บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

พญานกแขกเต้าผูร้ ู้คุณ.
กระทรวงศึกษาธิการ
36 หน้า
4 0 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

พญานกแขกเต้าผูร้ ู้คุณ เป็ นหนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ชุดนิทานชาดกร้อยกรอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เนื้อหาประพันธ์ดว้ ยกลอนหกอันไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลินผ่านตัวแสดงในนิทานคือ
พญานกแขกเต้าผูร้ ู้คุณ และบริ วารอาศัยอยู่ ณ ป่ ามะเดื่อ มาเป็ นเวลานาน ต่อมาป่ ามะเดื่อเกิดความแห้งแล้ง
บริ วารต่างพากันอพยพไปอยูท่ ี่ป่าอื่น เหลือพญานกแขกเต้าตัวเดียว พระอินทร์ ได้มาลองใจและก็ได้พบสาเหตุที่
พญานกแขกเต้าไม่ยา้ ยไปอยูป่ ่ าที่อุดมสมบูรณ์ คติธรรม ผูร้ ู้คุณและตอบแทนพระคุณท่านเป็ นยอดของคนดี มีผู้
ช่วยเหลือตลอดกาล

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

พญากวางทองกับนายพราน.
กระทรวงศึกษาธิการ
22 หน้า
39 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

พญากวางทองกับนายพราน เป็ นหนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม ชุด นิทานชาดกร้อยกรอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื้อหาประพันธ์ดว้ ยกลอนหกอันไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน ผ่านตัว
แสดงในนิทานคือนายพรานและกวาง ให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยและอยูร่ ่ วมกันของสัตว์โลกไม่วา่ จะเป็ นคนหรื อ
สัตว์ เพื่อชี้แนะให้เข้าใจถึงสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิและไม่ควรปฏิบตั ิ เป็ นการสอนคติธรรมและจริ ยธรรม พร้อมทั้ง
ส่ งเสริ มคุณธรรมด้านความเมตตา กรุ ณา อันมีคุณค่าต่อตนเองและส่ วนรวม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

งามมารยาทไทย
เพ็ญศรี กันกา
114 หน้า
250 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

การช่วยกันอนุรักษ์วฒั นธรรมไทยเป็ นสิ่ งที่กระทําได้ไม่ยาก ทั้งนี้เพราะสังคมไทยมี
ลักษณะความเป็ นอยูแ่ ละวิถีชีวติ ที่ส่งเสริ มให้คนไทยมีมารยาทงาม สุ ภาพและอ่อนโยน จึงเป็ นคุณสมบัติที่คนไทย
ทัว่ โลกรู้จกั เป็ นอย่างดี
หนังสื อ” งามมารยาทไทย” จึงเกิดจากสํานึกของความเป็ นคนไทย ที่ตระหนักถึง
คุณค่าของวัฒนธรรมไทยซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เป็ นมรดกอันลํ้าค่าที่ได้สืบทอดสั่งสมกันมานานหลาย
ชัว่ อายุคน ด้วยผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการปลูกจิตสํานึกในความเป็ นไทยให้แก่เด็ก ” งามมารยาทไทย” จึงเป็ นสื่ อ เสริ ม
การเรี ยนรู้ที่นกั เรี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยการนําเสนอด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และถ้อยคําที่กะทัดรัด
เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีการสื่ อความหมายด้วยภาพถ่ายจากสถานการณ์จาํ ลองที่เกิดขึ้นภายในโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ น
พฤติกรรมของเด็กที่พบเห็นได้จริ งในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ครู และผูป้ กครองสามารถนําไปเป็ นเครื่ องมือใน
การสอนหรื อแนะแนว เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนหรื อบุตรหลานมีความรู้และทักษะการปฏิบตั ิตามมารยาทไทยขั้น
พื้นฐาน ให้เด็กสามารถเกิดความคิดรวบยอดและนําไปบูรณาการในการดําเนินชีวติ ประจําวันได้

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

พ่อค้าผูไ้ ม่ละความเพียร
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า
40 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

พ่อค้าผูไ้ ม่ละความเพียร เป็ นหนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ชุด นิทานชาดกร้อยกรอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เนื้อหาประพันธ์ดว้ ยกลอนสี่ อ่านง่าย ไพเราะ และมีคุณค่า ผ่านตัวแสดงในนิทานคือ
พ่อค้าที่รู้จกั ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ มาได้ เพื่อชี้แนะให้เข้าใจถึงสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ
และไม่ควรปฏิบตั ิ เป็ นการสอนคติธรรมและจริ ยธรรม พร้อมทั้งส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมด้านความพากเพียร
และอดทน อันมีคุณค่าต่อตนเองและส่ วนรวม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ทําใจดีสู้เสื อ
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า
40 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

ทําใจดีสู้เสื อ เป็ นหนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ชุด นิทาน
ชาดกร้อยกรอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เนื้อหาประพันธ์ดว้ ยกลอนหก อ่านง่าย ไพเราะ และมีคุณค่า ผ่านตัวแสดงในนิทานคือเสื อและแพะ
ชี้ให้เห็นว่าการใช้สติปัญญาและวาจาที่อ่อนหวานไพเราะ ช่วยให้รอดพ้นจากภยันตรายได้ เพื่อชี้แนะให้เข้าใจถึง
สิ่ งที่ควรปฏิบตั ิและไม่ควรปฏิบตั ิ เป็ นการสอนคติธรรมและจริ ยธรรม พร้อมทั้งส่ งเสริ มคุณธรรมด้านวาจาดี
อันมีคุณค่าต่อตนเองและส่ วนรวม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

นิทานไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
147 หน้า
39 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

นิทานไทยเป็ นหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านระดับประถมศึกษา
ที่รวบรวมนิทาน
วรรณคดีไทยของชาติที่มีคุณค่า 5 เรื่ องได้แก่
• พระสมุทรโฆษ
ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร
• พระรถเสน
ของ หลวงศรี อมรญาณ
• พระสุ ธน
ของ หลวงศรี อมรญาณ
• พระสังข์ทอง
ของ หลวงศรี อมรญาณ
• พระสรรพสิ ทธิ์
ของ หลวงศรี อมรญาณ
นอกจากเนื้อหาที่ให้คติสอนใจแล้วยังมีลีลาการเขียนที่อ่านแล้วเพลิดเพลิน มีสาํ นวน
ภาษาและการเรี ยบเรี ยงที่ดี ซึ่ งจะช่วยจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจในวรรณคดีเรื่ องอื่น ๆ ต่อไป

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สําหรับเด็กทัว่ ทุกดินแดน เล่ม 6
กระทรวงศึกษาธิการ
49 หน้า
39 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สําหรับเด็กทัว่ ทุกดินแดน เล่ม 6 เป็ นหนังสื อส่ งเสริ มการ
อ่านระดับประถมศึกษา ซึ่ งเป็ นหนังสื อในโครงการร่ วมมือทางด้านการพิมพ์ของเอเชีย จัดพิมพ์เผยแพร่ ร่วมกับ
องค์การยูเนสโก โดยศูนย์วฒั นธรรมเอเชียแห่งยูเนสโกและศูนย์พฒั นาหนังสื อของโตเกียว มีคณะบรรณาธิการ
กลางจาก 5 ประเทศ คัดเลือกนิทานมาจัดพิมพ์ หนังสื อเล่มนี้เลือกนิทานจาก 7 ประเทศในทวีปเอเชีย มี เกาหลี
อัฟกานิสถาน อินโดนีเซี ย ไทย เนปาล สิ งคโปร์ และศรี ลงั กา เนื้อหาในนิทานแต่ละเรื่ องให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ รวมทั้งวิถีชีวติ ของชนชาติต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
นอกจากนั้นยังแฝงคุณค่าทางภาษาและความบันเทิงให้แก่ผอู้ ่านด้วย

