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ชุดหนูน้อยเก่งภาษาไทย สำหรับวัยอนุบาล (ตัวอักษรฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
ISBN: 1294877731641

ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 20 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ตัวอักษรฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใช้ได้ตั้งแต่ 2-5 ขวบ ประกอบด้วย 4
ตัวช่วยที่จะทำให้น้องๆสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาไทย มีแบบฝึกอ่าน ก ไก่ มีก
ไก่กิจกรรมเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับหนูน้อย โปสเตอร์หนูน้อยอ่าน ก ไก่

เก่งสระภาษาไทย
ISBN: 1294877732730

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 80 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้น้องๆ ได้รู้จักกับสระในภาษาไทยทั้ง 32 ตัว
และจดจำลักษณะของสระ ชื่อเรียกสระที่ถูกต้องได้
ฝึกการอ่านและสะกดคำพร้อมภาพประกอบสีสันสดใส

โปสเตอร์สำหรับเด็ก สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กเก่งภาษาไทย
ISBN: 1294877732990

ราคา: 119 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 490 x 690
รายละเอียดแบบย่อ: โปสเตอร์เสริมความรู้ในชั้นเรียนวิชาภาษาไทย อาทิ พยัญชนะไทย สระไทย
มาตราตัวสะกด เป็นต้น ขนาดใหญ่จุใจ ภาพประกอบสวยงาม ตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย

ชุด เตรียมความพร้อม ภาษาไทยให้ลูกรัก
ISBN: 1294877728344

ราคา: 89 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 174 x 245 x 16 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อมภาษาไทยให้ลูกรัก ก่อนใครด้วย ชุดปูพื้นฐานให้น้องหนูเรียนรู้ภาษาไทย
ประกอบด้วย 4 ตัวช่วย ที่จะทำให้น้อง ๆ สนุกสนานไปกับการเรียนภาษาไทย

เก่งตัวสะกดภาษาไทย
ISBN: 1294877734154

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สนุกเรียน เขียนอ่านคล่อง ครบทุกมาตราตัวสะกดในเล่มเดียว ทั้งมาตราตัวสะกดแม่ ก กา
แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย
และแม่เกอวฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยมาตราตัวสะกดแต่ละแม่

อ่านคล่อง เขียนสวย หมวดคำภาษาไทยของหนู
ISBN: 1294877735199

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 92 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนภาษาไทยให้แตกฉาน ปูพื้นฐานความสำเร็จของทุกสาขาวิชา
ในเล่มมีกการสะกดคำแยกให้เห็นทีละตัว
ฝึกอ่านและสะกดตามได้ทันทีเพิ่มคลังคำภาษาไทยแยกตามหมวด
พร้อมฝึกเขียนตามรอยประให้คล่องแคล่วกระดาษหนา คุณภาพดี ไม่ยับ ไม่บาดมือ
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หนูคนเก่งเรียนภาษาไทย
ISBN: 1294877735601

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 169 x 241 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 98 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับฝึกฝนเด็กๆ ให้คัด เขียน อ่านภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
พร้อมสนุกสนานกับแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เสริมสร้างความสามารถทางสติปัญญา
(IQ)เพิ่มคลังคำภาษาไทยให้มากยิ่งขึ้น ภาพประกอบน่ารัก สีสันสดใส
ถูกใจหนูๆเพียงทำวันละหน้าก็เก่งภาษาไทยได้

ชุด ติวภาษาไทยให้ลูก 3 เล่ม
ราคา: 207 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 206 x 292 x 7 มิลลิเมตร

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มจัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านเขียนระบายสี กขค ABC 123
ISBN: 1294877732570

ราคา: 45 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมพร้อมก่อนวัยเรียน และสนุกไปกับการระบายสี พยัญชนะไทย ก-ฮ,
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก, ตัวเลข
1-10ทั้งเลขอารบิกและเลขไทย

แบบฝึกคัดไทย อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม
ISBN: 1294877737261

ราคา: 25 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 169 x 240 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 46 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้กับเด็กๆ อายุ 2-5 ปี ด้วยแบบฝึกหัดคัดไทย กขค
สำหรับให้น้องๆ หนูๆ ได้ฝึกลากเส้น คัด เขียน ก.ไก่
ทั้งอักษรหัวกลมและตัวเหลี่ยมพร้อมฝึกระบายสีผ่านภาพประกอบน่ารัก ชวนติดตาม

หัดคัดพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว
ISBN: 1294877728481

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 17 x 240 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 134 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สมุดฝึกคัดพยัญชนะไทย ก-ฮ คัดได้ทั้ง 2 ด้าน ฝึกคัดซ้ำๆ ทุกวันเพื่อให้เกิดความชำนาญ 1
เล่มคัดได้ตลอดทั้งเทอม
พร้อมฝึกอ่านฝึกท่นับจำนวนได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวเลขในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

แบบฝึกคัดไทย อักษรแบบหัวกลม
ISBN: 9786165271561

ราคา: 25 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 173 x 241 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 47 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมแบบฝึกฝนทางภาษาไทย สำหรับเด็กระดับปฐมวัย หลากหลายรูปแบบด้วยกัน
ในเล่มนี้เด็กๆ
จะได้พบกับแบบฝึกแสนสนุกโดยมีภาพการ์ตูนประกอบสวยงามให้ได้เพลิดเพลินกันทั้งเล่ม
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คัดคล่องเขียนสวย ตัวสะกดภาษาไทย ตัวอักษรราชบัณฑิตสถาน
ISBN: 1294877736578

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 115 x 225 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดพยัญชนะ สระ และตัวสะกดภาษาไทย
คัดตามรอบประทำให้ลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องฝึกคัดคำที่สะกดด้วยแม่กง
กน กม เกย เกอว กก กด และกบ ทั้งคำ 1 พยางค์ และ 2
พยางค์ฝึกคัดวันละหน้าก็ประสมตัวสะกดภาษาไทยได้คล่องแคล่ว

คัดคล่องเขียนสวย วรรณยุกต์ภาษาไทย ตัวอักษรหัวกลม
ISBN: 1294877736530

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 116 x 225 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกแสนน่ารัก สีสันสดใส ช่วยในการฝึกคัดพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ภาษาไทย
อักษรหัวกลม พร้อมฝึกคัดคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลาง สูง ต่ำ แล้วผันวรรณยุกต์ ทั้งคำ
1พยางค์ และ 2 พยางค์

คัดคล่องเขียนสวย วรรณยุกต์ภาษาไทย ตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน
ISBN: 1294877736561

ราคา: 20 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 116 x 225 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ฝึกคัดพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ภาษาไทย ฝึกคัดคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรกลาง สูง ต่ำ
แล้วผันวรรณยุกต์ ทั้งคำ 1 พยางค์ และ 2
พยางค์ฝีกคัดวันละหน้าก็ผันวรรณยุกต์ภาษาไทยได้คล่องแคล่ว

แบบฝึกอ่าน ก ไก่
ISBN: 9786165273534

ราคา: 29 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกอ่าน ก ไก่ สอนหนูน้อยรู้จักกับพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว
ผ่านลักษณะของตัวอักษรตามแบบมาตรฐานโครงสร้างตัวอักณรไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น

ก ไก่ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ แบบบูรณาการสำหรับหนูน้อย
ISBN: 1294877731818

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 64 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี 4 สาระ
ครอบคลุมทักษะการลากเส้นพื้นฐานชนิดต่างๆรวมถึงการเรียนรู้และฝึกคัดพยัญชนะไทยทั้ง
44

หัดคัด ก ไก่ ABC 123
ISBN: 1294877731832

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 209 x 293 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำหรับหนูน้อยในรูปแบบ 3 in 1 เรียนรู้ได้ในเล่มเดียว
ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
พร้อมเสริมสร้างจินตนาการไปกับภาพระบายสีเพื่อฝึกบังคับกล้ามเนื้อมือของหนูน้อย
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หนูน้อยหัดคัด ก ไก่ (ตัวใหญ่คัดสะดวก)
ISBN: 1294877734734

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 223 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานด้วยการหัดคัด ก ไก่ ตามรอยเส้นประ
ตัวอักษรขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มฝึกคัด
เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเขียนตัวอักษรภาษาไทยให้ถูกต้องและสวยงามช่วยให้หนูน้อยเรียนรู้และจดจำพยัญชนะภาษาไทยได้อย่างแม่นยำ

นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน สระพาสนุก
ISBN: 9786165274081

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 223 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานที่ได้นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ
รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับการฝึกอ่านภาษาไทยในเล่มจะได้เรียนรู้เรียนรู้การประสมพยัญชนะกับสระไทย

นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน วรรณยุกต์หรรษา
ISBN: 9786165274852

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 223 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน วรรณยุกต์หรรษา เล่มนี้
เป็นนิทานที่ได้นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน

นิทานชุด ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน คำควบกล้ำ อักษรนำ จำได้แม่น
ISBN: 9786165274876

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 223 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานแสนสนุกที่นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้น้องๆ
รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับ
"การฝึกอ่านภาษาไทย"ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน น้องๆ

ร้อง เล่น เรียนรู้ สระไทย ด้วยเพลงแสนสนุก
ISBN: 9786165276559

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รู้จักกับ "สระไทย" ทั้ง 32 เสียง ฝึกอ่านออกเสียงและฝึกประสมคำได้อย่างถูกต้อง
ช่วยต่อยอดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีนำเสนอพร้อมดีวีดีแอนิเมชั่นที่จะทำให้น้องๆ

ร้อง เล่น เรียนรู้ ก ไก่ ด้วยเพลงแสนสนุก
ISBN: 9786165276450

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 40 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือที่จะช่วยเด็กๆ ฝึกอ่าน ฝึกท่อง พยัญชนะไทย 44 ตัว ให้คล่องแคล่ว
เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทยที่แข็งแรง
มาพร้อมดีวีดีAnimation เพลงแสนสนุก
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สอนลูกเก่ง ก ไก่ วัยอนุบาล
ISBN: 1294877734901

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปั้นลูกเก่งและฉลาดภาษาไทยตั้งแต่วัยเริ่มต้น สอนลูกให้รู้จักพยัญชนะไทย ก-ฮ
พร้อมฝึกคัดตามรอยประ
เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและแม่นยำสนุกสนานกับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้พยัญชนะไทยแต่ละตัวเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด
(Thinking Skills)

คำภาษาไทยควรอ่านได้ ระดับอนุบาล
ISBN: 9786165275682

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 222 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 36 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวบรวมคำภาษาไทยที่เด็กวัยอนุบาลควรอ่านได้อย่างคล่องแคล่วและแตกฉาน
ภาพประกอบสี่สี น่ารัก สดใส
อ่านง่ายสำหรับเด็กส่งเสริมให้เด็กเปิดรับการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและเสริมสร้างพัฒนาการทั้งการฟัง
พูด อ่าน เขียน

การ์ดหนูน้อยเก่งสระไทย
ISBN: 1294877734093

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 70 x 105 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 33 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: การ์ดหนูน้อยเก่งสระไทย ชวนน้องๆ มาเรียนรู้สระในภาษาไทย พร้อมเสริมทักษะภาษาไทย
โดยการ์ดแต่ละใบจะมีสระภาษาไทย
พร้อมภาพประกอบและคำอ่านที่จะช่วยให้การเรียนภาษาไทยเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนายยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการปูพื้นฐานทางด้า...

หัดคัด ก ไก่ ABC 123
ISBN: 1294877735809

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 292 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พร้อมภาพระบายสี ทั้งพยัญชนะไทย
ก-ฮ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข
1-10ทั้งเลขอารบิกและเลขไทยพร้อมเสริมสร้างจินตนาการไปกับภาพระบายสีเพื่อฝึกบังคับกล้ามเนื้อมือของเด็กๆ

หนูน้อยหัดคัด ก ไก่ ตัวอักษรอาลักษณ์
ISBN: 1294877736516

ราคา: 30 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 223 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสำหรับฝึกฝนให้เด็กคัดลายมือได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและอักขรวิธีไทย กับ 4
เทคนิคคัดลายมืออาลักษณ์ให้สวยงามน่าอ่าน คือ สวยงาม สะอาด เรียบร้อย
และถูกต้องถ่ายทอดผ่านภาพประกอบน่ารักชวนติดตามตลอดทั้งเล่ม

แบบฝึกอ่าน ก ไก่ กับชาลีและชีวา
ISBN: 9786165276924

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 x 218 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้ทักษะพื้นฐานอย่างมั่นใจ กับ "ชาลี" และ "ชีวา" ซึ่งจะมาชวนเด็กๆ
ฝึกอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ
อย่างคล่องแคล่วพร้อมเชื่อมโยงชื่อเรียกพยัญชนะไทยกับภาพประกอบน่ารัก
เพื่อให้สามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ
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คัด เขียน อ่าน ก ไก่ และสระไทย กับชาลีและชีวา
ISBN: 1294877735908

