
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี

21st BBL
คุณธรรม อาเซียนเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต Executive Functions

"ไมพลาด

ทุกความเคลื่อนไหว

จากอักษร"
Facebook ติดต่อฝ่ายขาย

ในพื้นที่

9400009าคนิสสหัร

หนังสืองบเรียนฟรี 200 บาท
หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ

ชุด เด็กเล็กรู้คิด

หน้า 4 หน้า 5

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ
ชุด สนุกเล่นเก่งคิด2-3ปี 3-4ปี

ชุด กระดานเสริมทักษะชุด บล็อกสร้างสรรค์ ชุด ดนตรีหรรษา

หน้า 10-11 หน้า 10-11 หน้า 10-11

1,700 บาท

สื่อสำหรับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ใบสั่งซื้อ

ปี 2564
ศพด./เนอร์สเซอรี่

สั่งซื้อไดที่ รานคาหนังสือเรียนในจังหวัด หรือ ติดตอเจาหนาที่บริหารการตลาด

ชุด เตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดและสติปัญญา

หน้า 14-15

ชุด Play N grow

หน้า 12-13

หนังสือเสริมประสบการณง์บเรียนฟรี 200 บาท

แผนฯ ครบ 6 กิจกรรม 50 สัปดาห์
+ แบบประเมินพัฒนาการ

ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

ฟรี เพลงประกอบการสอน

สื่องบฯ อุดหนุนศพด. 1,700 บาท
สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

+ แบบประเมินพัฒนาการ
ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

เพลงประกอบการสอนเพลงประกอบการสอนเพลงประกอบการสอนเพลงประกอบการสอนเพลงประกอบการสอนเพลงประกอบการสอนเพลงประกอบการสอนเพลงประกอบการสอน



ชุด สนุกเล่น เก่งคิด

หนังสือ     งบเรียนฟรี 200 บาท

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สอดคลองกับหลักการจัดประสบการณ

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สงเสริมนิสัยรักการอาน สงเสริมกระบวนการคิด คุณธรรมจริยธรรม รักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ

เลือก        ผูนําดานสื่อการศึกษา
มั่นใจ ใชง่าย ตรงตามหลักสูตร ถูกกฏกระทรวงฯ

ตามแนวทางการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาหนังสือเรียนคนละ 200 บาท/ป

ชุด เด็กเล็กรูคิด

หนา 5

หนา 4

ใชง่าย ตรงตามหลักสูตร ถูกกฏกระทรวงฯ

*หนวยตรงกับแผน อปท.  *แผนฯ ครบ 50 สัปดาห์  *มีแบบประเมิน
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ชุดสื่อสําเร็จรูป เพื่อการจัดประสบการณในหองเรียนปฐมวัย

สําหรับเงินอุดหนุนสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนคนละ 1,700 บาท/ป

ชุดพัฒนาทักษะทางอารมณ์ หนา 13

ชุด ดนตรีหรรษา หนา 10-11

ชุดบล็อกสรางสรรค์ หนา 10-11    ชุด Play N Grow หนา 12-13

ชุดกระดานเสริมทักษะ หนา 10-11     ชุดสนุกคิด ภาษา สรางสรรค์ หนา 20

ชุดHappy Hearts หนา 18     ชุดPhonics Focus หนา 19 ชุดสื่อสัมพันธ์ครอบครัว หนา 13

ชุดพัฒนาทักษะการคิด หนา 13

ทักษะการคิด อารมณ จิตใจ และสังคม

สานสัมพันธ บาน-โรงเรียนภาษาและการสื่อสาร

ชุดสื่อ   สําหรับงบ1,700 บาท

                                                + แผนการจัดกิจกรรม ใชงาย 

                                                + แบบประเมินตามอายุ

ครบกระบวนการเรียนรูตามการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

*สะดวกสําหรับครู

      สื่อ + กิจกรรมเสริมพัฒนาการ คุณภาพ
       เรียนรูผานการเลน ฝก ซํ้า ยํ้า ทวน สรางทักษะ
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สําหรับครู

ทักษะที่เด็กได้รับ

ครบ
• 4 สาระฯ

• 50 หน่วยการเรียนรู
• พัฒนาการทั้ง 4 ดาน
• 6 กิจกรรมหลักต่อวัน แบบประเมินพัฒนาการทายหน่วย 

ครอบคลุม 4 ดานอย่างต่อเนื่อง
เพลงประกอบการสอนมากถึง 20 เพลง 
สามารถ Scan QR Code ไดทันที

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
ครบ 6 กิจกรรมหลักต่อวันอย่างละเอียด
ท่ีครูสามารถปรับแกไขไดเอง*ตามเงื่อนไขบริษัท

ฟรี

แสดงขอบข่ายเนื้อหา

บูรณาการสาระวÔชา
และ·ักÉะ

การเรียนรู้ต่างæ

ใช้กล้ามเนื้อเล็กระบายสี 
ลากเส้นตามลÓ ดับ

สร้างสรรค์จินตนาการ
¼่านการฟัง + เล่น

เพลงประกอบการสอน 

นักสíารวจน้อย�เทคนคิการสอนเพิ่มเติม
แปลกใหม่ต่อยอดการใช้ในห้องเรียน

วิเคราะห์ประสบการณ์สำ�คัÞ�
ที่เด็กได้รับตรงตาม
หลักสูตรป°มวัย’60

วิเคราะห์กิจกรรมสอดคล้อง�
คุณลักษณะที่พÖงประสงค์�
ตามหลักสูตรป°มวัย ‘60

หน่วยการเรียน 
สอดคล้องกับแผนÏ

เด็กเล็กรูคิด

• ฝึกทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำาเร็จ Executive Functions (EF)
• ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้สอดคล้องการทำางานของสมอง (brain-based learning)
• เรยีนรู้ด้วยการลงมอืปฏบิตัิ (Active Learning) ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้สำารวจ เล่น และฝึกคดิแก้ปญหา

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด เด็กเล็กรู้คิด 0030010 200

2 เด็กเล็กรู้คิด ตัวเรา 0030006 58

3 เด็กเล็กรู้คิด บุคคล สถานที่ 0030007 58

4 เด็กเล็กรู้คิด ธรรมชาติรอบตัว 0030008 58

5 เด็กเล็กรู้คิด สิ่งต่างๆรอบตัว 0030009 58

ตัวอย่างแผนและเนื้อหา

หนังสือ เสริมประสบการณ์  4 สาระ
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ต้นäม้แสนสนุก
ตั้งใจฟ˜งข้อความจากคุณครู 

แล้วเลือกระบายสีเก้าอี้ที่ถูกต้อง

Tree
ต้นไม้

แย่แล้ว เด็ก ๆ  เพื่อนของเราปีนต้นไม้
แล้วลงมาไม่ได้ พวกเราช่วยกันเลือกเก้าอี้
ที่มีความสูงพอเหมาะ เพื่อให้เขาลงต้นไม้

ได้อย่างปลอดภัย

23

*ตามเงื่อนไขบริษัท

สนุกเล่น เก่งคิด

ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
 ลากเส้น วาดภาพ 
ระบายสี  และ
กิจกรรมอีกหลาย
รูปแบบ

การประเมิน : มีแบบประเมินผลงานพร้อมวิเคราะห์ มฐ ตามหลักสูตรปฐมวัย 60 ท้ายเล่ม และแบบประเมินติดตามพัฒนาการท้ายหน่วย