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

เกมทายคํานําให้รักหลักภาษา เล่ม 1
จงจิต นิมมานนรเทพ
46 หน้า
90 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อชุดสนุกกับภาษาไทย เกมทายคํานําให้รักหลักภาษา เล่ม 1 ได้รับรางวัล
ชมเชยในงานสัปดาห์หนังสื อ เป็ นเกมที่เหมาะใช้เป็ นกิจกรรมฝึ กการสังเกต และเสริ มความรู้ในเรื่ องการใช้คาํ ให้
กว้างขวางยิง่ ขึ้น คําที่เลือกมาใช้ทาํ กิจกรรมมีท้ งั คําง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและคํายากที่ไม่ค่อยได้พบเห็นเพื่อ
กระตุน้ ให้ผอู้ ่านเปิ ดพจนานุกรมเพื่อฝึ กการค้นคว้าให้เป็ นนิสัย นอกจากนั้นผูเ้ ขียนยังเสริ มกิจกรรม คําแผลง
ปริ ศนาคําทายซํ้าคําต้น เกมคําประสม และปริ ศนาทายคําหลายความหมาย พร้อมทั้งคําเฉลยซึ่ งเกมเหล่านี้จะช่วย
ให้ผอู้ ่านนําคํามาใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้องชัดเจนและหลากหลายทั้งการพูดและการเขียน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

เกมทายคํานําให้รักหลักภาษา เล่ม 2
จงจิต นิมมานนรเทพ
53 หน้า
95 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อชุดสนุกกับภาษาไทย เกมทายคํา นําให้รักหลักภาษา เล่ม 2 เป็ น
เกมการประสมอักษร ทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้เป็ นคํา ผูท้ ี่ประสมคําได้จะอ่านออกเขียนได้ ซึ่ งการอ่าน
ออกเขียนได้น้ นั เป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญสําหรับเด็ก ๆ ในการเรี ยนรู้ต่อไปในอนาคต ผูเ้ ขียนจึงมุ่งหวังให้เกมช่วย
กระตุน้ ให้เด็ก ๆ ฝึ กทักษะการคิด การสังเกต การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะข้อสังเกตท้ายเฉลยจะช่วยให้ผอู้ ่าน
เห็นว่า แม้รูปแบบการเขียนคําสระหลายรู ป อาจเขียนได้มากกว่า หนึ่งแบบ แต่กม็ ีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน สามารถยึด
เป็ นแนวเทียบได้ จึงเหมาะสมสําหรับเด็กและผูส้ นใจทัว่ ไปที่จะนําไปพัฒนาการอ่านการเขียนได้เป็ นอย่างดี

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ของเล่นบินได้
กอบชัย สุ ขสวัสดิ์
16 หน้า
60 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เนื้อเรื่ องกล่าวถึงสัตว์ปีก 3 ชนิด คือ นก แมลงปอ และผีเสื้ อ วันหนึ่งทั้งสามได้พบ
กับลูกยางที่ปลิวมาจากอีกฟากหนึ่งของป่ า สัตว์ท้ งั สามอยากได้ลกู ยางไว้เป็ นของเล่นส่ วนตัวและเริ่ มถกเถียงเพื่อ
แก่งแย่งกัน ในที่สุดลูกยางก็ตดั สิ นว่าจะให้สัตว์ท้ งั สามได้เล่นลูกยาง แต่ตอ้ งนําตนไปปลูกลงดินเสี ยก่อนถึงจะ
บอกวิธีให้ ทั้งสามก็ทาํ ตาม ลูกยางจึงเฉลยว่าอีกไม่นานจะมีลมพัดจัดมาอีกระลอก เมื่อนั้นบรรดาลูกยางจากป่ าอีก
ฟากฝั่งหนึ่งก็จะปลิวมากับสายลม และสัตว์ท้ งั สามก็จะมีลกู ยางไว้เล่นเป็ นของตนได้สมใจ เมื่อเล่นเสร็ จแล้วทั้ง
สามก็พร้อมใจกันนําลูกยางไปปลูกเพื่อให้เติบโตเป็ นต้นยางที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต
หนังสื อเรื่ อง ของเล่นบินได้ เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ให้แง่คิดในเรื่ องของการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

หนังสื อชุดนิทานนางฟ้ า เล่ม 1 ตอนของขวัญหายไปไหน
สุ ภกานต์ รัตนาพันธ์
28 หน้า
50 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อเสริ มความรู้ ชุดนิทานนางฟ้ า เล่ม 1 ตอนของขวัญหายไปไหน เป็ นนิทาน
เชิงจินตนาการที่แทรกคุณธรรมที่มีเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับ ความเมตตา : ความปรารถนาให้ผอู้ ื่นมีความสุ ข ซึ่ งเป็ นหนึ่ง
ในหลักธรรม พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุฑิตา อุเบกขา โดยเล่าผ่านตัวหนังสื อและสะท้อนออกมาเป็ นภาพ
ที่งดงาม หนังสื อชุดนี้เป็ นสื่ ออย่างหนึ่งที่จะหล่อหลอมจิตใจดวงน้อยที่บริ สุทธิ์ของเด็ก ๆ ให้เต็มเปี่ ยมไปด้วย
ความรักแห่งธรรมที่จะนําพาให้เด็ก ๆ มีความสุ ขจากการซึ มซับความดีงามต่าง ๆ ในชีวติ โดยมีคุณธรรมประจําใจ
และนําเสนอผ่านตัวละครเด็กๆ กับนางฟ้ าโบชมพู ที่กาํ ลังจะร่ วมสนุกสนานกันในวันขึ้นปี ใหม่ แต่แม่มดสี แดง
ได้มาขโมยของขวัญของเด็ก ๆ ไป ด้วยคุณธรรมแห่งความเมตตาของนางฟ้ าโบชมพูและเด็ก ๆ แม่มดสี แดงจึง
ได้รับรู้ถึงจิตใจที่เป็ นสุ ขอย่างแท้จริ งอันเกิดจากความรัก
หนังสื อเสริ มการอ่านชุด นิทานนางฟ้ าเล่มนี้ จะทําให้ความรักเป็ นสิ่ งที่สวยงามและ
ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่กนั และกัน และการให้ความรักเป็ นหนังสื อนิทานสําหรับเด็ก นับเป็ นการให้ความรักที่มี
คุณค่าอเนกอนันต์แก่เด็ก เพราะการอ่านเป็ นรากฐานของ การศึกษาแสวงหาความรู้ ถึงแม้นิทานจะเป็ นเพียง
จินตนาการแต่กแ็ ฝงไปด้วยความดีงามที่เข้าถึงจิตใจของเด็ก ๆ มาทุกยุคทุกสมัยได้อย่างมหัศจรรย์

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

หนังสื อชุดนิทานนางฟ้ า เล่ม 2 ตอน ไม้เท้าดอกแก้ว
สุ ภกานต์ รัตนาพันธ์
28 หน้า
50 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อเสริ มความรู้ ชุดนิทานนางฟ้ า เล่ม 2 ตอนไม้เท้าดอกแก้ว เป็ นนิทานเชิง
จินตนาการที่แทรกคุณธรรมที่มีเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับ ความกรุ ณา : ความสงสารคิดจะช่วยให้ผอู้ ื่นมีพน้ ทุกข์ ซึ่ งเป็ น
หนึ่งในหลักธรรม พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุฑิตา อุเบกขา โดยเล่าผ่านตัวหนังสื อและสะท้อนออกมาเป็ น
ภาพที่งดงาม หนังสื อชุดนี้เป็ นสื่ ออย่างหนึ่งที่จะหล่อหลอมจิตใจดวงน้อยที่บริ สุทธิ์ของเด็ก ๆ ให้เต็มเปี่ ยมไปด้วย
ความรักแห่งธรรมที่จะนําพาให้เด็ก ๆ มีความสุ ขจากการซึ มซับความดีงามต่าง ๆ ในชีวติ โดยมีคุณธรรมประจําใจ
และนําเสนอผ่านตัวละครเทวดาน้อยใจเอื้อผูท้ ี่มีจิตใจกรุ ณา และนางฟ้ าจิตใจใสที่ไม่มีคุณธรรมในจิตใจ ทั้งสองมี
หน้าที่ดูแลสวนดอกไม้คนละฝั่ง นางฟ้ าจิตใจใสใช้ไม้เท้าดอกแก้วที่เป็ นไม้เท้าวิเศษทําลายสวนดอกไม้ของเทวดา
ใจเอื้อ แต่เทวดาใจเอื้อผูม้ ีจิตใจกรุ ณาก็ได้ช่วยนางฟ้ าจิตใสค้นพบคุณธรรมของความกรุ ณา ที่ก่อให้เกิดความสุ ข
ขึ้นในใจของนางฟ้ าจิตใส ภายหลังทั้งสองจึงช่วยกันดูแลสวนดอกไม้ในดินแดนบุปผาสวรรค์ให้สวยงามมากจน
ใครๆ ก็อยากไปเที่ยวชม
หนังสื อเสริ มการอ่านชุด นิทานนางฟ้ าเล่มนี้ จะทําให้ความรักเป็ นสิ่ งที่สวยงามและ
ดีที่สุดที่เราจะมอบให้แก่กนั และกัน และการให้ความรักเป็ นหนังสื อนิทานสําหรับเด็ก นับเป็ นการให้ความรักที่มี
คุณค่าอเนกอนันต์แก่เด็ก เพราะการอ่านเป็ นรากฐานของ การศึกษาแสวงหาความรู้ ถึงแม้นิทานจะเป็ นเพียง
จินตนาการแต่กแ็ ฝงไปด้วยความดีงามที่เข้าถึงจิตใจของเด็ก ๆ มาทุกยุคทุกสมัยได้อย่างมหัศจรรย์

