจช่วยกนัเก่ียวขา้วและก่อลอมฟางเสร็จ
ภายในหน่ึงวนั  ผูใ้หญ่แมน้ไดม้อบเงินให ้3,000 บาทเป

เป็นค่าเล่าเรียน  ชดกบัพอ่ต้ืนตนัใจเป็นอยา่งมาก  พอ่จึงสัญญากบัชดวา่ต่อไปพอ่จะเลิกด่ืม
เหลา้ และจะหาเงินส่งใหช้ดไดเ้รียนหนงัสืออยา่งเตม็ท่ี 

เร
 
 
 
 
 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 
 

 
    ช่ือเร่ือง             ลกูหมา 
    ผูเ้ขียนเร่ือง          กระทรวงศ  ึกษาธิการ 

ถนนลาดพร้าว  
 แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

ื่องลูกสัตวต่์าง ๆ เน้ือเร่ืองกล่าวถึงลกูสุนขัและสุนขัท่ีอยูบ่า้นเดียวกนั แต่ถูกเล้ียงต่างกนั 
และดว้ยอายท่ีุต่างกนั จึงไม่อาจเล่นสนุกดว้ยกนัได ้  เน้ือเ ใหข้อ้คิดในการอยูร่่วมกนัของคนต่างวยัและสร้าง
เสริมนิสัยรักการอ่าน 

 

 

    จาํนวน                   20 หนา้ .    
    ราคา                            27 บาท    
    พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 
                                      
   สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
   
   หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว ์ เร่ืองลกูหมา  เดิมเป็นนิทาน
เร่ืองหน่ึงในหนงัสือ เร

ร่ือง

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

  
    ช่ือเร่ือง             ลกูแมว 
    ผูเ้ขียนเร่ือง          กระทรวงศ  ึกษาธิการ 

ถนนลาดพร้าว  
 แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

ุกซนตามประสา กินอาหาร
ท่ีเดก็เจา้ของบา้นใหม้ากเกินไป ถึงกบัไม่สบาย ทาํใหแ้ม่แมวตอ้งดูแลรักษาและสั่งสอน ใหคุ้ณค่าในการดาํรงชีวิต
ท่ีผูเ้ยาวต์อ้งรู้วา่ควรเช่ือฟังผูใ้หญ่ และสร้างเสริมนิสัยรักการ เ้ป็นอยา่งดี 

 

 
 

    จาํนวน                   24 หนา้ .    
    ราคา                            27 บาท    
    พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 
                                      
   สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
   
   หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว ์ เร่ืองลูกแมว  เดิมเป็นนิทาน
เร่ืองหน่ึงในหนงัสือ เร่ืองลูกสัตวต่์าง ๆ เน้ือเร่ืองกล่าวถึงลกูแมวตวัหน่ึงท่ีน่ารักและซ

อ่านได
 
 
 
 

 
 



 

บรรณนิท ์หนงัสือ 
 

 

ศัน

 

    ช่ือเร่ือง      ลกูววัสามตวั        
  ิการ 

        

าดพร้าว  
 ฯ 10310 

    ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

สัต ี่ม

วงใยของผูใ้หญ่ท่ีมีต่อตน ผกูเป็นเร่ือง มีตวัละครใหค้วาม
เพลิดเพลิน และปลกูฝังนิสัยรักการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

    ผูเ้ขียนเร่ือง           กระทรวงศึกษาธ
    จาํนวน            24 หนา้ .   
    ราคา                            27 บาท    
    พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนล
                                       แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ
   สถานท่ีจาํหน่าย                   
 
   
   หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลกูสัตว ์ เร่ืองลูกววัสามตวั เดิมเป็น
นิทานเร่ืองหน่ึงในหนงัสือ เร่ืองลกู วต่์าง ๆ เน้ือเร่ืองกล่าวถึงลกูววัสามตวัท ีสีกายแตกต่างกนั มีนิสัยบางอยา่ง
คลา้ยกนัและบางอยา่งแตกต่างกนั ซ่ึงเจา้ของตอ้งพยายามเล้ียงอยา่งเขา้ใจ สะทอ้นใหผู้ใ้หญ่ตอ้งเขา้ใจความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเดก็และเดก็ตอ้งเขา้ใจความรู้สึกห่