เสริมคำ�ศัพท์�
ภาษาอังกฤษที่สอดคล้อง

กับเนื้อหากิจกรรม

บูรณาการ 
ทักษะ�คณิตศาสตร์�
เช่น�การนับจำ�นวน 

และตัวเลข

หน่วยการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแผน�

การจัดประสบการณ์

นักสำ�รวจน้อย��จุดประกายทักษะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมนำ�เข้าสู่บทเรียนกระตุ้นความสนใจ�ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ�

สาระน่ารู้ 
เนื้อหา/เกร็ดความรู้

ที่สอดคล้อง
 กับหน่วยการเรียนรู้

ทักษะที่เด็กได้รับ

คุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง อาเซียน ทักษะชีวิตExecutive Functions

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด สนุกเล่น เก่งคิด 9030015 200

แผนการจัดปร
ะสบการณ์� 

50�สัปดาห์�ใน
รูปแบบ�CD� 

สามารถปรับใ
ช้ได้ทันที

การฟังและการเล่น 
สร้างสรรค์จินตนาการ 
จากการฟังเร ื่องราวสั้นๆ
และคำ�คล้องจอง

ตัวอย่างแผนและเนื้อหา

หนังสือ เสริมประสบการณ์  4 สาระ     หนังสือ เสริมประสบการณ์  4 สาระ งบหนังสือเรียน
 200 บาท
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• สอดคล้องกบัหลกัการทำางานของสมองหรอื BBL (Brain-Based Learning)
• พฒันากระบวนการคดิสร้างสรรค์และจินตนาการ

• เรยีนรูผ่้านการลงมือปฏบิตัิ (Active Learning)
• มเีทคนคิการสร้างบรรยากาศทีเ่หมาะสมต่อการเรยีนรู้

กิจกรรมศิลปะ เล่ม 1  ตัวเรา-บุคคลและสถานที่ กิจกรรมศิลปะ เล่ม 2  ธรรมชาติรอบตัว-สิ่งต่างๆ รอบตัว

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด เสริมประสบการณและศิลปะสรางสรรค กิจกรรมศิลปะ 2 เล่มและสีเทียนจัมโบ้ 12 สี  9035004 132

2 กิจกรรมศิลปะ เล่ม 1  ตัวเรา-บุคคลและสถานที่ 9135001 58

3 กิจกรรมศิลปะ เล่ม 2  ธรรมชาติรอบตัว-สิ่งต่างๆ รอบตัว 9135002 58

ชุด เด็กเล็กรูคิด

ศิลปะสรางสรรค scan

รายละเอียดสื่อ
ชุด เสริมประสบการณและศิลปะสรางสรรค
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• ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹¾ÂÑÞª¹Ðä·ÂÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ
• à¹Œ¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§
• à¾ÔèÁ¤íÒÈÑ¾·�ãËÁ‹·Õè ã¡ÅŒµÑÇà´ç¡

• ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃà¢ÕÂ¹µÑÇÍÑ¡ÉÃÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ
• ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¨´¨íÒµÑÇÍÑ¡ÉÃ A-Z ¼‹Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐà¡Á
• à¾ÔèÁ¤íÒÈÑ¾·�ãËÁ‹·Õè ã¡ÅŒµÑÇà´ç¡

• »Ù¾×é¹°Ò¹´ŒÒ¹¨íÒ¹Ç¹ µÑÇàÅ¢ ¡ÒÃÇÑ´ ÁÔµÔÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
  áººÃÙ»áÅÐ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸� àÃ¢Ò¤³Ôµ àÇÅÒ
• à¹Œ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ½ƒ¡·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´àªÔ§¤³ÔµÈÒÊµÃ�ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ
• ÊÃŒÒ§à̈ µ¤µÔ·Õè´Õµ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹¤³ÔµÈÒÊµÃ�

• ·º·Ç¹àÊŒ¹¾×é¹°Ò¹ÊÙ‹¡ÒÃÅÒ¡àÊŒ¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ
• ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¹Ø¡ä´Œ¤ÇÒÁÃÙŒ àÊÃÔÁ»˜ÞÞÒáÅÐ¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁ×Í
• àª×èÍÁâÂ§ÊÙ‹¡ÒÃà¢ÕÂ¹µÑÇÍÑ¡ÉÃáÅÐµÑÇàÅ¢

ชุด เด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล ปูพื้นฐานแบบเขมขน 
ผูแต่ง : ศูนยพัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ฝึกกล้ามเนื้อมือ ขีดเขียนให้มั่นคง 0031021 48

2 ฝึกอ่าน-คัด-เขียน ภาษาไทย 0031022 48

3 ฝึกอ่าน-คัด-เขียน ภาษาอังกฤษ 0032002 48

4 ฝึกทักษะการคิด คณิตศาสตร์ 0036027 48

¾Ñ²¹Ò¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁ×Í áÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁà¢ÕÂ¹
¾ÂÑÞª¹Ðä·ÂµÒÁÁÒµÃ°Ò¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§µÑÇÍÑ¡ÉÃä·Â 

(ËÑÇ¡ÅÁ µÑÇÁ¹)

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒà´ç¡ÃÙŒ¨Ñ¡¨íÒ¹Ç¹áÅÐµÑÇàÅ¢ÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ 
¨¹ÊÒÁÒÃ¶¤Ñ´ à¢ÕÂ¹µÑÇàÅ¢ä´ŒàÍ§

¾Ñ²¹Ò¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁ×Í ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Â áÅÐ
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒµÑÇÍÑ¡ÉÃ A-Z

ชุด กิจกรรมเตรียมความพรอม พัฒนาการ 4 ดาน
ผูแต่ง : ศูนยพัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ฝึกลีลามือ 0030001 48

2 อ่าน คัด ก-ฮ 0031020 48

3 อ่าน คัด A-Z 0032001 48

4 สนุกกับตัวเลข 1-10 0036026 48

กิจกรรมเตรียมความพรอม พัฒนาการ 4 ดาน

เด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล ปูพื้นฐานแบบเขมขน

ÊÍ¹ãËŒÃÙŒ¨Ñ¡àÊŒ¹¾×é¹°Ò¹ 13 àÊŒ¹ 
·Õè¨ÐµŒÍ§¹íÒä»ãªŒ ¤Ñ´ à¢ÕÂ¹ ÇÒ´ÀÒ¾
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ตัวอย่างกิจกรรม
ใครกันนะใช้สิ่งต่างๆ อย่างสิ้นเปลือง

ฝึกทักษะการสังเกต และมือ-ตามสัมพันธ์ 
จากการติดสติกเกอร์ให้ตรงจุดสิ่งสกปรก       
ตรงตามสภาพที่พึงประสงค์
 ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี

ËÅÑ§·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁªÇ¹ãËŒà´ç¡»®ÔºÑµÔ¨ÃÔ§
àÁ×èÍà´ç¡·íÒä´ŒàÊÃÔÁáÃ§ºÇ¡´ŒÇÂ
ÊµÔ¡à¡ÍÃ�ÃÒ§ÇÑÅ

ฝึกสายตา การสังเกต ทักษะการคิด
การจำาแนกปลูกฝงพื้นฐานการดำาเนินตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตรงตามสภาพที่พึงประสงค์
 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เข้าใจตัวเอง 9130045 80

2 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : อยู่ร่วมกับผู้อื่น 9130046 80

3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย : เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว 9130047 80

ฝึกทักษะการคิด การจำาแนกสิ่งที่ดีและไม่ดี 
ส่งเสริมจริยธรรม วินัย และมารยาทพื้นฐาน
ตรงตามสภาพที่พึงประสงค์
 รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว
 ปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ตัวอย่างกิจกรรม
เด็กดีมีวินัยรู้ไหมว่า การทำาแบบนี้

ดี หรือ       ไม่ดี!