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

หนังสื อชุดนิทานนางฟ้ า เล่ม 3 ตอน ตุก๊ ตานางฟ้ า
สุ ภกานต์ รัตนาพันธ์
28 หน้า
50 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อเสริ มความรู้ ชุดนิทานนางฟ้ า เล่ม 3 ตอนตุ๊กตานางฟ้ า เป็ นนิทานเชิง
จินตนาการที่แทรกคุณธรรมที่มีเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับ มุฑิตา : ความยินดีที่เห็นผูอ้ ื่นเป็ นสุ ข ซึ่ งเป็ นหนึ่งในหลักธรรม
พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุฑิตา อุเบกขา โดยเล่าผ่านตัวหนังสื อและสะท้อนออกมาเป็ นภาพที่งดงาม
หนังสื อชุดนี้เป็ นสื่ ออย่างหนึ่ งที่จะหล่อหลอมจิตใจดวงน้อยที่บริ สุทธิ์ของเด็ก ๆ ให้เต็มเปี่ ยมไปด้วยความรักแห่ง
ธรรมที่จะนําพาให้เด็ก ๆ มีความสุ ขจากการซึ มซับความดีงามต่าง ๆ ในชีวิต โดยมีคุณธรรมประจําใจ และ
นําเสนอเจ้าหญิงจันทร์จา้ ผูซ้ ึ งมีความพร้อมในทุกสิ่ งทุกอย่าง แต่ไม่มีความสุ ขเกิดขึ้นในจิตใจเลยเมื่อเห็นว่าผูอ้ ื่นมี
ความสุ จ จนกระทัง่ ได้มาพบกับหนูแหวนที่ได้ให้ตุก๊ ตานางฟ้ ากับเจ้าหญิงจันทร์ จา้
จึงทําให้เจ้าหญิง ได้
ค้นพบความสุ ขอย่างแท้จริ ง และมีความยินดีที่เห็นผูอ้ ื่นมีความสุ ขด้วยจิตใจที่บริ สุทธิ์ นัน่ คือ มีจิตเป็ น
มุฑิตา จนใครๆ ก็เรี ยกขานเธอว่า “ เจ้าหญิงจันทร์ จา้ นางฟ้ าแห่งความสุ ข”
หนังสื อเสริ มการอ่านชุด นิทานนางฟ้ าเล่มนี้ จะทําให้ความรักเป็ นสิ่ งที่สวยงามและดีที่สุดที่เราจะมอบ
ให้แก่กนั และกัน และการให้ความรักเป็ นหนังสื อนิทานสําหรับเด็ก นับเป็ นการให้ความรักที่มีคุณค่าอเนกอนันต์
แก่เด็ก เพราะการอ่านเป็ นรากฐานของ การศึกษาแสวงหาความรู้ ถึงแม้นิทานจะเป็ นเพียงจินตนาการแต่กแ็ ฝงไป
ด้วยความดีงามที่เข้าถึงจิตใจของเด็ก ๆ มาทุกยุคทุกสมัยได้อย่างมหัศจรรย์

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

หนังสื อชุดนิทานนางฟ้ า เล่ม 4 ตอน ขนมฟักทองสวรรค์
สุ ภกานต์ รัตนาพันธ์
28 หน้า
50 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อเสริ มความรู้ ชุดนิทานนางฟ้ า เล่ม 4 ตอนขนมฟักทองสวรรค์ เป็ นนิทานเชิง
จินตนาการที่แทรกคุณธรรมที่มีเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับ อุเบกขา : การวางใจนิ่งเฉย การปล่อยใจเป็ นกลางไม่ยดึ ติด ซึ่ ง
เป็ นหนึ่งในหลักธรรม พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุฑิตา อุเบกขา โดยเล่าผ่านตัวหนังสื อและสะท้อนออกมา
เป็ นภาพที่งดงาม หนังสื อชุดนี้เป็ นสื่ ออย่างหนึ่งที่จะหล่อหลอมจิตใจดวงน้อยที่บริ สุทธิ์ของเด็ก ๆ ให้เต็มเปี่ ยมไป
ด้วยความรักแห่งธรรมที่จะนําพาให้เด็ก ๆ มีความสุ ขจากการซึ มซับความดีงามต่าง ๆ ในชีวิต โดยมีคุณธรรม
ประจําใจ และนําเสนอผ่านตัวละครเทพธิดาสี ดาํ นิลแท้ ผูม้ ีรูปกายไม่สวยงาม แต่มีจิตใจที่งดงามมาก ไม่โกรธ ไม่
แค้นเมื่อถูกเทพธิดาองค์อื่น ๆ ที่สวยงามว่ากล่าวกระทบกระเทียบ เมื่อเธอก้าวเข้ามาในงานรื่ นเริ ง แต่เธอก็มี
ความหวังว่าเธอคงจะได้มีโอกาสมาร่ วมงานรื่ นเริ งเหมือนกับเทพธิดาองค์อื่น ๆ บ้างและในที่สุดเธอก็ได้เข้ามางาน
รื่ นเริ งตามคําเชิญของราชินีแห่งเทพธิดา ในงานนี้เธอได้เปลี่ยนไปเป็ นเทพธิดาสวยสง่างาม เพราะจิตใจที่เป็ นสุ ข
มีคุณธรรมอุเบกขา จึงทําให้เธอมีความสุ ขในที่สุด
หนังสื อเสริ มการอ่านชุด นิทานนางฟ้ าเล่มนี้ จะทําให้ความรักเป็ นสื่ งที่สวยงามและดีที่สุดที่เราจะมอบ
ให้แก่กนั และกัน และการให้ความรักเป็ นหนังสื อนิทานสําหรับเด็ก นับเป็ นการให้ความรักที่มีคุณค่าอเนกอนันต์
แก่เด็ก เพราะการอ่านเป็ นรากฐานของ การศึกษาแสวงหาความรู้ ถึงแม้นิทานจะเป็ นเพียงจินตนาการแต่กแ็ ฝงไป
ด้วยความดีงามที่เข้าถึงจิตใจของเด็ก ๆ มาทุกยุคทุกสมัยได้อย่างมหัศจรรย์

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่

แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ การอ่านและเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เล่ม 2
กระทรวงศึกษาธิการ
132 หน้า
43 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
สถานที่จาํ หน่าย ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

แบบฝึ กเล่มนี้เป็ นการฝึ กทักษะการออกเสี ยงสระในภาษาไทย จํานวน 10 เสี ยง คือ
เอ อัว ออ เออ เอา อึ แอะ แอ เออะ เอือ และนําพยัญชนะมาประสมกับเสี ยงสระเพื่อฝึ กการสะกดคํา และการอ่าน
ออกเสี ยงได้อย่างถูกต้อง เสริ มด้วยกิจกรรมเกมต่าง ๆ เพื่อเร้าความสนใจ เพิ่มความสนุกสนาน ในการฝึ กทักษะ
การอ่านและการเขียนภาษาไทยตามลําดับการเรี ยนรู้ เริ่ มจาก คํา การประสมคําอย่างง่าย ๆ ให้เข้าใจความหมาย
ของคํา การเรี ยงลําดับคําให้เป็ นประโยค ซึ่ งจะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจภาษาไทย เป็ นลําดับอย่างต่อเนื่อง

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่

แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ การอ่านและเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เล่ม 3
กระทรวงศึกษาธิการ
146 หน้า
45 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
สถานที่จาํ หน่าย ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