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 65 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้นเรียนรู้ ก ไก่ และสระไทยอย่างสนุกสนาน
ปูพื้นฐานวิชาภาษาไทยที่แข็งแรงตั้งแต่วัยอนุบาล ฝึกอ่านฝึกคัดพยัญชนะไทย
ก-ฮสระไทย 32 เสียง
ฝึกประสมพยัญชนะกับสระให้เป็นคำพร้อมอ่านสะกดคำภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน
เชื่อมโยงภาพประกอบกับคำได้อย่างถูกต้อง

โปสเตอร์พลาสติก อ่าน เขียน เรียน สระไทย
ISBN: 1294877736127

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 485 x 645 x 1 มิลลิเมตร
รายละเอียดแบบย่อ: "โปสเตอร์ อ่าน เขียน เรียน สระไทย" สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย
เสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกรัก
เก่งทั้งอ่านและเขียนในแผ่นเดียว!โปสเตอร์เนื้อพลาสติกเขียนได้ ลบแล้วเขียนใหม่ได้

แบบฝึกคัดไทย อักษรหัวกลม ตัวกลม
ISBN: 1294877737315

ราคา: 25 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 170 X 240 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้กับเด็กๆ อายุ 2-5 ปี ด้วยแบบฝึกหัดคัดไทย กขค
สำหรับให้น้องๆ หนูๆ ได้ฝึกลากเส้น คัด เขียน ก.ไก่ อักษรหัวกลม
ตัวกลมพร้อมฝึกระบายสีผ่านภาพประกอบน่ารัก ชวนติดตาม

กขค ของหนู ฉบับปรับปรุง
ISBN: 1294877737322

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 X 223 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "กขค ของหนู ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในชุด "ชุด สร้างลูกฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข
ก่อนวัยเรียน" นำเสนอ 6 กิจกรรมสร้างสรรค์
พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการให้เด็กๆได้แก่ ลากเส้นตามรอยประ จับคู่ภาพกับตัวเลข
ลากเส้นต่อจุด นับจำนวนจากภาพลากเส้นหาทางออ...

หนังสือเล่มแรกของหนูน้อย ก ไก่ ABC 123
ISBN: 9786165278638

ราคา: 99 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 223 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: รวม 3 การเรียนรู้ในเล่มเดียว สนุกกับการท่อง ก-ฮ, A-Z และนับ 1-20
ในรูปแบบคำคล้องจองซึ่งจะทำให้หนูน้อยท่องจำได้ติดปากและเรียงลำดับได้อย่างถูกต้องภาพประกอบในเล่มน่ารัก
สีสันสดใส กระตุ้นความสนใจของเด็กๆให้อยากเรียนรู้และเปิดอ่าน

หัดคัด ก ไก่ ABC 123 (แถมฟรี! สติกเกอร์ ก ไก่ และ ABC)
ISBN: 1294877737896

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 209 x 292 x 5 มม.

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ฝึกอ่านฝึกคัด
พยัญชนะไทย ก-ฮ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข1-10
ทั้งเลขอารบิกและเลขไทย พร้อมสนุกกับภาพระบายสี มีสติกเกอร์ ก ไก่ และ
ABCสำหรับทบทวนด้วย
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เก่ง ก ไก่ abc 123
ISBN: 1294877738077

ราคา: 65 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 x 223 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 102 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ปูพื้นฐานทักษะการอ่านและการเขียนที่แข็งแรงให้ลูกรัก ด้วยแบบฝึกหัดคัดพยัญชนะไทย
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และตัวเลข พร้อมเกมสร้างสรรค์ 4 สีสดใส
ถูกใจเด็กๆครบถ้วนในเล่มเดียว

หนูเก่งคัด ก ไก่ ABC 123
ISBN: 1294877738060

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 293 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 88 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: 5 in 1 ครบครันในเล่มเดียว
พร้อมเสริมสร้างสติปัญญาและจินตนาการอย่างรอบด้านให้กับเด็กๆด้วยการฝึกลากเส้นแบบต่างๆ
ฝึกคัดพยัญชนะ ก-ฮ ฝึกคัดอักษร A-Z ฝึกคัดตัวเลข
1-10และฝึกระบายสีรูปภาพน่ารักจำนวนมาก เหมาะสำหรับเด็กวัย 2-5 ปี