ตัวอย่างกิจกรรม
มาติดสติกเกอร์ให้ฟนขาวสะอาดใสกันเถอะ!

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย

สื่อสงเสริมทักษะชีวิต วินัย และความพอเพียง

scan

รายละเอียดสื่อ
ชุด ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
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* สานสมัพนัธบาน-ศนูยพฒันาเดก็เลก็ คร-ูผูปกครองพัฒนาเด็กร่วมกนั
* เนือ้หาตาม 4 สาระทีเ่ดก็เรยีนรู ้จากห้องเรยีนสูก่ารปฏบัิติร่วมกับครอบครวั

* แฟมสะสมผลงาน การประเมนิเพือ่แสดงพฒันาการในการเข้าสูก่ารเรยีนระดบัทีส่งูขึน้ต่อไป

1. สมุดการบ้าน
สานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ด้วยกิจกรรม

สุดสัปดาห์ให้เด็กๆ ได้ทำากับผู้ปกครอง

2. แฟ‡มสะสม¼ลงาน
รวบรวมผลงานเพื่อแสดงพัฒนาการของเด็กและ

การสื่อสารระหว่างบ้านกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ด้านหลังใบงานมีวิธีทำากิจกรรม

และความเห็นของครู-ผู้ปกครอง

รวมถึงการประเมินตนเองของเด็ก

ตารางประเมินพัฒนาการ

ตามหลักสูตรปฐมวัย ‘60

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว 9020002 250

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 สมุดรายงานประจำาตัวเด็กปฐมวัย อายุตำ่ากว่า 3 ป (ศพด. 01/ต) 9120010 40

2 บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย  อายุตำ่ากว่า 3 ป (ศพด. 02/ต) 9120015 82

3 สมุดรายงานประจำาตัวเด็กปฐมวัย อายุ 3 ป (ศพด. 01/1) 9120011 40

4 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย  อายุ 3 ป (ศพด. 02/1) 9120016 82

5 สมุดรายงานประจำาตัวเด็กปฐมวัย อายุ 4 ป (ศพด. 01/2) 9120012 40

6 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 4 ป (ศพด. 02/2) 9120017 82

7 สมุดรายงานประจำาตัวเด็กปฐมวัย อายุ 5 ป (ศพด. 01/3) 9120013 40

8 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย อายุ 5 ป (ศพด. 02/3) 9120018 82

9 สมุดรายงานประจำาตัวนักเรียน (อ. 01) 9120014 40

10 สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน  (อ. 02) 9120019 82

  เนือ้หาตรงตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560

และแนวทางการจดัทำาหลกัสตูรของ ศพด ในสงักดั อปท

ตัวอย่างกิจกรรม
ชุด สื่อสัมพันธครอบครัว

ตัวอย่างเนื้อหา
ภายในเล่ม

สื่อสัมพันธครอบครัว

สมุดรายงานประจําตัว
บัญชีเรียกชื่อและบันทึกพัฒนาการ

สานสัมพันธ์ระหวางบาน-โรงเรียน และการประเมิน

รายละเอียดสื่อ
ชุด ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
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• พัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือและตา
• สงเสริมจินตนาการ ความคิดสรางสรรค
• พัฒนาทักษะคณิตศาสตร มิติสัมพันธ การจัดการพื้นที่
• ปูพื้นฐานการคิดแบบ STEM และทักษะกระบวนการคิดเชิงคํานวณ

• เริ่มตนเรียนรูการอานเขียน ภาษาไทย - อังกฤษ และการคิดคํานวณ
• เหมาะสําหรับการจัดกิจกรรมทั้งชวงเสริมประสบการณ และเกมการศึกษา
• เหมาะสําหรับมุมภาษา ฝกประสมคําและเลนสัญลักษณ
  คณิตศาสตรตาง ๆ ตามความสนใจ

• อุปกรณสําหรับจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF
• อุปกรณประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
• ของเลนสําหรับมุมดนตรี สําหรับชวงเวลาการเลนเสรี

สื่อสงเสริมทักษะการคิด เรียนรูผานการเลน

ภายในชุดประกอบดวย บล็อกไมสีธรรมชาติ 16 รูปทรง จํานวน 114 ชิ้น
และบัตรโจทยจํานวน 20 ใบ

ภายในชุดประกอบดวย
- กระดานไม - แผนไมพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไทย - แผนไมตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- แผนไมตัวเลขและสัญลักษณคณิตศาสตร และบัตรโจทยจํานวน 20 ใบ (40 โจทย)

ภายในชุดประกอบดวย
Xylophone l ระนาดเล็ก Castanets l กรับสเปน Tambourine l แทมบูรีน
Maracas l ลูกแซก           Jingle Stick l แทมบูรีนแบบแทง Bell Stick l ไมกระดิ่ง
Tone Block l เกราะไม บัตรโจทย จํานวน 10 ใบ
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หนังสือฝกทักษะเตรียมความพรอม

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด บล็อกไม้สร้างสรรค์ 9090002 2,380

2 ชุด กระดานไม้เสริมทักษะ 9090003 1,780

3 ชุด ดนตรีหรรษา 9090004 2,580

4 หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อม บล็อกสร้างสรรค์ 9130063 62

5 หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อม ปูพื้นฐานไทย - อังกฤษ - คณิตศาสตร์ 9130064 62

ภายในชุดประกอบดวย
- กระดานไม - แผนไมพยัญชนะ สระ วรรณยุกตไทย - แผนไมตัวอักษรภาษาอังกฤษ
- แผนไมตัวเลขและสัญลักษณคณิตศาสตร และบัตรโจทยจํานวน 20 ใบ (40 โจทย)

½ƒกทักษะร่วมกับการเล่น�หรือ«í้า�ยí้า�ทวน�หลังการเล่น�พร้อมแบบประเมินผล�และตารางเทียบมาตร°านคุณลักษณะที่พÖงประสงค์
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ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด Play N Grow : หยิบจับนับเลข (Tello) เรียนรู้จำานวนและตัวเลข เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำานวน 8096001 11,500

2 ชุด Play N Grow : ตารางเทียบจํานวน (Comparant) เรียนรู้จำานวน ตัวเลข การเปรียบเทียบ 8096002 11,500

3 ชุด Play N Grow : รถบัสคณิต (Math Bus) เรียนรู้จำานวนและการดำาเนินการ การบวกลบจำานวนผู้โดยสารบนรถบัส 8096003 11,500

4 ชุด Play N Grow : ตนไมนับจํานวน (Number Tree) เรียนรู้จำานวน สี เปรียบเทียบ ฝึกลีลามือ ทักษะมือ-ตาสัมพันธ์ 8096004 11,000

5 ชุด Play N Grow : รูปร่างและระยะ (Panoramix) เรียนรู้รูปเรขาคณิตพื้นฐาน  มิติสัมพันธ์ ตำาแหน่งและระยะ หน้า-หลัง 8096005 11,500

6 ชุด Play N Grow : รูปร่างสรางสรรค (Figurogram) เรียนรู้มิติสัมพันธ์ สี ความคิดสร้างสรรค์ จากรูปร่างเหลี่ยมแบบต่างๆ 8096006 11,500