แบบฝึ กเล่มนี้เป็ นการฝึ กทักษะการออกเสี ยงสระประสม ตัวสะกด อักษรควบกลํ้า
และเครื่ องหมายที่ใช้ในภาษาไทย เริ่ มด้วย สระเอะ เอีย อี เอาะ โอะ ตัวสะกด ไม้ไต่คู ้ ไม้หนั อากาศ สระอัว มี
ตัวสะกด คําควบกลํ้า คํา และเครื่ องหมายที่ควรรู้ โดยนําพยัญชนะ สระ ตัวสะกด หรื อเครื่ องหมายมาประสมกัน
ให้เกิดเป็ นคํา การเรี ยงลําดับคําให้เป็ นประโยค รวมถึงการหัดสร้างประโยคคําถามคําตอบ และบทสนทนาได้
พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเร้าความสนใจ เพื่อความสนุกสนานช่วยฝึ กทักษะการเขียน ความเข้าใจ ซึ่ งจะช่วยให้
เกิดการเรี ยนรู้ภาษาไทยเป็ นลําดับอย่างต่อเนื่อง

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่

แบบฝึ กหัดเสริ มทักษะ การอ่านและเขียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เล่ม 1
กระทรวงศึกษาธิการ
116 หน้า
39 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
สถานที่จาํ หน่าย ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

แบบฝี กหัดเล่มนี้เป็ นการฝึ กทักษะการออกเสี ยงในสระภาษาไทย จํานวน 10 เสี ยง
คือ อะ อา อิ อี อุ อู อํา ไอ ใอ โอ และนะพยัญชนะมาประสมกับเสี ยงสระเพื่อฝึ กการสะกดคําและการอ่านออก
เสี ยงได้อย่างถูกต้อง เสริ มด้วยกิจกรรมเกมต่าง ๆ เพื่อเร้าความสนใจ เพิ่มความสนุกสนาน ในการฝึ กทักษะ การ
อ่านและเขียนภาษาไทยตามลําดับการเรี ยนรู้ เริ่ มจาก คํา การประสมคําอย่างง่าย ๆ ให้เข้าใจความหมายของคํา
การเรี ยงลําดับคําให้เป็ นประโยค ซึ่ งจะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู้และเข้าใจภาษาไทยเป็ นลําดับอย่างต่อเนื่อง

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ องและภาพ
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

มือของฉัน
กรมวิชาการ
31 หน้า
37 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

มื อ ของฉัน เป็ นหนัง สื อ ที่ ไ ดรั บ รางวัล จากสมาคมภาษาและหนัง สื อ แห่ ง ประเทศไทยว่า
เหมาะสมให้เป็ นหนังสื อสําหรับเด็ก มีสาระที่มีคุณค่า ส่ งเสริ มความคิดและสร้างเสริ มลักษณะนิ สัยที่ดี เนื้ อเรื่ อง
กล่าวถึงความสําคัญของมื อ และสอนให้เด็ก ๆ ได้รู้ว่ามือของคนเรานั้นสามารถทําสิ่ งใดได้บา้ ง หนังสื อเล่มนี้
ประพันธ์ดว้ ยคําไพเราะ กะทัดรัด อ่านง่าย ให้ความเพลิดเพลินและช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 1
สมโภชน์ อัคคะทวีวฒั น์
265 หน้า
510 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 1 หนังสื อสาระความรู้เพื่อการศึกษาและค้นคว้าอ้างอิง
วัตถุประสงค์ในการเรี ยบเรี ยงเพื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับปลานํ้าจืดไทยในแง่มุมของลักษณะอนุกรมวิธาน แหล่งที่
อยูอ่ าศัย การแพร่ กระจาย การกินอาหาร พฤติกรรมในการสื บพันธุ์ การวางไข่ ความสําคัญในด้านเศรษฐกิจ
เกร็ ดความรู้ของปลาบางชนิดที่บนั ทึกได้ในเอกสารของไทยและต่างประเทศ รวมถึงคําบอกเล่าของชาวประมง
ท้องถิ่นและนักวิชาการประมง
เนื้อหาสาระของหนังสื อประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับวงศ์ สกุล และชนิดของปลานํ้าจืดที่มีชีวิต
เท่าที่พบในประเทศไทยในปัจจุบนั ชื่อเรี ยกทางวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อทางการค้า ถิ่นอาศัย อาหาร และขนาด
ของปลาแต่ละชนิด เรื่ องราวของปลาต่างถิ่นบางชนิดที่น่าสนใจ ซึ่ งจะเน้นถึงลักษณะอนุกรมวิธานที่เด่นชัดในการ
จําแนกชนิด สกุล วงศ์ และเกร็ ดความรู้ต่าง ๆ ของปลาชนิดนั้น ๆ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงปลานํ้าจืดไทยในวงศ์ปลา
กระเบน วงศ์ปลาตะพัด วงศ์ปลากราย วงศ์ปลาตูหนา วงศ์ปลาตะเพียน วงศ์ปลานํ้าผึ้ง วงศ์ปลาหมู วงศ์ปลาจิ้งจก
และวงศ์ปลากด
ส่ วนท้ายเล่มของหนังสื อสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 1ได้จดั ทําศัพทานุกรมเพื่ออธิบาย
ความหมายของคําศัพท์ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ สกุล(GENUS) สกุลย่อย(SUGENUS)ลักษณะทางอนุกรมวิธาน นัก
มีนวิทยา ตัวแทนชนิด (TYPE SPECIMEN) และการจําแนกชนิด เพื่อง่ายต่อการศึกษาศัพท์สากลที่ใช้กนั ทัว่ ไปได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั มีดชั นีนุกรม ทําให้สะดวก รวดเร็ ว และง่ายต่อการค้นหาชื่อของปลาซึ่ งจะทําให้รู้วา่
ปลาชนิดนั้น ๆ อยูใ่ นวงศ์สกุลอะไร

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 2
สมโภชน์ อัคคะทวีวฒั น์
257 หน้า
500 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 2 เนื้อหาต่อเนื่องจากหนังสื อสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม
1 ซึ่ งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวงศ์ สกุล และชนิดของปลานํ้าจืดที่มีชีวิตเท่าที่พบในประเทศไทยในปัจจุบนั
รวมถึงชื่อเรี ยกทางวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อทางการค้า ถิ่นอาศัย อาหาร และขนาดของปลาแต่ละชนิด นอกจากนี้
ยังได้เพิ่มเติมปลาต่างถิ่นบางชนิดที่น่าสนใจ ซึ่ งจะเน้นถึงลักษณะอนุกรมวิธานที่เด่นชัดในการจําแนกชนิด สกุล
วงศ์ และเกร็ ดความรู้ต่าง ๆ ของปลาชนิดนั้น ๆ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงปลานํ้าจืดไทยในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน วงศ์ปลา
หวีเกศ วงศ์ปลาบึก วงศ์ปลาแค้ วงศ์ปลาดัก วงศ์ปลาขยุย วงศ์ปลากะแมะ วงศ์ปลาดุก วงศ์ปลาจืด วงศ์ปลาอุก วงศ์
ปลาชัคเกอร์ วงศ์ปลาข้าวสาร วงศ์ปลากระจก วงศ์ปลาเสื อดอ วงศ์ปลากระทุงเหว วงศ์ปลาเข็ม วงศ์ปลาหัวตะกัว่
วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ วงศ์ปลาไหล วงศ์ปลากระทิง วงศ์ปลาหนวดพราหมณ์ วงศ์ปลาม้า วงศ์ปลาเสื อพ่นนํ้า วงศ์
ปลาเสื อดํา วงศ์ปลาหมอเทศ วงศ์ปลาบู่ทราย วงศ์ปลาบู่หมาจู วงศ์ปลาช่อนเข็ม วงศ์ปลาหมอ วงศ์ปลาหมอตาล
วงศ์ปลาสลิด วงศ์ปลาแรด วงศ์ปลาช่อน วงศ์ปลาลิ้นหมา วงศ์ปลาอดม่วง และวงศ์ปลาปักเป้ า
ส่ วนท้ายเล่มของหนังสื อสาระน่ารู้ปลานํ้าจืดไทย เล่ม 2ได้จดั ทําศัพทานุกรมเพื่ออธิ บาย
ความหมายของคําศัพท์ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ สกุล(GENUS) สกุลย่อย(SUGENUS)ลักษณะทางอนุกรมวิธาน นัก
มีนวิทยา ตัวแทนชนิด (TYPE SPECIMEN) และการจําแนกชนิด เพื่อง่ายต่อการศึกษาศัพท์สากลที่ใช้กนั ทัว่ ไปได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั มีดชั นีนุกรม ทําให้สะดวก รวดเร็ ว และง่ายต่อการค้นหาชื่อของปลาซึ่ งจะทําให้รู้วา่
ปลาชนิดนั้น ๆ อยูใ่ นวงศ์สกุลอะไร