หนูชอบอ่าน ก ไก่
ISBN: 9786165279017

ราคา: 79 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 222 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "หนูชอบอ่าน ก" จะชวนเด็กๆ มาฝึกอ่าน ฝึกท่อง พยัญชนะไทย ก-ฮ
พร้อมภาพการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส
ทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กๆเป็นเรื่องสนุกและมีความสุข

การ์ด ก ไก่ เล่มแรกของหนู
ISBN: 1294877738589

ราคา: 85 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 117 x 144 x 18 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 28 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: "ก ไก่ เล่มแรกของหนู" ช่วยให้เด็กๆ วัยเริ่มต้นเรียนรู้ สนุกกับบัตรพยัญชนะ ก-ฮ
พร้อมมีคำศัพท์ให้เด็กๆ ฝึกอ่าน ภาพประกอบสีสันสดใส ขนาดตัวอักษรใหญ่

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 1 ฝึกประสมสระ
ISBN: 9786164300002

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 205 x 205 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ "แบบฝึกอ่านภาษาไทย" เล่มนี้ เหมาะสำหรับน้อง ๆ
ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทยรวมถึงน้อง ๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้นโดยจะเริ่มจากการการฝึกอ่านพยัญชนะสระ
และการประสมพยัญชนะกับสระแยกให้เห็นทีละคำสำหรับฝึกอ่านให้คล่องแคล่ว ทั้งยัง...

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 2 ฝึกผันวรรณยุกต์
ISBN: 9786164300019

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 205 x 205 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 60 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
"การผันวรรณยุกต์"ซึ่งจะแยกเป็น อักษร 3 หมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ
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แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 3 ฝึกประสมตัวสะกด
ISBN: 9786164300026

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 204 x 204 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 72 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
"การประสมตัวสะกด"ซึ่งจะมีการฝึกอ่านคำและประโยค
ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวไปพ...

กขค ของหนู
ISBN: 1294877740780

ราคา: 64 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 219 X 223 x 6 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เริ่มต้นเรียนรู้พยัญชนะไทยอย่างสนุกสนาน
พร้อมวางรากฐานวิชาภาษาไทยที่มั่นคงแข็งแรงให้เด็กๆ ทั้งการฝึกอ่านและท่องจำ
ก-ฮฝึกคัดตามรอยเส้นประ
และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาความสามารถแบบบูรณาการกระดาษหนา ไม่บาดมือ
ลบรอยดินสอออกง่าย เขียนซ้ำใหม่ได้

คัดไทย เล่ม 1 พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม
ISBN: 1294877740810

ราคา: 55 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 46 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชุด เสริมทักษะ การอ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทยรับประกัน อ่านออก เขียนได้พยัญชนะไทย
๔๔ ตัวสระไทย ๓๒ เสียงวรรณยุกต์ไทย ๔ รูป

คัดไทย เล่ม 3 ฝึกผันวรรณยุกต์ อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม
ISBN: 1294877740834

ราคา: 55 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 46 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชุด เสริมทักษะ การอ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทยรับประกัน อ่านออก เขียนได้อักษร ๓ หมู่
(ไตรยางศ์)หัดผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ต่ำฝึกเขียนคำที่ผันวรรณยุกต์อักษรกลาง สูงต่ำ

คัดไทย เล่ม 4 ฝึกประสมตัวสะกด อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม
ISBN: 1294877740841

ราคา: 55 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 46 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชุด เสริมทักษะ การอ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทยรับประกัน อ่านออก เขียนได้ตัวสะกด 8
มาตรา คือ กง กน กม เกย เกอว กก กด
กบหัดอ่านสะกดคำที่ประสมด้วยตัวสะกดฝึกเขียนคำที่ประสมด้วยตัวสะกด

คัดไทย เล่ม 5 คำพื้นฐานภาษาไทย อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม
ISBN: 1294877740858

ราคา: 55 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 2 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 46 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: ชุด เสริมทักษะ การอ่าน เขียน เรียนรู้ ภาษาไทยรับประกัน อ่านออก
เขียนได้คำภาษาไทยแยกเป็นหมวดต่างๆหัดอ่านสะกดคำภาษาไทยแยกหมวดฝึกเขียนคำภาษาไทยแยกหมวด
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ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.1 ฉบับปรับปรุง
ISBN: 1294877741428

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 206 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 136 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มจัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.2 ฉบับปรับปรุง
ISBN: 1294877741435

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 208 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 128 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มจัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 ฉบับปรับปรุง
ISBN: 1294877741442

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 208 x 293 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 136 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มจัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.