7 ชุด Play N Grow : วิศวกรนอย (3D-Creation) เรียนรู้รูปทรง การนับ มิติสัมพันธ์ พื้นฐานกระบวนการคิดแบบวิศวกรรม 8096007 11,500

8 ชุด Play N Grow : กล่องแสนกล (Magic Cube) เรียนรู้ มิติสัมพันธ์ ทักษะการคิดเรียงลำาดับ วางแผนและแก้ปญหา 8096008 11,500

9 ชุด Play N Grow : รูปร่างหรรษา (Plus) เรียนรู้มิติสัมพันธ์ สี ความคิดสร้างสรรค์ จากรูปร่างที่หลากหลาย 8096009 11,000

10 ชุด Play N Grow : หนูนอยเล่าเรื่อง (Cause & Effect) เรียนรู้ทักษะการคิด การเรียงลำาดับ และส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา 8096010 11,500

11 ชุด Play N Grow : รูรอบตัวเรื่องเวลา (My Day) เรียนรู้กิจวัตรประจำาวัน เข้าใจเรื่องช่วงเวลาและพื้นฐานการดูนาฬกา 8090033 11,500

12 ชุด Play N Grow : รูรอบตัวเรื่องสัตว (Frog) เรียนรู้สาระธรรมชาติรอบตัว สิ่งมีชีวิต เข้าใจลำาดับขั้นตอนการเจริญเติบโต 8090034 11,000

13 ชุด Play N Grow : รูรอบตัวเรื่องพืช (Sunflower) เรียนรู้สาระธรรมชาติรอบตัว  หน่วยพืช เข้าใจลำาดับขั้นตอนการเจริญเติบโต 8090035 11,000

14 ชุด Play N Grow : รูรอบตัวเรื่องตัวเรา (Grandpa) เรียนรู้สาระตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับตนเองและคนรอบตัว 8090036 11,500

15 ชุด Play N Grow : รูรอบตัวเรื่องบาน (Topologo) เรียนรู้มิติสัมพันธ์ รูปสมมาตร เนื้อหาเหมาะกับหน่วยบ้าน สถานที่รอบตัว 8090037 11,000

16 ชุด Play N Grow : เกมสนุกคิด (Logikit) เกมการศึกษา ทดสอบเชาวน์ปญญาระดับปฐมวัย ด้วยโจทย์ที่หลากหลาย 8090038 11,500

• หยิบจับนับเลข (Tello)
• ตารางเทียบจํานวน (Comparant)
• รถบัสคณิต (Math Bus)
• ตนไมนับจํานวน (Number Tree)

• รูปร่างและระยะ (Panoramix)
• รูปร่างสรางสรรค (Figurogram)
• วิศวกรนอย (3D Creation)
• กล่องแสนกล (Magic Cube)
• รูปร่างหรรษา (Plus)

• หนูนอยเล่าเรื่อง (Cause & Effect)
• เกมสนุกคิด (Logikit)

• รูรอบตัวเรื่องบาน (Topologo)
• รูรอบตัวเรื่องเวลา (My Day)
• รูรอบตัวเรื่องสัตว (Frog)
• รูรอบตัวเรื่องพืช (Sunflower)
• รูรอบตัวเรื่องตัวเรา (Grandpa)

ผานการรับรองมอก.     และความปลอดภัยของเลนกลุมประเทศยุโรป

Kid Quiz กล่องเจาปญญา
เกมการศึกษา

พร้อมแบบฝึกทบทวน

แบบฝกหรรษา
ฝึก-ซำ้า-ยำ้า-ทวน จนเปนทักษะ 

ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ในช่วงกิจกรรมสรางสรรค

ใบงานหรรษา
แสดงความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเปนรูปธรรม

ผ่านใบงาน ใช้เปนส่วนหนึ่งในการประเมินพัฒนาการเด็ก

คู่มือการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านการเล่นที่เหมาะกับห้องเรียนปฐมวัย

CD เพลงหรรษา

ได้ความรู้ผ่านเสียงเพลง 

ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

เรียนรูผ่านการเล่นอย่างเปนกระบวนการ
ส่วนประกอบของสื่อแต่ละชุดมีเนื้อหาสัมพันธ์กัน ให้เด็กไดเ้ล่น เรียนรู ฝกทักษะ

ผ่านสื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับ 6 กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัย

ของเล่นเสริมทักษะ
เรียนรู้ผ่านการเล่นตามความสนใจช่วงกิจกรรมเสรี

และเปนสื่อการเรียนรู้ช่วงเสริมประสบการณ์

ขอมูลสินคาเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ชุด Play N Grow

สื่อสงเสริมทักษะการคิด เรียนรูผานการเลน
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ชุด แบบฝึกหรรษา
ชุด Play N Grow (สื่อประจ�าตัวเด็ก)
แบบฝึกเพื่อซ�้า ย�้า ทวน และแสดงให้เห็นความเข้าใจหลักการเรียนรู้ผ่านการเล่นใบงาน
เพื่อแสดงพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องการนับ (แบบฝึก+ใบงาน) 8036031 245

2 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องตัวเลข (แบบฝึก+ใบงาน) 8036032 245

3 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องการเปรียบเทียบ (แบบฝึก+ใบงาน) 8036033 245

4 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องการบวก (แบบฝึก+ใบงาน) 8036034 245

5 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องการลบ (แบบฝึก+ใบงาน) 8036035 245

6 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องกลางวัน/กลางคืน (แบบฝึก+ใบงาน) 8036036 245

7 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องอากาศและฤดูกาล (แบบฝึก+ใบงาน) 8036037 245

8 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องเวลา (แบบฝึก+ใบงาน) 8036038 245

9 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องสี (แบบฝึก+ใบงาน) 8036039 245

10 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องรูปร่าง (แบบฝึก+ใบงาน) 8036040 245

11 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องรูปทรง (แบบฝึก+ใบงาน) 8036041 245

12 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องสมมาตร (แบบฝึก+ใบงาน) 8036042 245

13 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องมิติสัมพันธ์(แบบฝึก+ใบงาน) 8036043 245

14 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องการเรียงลำาดับ (แบบฝึก+ใบงาน) 8036044 245

15 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องแบบรูป (แบบฝึก+ใบงาน) 8036045 245

16 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องสัตว์ (แบบฝึก+ใบงาน) 8030009 245

17 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องพืช (แบบฝึก+ใบงาน) 8030010 245

18 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องตัวเรา (แบบฝึก+ใบงาน) 8030011 245

19 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องบ้าน (แบบฝึก+ใบงาน) 8030012 245

20 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องพื้นฐานการเรียนรู้ ปฐมวัย1 (แบบฝึก+ใบงาน) 8130003 245

21 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องพื้นฐานการเรียนรู้ ปฐมวัย2 (แบบฝึก+ใบงาน) 8230003 245

22 ชุดแบบฝึกหรรษา เรื่องพื้นฐานการเรียนรู้ ปฐมวัย3 (แบบฝึก+ใบงาน) 8330003 245

แบบฝึกพัฒนาทักษะการคิด KID QUIZ (สื่อประจ�าตัวเด็ก) 
ทบทวนและแสดงให้เห็นความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเล่นเกมตอบค�าถาม Kid Quiz

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 แบบฝึก Kid Quiz เรขาคณิต 8036047 150

