
ท่ี รหัสสินค้า รายการ ผู้แต่ง ราคาขาย รวมเงิน

(เล่มละ)

1 2003100222134 จอมป่วนแหง่แนวปะการัง กฤษณา โลส่วุรรรณ 80.00         

2 2003100222356 รังนกกระจาบ เอกรัฐ ทุง่อว่บ 80.00         

3 2003100222233 ละเลงขนมเบือ้งด้วยปาก ยพุร แสงทกัษิณ 80.00         

4 2003100222226 เศรษฐีกบัชายหนุม่ สพุตัรา ป่ินทอง 80.00         

5 2003100222196 เร่ืองของแตงโม อภิรมย์ ปีเตอร์ซนั 80.00         

6 2003100221083 บ้านฉันดีทีส่ดุ สมุนรัตน์ สปุรียธิติกลุ 60.00         

7 2003100221427 เสือเฒา่กบัลกูววั ฉววีรรณ อาชวนิยตุ 60.00         
8 2003100221816 ปเูป้เด็กเกเร อภิรมย์ ปีเตอร์ซนั 65.00         

9 2003100220819 มาลยัคล้องมือ วชิา พรหมจนัทร์ 40.00         

10 2003100220925 ของเลน่บินได้ กอบชยั สขุสวสัดิ์ 60.00         

11 2003100217717 เกมทายค าท าให้รักภาษา เลม่ 1 จงจิต มินมานนรเทพ 90.00         

12 2003100217703 เกมทายค าท าให้รักภาษา เลม่ 2 จงจิต มินมานนรเทพ 95.00         

13 2003100220901 วนัเกิดของเจ้าป่า พชัรมณี เลิศศิลปะชยั 60.00         

14 2003100221397 นายขนมต้ม ละเมียด 100.00       

15 2003100220895 ลกูแมวกบัหงส์ขาว พชัรมณี เลิศศิลปะชยั 60.00         

รายการหนังสือทีผ่า่นการคัดเลือกเข้างบประมาณ
ของส านักงานเขตการศึกษากรุงเทพมหานครประจ าปี 2555-56
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16 2003100220956 ชิงช้าของปอ พชัรมณี เลิศศิลปะชยั 35.00         

17 2003100220994 หลวงตาของวรีะ อภิวรรณ วรีะสมิทธ์ 35.00         

18 2003100220888 กระตา่ยแสนซน กฤษณา โลส่วุรรณ์ 60.00         

19 2003100219721 นิทานพยญัชนะ เลม่ 1 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00         

20 2003100219738 นิทานพยญัชนะ เลม่ 2 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00         

21 2003100219745 นิทานพยญัชนะ เลม่ 3 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00         

22 2003100219752 นิทานพยญัชนะ เลม่ 4 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00         

23 2003100219769 นิทานพยญัชนะ เลม่ 5 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00         

24 2003100219776 นิทานพยญัชนะ เลม่ 6 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00         