Short Note หลักภาษาไทย
ISBN: 9786164300781

ราคา: 100 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 112 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อ่านง่าย เข้าใจง่าย มั่นใจก่อนลงสนามสอบ
สรุปสาระสำคัญของหลักภาษาไทยสำหรับใช้ทบทวนและเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนชั้นประถม-มัธยม

Thomas & Friends : โทมัสสอนหนูเก่งพยัญชนะไทย ก-ฮ
ISBN: 1294877743330

ราคา: 45 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 210 x 275 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เรียนรู้พยัญชนะไทยไปกับโทมัสและผองเพื่อน โอ้โห! กิจกรรมในเล่มสนุกๆ ทั้งนั้นเลย

Thomas & Friends : โทมัสแอนด์เฟรนด์ หนังสือเล่มแรกของหนู ก ไก่
ISBN: 9786164301016

ราคา: 50 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว

จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มแรกของหนู ก ไก่ ภาพประกอบสวยงามเสมือนจริง อ่านง่าย สบายตา
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Pop Up ภาพสามมิติ ก ไก่ (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164301863

ราคา: 135 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 167 x 292 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 24 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสร้างสรรค์ที่จะทำให้การเริ่มต้นเรียนรู้ ก ไก่ ของเด็กๆ ไม่ใช่โลกการเรียนรู้ที่แบนๆ
อีกต่อไป

แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๑ ฝึกประสมพยัญชนะกับสระ
ISBN: 9786164301276

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว

จำนวนหน้า: 96 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือ "แบบเรียนเร็วภาษาไทย" เล่มนี้ เหมาะสำหรับน้องๆ
ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทยรวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้นโดยจะเริ่มจากการการฝึกอ่านพยัญชนะสระ

แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๒ ฝึกผันวรรณยุกต์
ISBN: 9786164301252

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว

จำนวนหน้า: 60 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
"การผันวรรณยุกต์"ซึ่งจะแยกเป็น อักษร 3 หมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง

แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๓ ฝึกประสมตัวสะกด
ISBN: 9786164301269

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 นิ้ว

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ
วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
"การประสมตัวสะกด"ซึ่งจะมีการฝึกอ่านคำและประโยค
ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวไปพ...

Short Note ภาษาไทย ติวให้ได้เต็ม
ISBN: 9786164301795

ราคา: 120 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 120 x 168 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 304 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เนื้อหาเน้นๆ ที่มักออกสอบ อ่านให้ถูกจุด จำให้ถูกหลัก สอบเมื่อไรก็ได้คะแนนเต็ม 100
เหมาะสำหรับระดับประถม-มัธยม โดยนิทัศย์ ยศธสาร (อ.แจ๊กกี้)

ก ไก่ เล่มแรกของหนู (Board Book)
ISBN: 1294877745877

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 10 x 10 นิ้ว x 8 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 12 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือบอร์ดบุ๊ค ก ไก่ เล่มแรกของหนู เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิด
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นิทานชุดฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตอน สระพาสนุก
ISBN: 9786164302341

ราคา: 49 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 218 x 223 x 4 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานที่ได้นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้เด็กๆ
รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับการฝึกอ่านภาษาไทยในเล่มจะได้เรียนรู้เรียนรู้การประสมพยัญชนะกับสระไทย

นิทานชุดฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา ตัวสะกดหลายมาตรา
ISBN: 9786164302365

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 223 x 3 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 48 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: นิทานแสนสนุกที่นำตัวละครหลักมาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน เพื่อให้น้องๆ
รู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขกับ
"การฝึกอ่านภาษาไทย"ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานและส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน

ติวภาษาไทยให้ลูก เตรียมความพร้อมเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 1294877746263

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 206 x 292 x 7 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 136 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: แบบฝึกหัดและข้อสอบในเล่มจัดทำขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.