2 แบบฝึก Kid Quiz เวลา 8036048 150

3 แบบฝึก Kid Quiz รู้รอบตัวเรื่องตัวเรา 8030013 150

4 แบบฝึก Kid Quiz รู้รอบตัวเรื่องบ้าน 8030014 150

5 แบบฝึก Kid Quiz รู้รอบตัวเรื่องพืช 8030015 150

6 แบบฝึก Kid Quiz รู้รอบตัวเรื่องสัตว์ 8030016 150
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เล่นของเล่น ร่วมกับบัตรโจทย 

หลากหลายรูปแบบ สนุกกับการเล่น
และ เล่นซำ้าจนกลายเปนทักษะ

ทำาแบบฝกประจำาตัวเด็ก

ผู้สอนสามารถสังเกตและประเมิน
ความเข้าใจและทักษะที่เด็กได้จากการเล่น

บัตรโจทย

CD คู่มือพรอมแบบประเมิน

มีวิดิทัศน์สาธิตการจัดกิจกรรมและไฟล์บัตรโจทย์
/ของเล่นที่ครูสามารถพิิมพ์เพิ่มเติมได้เอง

กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดดวยกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น

ฝึกสายตาและกล้ามเนื้อมัดเล็กให้ทำางานประสานสัมพันธ์กัน
พร้อมฝึกลีลามือ พื้นฐานสําคัญนําไปสู่การอ่านการเขียน 
เสริมกิจกรรมบริหารสมอง (ฺBrain Gym)

ปทมา ภัทรางกูร
ผู้เชี่ยวชาญการสอนทักษะการคิด สำาหรับเด็กปฐมวัย

ขอมูลสินคาเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1
สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปญญา 
ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ (สื่อประจำาห้องเรียน) 9030024 790

ประกอบด้วย : แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 1- 2
                  /CD คู่มือและสาธิตการจัดกิจกรรม / บัตรโจทย์ / หุ่นนิ้ว

2 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 1 (สื่อประจำาตัวเด็ก) 9130037 110

3 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำาตัวเด็ก) 9130038 110

ชุด มือ-ตาสัมพันธ

ชุด สื่อเตรียมความพรอมปฐมวัย
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปญญา

สื่อสงเสริมทักษะการคิด เรียนรูผานการเลน
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ฝึกทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ การสังเกต จำาแนก จัดกลุ่ม
ผ่านวิธีเล่นที่หลากหลาย เรียนรูเรื่องสี รูปร่าง และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

พัฒนาทักษะมิติสัมพันธ์ผ่านการเล่นบทบาทสมมุติ
ฝึกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลอาชีพต่างๆ และสถานที่ใกล้ตัว 
โดยใช้ตุกตาและภาพสถานที่ต่างๆ ส่งเสริมทักษะชีวิต
การช่วยเหลือและดูแลตนเอง เช่น การบอกทางกลับบ้าน

เทคนิคการใช้ตาราง Matrix เพื่อฝกการคิดอย่างเปนระบบ 
(System thinking) ผ่านเกมสนุก ๆ นำาไปสู่ทักษะการคิด
แก้ปญหาโดยสังเกตข้อมูลข้างเคียงและพัฒนาเชาวน์ปญญา (IQ)

Ê¹Ø¡ ä´Œ·Ñ¡ÉÐ à¾ÔèÁ¾ÅÑ§ÊÁÍ§
¼‹Ò¹¡ÒÃàÅ‹¹

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1
สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปญญา 

ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ (สื่อประจำาห้องเรียน)
9030021 930

ประกอบด้วย : แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1-2 

                   /CD คู่มือและสาธิตการจัดกิจกรรม / บัตรโจทย์ / แผ่นโฟมรูปร่างเรขาคณิต

2 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1 (สื่อประจำาตัวเด็ก) 9130031 110

3 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำาตัวเด็ก) 9130032 110

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1
สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปญญา 

ชุด เมืองแสนสนุก (สื่อประจำาห้องเรียน)
9030023 980

ประกอบด้วย : แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด เมืองแสนสนุก เล่ม 1-2

                  /CD คู่มือและสาธิตการจัดกิจกรรม / บัตรโจทย์ / บัตรภาพ / ตุกตา

2 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด เมืองแสนสนุก เล่ม 1 (สื่อประจำาตัวเด็ก) 9130035 110

3 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด เมืองแสนสนุก เล่ม 2 (สื่อประจำาตัวเด็ก) 9130036 110

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1
สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปญญา 

ชุด ตารางหรรษา (สื่อประจำาห้องเรียน)
9030022 930

ประกอบด้วย : แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 1- 2

                  /CD คู่มือและสาธิตการจัดกิจกรรม / บัตรโจทย์ / บัตรภาพ / กระดาน

2 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด ตารางหรรษา เล่ม 1 (สื่อประจำาตัวเด็ก) 9130033 110

3 แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด ตารางหรรษา เล่ม 2 (สื่อประจำาตัวเด็ก) 9130034 110

ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ

ชุด เมืองแสนสนุก

ชุด ตารางหรรษา
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STEM ปฐมวัย ชุดที่ 1

คิดและลงมือทํา

(สําหรับอนุบาล 1)

STEM ปฐมวัย ชุดที่ 2

คิดเปนกระบวนการ

(สําหรับอนุบาล 2)

STEM ปฐมวัย ชุดที่ 3

คิดสรางสรรค

(สําหรับอนุบาล 3)

กิจกรรม STEM เล่ม 1 กิจกรรม STEM เล่ม 2 ชุดนิทานภาพ 3 เล่ม

 วีดิทัศน์สาธิตกิจกรรมการเรียนรู้

-

-

-

-

คู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ STEM

ระดับอนุบาล 1  กิจกรรม STEM คิดและลงมือทํา

ระดับอนุบาล 2 กิจกรรม STEM คิดเปนกระบวนการ

ระดับอนุบาล 3 กิจกรรม STEM คิดสรางสรรค

เล่ม 1

เล่ม 1

เล่ม 1

เล่ม 2

เล่ม 2

เล่ม 2

สื่อประจำาห้องเรียน

ภายในกล่องประกอบด้วย

สื่อประจำาตัวเด็ก

เรียนรูและสรางชิ้นงานผ่านกระบวนการ

 วีดิทัศน์สาธิตกิจกรรมการเรียนรู้

ขอมูลสินคาเพิ่มเติม
เพียงสแกน

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM สำาหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 1  (คิดและลงมือทำา) 9030028 2,500

2 กิจกรรม STEM คิดและลงมือทำา สำาหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 9130049 235

3 กิจกรรม STEM คิดและลงมือทำา สำาหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 9130050 235

4 ชุดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM สำาหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 2  (คดิเปนกระบวนการ) 9030029 2,275

5 กิจกรรม STEM คิดเปนกระบวนการ สำาหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 9130051 100

6 กิจกรรม STEM คิดเปนกระบวนการ สำาหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 9130052 100

7 ชุดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM สำาหรับเด็กปฐมวัย ชุดที่ 3  (คิดสร้างสรรค์) 9030030 2,275

8 กิจกรรม STEM คิดสร้างสรรค์ สำาหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 1 9130053 100

9 กิจกรรม STEM คิดสร้างสรรค์ สำาหรับเด็กปฐมวัย เล่ม 2 9130054 100

สื่อสงเสริมทักษะการคิด

ชุดส่งเสริมกระบวนการเรียนรู STEM ปฐมวัย ใหม
ลา
สุด

ชวยครูจัดกิจกรรม

ใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
คิดเชิงคําน

วน
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ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยศิลปะ KID’S KIT (3 เล่ม) 4035001 237