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

20

ชื่อเรื่ อง
ผูแ้ ต่ง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

นายขนมต้ม
ละเมียด
32 หน้า
100 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เป็ นเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2310ที่เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า เมื่อพระเจ้ามังระ
กษัตริ ยข์ องพม่าได้จดั งานสมโภชพระมหาเจดียเ์ กศาธาตุ และได้จดั ให้มีการชกมวยระหว่างนักมวยไทยกับพม่า
ขึ้นที่นน่ั และ ณ วันนัน่ เอง ที่นายขนมต้ม นักมวยไทยได้แสดงฝี มือแม่ไม้มวยไทยให้เป็ นที่กล่าวขวัญจนถึงทุก
วันนี้
หนังสื อการ์ ตนู สี่ สี ชุดประวัติศาสตร์ไทย เรื่ องนายขนมต้มเป็ นหนังสื อเสริ มการ
เรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มให้เด็กรู้บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ของ

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

เอื้องแซะสี ทอง
วิชา พรหมจนั ทร์
16 หน้า
60 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เนื้อเรื่ องกล่าวถึงหนุ่มชาวกระเหรี่ ยง ชื่อว่า ต่าเก ได้ออกเดินทางตามหาดอกเอื้อง
แซะสี ทอง เพื่อที่จะนําไปรักษาแม่ที่ป่วยหนักให้ทนั ภายในคืนเดือนขึ้น 5 คํ่า ตามที่เสี ยงประหลาดได้บอกกับเขา
ไว้ การเดินทางของเขาต้องผจญกับอุปสรรคนานัปการ แต่ดว้ ยความตั้งใจแน่วแน่ที่ตอ้ งการช่วยเหลือแม่ของตน
จึงทําให้เขาได้เจอะกับดอกเอื้องแซะสี ทอง และรี บนําไปรักษาแม่ให้ทนั เวลา
หนังสื อชุดภาพและการ์ตนู
เรื่ องเอื้องแซะสี ทองเป็ นหนังสื อเสริ มให้เด็กมีความ
กตัญญู และความมุ่งมัน่ ในสิ่ งดีที่ได้กระทํา

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ศึกบางระจัน
สมควร สกุลทอง
36 หน้า
30 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เป็ นเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยกรุ งศรี อยุธยาที่ตอ้ งทําศึกสู้รบกับพม่า และ
ต้องพ่ายแพ้ถูกพม่ายํา่ ยียดึ ครองเมืองหลายครั้ง แต่มีครั้งหนึ่งที่ชาวบ้านบางระจันได้รุกขึ้นมารวมตัวกันต่อสู้จนรบ
ชนะพม่า ถึงแม้วา่ พม่าจะยกกองทัพมาปราบหลายครั้ง ก็ยงั ไม่สามารถรบชนะชาวบ้านบางระจันได้ จนกระทัง่ มี
มอญคนหนึ่งที่เคยอยูก่ รุ งศรี อยุธยามาช้านานฝักใฝ่ เข้าไปอยูก่ บั พม่า อาสาพม่ามาปราบชาวบ้านบางระจัน โดยใช้
ปื นใหญ่ยงิ กระหนํ่าจนชาวบ้านบางระจันสู้ไม่ได้ และพ่ายแพ้ในที่สุด
เกียรติประวัติของชาวบ้านบางระจันที่ได้กระทําไว้ ได้รับการบันทึกเล่าขานจารึ กไว้
สื บต่อกันมาถึงความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว มีใจรักชาติ เสี ยสละได้แม้นชีวิต จนถึงปัจจุบนั ให้ลกู หลานได้ภาคภูมิใน
บรรพบุรุษของตน
หนังสื อชุดภาพการ์ตูนเรื่ องศึกบางระจัน เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ที่สอนให้ผอู้ ่าน
มีความรักหวงแหน คิดปกป้ องในแผ่นดินที่ให้กาํ เนิด

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

มโหสถ
เหม เวชกร
40 หน้า
32 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพฯ
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เป็ นเรื่ องหนึ่งของเรื่ องพระสิ บชาติ หรื อมหานิบาตชาดก หรื อเรี ยกว่า ทศชาติ ซึ่ ง
เรื่ องนี้หวังให้ผอู้ ่านได้ตระหนักถึงบารมีธรรมที่มโหสถได้บาํ เพ็ญไว้
มโหสถเป็ นบุตรของเศรษฐีศิริวฒั กะและนางสุ มนาเทวี
เมื่อคลอดออกมามีแท่ง
โอสถในมือ โอสถนี้วเิ ศษนัก ใครเจ็บป่ วยรักษาก็หาย เศรษฐีจึงตั้งชื่อบุตรว่า มโหสถ ในวันที่มโหสถคลอด มีเด็ก
อื่นคลอดพร้อมกันด้วยอีก 1,000 คน มโหสถเป็ นเด็กเฉลียวฉลาด รู้จกั แก้ปัญหาที่ยากยิง่ ได้ทุกครั้ง จนเป็ นที่เลื่อง
ลือไปถึงพระเจ้าวิเทหราชผูค้ รองกรุ งมิถิลา พระองค์ตอ้ งการให้มโหสถเป็ นปราชญ์อยูก่ บั พระองค์ แต่มีปราชญ์อีก
4 คน กลัว มหสถ จะมาแย่งอํานาจของตน จึงกลัน่ แกล้ง มโหสถต่าง ๆ นานา จนทําให้พระเจ้าวิเทหราชเข้าใจผิด
หลายยครั้ง แต่สุดท้ายด้วยความมีปัญญาแห่งตนของมโหสถ ก็ทาํ ให้รอดพ้นจากอันตรายในทุกครั้ง มโหสถได้รับ
การยกย่องว่าเป็ นยอดมหาบัณฑิต ใคร ๆ ก็ยอมรับเช่นกัน
หนังสื อมโหสถเป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ที่สอนให้ผอู้ ่านรู้จกั ใช้สติปัญญาในการ
แก้ไขปัญหา

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

การผจญภัยของมังกรสี ชมพู
สุ วมิ ล เมธาวัชริ นทร์ .
64 หน้า .
50.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เนื้อเรื่ องกล่าวถึงมังกรตัวหนึ่งที่ออกเดินทางท่องเที่ยว แล้วถูกเด็กน้อยสองคนแห่งดวงดาว
นิทานจับตัวไปเพราะความเข้าใจผิด แต่เมื่อทั้งสามได้เรี ยนรู้กนั มากขึ้น พวกเขาก็ได้พบกับมิตรภาพที่งดงาม
และเรี ยนรู้ปรัชญาในการดํารงชีวติ ที่มีความสุ ข
หนังสื อเรื่ องสั้นวัยเยาว์ “การผจญภัยของมังกรสี ชมพู” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้เนื้อเรื่ อง
ส่ งเสริ มจินตนาการกว้างไกล แฝงปรัชญาข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต เช่นการไม่ตดั สิ นคนจาก
รู ปลักษณ์ภายนอก และทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่กาํ หนดไว้ตายตัว สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตาม
ความเหมาะสม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

พญาหงส์ทอง
กระทรวงศึกษาธิการ
32 หน้า .
31 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

พญาหงส์ทอง เป็ นหนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ชุด
นิทานชาดกร้อยกรอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เนื้อหาประพันธ์ดว้ ยกลอนหกอันไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน เนื้อหาเกี่ยวกับอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าที่ได้บาํ เพ็ญบารมีอย่างแรงกล้าในแต่ละชาติ มีท้ งั หมด 550 เรื่ อง เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า พระเจ้าห้าร้อย
ชาติ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยการนํานิทานชาดกมาเล่าเปรี ยบเทียบให้เข้าใจธรรมะได้โดยง่าย
อาศัยบทบาทของตัวแสดง ในนิทาน เทวดา คน และสัตว์ต่าง ๆ เป็ นผูช้ ้ ีให้เข้าใจถึงสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิและไม่ควร
ปฏิบตั ิ ถือเป็ นการสอนคติธรรมและจริ ยธรรม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ความสามัคคีกบั สี่ เกลอ
กฤษณา โล่สุวรรณ์
16 หน้า .
50.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