๒,๐๐๐ สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย คำที่มักเขียนผิด (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 9786164302310

ราคา: 150 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 8.6 x 8.8 inch

จำนวนหน้า: 210 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่าน เขียน เรียน ก ไก่ พร้อมโปสเตอร์ในเล่ม (ฉบับปรับปรุง)
ISBN: 1294877745839

ราคา: 59 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 217 x 241 x 5 มิลลิเมตร

จำนวนหน้า: 84 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: อ่านเขียนเรียน กไก่ ฉบับปรับปรุง เล่มนี้ ชวนน้องๆ มาเรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ
พร้อมกับเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาสมอง
และจินตนาการของเด็กๆควบคู่ไปกับเกมแสนสนุกหลากหลายหมวด ให้น้องๆ

ก ไก่
ISBN: 9786164302532

ราคา: 69 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 165 x 188 mm

จำนวนหน้า: 20 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: หนังสือสอนหนูน้อยรู้จักกับพยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัว พร้อมภาพประกอบสีสันสดใส
ซึ่งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้ถึง 3 ภาษา ประกอบไปด้วยไทย จีนและภาษาอังกฤษ
อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน
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Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย ระดับประถมปลาย
ISBN: 9786164303249

ราคา: 80 บาท

ขนาดรูปเล่ม: 300 x 234 mm.

จำนวนหน้า: 44 หน้า

รายละเอียดแบบย่อ: สรุปเนื้อหาภาษาไทย ระดับประถมปลาย สั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาเรียน เจาะประเด็นที่มักออกสอบ สแกน QR Code
เพื่อฟังบรรยายได้เหมือนมีครูมาคอยติวให้
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

Pop Up ภาพสามมิติ ก ไก่
P-YOU-1239
(ฉบับปรับปรุง)( ภาษาไทยเด็ก )

9

P-YOU-949

8

Short Note ภาษาไทย
ติวให้ได้เต็ม( ภาษาไทยเด็ก )

P-EDU-066

10

คัดไทย เล่ม 1 พยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ อักษรหัวกลม
ตัวเหลี่ยม( ภาษาไทยเด็ก )

8

Short Note หลักภาษาไทย(
ภาษาไทยเด็ก )

P-EDU-049

คัดไทย เล่ม 3 ฝึกผันวรรณยุกต์ P-YOU-989
อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม (
ภาษาไทยเด็ก )

9

Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย P-EDU-078
ระดับประถมปลาย (
ภาษาไทยเด็ก )

11

คัดไทย เล่ม 4
P-YOU-990
ฝึกประสมตัวสะกด อักษรหัวกลม
ตัวเหลี่ยม( ภาษาไทยเด็ก )

8

Thomas & Friends :
โทมัสสอนหนูเก่งพยัญชนะไทย
ก-ฮ( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-1092

9

P-YOU-991

8

Thomas & Friends :
โทมัสแอนด์เฟรนด์
หนังสือเล่มแรกของหนู ก ไก่(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-1066

9

คัดไทย เล่ม 5
คำพื้นฐานภาษาไทย
อักษรหัวกลม ตัวเหลี่ยม (
ภาษาไทยเด็ก )
คำภาษาไทยควรอ่านได้
ระดับอนุบาล( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-375

5

set-06

2

ก ไก่
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้
แบบบูรณาการสำหรับหนูน้อย(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-216

ชุด ติวภาษาไทยให้ลูก 3 เล่ม (
ภาษาไทยเด็ก )
ชุด เตรียมความพร้อม
ภาษาไทยให้ลูกรัก(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-153

1

ก ไก่ เล่มแรกของหนู (Board
Book)( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-1243

10

1

ก ไก่( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-1324

11

กขค ของหนู ฉบับปรับปรุง(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-658

6

ชุดหนูน้อยเก่งภาษาไทย
P-YOU-222
สำหรับวัยอนุบาล
(ตัวอักษรฉบับราชบัณฑิตยสถาน)(
ภาษาไทยเด็ก )

8

กขค ของหนู( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-939

8

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.1 P-YOU-946
ฉบับปรับปรุง( ภาษาไทยเด็ก )

การ์ด ก ไก่ เล่มแรกของหนู(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-741

7

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.2 P-YOU-947
ฉบับปรับปรุง ( ภาษาไทยเด็ก )

9

การ์ดหนูน้อยเก่งสระไทย(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-358

5

ติวภาษาไทยให้ลูก ระดับชั้น ป.3 I-KID-1027
ฉบับปรับปรุง( ภาษาไทยเด็ก )