2 สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ KID’S KIT เล่ม 1 4135001 79

3 สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ KID’S KIT เล่ม 2 4135002 79

4 สื่อเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะ KID’S KIT เล่ม 3 4135003 79

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัส ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด สื่อนักคิดแกปญหา พาเล่า รอง เล่น เตน รูคิด 4010002 5,155

ชุดสื่อนิทานชวนคิด : สูตรลับความอร่อย / เพื่อนรัก บ้านรก / สะพาน สานใจ / วันวุ่นวุ่นของสิงโต / 

หน้าแล้งของโอชินโอชา (ราคาเล่มละ 595)

สมุดรู้คิด เล่ม คุณธรรม / สมุดรู้คิด เล่ม ความรู้ (ราคาเล่มละ 115)

สื่อกิจกรรม เกมนักคิด (ราคาชุดละ 1,950)

2 ชุด สมุดรูคิด 2 เล่ม 4021003 230

สมุดรู้คิด เล่ม คุณธรรม / สมุดรู้คิด เล่ม ความรู้ (ราคาเล่มละ 115) ตัวอยางการจัดกิจกรรม
ดวยชุดสื่อนักคิดแกปญหาฯ
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ประกอบดวยส่ือการ
เรียนการสอน

4 สวน
ดังน้ี

1
นิทานและเพลงชวนคิด

การเรียนรูบนฐาน
ของคุณธรรม

     นักคิดที่มีคุณธรรม

2
สมุดรู�คิด

การเรียนรูจากเงื่อนไข

   นักเชื่อมโยงความรูสูชีวิต

4
เกมนักคิด

การเรียนรูดวยการ
คิดเชิงระบบ

นักคิดที่รูรอบและรูลกึ

3
กิจกรรมท�ายเล�ม

การเรียนรูบนฐานของ
สุนทรียศาสตร

นักริเริ่มผูสรางสรรค

กิจกรรม
ประสบ
การณ�

กิจกรรม
สร�างสรรค�

กิจกรรมเสร�
เล�นตามมุม

กิจกรรม
เกม

การศึกษา

ใหม
ลา
สุด

ชวยครูจัดกิจกรรม

ใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
คิดเชิงคําน

วน

1 เล่ม มี 30 กิจกรรม เนื้อหาไล่ระดับจากง่ายไปยาก

ตัดเก็บสะสมเปนแฟมผลงานเพื่อแสดงพัฒนาการเด็ก

ประเมินผลด้วยรูปภาพ 
ไม่ส่งผลให้เด็กรับรู้ถึงคะแนน

*เกณฑ์การประเมิน
จากท้ายเล่ม

เตรียมความพร้อม 
ผ่านกิจกรรมสนุก

กระตุนการเรียนรูให้เด็ก
เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

ระบายสี

ทำาเครื่องหมาย

แต่ละหน้า
ในส่วนของ

การประเมินผล

• เตรียมความพรอมการเรียนรูเด็กปฐมวัย

• บูรณาการศิลปศึกษาพื้นฐานกับกิจกรรมต่าง ๆ

• สามารถเก็บเปนแฟมสะสมผลงาน

ชุด ส่ือเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยศิลปะอนุบาล 1-3
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ลําดับ รายการ รหัสสินคา ราคา จํานวน รวมเงิน

ชุด Happy Hearts  สื่อประจําหองเรียน (3 ระดับ)

1 ชุด Happy Hearts ระดับ 1 9002075 5,750

2 ชุด Happy Hearts ระดับ 2 9002076 6,150

3 ชุด Happy Hearts ระดับ 3 9002077 6,150

ชุด Happy Hearts สื่อประจําตัวนักเรียน (3 ระดับ)

4 ชุด Happy Hearts ระดับ 1 : Pupil's Book  9122039 350

5 ชุด Happy Hearts ระดับ 2 : Pupil’s Book 9002079 750

6 ชุด Happy Hearts ระดับ 3 : Pupil’s Book 9002080 750

Happy Hearts สื่อเพิ่มเติมสําหรับครู (3 ระดับ)

7 Happy Hearts 1 : คู่มือครู 9142004 500

8 Happy Hearts 2 : คู่มือครู 9242004 500

9 Happy Hearts 3 : คู่มือครู 9342004 500

ลําดับ รายการ รหัสสินคา ราคา จํานวน รวมเงิน

ชุด Happy Rhymes สื่อประจําหองเรียน (3 ระดับ)

1 ชุด Happy Rhymes ระดับ 1 9002069 1,770

2 ชุด Happy Rhymes ระดับ 2 9002070 1,770

3 ชุด Happy Rhymes ระดับ 3 9002071 1,770

ชุด Happy Rhymes สื่อประจําตัวนักเรียน (3 ระดับ)

4 Happy Rhymes 1 : Pupil's Book 9122037 420

5 Happy Rhymes 2 : Pupil's Book 9222021 420

6 Happy Rhymes 3 : Pupil's Book 9322021 420

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ดวย ชุด Happy Rhymes

scan

ชุดกิจกรรมฝึกความกล้า สร้างความคุ้นเคย และเจตคติที่ดี
ส่งเสริมพัฒนาการ 5 ด้าน

Social  Physical Intelligent Creativity  Emotion
สังคม ร่างกาย สติปญญา ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์

บทเพลง กลอน นิทาน
+ กิจกรรมทบทวนทายบท

Big Book นิทานภาพและเนื้อเพลง Pupil’s Book เพิ่มแบบฝกทายบท

สอนง่าย เรียนสนุก

ชุด

ชุด
ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ดวย ชุด Happy Hearts

scan

สื่อสงเสริมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร
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ลําดับ รายการ รหัส ราคา จํานวน รวมเงิน

ชุด PHONICS FOCUS  สื่อประจําหองเรียน (2 ระดับ)

1 ชุด PHONICS FOCUS : ALPHABET A to Z 9022005 2,900

2 ชุด PHONICS FOCUS : VOWEL AEIOU 9022004 2,900

ชุด PHONICS FOCUS  สื่อประจําตัวนักเรียน (2 ระดับ)

3 หนังสือ A to Z PHONICS ALPHABET 9122106 120

4 หนังสือ A to Z PHONICS WORD 9122107 120

5 หนังสือ A to Z PHONICS READER 9122108 120

6 หนังสือ AEIOU PHONICS 9122098 180

7 หนังสือ AEIOU PHONICS READER 9122099 180

ตัวอย่างการจัดกิจกรรม
ชุด Phonics Focus

scan

Bee

 ระดับ 1  ระดับ 2

ช่วยครู สอนง่าย เด็กพูดชัด ฟงออก อ่านได ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ

สรางความคุนชิน ตามกระบวนการเรียนรู Phonics

สื่อดิจิทัล เสียงเจาของภาษา เพลง เกมหลากหลายกิจกรรม

คู่มือครู
แผนฯ ละเอียดให้ครูสามารถปรับใช้
เตรียมการสอนได้มั่นใจ

Bee

ชุด

สื่อสงเสริมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร
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• เรียนรู้อย่างเปนกระบวนการ สอดคล้องกับการเรียนรู้