ครั้ งหนึ่ งนานมาแล้ว มี มา้ แมว และเป็ ดเป็ นเพื่อนรั กกันและอาศัยอยู่ใกล้กนั วัน
หนึ่ งมีสุนขั จิ้งจอกมาขอซื้ อที่เพื่อปลูกบ้านต่อจากเป็ ด ทั้งสามต่างดีใจที่ได้เพื่อนบ้านใหม่ แต่สุนขั จิ้งจอกมีนิสัย
เจ้าเล่ห์และคดโกงพยายามพูดยุยงให้มา้ แมวและเป็ ดแตกคอกัน และวันหนึ่ งสุ นขั จิ้งจอกแอบเข้าไปในบ้านของ
เป็ ดและขโมยสร้อยไข่มุกไป ต่อมาลิงเพื่อนเก่ากลับมาเยีย่ ม ม้า แมว และเป็ ด เห็นเพื่อนทั้งสามแปลกไปจึงถาม
ถึงสาเหตุก็รู้วา่ ทุกอย่างเป็ นแผนการของสุ นขั จิ้งจอก ลิงจึงช่วยให้ท้ งั สามกลับมาคืนดีกนั เหมือนเดิม ทั้งสี่ เกลอ
ช่วยกันวางแผนแก้เผ็ดสุ นขั จิ้งจอกจนจับได้วา่ ขโมยสร้อยไข่มุกของเป็ ดไป สุ นขั จิ้งจอกจึงถูกตํารวจจับ ส่ วนสี่
เกลอก็อยูก่ นั อย่างมีความสุ ขและไม่หลงเชื่อใครง่าย ๆ อีก

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

แมลงปอสี แดง
ส.พุม่ สุ วรรณ
16 หน้า .
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เนื้ อเรื่ องกล่าวถึงชีวิตและความเป็ นอยู่ของแมลงปอโดยมีแมลงปอสี แดงเป็ นตัวเล่าเรื่ องการ
ดาํ เนินชีวติ ของแมลงปอสี แดงและแมลงปอพันธุ์อื่นๆอีกมากมาย
หนังสื อการ์ ตูนสี่ สี ชุดอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อม เรื่ อง “แมลงปอสี แดง” เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับชีวติ และการดํารงชีวติ ของ

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

เขาเรี ยกผมว่าปูกา้ มดาบ
ส.พุม่ สุ วรรณ
16 หน้า .
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เนื้อเรื่ องกล่าวถึงปูกา้ มดาบซึ่ งเป็ นปูชนิดหนึ่ งที่อาศัยอยูแ่ ถวชายทะเลที่เป็ นโคลนตม
ปู
กา้ มดาบมีลกั ษณะที่สวยงามและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย
หนังสื อการ์ ตูนสี่ สี ชุดอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม เรื่ อง “เขาเรี ยกผมว่าปูกา้ มดาบ” เป็ นหนังสื อที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับชีวติ และการดํารงชีวติ ของปูกา้ มดาบ

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ป.ปลาตากลม
สมทรง กาญจนะ.
14 หน้า .
55.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อเรื่ อง ป.ปลาตากลม เป็ นหนังสื อสําหรับเด็กที่แต่งเป็ นคําลอน ใช้คาํ ง่าย ๆ เนิ้อหา
เกี่ยวกับปลาหลากหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผูค้ น ผูเ้ ขียนแนะนําปลาพื้นบ้าน ซึ่ งส่ วนใหญ่เราใช้เป็ น
อาหาร เช่นปลากราย ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลากระดี่ ฯลฯ โดยอธิบายให้ผอู้ ่านเข้าใจถึง
รู ปร่ าง ลักษณะและอุปนิสัยของปลาแต่ละชนิด ในตอนทา้ ยของเรื่ องผูแ้ ต่งได้เน้นให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่
ได้จากปลา พร้อมทั้งขอให้ช่วยกันอนุรักษ์พนั ธ์ปลาไว้ไม่ใหส้ ูญหาย

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

นกกระจาบสองฝูง
กระทรวงศึกษาธิการ
34 หน้า.
32 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

นกกระจาบสองฝูง เป็ นหนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ชุด
นิทานชาดกร้อยกรอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เนื้อหาประพันธ์ดว้ ยกลอนหกอันไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน เนื้อหาเกี่ยวกับอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าที่ได้บาํ เพ็ญบารมีอย่างแรงกล้าในแต่ละชาติ มีท้ งั หมด 550 เรื่ อง เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า พระเจ้าห้าร้อย
ชาติ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยการนํานิทานชาดกมาเล่าเปรี ยบเทียบให้เข้าใจธรรมะได้โดยง่าย
อาศัยบทบาทของตัวแสดง ในนิทาน เทวดา คน และสัตว์ต่าง ๆ เป็ นผูช้ ้ ีให้เข้าใจถึงสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิและไม่ควร
ปฏิบตั ิ ถือเป็ นการสอนคติธรรมและจริ ยธรรม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

พ่อค้าเร่
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า.
39 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

พ่อค้าเร่ เป็ นหนังสื ออ่านเพิม่ เติมภาษาไทย เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ชุด
นิทานชาดกร้อยกรอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เนื้อหาประพันธ์ดว้ ยกลอนหกอันไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน เนื้อหาเกี่ยวกับอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าที่ได้บาํ เพ็ญบารมีอย่างแรงกล้าในแต่ละชาติ มีท้ งั หมด 550 เรื่ อง เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า พระเจ้าห้าร้อย
ชาติ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยการนํานิทานชาดกมาเล่าเปรี ยบเทียบให้เข้าใจธรรมะได้โดยง่าย
อาศัยบทบาทของตัวแสดง ในนิทาน เทวดา คน และสัตว์ต่าง ๆ เป็ นผูช้ ้ ีให้เข้าใจถึงสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิและไม่ควร
ปฏิบตั ิ ถือเป็ นการสอนคติธรรมและจริ ยธรรม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

มหากบิลวานร
กระทรวงศึกษาธิการ
28 หน้า.
28 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

มหากบิลวานร เป็ นหนังสื ออ่านเพิม่ เติมภาษาไทย เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ชุด
นิทานชาดกร้อยกรอง จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เนื้อหาประพันธ์ดว้ ยกลอนหกอันไพเราะ มีคุณค่า และอ่านเพลิน เนื้อหาเกี่ยวกับอดีตชาติของ
พระพุทธเจ้าที่ได้บาํ เพ็ญบารมีอย่างแรงกล้าในแต่ละชาติ มีท้ งั หมด 550 เรื่ อง เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า พระเจ้าห้าร้อย
ชาติ หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยการนํานิทานชาดกมาเล่าเปรี ยบเทียบให้เข้าใจธรรมะได้โดยง่าย
อาศัยบทบาทของตัวแสดง ในนิทาน เทวดา คน และสัตว์ต่าง ๆ เป็ นผูช้ ้ ีให้เข้าใจถึงสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิและไม่ควร
ปฏิบตั ิ ถือเป็ นการสอนคติธรรมและจริ ยธรรม