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

     ช่ือเร่ือง              ลกูกบ 
     ผูเ้ขียนเร่ือง       กระทรวงศ     ึกษาธิการ 

 
           

ถนนลาดพร้าว  
  แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

กล่าวถึงวงจรชีวติของกบ ผกูเป็นเร่ือง มีตวัละครใหน่้าสนใจให้
ความเพลิดเพลิน และปลกูฝังนิสัยรักการอ่านอีกทั้งยงัส่งเส มคุณธรรมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูอ่ื้น และการ
รู้จกัเรียนรู้ความเป็นไปของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

    จาํนวน                    24 หนา้ .    
     ราคา                 27 บาท    
     พิมพท่ี์      โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 
                                      
    สถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
   
   หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลกูสัตว ์ เร่ืองลูกกบ เดิมเป็นนิทาน
เร่ืองหน่ึงในหนงัสือ เร่ืองลกูสัตวต่์าง ๆ เน้ือเร่ือง

ริ

 
 
 
 
 
 



 
 

 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

                                                        
 

    ช่ือเร่ือง              แมวและลูกกระรอก 
    ึกษาธิการ 

 
            

ถนนลาดพร้าว  
  แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

 
 

เล้ียงลูกกระรอกดว้ยความเขา้ใจ
ผดิคิดวา่เป็นลูกของตน จึงตอ้งลาํบากในการฝึกใหมี้ ัยอยา่งแมว ในท่ีสุดไม่สาํเร็จจนตอ้งปล่อยไประสา 
เป็นเร่ืองสนุก อ่าน เพลิดเพลิน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

    ผูเ้ขียนเร่ือง        กระทรวงศ
     จาํนวน                    24 หนา้ .    
      ราคา                27 บาท    
    พิมพท่ี์      โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 
                                      
    ส จาํห                      ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

  
   หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว ์เร่ืองแมวและลกูกระรอก เดิม
เป็นนิทานเร่ืองหน่ึงในหนงัสือ เร่ืองลกูสัตวต่์าง ๆ เน้ือเร่ืองกล่าวถึงแมวซ่ึง

ถานท่ี น่าย  

นิส

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 

 

 
ช่ือเร่ือง              แม่ไก่ด้ือ   

    ผูเ้ขียนเร่ือง        กระทรวงศ    ึกษาธิการ 
 

            
ถนนลาดพร้าว  

  แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

 
 

ออกจากร้ัวบา้นไป
ท่ีถนน แมเ้จา้ของจะพยายามดูแลและขดัขวา้งกไ็ม่สาํเร็จ ส่งเสริมผูเ้ยาวใ์หรู้้จกัเช่ือฟังผูใ้หญ่ และไม่ปฏิบติั
ตนดว้ยความประมาท เน้ือเร่ืองอ่านเพลิดเพลินและป ังนิสัยรักการอ่านเป็นอยา่งดี 

 

 

 

     จาํนวน                    24 หนา้ .    
      ราคา                27 บาท    
    พิมพท่ี์      โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 
                                      
    ส จาํห                      ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

  
   หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว ์ เร่ืองแม่ไก่ด้ือ เดิมเป็นนิทาน
เร่ืองหน่ึงในหนงัสือ เร่ืองลกูสัตวต่์าง ๆ เน้ือเร่ืองกล่าวถึงแม่ไก่ซ่ึงมีนิสัยด้ือดึง ตอ้งการ

ถานท่ี น่าย  

ลกูฝ
 
 
 
 

 

 



 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
       

    ึกษาธิการ 
 

            
ถนนลาดพร้าว  

  แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

 
 

ีวติในสังคมท่ีผูมี้ความพร้อมควรช่วยเหลือเก้ือกลูผูท่ี้ยงั
พ่ึงพาตนเองไม่ได ้และผูท่ี้ไดรั้บอนุเคราะห์ตอ้งรู้จกักตญัญูต่อผูมี้พระคุณ ผกูเป็นเร่ือง  มีตวัละคร ใหค้วาม
เพลิดเพลินและปลกูฝังนิสัยรักการอ่านเป็นอยา่งดี 

 
 

  ช่ือเร่ือง              นกพิราบ 
    ผูเ้ขียนเร่ือง        กระทรวงศ
     จาํนวน                    24 หนา้ .    
      ราคา                27 บาท    
    พิมพท่ี์      โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 
                                      
    ส จาํห                      ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

  
   หนงัสืออ่านเพ่ิมเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว ์ เร่ืองนกพิราบเดิมเป็นนิทาน
เร่ืองหน่ึงในหนงัสือ เร่ืองลูกสัตวต่์าง ๆ เน้ือเร่ืองกล่าวถึง ความเพียรของนกพิราบท่ีสร้างรังจนสาํเร็จดว้ย
การขอพ่ึงพาตน้ไมน้านาชนิด  สะทอ้นการดาํรงช

ถานท่ี น่าย  

 
 

 
 
 



 
 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 

 
    

    .  
        

 2249 ถนนลาดพร้าว  
                                  แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

ความผกูพนั  

ะสัตวท่ี์มีใหต่้อกนั 
เรียบเรียงเน้ือหาในรูปแบบของบทร้อยกรองเพื่อใหค้นไดเ้ห็นคุณค่าของสัตว ์ และ

ใหค้วามรัก  ความเมตตาต่อสัตว ์ เสมือนกบัท่ีสัตวม์อบความจงรักภกัดีต่อผูเ้ล้ียง 
   

 

 
 

ช่ือเร่ือง          พอ่รักมู่ทู่   
  ผูเ้ขียนเร่ือง    มาเนาะ  ยเูดน็

จาํนวน          55 หนา้ .    
    ราคา                      57.00 บาท   

พิมพท่ี์          โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว
  

สถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
  กล่าวถึง “มู่ทู่” สุนขัพนัธ์ค็อกเกอร์สแปเนียล เพศผู ้ กบัผองเพ่ือนท่ีมีความรัก 
กบัผูเ้ล้ียงเป็นอยา่งดี มู่ทู่  เป็นสุนขัท่ีฉลาด ชุกชน และมีความจงรักภกัดีต่อผูเ้ล้ียงเสมอ ซ่ึงผูอ้่านจะไดส้ัมผสัถึง
ความซ่ือสัตยข์องมู่ทู่ท่ีมีต่อผูเ้ป็นเจา้ของ  รวมถึงความห่วงหาอาทรระหวา่งคน แล
  พอ่รักมู่ทู่  

 
 

 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

าศาสตร์ รถยนต.์   
   ชติ. 

 2249 ถนนลาดพร้าว  
                                 แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 
ถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

 
ลิง

ยนตช์นิดน้ีมีขนาดกะทดัรัด แต่มี

  หนงัสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ “รถยนต”์ เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ืองใหส้าระและความ
บนัเทิงแก่เดก็ โดยสามารถทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

 

 

ช่ือเร่ือง         สู่โลกวทิย
 ผูเ้ขียนเร่ือง    สิรินทร์ ช่วงโ
  จาํนวน                16 หนา้ . 
   ราคา                      60.00 บาท    
 พิมพท่ี์          โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว
  
ส
 
 
  เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาโดยยอ่ของรถยนต ์ซ่ึงมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือ
ใชเ้ป็นพาหนะในการเดินทาง และขนส่งทางบกมีมาแต่โบราณโดยใชส้ัตวพ์าหนะ เช่น ชา้ง มา้ ลา อฐู ต่อมามีผู ้
ประดิษฐว์งลอ้ข้ึน จึงไดมี้การใชเ้กวยีนเทียมดว้ยแรงงสนสัตว ์ภายหลงัจึงมีการคิดตน้และสร้างรถยนตช์นิดต่าง ๆ
จนพฒันามาเป็นรถยนตใ์นปัจจุบนั รถยนตท่ี์นิยมใชก้นัมากท่ีสุดในปัจจุบนั คือรถท่ีใชน้ํ้ ามนัเบนซินเป็นเช้ือเพ
และใชเ้คร่ืองยนตส์ันดาปภายในซ่ึงเป็นเคร่ืองยนตท่ี์มีการเผาไหมภ้ายใน เคร่ือง
กาํลงัสูง ทาํใหส้ามารถออกแบบตวัรถไดง้ดงามน่าใชห้ลายรูปแบบ ส่วนรถบรรทุกหรือรถโดยสารขนาดใหญ่
เคร่ืองยนตดี์เซลและใชน้ํ้ามนัดีเซลซ่ึงมีราคาถกูกวา่นํ้ามนัเบนซินเป็นเช้ือเพลิง 

 
 

 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 
 

าศาสตร์ ดาวเทียม 
ิ 

 ราคา    
 2249 ถนนลาดพร้าว  

แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 
ถานท่ีจ น่าย    

ศาสตร์หลายชนิด
ลก 

 หนงัสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ “ดาวเทียม” เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ืองใหส้าระและ
ความบนัเทิงแก่เดก็ โดยสามารถทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  

 

 

ช่ือเร่ือง     สู่โลกวทิย
เขียนเร่ือง   สิรินทร์ ช่วงโชต
 จาํนวน           16 หนา้. 

60.00  บาท 
พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว

ส าํห                    ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
   เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัดาวเทียม ซ่ึงเป็นวตัถุท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแลว้ส่งข้ึนไปโคจรรอบ
โลกโดยใชจ้รวด เพ่ือประโยชน์ในดา้นต่างๆ ภายในดาวเทียมมีเคร่ืองมือและเคร่ืองวดัทางวทิยา
สาํหรับตรวจและวดัส่ิงท่ีตอ้งการรู้แลว้ส่งขอ้มูลกลบัมายงัโลก นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงดาวเทียมดวงแรกของโ
และดาวเทียมในปัจจุบนัน้ีวา่มีก่ีชนิด มีหนา้ท่ีอะไรบา้งในการสร้างคุณประโยชน์ใหแ้ก่มนุษย ์

 

 

 

 

 

 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

              

 
ศาสตร์ เลเซอร์ 

ติ 

 ราคา    
 2249 ถนนลาดพร้าว  

แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 
ถานท่ีจาํหน่าย                       ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

นดา้นการบนัเทิง 

  หนงัสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ “เลเซอร์” เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ืองใหส้าระและความ
บนัเทิงแก่เดก็ โดยสามารถทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

 

ช่ือเร่ือง     สู่โลกวทิยา
ผูเ้ขียนเร่ือง   สิรินทร์  ช่วงโช
 จาํนวน           16 หนา้     

60.00  บาท 
พิมพท่ี์     โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว

ส
 
 
  เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้แก่เดก็ในเร่ืองเลเซอร์ โดยกล่าวถึงประวติัความเป็นมาโดยยอ่ลกัษณะ
และคุณสมบติัของเลเซอร์ท่ีมีความแตกต่างจากแสงทัว่ไป รวมทั้งการนาํไปใชป้ระโยชน์ในงานประเภทต่างๆ 
เช่นดา้นอุตสาหกรรม, การแพทย ์,การส่ือสารคมนาคม,ดา้นวศิวกรรม,อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานใ

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

 
 

าสตร์ ไฟฟ้าน่ารู้ 
ิ 

     
 ราคา   

 2249 ถนนลาดพร้าว  
แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

ถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

ิทยาศาสตร์ “ไฟฟ้าน่ารู้” เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ืองใหส้าระและ
ความบนัเทิงแก่เดก็ โดยสามารถทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  
   

 

 
 

 

ช่ือเร่ือง    สู่โลกวทิยาศ
ผูเ้ขียนเร่ือง  สิรินทร์ ช่วงโชต
 จาํนวน     16 หนา้      

60.00  บาท 
 พิมพท่ี์    โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว

ส
 

 
  เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาโดยยอ่ของไฟฟ้า  วธีิการผลิต หลกัการ
ทาํงาน และประโยชน์ท่ีไดจ้ากไฟฟ้า 

  หนงัสือสู่โลกว

 

 

 

 



 
บรรณนิทศัน์หนงัสือ 

 

                                                                 
 

  
      จาํนวน          
      

  พิมพท่ี์                   โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  

นุษย ์
วนลดลง จนอยู่ในภาวะท่ีน่าเป็นห่วง เน่ืองจากป่าซ่ึงเป็นแหล่งอาศยัของนกถูก

มนุษยบุ์กรุกทาํลาย หนงัสือเล่มน้ีนอกจากจะมีวตัถุประสงค ื่อใหรู้้จกันกเงือกไทยแลว้ ยงัเพ่ือกระตุน้ใหค้นไทย
ไดต้ระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือร่วมใจกนัอนุรักษแ์ละบาํรุงส่ิงเหล่าน้ีไวใ้หค้งอยูต่ลอดไป 
   

 

 