  ภาษาอย่างเปนธรรมชาติ

• เรียนรู้พยัญชนะไทยมีลักษณะคล้ายกันท่ีเด็กมักเกิดความสับสน

• ฝึกการจํา จําแนก และสังเกต จนเกิดความคุ้นเคย

  กับพยัญชนะไทย

• นิทานเข้าใจง่าย สนุกสนานและสร้างสรรค์

ประกอบด้วยนิทาน 18 เรื่องราวพยัญชนะไทย 44 ตัว

แบบทดสอบก่อนฝึก
(คัดกรอง)

ชุด แบบฝึกเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้ 8 ด้าน (4 เล่ม) แบบทดสอบหลังฝึก
(ประเมินผล)

กระบวนการพัฒนา 8 ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งฝึกสายตา ฝึกการฟง 
การออกเสียง และเปนพื้นฐานนำาไปสู่การอ่านเขียนต่อไป พร้อมช่วยคัดกรอง
ปองกันความเสี่ยงในการเกิดภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities)

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุด สนุกคิด ภาษา สรางสรรค ระดับปฐมวัย (สื่อประจําหองเรียน) ประกอบดวย 9030017 1,250

แบบฝึก / คูม่อืการจดักจิกรรม / CD อธิบายวธิกีารจดักจิกรรม / ลูกเตา / ถงุผ้าใส่ลูกเตา/สตกิเกอร์ลูกเตา

2 แบบฝก ชุด สนุกคิด ภาษา สรางสรรค ระดับปฐมวัย (สื่อประจําตัวนักเรียน) 9131035 175

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุดนิทานผสานอักษร (1 ชุด มี 18 เล่ม) ประกอบดวย 4021001 3,582

เล่ม ๑ ก ถ ภ ฎ ฏ  / เล่ม ๒ ข ช / เล่ม ๓ บ ป ษ / เล่ม ๔ ง ท ห / เล่ม ๕ พ ฟ ฬ / 
เล่ม ๖ น ม ฉ / เล่ม ๗ ผ ฝ ย / เล่ม ๘ ฃ ซ ฑ / เล่ม ๙ ค ฅ ศ / เล่ม ๑๐ ด ต / 
เล่ม ๑๑ จ ฐ ธ / เล่ม ๑๒ ว ร ล ส / เล่ม ๑๓ อ ฮ / เล่ม ๑๔ ฆ ฑ ม / เล่ม ๑๕ ฌ ถ ม /
เล่ม ๑๖ ญ ถ บ / เล่ม ๑๗ ฒ ต ม / เล่ม ๑๘ ณ ถ น  (ราคาเล่มละ  199 บาท)

ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ชุดแบบฝกเตรียมความพรอมการเรียนรู (6 เล่ม) ประกอบด้วย 9030001 1,124

แบบทดสอบทักษะทางการเรียนรู้ : แบบทดสอบก่อนฝึก-หลังฝึก / แบบฝึกเตรียมความพร้อม เล่ม 1 : ด้านการจำา 
การจำาแนกภาพทางสายตา / เล่ม 2 : ด้านการจำา การจำาแนกทางการฟงและการเรยีงลำาดับ / เล่ม 3 : ด้านทิศทาง
และการจัดกลุ่มสัมพันธ์ / เล่ม 4 : ด้านกิจกรรมสหสัมพันธ์ฯ

ปูพื้นฐานการเขียน ฝึกลีลามือทักษะมือตาสัมพันธ์

ฝึกสมาธิในการฟง สะสมคำาศัพท์จากการฟง

ปูพื้นฐานการอ่าน เข้าใจความหมายของภาพ
และสัญลักษณ์

ฝึกการพูด การใช้ภาษาจากการสื่อสารเล่าเรื่องราว

ชุด สนุกคิด ภาษา - สรางสรรค

ชุด นิทานผสานอักษร

แบบฝึก เตรียมความพรอมการเรียนรู

VDO สาธิตกิจกรรม

สื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได

สื่อสงเสริมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร

scan

รายละเอียดสื่อ
ชุด สนุกคิด ภาษา สรางสรรค
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ลำาดับ ชื่อสินค้า รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 เย้...เย้ ดีใจจัง 9123048 120
2 แง...แง เสียใจ 9123049 120
3 ฮึ่ม...ฮึ่ม โกรธแล้วนะ 9123050 120
4 อึ๋ย...อึ๋ย น่ากลัว 9123051 120
5 แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : ภาพและสัญลักษณ์ 9133016 125
6 แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์ 9133017 125
7 บัตรภาพพัฒนาทักษะทางอารมณ์ 9193005 240

รูจักการแสดงออกทางอารมณตางๆ ดวยสื่อทีอ่อกแบบตามหลักการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

ส่งเสรมิพฒันาการดานอารมณ-จติใจ และสงัคม เรยีนรูการแสดงออกทางอารมณ
อย่างเหมาะสมกบัสถานการณนาํไปสูก่ารอยูร่่วมกบัผูอืน่อย่างมคีวามสขุ
ผู้แต่ง : รศ: ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล และคณะ

อธิบายชัดเจนดวย ไปสู และเขาใจภาพจรงิ ภาพวาด สญัลกัษณ จากนั้นประยุกตใช
ในสถานการณตางๆ

คู่มือ แนะนำาตัวอย่างเกมและแนวทาง
การใช้บัตรภาพควบคู่กับแบบฝึกและนิทาน

แนะนำาการเล่านิทาน

คำาถามท้ายเรื่อง

กิจกรรมสร้างสรรค์

รายละเอียดสื่อ
ชุดพัฒนาทักษะทางอารมณ

นทิาน

บัตรภาพ

แบบฝก

บอกอารมณ์
จากภาพจริง

บอกอารมณ์
จากภาพวาด

บอกอารมณ์
จากสถานการณ์

อารมณ์ที่เกิดจาก
ความคาดหวัง

อารมณ์ที่เกิดจาก
ความเชื่อและแนวคิด

สื่อสงเสริมทักษะดานภาษาและการสื่อสาร

พัฒนาทักษะทางอารมณ

รายละเอียดสื่อ
ชุด สนุกคิด ภาษา สรางสรรค
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นิทาน

ชุด สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้
นิทานเสริมความรู้ และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ส�าหรับเด็ก

ลำาดับ รายการ รหสัสนิคา้ ราคา จำานวน รวมเงิน

1 พ่อหมีขาวกับลูกเพนกวิน 8126040 110

2 กระเปาใบเล็กกับเด็กแสนงอน 8126041 110

3 หนจูะเปนเดก็ดี 8126042 110

4 เมีย้ว...เมีย้ว เหมยีวของยาย 8126043 110

5 ไล่ล่าเลขจอมซน 8126044 110

6 โอะ...โอะ ไข่ไก่ไปไหนจะ 8126045 110

7 งง...งง...งงจัง 8126046 110

8 บ้านลูกโปงผจญภัย 8126047 110

9 มง มง หมีรุ่งริ่ง 8126048 110

ชุด ก้าวแรกสู่การเรียนรู้
นิทานภาพสร้างเสริมประสบการณชีวิต ปลูกฝงการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก ผ่านเรื่องราวสนุกสนานของ

กระต่ายน้อยบิลลี่

ลำาดับ รายการ รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 วันหยุดของบิลลี่ 8123143 110

2 เพื่อนใหม่ของบิลลี่ 8123144 110

3 แครอตยักษ์ของบิลลี่ 8023167 110

4 การผจญภัยของบิลลี่ 8123145 110

ชุด นางฟาน้อย
นิทานภาพสร้างเสริมจริยธรรม คุณธรรม เรื่องการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้คนรอบข้างหรือสิ่ง

ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ความโอบอ้อมอารี

ลำาดับ รายการ รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 นางฟาน้อยผู้นับถือตัวเอง 8123142 130

2 นางฟาน้อยผู้เห็นใจผู้อื่น 8023165 130

3 นางฟาน้อยผู้เห็นคุณค่าผู้อื่น 8023169 130

ชุด นิทาน ส่งเสริมการอ่าน
ปลูกฝงนิสัยรักการอ่าน บูรณาการความรู้และคุณธรรม จริยธรรมผ่านเรื่องราวสนุกสนาน

ลำาดับ รายการ รหัส ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ลูกหมีล่ามังกร 8023161 110

2 ขนมไล่นกพิราบ 8123122 95

3 แม่ไก่ไม่รู้จักไข่ 8023162 110

4 เหาเร่ร่อน 8123139 110 

5 ของขวัญของแมลงเต่าทอง 8023170 110 

6 ไดโนเสาร์นับเลข 8126049 105

7 อาณาจักรของจุดกับเส้น 8126050 130 

8 แมมมอธ เพื่อนรักดึกดำาบรรพ์ 8024012 110

9 สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ ไดโนเสาร์จอมปวน 8023164 110 
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สื่อดิจิทัล

ชุด หรรษานานาสัตว
บทเพลงสนุกสนานส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning)

ลำาดับ รายการ รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 AUDIO CD  เพลงหรรษานานาสัตว์ 1 9183009 200

2 AUDIO CD  เพลงหรรษานานาสัตว์ 2 9183010 200

3 CD-ROM  เพลงหรรษานานาสัตว์ 1 9183007 400

4 CD-ROM  เพลงหรรษานานาสัตว์ 2 9183008 400

ชุด CD-ROM อนุบาลเริ่มรู้เริ่มเรียน
มัลติมีเดียเสริมทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตรส�าหรับเด็กอนุบาล

ลำาดับ รายการ รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 CD-ROM เรียน ก.ไก่ อ่านไทย 9181014 300

2 CD-ROM เวลาและการนับ 9186003 300

3 CD-ROM การบวก การลบเลข 9186004 300

ชุด  AUDIO CD Plearn Song
เพลิดเพลิน( Plearn = Play+Learn ) ไปกับบทเพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

ลำาดับ รายการ รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1 AUDIO CD  Plearn Songs 1 9182023 200

2 AUDIO CD  Plearn Songs 2 9182024 200

ชุด AUDIO CD HAPPY MATH
สร้างพื้นฐานความเข้าใจคณิตศาสตรผ่านบทเพลงตามกรอบสาระการเรียนรู้คณิตศาสตรปฐมวัย

ลำาดับ รายการ รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1
Audio CD เพลงคณิตศาสตร์

ชุด HAPPY MATH
9186042 200

CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม
พัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดีย

ลำาดับ รายการ รหัสสินค้า ราคา จำานวน รวมเงิน

1
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม 

แผ่นท่ี 1 : เกมจำาแนกภาพ
4180001 200

2
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม 

แผ่นท่ี 2 : เกมจำาแนกพยัญชนะ
4180002 200

3
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม 

แผ่นที่ 3 : เกมการฟง
4180003 200

4
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม 

แผ่นที่ 4 : เกมทิศทาง
4180004 200

5
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม 

แผ่นที่ 5 : เกมการจัดกลุ่มสัมพันธ์
4180005 200

6
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม 

แผ่นที่ 6 : เกมการเรียงลำาดับ
4180006 200

7
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม 

แผ่นท่ี 7 : เกมจำานวนและตัวเลข
4180007 200

8
CD-ROM เกมเตรียมความพร้อม 

แผ่นท่ี 8 : เกมการเปรียบเทียบ
4180008 200

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2622-2999  โทรสาร 0-2622-1311-8 www.aksorninspire.com

ความต้องการพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีติดตั้งโปรแกรมและการใช้งาน
1. การติดตั้งโปรแกรม กรุณาศึกษาจากคู่มือในแผ่น CD
2. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ ์ สามารถใช้โปรแกรมผ่านเมนู Start Menu >     Programe
หมายเหตุ : ขนาดใช้งานโปรแกรมกรุณาใส่แผ่น CD ทุกครั้ง

400.-

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2622-2999  โทรสาร 0-2622-1311-8 www.aksorninspire.com

ความต้องการพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีติดตั้งโปรแกรมและการใช้งาน
1. การติดตั้งโปรแกรม กรุณาศึกษาจากคู่มือในแผ่น CD
2. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ ์ สามารถใช้โปรแกรมผ่านเมนู Start Menu >     Programe
หมายเหตุ : ขนาดใช้งานโปรแกรมกรุณาใส่แผ่น CD ทุกครั้ง

400.-

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2622-2999  โทรสาร 0-2622-1311-8 www.aksorninspire.com

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด  
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2622-2999  โทรสาร 0-2622-1311-8 www.aksorninspire.com

    

  

  

  

  

  

ชุด นิทาน ส่งเสริมการอ่าน
ปลูกฝงนิสัยรักการอ่าน บูรณาการความรู้และคุณธรรม จริยธรรมผ่านเรื่องราวสนุกสนาน

ลำาดับ รายการ รหัส ราคา จำานวน รวมเงิน

1 ลูกหมีล่ามังกร 8023161 110

2 ขนมไล่นกพิราบ 8123122 95

3 แม่ไก่ไม่รู้จักไข่ 8023162 110

4 เหาเร่ร่อน 8123139 110 

5 ของขวัญของแมลงเต่าทอง 8023170 110 

6 ไดโนเสาร์นับเลข 8126049 105

7 อาณาจักรของจุดกับเส้น 8126050 130 

8 แมมมอธ เพื่อนรักดึกดำาบรรพ์ 8024012 110

9 สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ ไดโนเสาร์จอมปวน 8023164 110 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
ทักษะ

แห่งศตวรรษท่ี

21st BBL
คุณธรรม อาเซียนเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะชีวิต Executive Functions

"ไมพลาด

ทุกความเคลื่อนไหว

จากอักษร"
Facebook ติดต่อฝ่ายขาย

ในพื้นที่

9400009าคนิสสัหร

หนังสืองบเรียนฟรี 200 บาท
หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ

ชุด เด็กเล็กรู้คิด

หน้า 4 หน้า 5

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ
ชุด สนุกเล่นเก่งคิด2-3ปี 3-4ปี

ชุด กระดานเสริมทักษะชุด บล็อกสร้างสรรค์ ชุด ดนตรีหรรษา

หน้า 10-11 หน้า 10-11 หน้า 10-11

1,700 บาท

สื่อสำหรับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับ
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

200 บาท ใบสั่งซื้อ

ปี 2564
ศพด./เนอร์สเซอรี่

สั่งซื้อไดที่ รานคาหนังสือเรียนในจังหวัด หรือ ติดตอเจาหนาที่บริหารการตลาด

ชุด เตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดและสติปัญญา

หน้า 14-15

ชุด Play N grow

หน้า 12-13

หนังสือเสริมประสบการณง์บเรียนฟรี 200 บาท

แผนฯ ครบ 6 กิจกรรม 50 สัปดาห์
+ แบบประเมินพัฒนาการ

ตรงตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท.)

ฟรี เพลงประกอบการสอน

สื่องบฯ อุดหนุนศพด. 1,700 บาท
สำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน