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ลอมฟาง
วันทนา ขันธ์เครื อ.
16 หน้า .
30.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เนื้อเรื่ องกล่าวถึงครอบครัวของชดที่มีฐานะยากจน ทําให้ชดต้องขาดเรี ยนบ่อย เพราะไม่มีค่า
เล่าเรี ยน ซํ้าพ่อก็ชอบดื่มเหล้าเป็ นประจํา จนวันหนึ่งแม่ไม่สบายเพราะทะเลาะกับพ่อแล้วเกิดอุบตั ิเหตุถูกมีดพร้า
บาดที่ตน้ แขน ทําให้ชดต้องหยุดเรี ยนติดต่อกันหลายวันเพื่อดูแลแม่ ครู ปิยะและเพื่อน ๆ มาเยีย่ มแม่ของชด และ
ตั้งใจที่จะช่วยชดให้มีค่าเล่าเรี ยน แต่ไม่บอกให้ชดและพ่อของชดทราบโดยตรง ครู ปิยะชวนพ่อของชดและชดให้
ช่วยผูใ้ หญ่แม้นเกี่ยวข้าว ซึ่ งครู ปิยะและเพื่อน ๆ ทุกคนต่างก็ร่วมแรงร่ วมใจช่วยกันเกี่ยวข้าวและก่อลอมฟางเสร็ จ
ภายในหนึ่งวัน ผูใ้ หญ่แม้นได้มอบเงินให้ 3,000 บาทเป็ นรางวัล ซึ่ งครู ปิยะและเพื่อน ๆ
ได้มอบเงินทั้งหมด
ให้ชดเพื่อให้ชดใช้เป็ นค่าเล่าเรี ยน ชดกับพ่อตื้นตันใจเป็ นอย่างมาก พ่อจึงสัญญากับชดว่าต่อไปพ่อจะเลิกดื่ม
เหล้า และจะหาเงินส่ งให้ชดได้เรี ยนหนังสื ออย่างเต็มที่
หนังสื อภาพการ์ตนู ช่องสี่ สี ชุดสายใยแห่งมิตรภาพ เรื่ อง “ลอมฟาง” เป็ นหนังสื อเสริ มการ
เรี ยนรู้ เนื้อหาส่ งเสริ มจริ ยธรรมด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ลูกหมา
กระทรวงศึกษาธิการ
20 หน้า .
27 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว์ เรื่ องลูกหมา เดิมเป็ นนิทาน
เรื่ องหนึ่งในหนังสื อ เรื่ องลูกสัตว์ต่าง ๆ เนื้อเรื่ องกล่าวถึงลูกสุ นขั และสุ นขั ที่อยูบ่ า้ นเดียวกัน แต่ถูกเลี้ยงต่างกัน
และด้วยอายุที่ต่างกัน จึงไม่อาจเล่นสนุกด้วยกันได้ เนื้อเรื่ องให้ขอ้ คิดในการอยูร่ ่ วมกันของคนต่างวัยและสร้าง
เสริ มนิสัยรักการอ่าน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ลูกแมว
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า .
27 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื ออ่านเพิม่ เติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว์ เรื่ องลูกแมว เดิมเป็ นนิทาน
เรื่ องหนึ่งในหนังสื อ เรื่ องลูกสัตว์ต่าง ๆ เนื้อเรื่ องกล่าวถึงลูกแมวตัวหนึ่งที่น่ารักและซุกซนตามประสา กินอาหาร
ที่เด็กเจ้าของบ้านให้มากเกินไป ถึงกับไม่สบาย ทําให้แม่แมวต้องดูแลรักษาและสั่งสอน ให้คุณค่าในการดํารงชีวิต
ที่ผเู้ ยาว์ตอ้ งรู้วา่ ควรเชื่อฟังผูใ้ หญ่ และสร้างเสริ มนิสัยรักการอ่านไดเ้ ป็ นอย่างดี

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ลูกวัวสามตัว
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า .
27 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว์ เรื่ องลูกวัวสามตัว เดิมเป็ น
นิทานเรื่ องหนึ่งในหนังสื อ เรื่ องลูกสัตว์ต่าง ๆ เนื้อเรื่ องกล่าวถึงลูกวัวสามตัวที่มีสีกายแตกต่างกัน มีนิสัยบางอย่าง
คล้ายกันและบางอย่างแตกต่างกัน ซึ่ งเจ้าของต้องพยายามเลี้ยงอย่างเข้าใจ สะท้อนให้ผใู้ หญ่ตอ้ งเข้าใจความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กและเด็กต้องเข้าใจความรู้สึกห่วงใยของผูใ้ หญ่ที่มีต่อตน ผูกเป็ นเรื่ อง มีตวั ละครให้ความ
เพลิดเพลิน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้เป็ นอย่างดี

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

ลูกกบ
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า .
27 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว์ เรื่ องลูกกบ เดิมเป็ นนิทาน
เรื่ องหนึ่งในหนังสื อ เรื่ องลูกสัตว์ต่าง ๆ เนื้อเรื่ องกล่าวถึงวงจรชีวติ ของกบ ผูกเป็ นเรื่ อง มีตวั ละครให้น่าสนใจให้
ความเพลิดเพลิน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอีกทั้งยังส่ งเสริ มคุณธรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น และการ
รู้จกั เรี ยนรู ้ความเป็ นไปของตนเองได้เป็ นอย่างดี

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จําหน่าย

แมวและลูกกระรอก
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า .
27 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว์ เรื่ องแมวและลูกกระรอก เดิม
เป็ นนิทานเรื่ องหนึ่งในหนังสื อ เรื่ องลูกสัตว์ต่าง ๆ เนื้อเรื่ องกล่าวถึงแมวซึ่ งเลี้ยงลูกกระรอกด้วยความเข้าใจ
ผิดคิดว่าเป็ นลูกของตน จึงต้องลําบากในการฝึ กให้มีนิสัยอย่างแมว ในที่สุดไม่สาํ เร็ จจนต้องปล่อยไประสา
เป็ นเรื่ องสนุก อ่าน เพลิดเพลิน และส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านได้เป็ นอย่างดี

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จําหน่าย

แม่ไก่ด้ือ
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า .
27 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว์ เรื่ องแม่ไก่ด้ือ เดิมเป็ นนิทาน
เรื่ องหนึ่งในหนังสื อ เรื่ องลูกสัตว์ต่าง ๆ เนื้อเรื่ องกล่าวถึงแม่ไก่ซ่ ึ งมีนิสัยดื้อดึง ต้องการออกจากรั้วบ้านไป
ที่ถนน แม้เจ้าของจะพยายามดูแลและขัดขว้างก็ไม่สาํ เร็ จ ส่ งเสริ มผูเ้ ยาว์ให้รู้จกั เชื่อฟังผูใ้ หญ่ และไม่ปฏิบตั ิ
ตนด้วยความประมาท เนื้อเรื่ องอ่านเพลิดเพลินและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็ นอย่างดี

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จําหน่าย

นกพิราบ
กระทรวงศึกษาธิการ
24 หน้า .
27 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื ออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย ชุด อมตนิทาน ลูกสัตว์ เรื่ องนกพิราบเดิมเป็ นนิทาน
เรื่ องหนึ่งในหนังสื อ เรื่ องลูกสัตว์ต่าง ๆ เนื้อเรื่ องกล่าวถึง ความเพียรของนกพิราบที่สร้างรังจนสําเร็ จด้วย
การขอพึ่งพาต้นไม้นานาชนิด สะท้อนการดํารงชีวติ ในสังคมที่ผมู้ ีความพร้อมควรช่วยเหลือเกื้อกูลผูท้ ี่ยงั
พึ่งพาตนเองไม่ได้ และผูท้ ี่ได้รับอนุเคราะห์ตอ้ งรู้จกั กตัญญูต่อผูม้ ีพระคุณ ผูกเป็ นเรื่ อง มีตวั ละคร ให้ความ
เพลิดเพลินและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเป็ นอย่างดี

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

พ่อรักมู่ทู่
มาเนาะ ยูเด็น.
55 หน้า .
57.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

กล่าวถึง “มู่ทู่” สุ นขั พันธ์ค็อกเกอร์ สแปเนี ยล เพศผู้ กับผองเพื่อนที่มีความรัก ความผูกพัน
กับผูเ้ ลี้ยงเป็ นอย่างดี มู่ทู่ เป็ นสุ นขั ที่ฉลาด ชุกชน และมีความจงรักภักดีต่อผูเ้ ลี้ยงเสมอ ซึ่ งผูอ้ ่านจะได้สัมผัสถึง
ความซื่ อสัตย์ของมู่ท่ทู ี่มีต่อผูเ้ ป็ นเจ้าของ รวมถึงความห่วงหาอาทรระหว่างคน และสัตว์ที่มีให้ต่อกัน
พ่อรักมู่ทู่ เรี ยบเรี ยงเนื้อหาในรู ปแบบของบทร้อยกรองเพื่อให้คนได้เห็นคุณค่าของสัตว์ และ
ให้ความรัก ความเมตตาต่อสัตว์ เสมือนกับที่สัตว์มอบความจงรักภักดีต่อผูเ้ ลี้ยง