25 2003100219783 นิทานพยญัชนะ เลม่ 7 ปรีดา ปัญญาจนัทร์ 38.00         

26 2003100222257 ชดุนิทานร้อยบรรทดั   เลม่ 1  บ้านทีน่่าอยู ่ตอนที ่1 สพฐ. 18.00         

27 2003100222240 ชดุนิทานร้อยบรรทดั   เลม่ 2  บ้านทีน่่าอยู ่ตอนที ่2 สพฐ. 24.00         

28 2003100222264 ชดุนิทานร้อยบรรทดั   เลม่ 3 ครูทีรั่กเด็ก สพฐ. 21.00         

29 2003100222271 ชดุนิทานร้อยบรรทดั   เลม่ 4  ประเทศเล็กทีส่มบรูณ์ สพฐ. 24.00         

30 2003100222288 ชดุนิทานร้อยบรรทดั   เลม่ 5  ตระกลูไทยทีค่งไทย สพฐ. 24.00         

31 2003100222295 ชดุนิทานร้อยบรรทดั   เลม่ 6  ประชาธิปไตยทีถ่าวร สพฐ. 24.00         

32 2003100221403 ดอกสร้อยสภุาษิต สพฐ. 40.00         

33 2003100219936 มือของฉัน (ฉบบัปรับปรุง) สพฐ. 37.00         

34 2003400021727 รวมนิทานชนะการประกวด (43 เลม่) ร่วมค้า  1,500.00    

1.เจ้ากบปากกว้าง มานพ ถนอมศรี

2.แม่ช้างใจอารี มานพ ถนอมศรี

3.เมล็ดข้าวสีทอง สิรินทร์ ชว่งโชติ

4.ดอกทานตะวนักบัถงุทอง สิรินทร์ ชว่งโชติ

5.ดอกบวัไม่ยอมบาน สิรินทร์ ชว่งโชติ

6.เราสร้างโลก สิริลกัษณ์ ตรงกมลธรรม

7.แมวน้อยตกปลา มาลา ค าจนัทร์

8.กระรอกเก่งกระตา่ยดี อ านาจ เย็นสบาย

9.ฉันคือสายฝน อ านาจ เย็นสบาย

10.หมูบ้่านไม่เป็นไร อ านาจ เย็นสบาย

11.บทเรียนของฝงูสตัว์ อ านาจ เย็นสบาย

12.ผีเสือ้กบัผึง้น้อย อ านาจ เย็นสบาย

13.ลิงน้อยอวดเก่ง อ านาจ เย็นสบาย

14.ลกูโป่งสวรรค์ อ านาจ เย็นสบาย

15.จ้าวป่า อ านาจ เย็นสบาย

16.เพ่ือนแท้ อ านาจ เย็นสบาย

17.นกนางแอน่ อ านาจ เย็นสบาย
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18.กวา่งสามเขา และกวา่งห้าเขา พิสทุธ์ิ เอกอ านวย

19.เกิดมาพึง่กนั ทิพย์รัตน์ ปานซี

20.ลกูหงส์กตญัํู พรจนัทร์ จนัทวมิล

21.รองเท้า...แดง นภดล จนัทร์เพ็ญ

22.ฟ้าจา๋อยา่ร้องให้ ส.พุม่สวุรรณ

23.ปลาคล้ายงู ส.พุม่สวุรรณ

24.ดอกไม้ของขวญั เกริก ยุ้นพนัธ์

25.ชาวนาของไทย เกริก ยุ้นพนัธ์

26.ชว่ยหนดู้วย เกริก ยุ้นพนัธ์

27.ความโลภของแม่เสือ เกริก ยุ้นพนัธ์

28.หนนูากบัยกัษ์ใหญ่ อรัญญา วรชาติอดุมพงษ์

29.หมีน้อยกลบัใจ มริยา เจียมรัตนะ

30.หมีน้อยเข้าเมือง ดวงดาว ทิฆมัพร

31.ส านึกของปลาทอง วรุิณ ตัง้เจริญ

32.สตัว์ประหลาดกบัแม่ วภิา ตณัฑลุพงษ์

33.บ้านของสีนวล สินจิรา สินธุเสน

34.ผีเสือ้กบัหนอนแก้ว จีรนชุ เอกอ านวย

35.รวมนิทานภาพ 4 เร่ือง 4 รส เตรียม ชาชมุพร

36.รถไม้...ของขวญั อิทธิพล วาทะวฒันะ

37.กีฬาโอลิมปิกสตัว์ พลบัพลงึ มลูศิลป์

38.ค้างคาวกิตติไทย ภ ูตะนาวศรี

39.ฉันคือต้นไม้ ไมตรี ลิมปิชาติ

40.ดอกไม้เอย ท าน ุอนัประเสริญ

41.ต้นไม้ จารุพงษ์ จนัทรเพชร

42.นกแต้วแร้วท้องด า วาว เจ้าพระยา

43.นกกระยางขาว ศิรินทิพย์ กรรณิกา

35 2003400021840 ฉันรักเมืองไทย (4 เลม่) ร่วมค้า  1,750.00    

1.ฉันรักเมืองไทย ภาคกลาง

2.ฉันรักเมืองไทย ภาคเหนือ

3.ฉันรักเมืองไทย ภาคใต้

4.ฉันรักเมืองไทย ภาคอีสาน

ยอดรวม

ส่วนลด

คงเหลือ
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