       ช่ือเร่ือง    นกเงือกไทย 
     ผูเ้ขียนเร่ือง  ณรงค ์จิระวฒัน์ 

41 หนา้     
ราคา    90.00 บาท 

  
แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

สถานท่ีจาํหน่าย                      ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 
  นกและสัตวป่์าทั้งหลายมีส่วนช่วยจรรโลงสังคมมนุษยไ์ม่ทางใดก็ทางหน่ึง หากปราศจากนก
และสัตวอ่ื์นแลว้ โลกก็คงจะหมดสีสันลงทนัที หนงัสือเร่ืองนกเงือกไทยน้ีจึงไดน้าํเสนอเร่ืองราวและวิถีชีวิตอนั
น่าอศัจรรยข์องนกเงือกไทย นกอีกจาํพวกหน่ึง ซ่ึงมีความสาํคญัต่อระบบนิเวศ นกเงือกเป็นนกขนาดใหญ่และมี
ลกัษณะเด่น คือ มีปากใหญ่ยาวและมีโหนก เหนือปาก อยู่ร่วมกนัเป็นสังคม มีความซ่ือสัตยต่์อคู่ชีวิต มีความ
ผกูพนักนัภายในครอบครัว และช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในสังคม เป็นแบบอยา่งท่ีดียิง่สาํหรับการดาํรงชีวิตของม
ในปัจจุบนันกเงือกไทยมีจาํน

เ์พ

 
 
 

 



 

บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

ร์ เรือกลไฟ 
  

 จาํนวน          

 พิมพท่ี์    โรงพิมพ ุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว  
แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

ละขนส่ง
บ เรือกลไฟ และเรือเดินสมุทร 

 หนงัสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ “เรือกลไฟ” เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ืองใหส้าระและ
วามบนัเทิงแก่เดก็ โดยสามารถทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  

   

 

 

 

 

ช่ือเร่ือง    สู่โลกวทิยาศาสต
ผูเ้ขียนเร่ือง สิรินทร์ ช่วงโชติ 

16 หนา้      
 ราคา   60.00  บาท 

คุ์ร

สถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

 
  เป็นหนงัสือท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัประวติัความเป็นมาของพาหนะท่ีใชก้ารเดินทางแ
ทางนํ้ามีตั้งแต่ แพ เรือขดุ เรือใ

 
ค

 

 

 



บรรณนิทศัน์หนงัสือ 
 

 
 

าสตร์ ไมขี้ดไฟอนัแรก 
ิ 

     
 ราคา   

 2249 ถนนลาดพร้าว  
แขวงวงัทองหลาง  กรุงเทพ ฯ 10310 

ถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 

เป็นตน้ 

าสตร์ “ไมขี้ดไฟอนัแรก” เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ืองใหส้าระ
ละความบนัเทิงแก่เดก็ โดยสามารถทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเร่ือง    สู่โลกวทิยาศ
ผูเ้ขียนเร่ือง  สิรินทร์ ช่วงโชต
 จาํนวน     16 หนา้      

60.00  บาท 
 พิมพท่ี์    โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว

ส
 

 
  มนุษยรู้์จกัใชไ้ฟฟ้ามาตั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพมี์หลกัฐานแสดงวา่มนุษยปั์กก่ิงซ่ึงอาศยัอยูใ่นถํ้า
นานกวา่สามแสนปีมาแลว้รู้จกัก่อไฟไวใ้ชใ้นวธีิการต่าง ๆ เช่น ไมสี้ไฟ,ใชหิ้นเหลก็ไฟมาตีกนั,ตะบนัไฟ

  หนงัสือสู่โลกวิทยาศ
แ
    



บรรณนิท ์หนงัสือ 
 

 

ศัน

 
์ ดินปืน 

โชติ 

 พิมพท่ี์    าดพร้าว  
พ ฯ 10310 

สถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

ทาํปฏิกิริยากนัใหพ้ลงังานความร้อนออกมา และกล่าวถึง

ใหส้าระ
หเ้ดก็มีความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

   

 

ช่ือเร่ือง    สู่โลกวทิยาศาสตร
ผูเ้ขียนเร่ือง  สิรินทร์ ช่วง
 จาํนวน          16 หนา้      
 ราคา   60.00  บาท 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนล
แขวงวงัทองหลาง  กรุงเท

 
   ดินปืนเป็นวตัถุระเบิดอยา่งหน่ึงท่ีทาํมาจากดินประสิวผสมกบัถ่านไมแ้ลว้
บดละเอียด เม่ือจุดไฟหรือทาํใหร้้อนสารสองชนิดจะ
ประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของดินปืน  

   หนงัสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ “ดินปืน” เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ือง
และความบนัเทิงแก่เดก็ โดยสามารถทาํใ
 

 

 

 

 

 



บรรณนิท ์หนงัสือ 
 

 

ศัน

 
ช่ือเร่ือง    สู่โลกวทิยาศาสตร์ โทรศพัทท่ี์เราใช ้

โชติ 

 พิมพท่ี์    าดพร้าว  
พ ฯ 10310 

สถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

ใหส้าระ
หเ้ดก็มีความเขา้ใจในวิทยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน 

   

ผูเ้ขียนเร่ือง  สิรินทร์ ช่วง
 จาํนวน          16 หนา้      
 ราคา   60.00  บาท 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนล
แขวงวงัทองหลาง  กรุงเท

 
  ในสมยัโบราณ เราใชค้นข่ีมา้นาํข่าวสารไปส่งยงัผูท่ี้เราตอ้งการติดต่อ ซ่ึงอยูห่่างไกล การ
ส่ือสารวธีิน้ีมีช่ือวา่มา้เร็ว และมีวิวฒันาการมาเป็นการใชน้กพิราบ และโทรศพัท ์นอกจากน้ียงักล่าวถึงการคิดคน้
โทรศพัทเ์คร่ืองแรกวา่ไดมี้การคิดคน้ประดิษฐโ์ดยผูใ้ดและในประเทศไทยไดมี้การนาํโทรศพัทเ์ขา้มาใชใ้นปีใด 

  หนงัสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ “โทรศพัทท่ี์เราใช”้ เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ือง
และความบนัเทิงแก่เดก็ โดยสามารถทาํใ
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บรรณนิท ์หนงัสือ 
 

 

ศัน

 
ช่ือเร่ือง    สู่โลกวทิยาศาสตร์ เขม็ทิศนาํทาง 

โชติ 

 พิมพท่ี์    าดพร้าว  
พ ฯ 10310 

สถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

ีอาํนาจแม่เหลก็อยูใ่นตวัเสมือน

ใหส้าระและ
ถทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  

  

ผูเ้ขียนเร่ือง  สิรินทร์ ช่วง
 จาํนวน          16 หนา้      
 ราคา   60.00  บาท 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนล
แขวงวงัทองหลาง  กรุงเท

 
  เขม็ทิศคือเคร่ืองมือท่ีใชบ้อกทิศทาง ซ่ึงมีส่วนประกอบดว้ยแท่งแม่เหลก็เลก็ ๆ หน่ึงแท่งรูป
เหมือนเขม็ หมุนรอบตวับนแกนแหลมเขม็ทิศ ช้ีทิศเหนือและทิศใตก้เ็พราะโลกม
แม่เหลก็อยูภ่ายใน นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์และวธีิการใชข้องเขม็ทิศ 

  หนงัสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ “เขม็ทิศนาํทาง” เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ือง
ความบนัเทิงแก่เดก็ โดยสามาร
 

 

 

 

 



 

 

บรรณนิท ์หนงัสือ 
 

 

ศัน

 
์ เคร่ืองบิน 

โชติ 

 พิมพท่ี์    าดพร้าว  
พ ฯ 10310 

สถานท่ีจาํหน่าย                     ร้านศึกษาภณัฑทุ์กสาขา 
 

ิและววิฒันาการของการเดินทางโดยพาหนะทางอากาศ เช่น วา่ว 

ถทาํใหเ้ดก็มีความเขา้ใจในวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งเพลิดเพลิน  
  

 

ช่ือเร่ือง    สู่โลกวทิยาศาสตร
ผูเ้ขียนเร่ือง  สิรินทร์ ช่วง
 จาํนวน          16 หนา้      
 ราคา   60.00  บาท 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนล
แขวงวงัทองหลาง  กรุงเท

 
  หนงัสือเล่มน้ีกล่าวถึงประวตั
บลัลนู เคร่ืองร่อน  เคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์ 

  หนงัสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ “เคร่ืองบิน” เป็นหนงัสือเสริมการเรียนรู้ เน้ือเร่ืองใหส้าระและ
ความบนัเทิงแก่เดก็ โดยสามาร
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