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ รถยนต์.
สิ รินทร์ ช่วงโชติ.
16 หน้า .
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาโดยย่อของรถยนต์ ซึ่ งมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็ นพาหนะในการเดินทาง และขนส่ งทางบกมีมาแต่โบราณโดยใช้สัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า ลา อูฐ ต่อมามีผู้
ประดิษฐ์วงล้อขึ้น จึงได้มีการใช้เกวียนเทียมด้วยแรงงสนสัตว์ ภายหลังจึงมีการคิดต้นและสร้างรถยนต์ชนิดต่าง ๆ
จนพัฒนามาเป็ นรถยนต์ในปัจจุบนั รถยนต์ที่นิยมใช้กนั มากที่สุดในปัจจุบนั คือรถที่ใช้น้ าํ มันเบนซิ นเป็ นเชื้อเพลิง
และใช้เครื่ องยนต์สันดาปภายในซึ่ งเป็ นเครื่ องยนต์ที่มีการเผาไหม้ภายใน เครื่ องยนต์ชนิดนี้มีขนาดกะทัดรัด แต่มี
กําลังสูง ทําให้สามารถออกแบบตัวรถได้งดงามน่าใช้หลายรู ปแบบ ส่ วนรถบรรทุกหรื อรถโดยสารขนาดใหญ่
เครื่ องยนต์ดีเซลและใช้น้ าํ มันดีเซลซึ่ งมีราคาถูกกว่านํ้ามันเบนซิ นเป็ นเชื้อเพลิง
หนังสื อสู่โลกวิทยาศาสตร์ “รถยนต์” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระและความ
บันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
เขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ ดาวเทียม
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า.
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม ซึ่ งเป็ นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่ งขึ้นไปโคจรรอบ
โลกโดยใช้จรวด เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายในดาวเทียมมีเครื่ องมือและเครื่ องวัดทางวิทยาศาสตร์หลายชนิด
สําหรับตรวจและวัดสิ่ งที่ตอ้ งการรู้แล้วส่ งข้อมูลกลับมายังโลก นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงดาวเทียมดวงแรกของโลก
และดาวเทียมในปัจจุบนั นี้วา่ มีกี่ชนิด มีหน้าที่อะไรบ้างในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มนุษย์
หนังสื อสู่ โลกวิทยาศาสตร์ “ดาวเทียม” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระและ
ความบันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ เลเซอร์
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู้แก่เด็กในเรื่ องเลเซอร์ โดยกล่าวถึงประวัติความเป็ นมาโดยย่อลักษณะ
และคุณสมบัติของเลเซอร์ที่มีความแตกต่างจากแสงทัว่ ไป รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์ในงานประเภทต่างๆ
เช่นด้านอุตสาหกรรม, การแพทย์ ,การสื่ อสารคมนาคม,ด้านวิศวกรรม,อุปกรณ์ไฟฟ้ าและงานในด้านการบันเทิง
หนังสื อสู่โลกวิทยาศาสตร์ “เลเซอร์” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระและความ
บันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้ าน่ารู้
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาโดยย่อของไฟฟ้ า วิธีการผลิต หลักการ
ทํางาน และประโยชน์ที่ได้จากไฟฟ้ า
หนังสื อสู่โลกวิทยาศาสตร์ “ไฟฟ้ าน่ารู้” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระและ
ความบันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

นกเงือกไทย
ณรงค์ จิระวัฒน์
41 หน้า
90.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

นกและสัตว์ป่าทั้งหลายมีส่วนช่วยจรรโลงสังคมมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง หากปราศจากนก
และสัตว์อื่นแล้ว โลกก็คงจะหมดสี สันลงทันที หนังสื อเรื่ องนกเงือกไทยนี้ จึงได้นาํ เสนอเรื่ องราวและวิถีชีวิตอัน
น่าอัศจรรย์ของนกเงือกไทย นกอีกจําพวกหนึ่ ง ซึ่ งมีความสําคัญต่อระบบนิ เวศ นกเงือกเป็ นนกขนาดใหญ่และมี
ลักษณะเด่น คื อ มี ปากใหญ่ยาวและมี โหนก เหนื อปาก อยู่ร่วมกันเป็ นสังคม มี ความซื่ อสัตย์ต่อคู่ชีวิต มี ความ
ผูกพันกันภายในครอบครัว และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เป็ นแบบอย่างที่ดียงิ่ สําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์
ในปั จจุ บนั นกเงื อกไทยมี จาํ นวนลดลง จนอยู่ในภาวะที่ น่าเป็ นห่ วง เนื่ องจากป่ าซึ่ งเป็ นแหล่งอาศัยของนกถูก
มนุษย์บุกรุ กทําลาย หนังสื อเล่มนี้นอกจากจะมีวตั ถุประสงคเ์ พื่อให้รู้จกั นกเงือกไทยแล้ว ยังเพื่อกระตุน้ ให้คนไทย
ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อร่ วมใจกันอนุรักษ์และบํารุ งสิ่ งเหล่านี้ไว้ให้คงอยูต่ ลอดไป

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ เรื อกลไฟ
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า
60.00 บาท
โรงพิมพค์ ุรุ สภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เป็ นหนังสื อที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของพาหนะที่ใช้การเดินทางและขนส่ ง
ทางนํ้ามีต้ งั แต่ แพ เรื อขุด เรื อใบ เรื อกลไฟ และเรื อเดินสมุทร
หนังสื อสู่ โลกวิทยาศาสตร์ “เรื อกลไฟ” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระและ
ความบันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ ไม้ขีดไฟอันแรก
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

มนุษย์รู้จกั ใช้ไฟฟ้ ามาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ์มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์ปักกิ่งซึ่ งอาศัยอยูใ่ นถํ้า
นานกว่าสามแสนปี มาแล้วรู้จกั ก่อไฟไว้ใช้ในวิธีการต่าง ๆ เช่น ไม้สีไฟ,ใช้หินเหล็กไฟมาตีกนั ,ตะบันไฟเป็ นต้น
หนังสื อสู่โลกวิทยาศาสตร์ “ไม้ขีดไฟอันแรก” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระ
และความบันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ ดินปื น
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

ดินปื นเป็ นวัตถุระเบิดอย่างหนึ่งที่ทาํ มาจากดินประสิ วผสมกับถ่านไม้แล้ว
บดละเอียด เมื่อจุดไฟหรื อทําให้ร้อนสารสองชนิ ดจะทําปฏิกิริยากันให้พลังงานความร้อนออกมา และกล่าวถึง
ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของดินปื น
หนังสื อสู่โลกวิทยาศาสตร์ “ดินปื น” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระ
และความบันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ที่เราใช้
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

ในสมัยโบราณ เราใช้คนขี่มา้ นําข่าวสารไปส่ งยังผูท้ ี่เราต้องการติดต่อ ซึ่ งอยูห่ ่างไกล การ
สื่ อสารวิธีน้ ีมีชื่อว่าม้าเร็ ว และมีวิวฒั นาการมาเป็ นการใช้นกพิราบ และโทรศัพท์ นอกจากนี้ยงั กล่าวถึงการคิดค้น
โทรศัพท์เครื่ องแรกว่าได้มีการคิดค้นประดิษฐ์โดยผูใ้ ดและในประเทศไทยได้มีการนําโทรศัพท์เข้ามาใช้ในปี ใด
หนังสื อสู่โลกวิทยาศาสตร์ “โทรศัพท์ที่เราใช้” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระ
และความบันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ เข็มทิศนําทาง
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

เข็มทิศคือเครื่ องมือที่ใช้บอกทิศทาง ซึ่ งมีส่วนประกอบด้วยแท่งแม่เหล็กเล็ก ๆ หนึ่งแท่งรู ป
เหมือนเข็ม หมุนรอบตัวบนแกนแหลมเข็มทิศ ชี้ทิศเหนือและทิศใต้กเ็ พราะโลกมีอาํ นาจแม่เหล็กอยูใ่ นตัวเสมือน
แม่เหล็กอยูภ่ ายใน นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงประโยชน์และวิธีการใช้ของเข็มทิศ
หนังสื อสู่ โลกวิทยาศาสตร์ “เข็มทิศนําทาง” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระและ
ความบันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

บรรณนิทศั น์หนังสื อ

ชื่อเรื่ อง
ผูเ้ ขียนเรื่ อง
จํานวน
ราคา
พิมพ์ที่
สถานที่จาํ หน่าย

สู่ โลกวิทยาศาสตร์ เครื่ องบิน
สิ รินทร์ ช่วงโชติ
16 หน้า
60.00 บาท
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2249 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง กรุ งเทพ ฯ 10310
ร้านศึกษาภัณฑ์ทุกสาขา

หนังสื อเล่มนี้กล่าวถึงประวัติและวิวฒั นาการของการเดินทางโดยพาหนะทางอากาศ เช่น ว่าว
บัลลูน เครื่ องร่ อน เครื่ องบินและเฮลิคอปเตอร์
หนังสื อสู่โลกวิทยาศาสตร์ “เครื่ องบิน” เป็ นหนังสื อเสริ มการเรี ยนรู้ เนื้อเรื่ องให้สาระและ
ความบันเทิงแก่เด็ก โดยสามารถทําให้เด็กมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เบื้องต้นได้อย่างเพลิดเพลิน