9

คัด เขียน อ่าน ก ไก่
และสระไทย กับชาลีและชีวา(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-528

5

11

คัดคล่องเขียนสวย
ตัวสะกดภาษาไทย
ตัวอักษรราชบัณฑิตสถาน(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-546

2

ติวภาษาไทยให้ลูก
P-YOU-1274
เตรียมความพร้อมเข้า ป.1
โรงเรียนสาธิตและโรงเรียนในเครือคาทอลิก
(ฉบับปรับปรุง)( ภาษาไทยเด็ก )

4

คัดคล่องเขียนสวย
วรรณยุกต์ภาษาไทย
ตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-545

นิทานชุด
P-YOU-327
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา
ตอน คำควบกล้ำ อักษรนำ
จำได้แม่น( ภาษาไทยเด็ก )
นิทานชุด
P-YOU-326
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา
ตอน วรรณยุกต์หรรษา(
ภาษาไทยเด็ก )

4

นิทานชุด
P-YOU-260
ฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา
ตอน สระพาสนุก( ภาษาไทยเด็ก
)

4

คัดคล่องเขียนสวย
P-YOU-542
วรรณยุกต์ภาษาไทย
ตัวอักษรหัวกลม( ภาษาไทยเด็ก
)

3

3

3
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รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

P-YOU-1271
นิทานชุดฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา
ตอน สระพาสนุก( ภาษาไทยเด็ก
)

10

P-YOU-1272
นิทานชุดฝึกอ่านภาษาไทยกับชาลีและชีวา
ตัวสะกดหลายมาตรา(
ภาษาไทยเด็ก )

11

ร้อง เล่น เรียนรู้ ก ไก่
ด้วยเพลงแสนสนุก(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-494

4

ร้อง เล่น เรียนรู้ สระไทย
ด้วยเพลงแสนสนุก(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-549

4

สอนลูกเก่ง ก ไก่ วัยอนุบาล(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-393

4

หนังสือเล่มแรกของหนูน้อย ก
ไก่ ABC 123( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-662

6

หนูคนเก่งเรียนภาษาไทย(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-435

1

หนูชอบอ่าน ก ไก่(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-749

7

หนูน้อยหัดคัด ก ไก่
(ตัวใหญ่คัดสะดวก)(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-366

3

หนูน้อยหัดคัด ก ไก่
ตัวอักษรอาลักษณ์(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-501

หนูเก่งคัด ก ไก่ ABC 123(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-705

7

หัดคัด ก ไก่ ABC 123 (แถมฟรี! P-YOU-670
สติกเกอร์ ก ไก่ และ ABC)(
ภาษาไทยเด็ก )

6

หัดคัด ก ไก่ ABC 123(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-223

3

หัดคัด ก ไก่ ABC 123(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-473

5

หัดคัดพยัญชนะไทย ๔๔ ตัว(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-188

2

5

รายละเอียด

รหัสสินค้า

Pg No.

เก่ง ก ไก่ abc 123(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-722

6

เก่งตัวสะกดภาษาไทย(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-336

1

เก่งสระภาษาไทย(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-292

1

แบบฝึกคัดไทย อักษรหัวกลม
ตัวกลม( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-650

6

แบบฝึกคัดไทย อักษรหัวกลม
ตัวเหลี่ยม( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-647

2

แบบฝึกคัดไทย
อักษรแบบหัวกลม(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-043

2

แบบฝึกอ่าน ก ไก่
P-YOU-503
กับชาลีและชีวา( ภาษาไทยเด็ก )

5

แบบฝึกอ่าน ก ไก่(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-195

3

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 1
ฝึกประสมสระ( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-870

7

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 2
P-YOU-871
ฝึกผันวรรณยุกต์( ภาษาไทยเด็ก
)

7

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 3
ฝึกประสมตัวสะกด(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-872

7

แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๑
ฝึกประสมพยัญชนะกับสระ (
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-1146

10

แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๒
P-YOU-1147
ฝึกผันวรรณยุกต์( ภาษาไทยเด็ก
)

10

แบบเรียนเร็วภาษาไทย เล่ม ๓
ฝึกประสมตัวสะกด(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-1148

10

โปสเตอร์พลาสติก อ่าน เขียน
เรียน สระไทย( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-449

6
1

11

อ่าน เขียน เรียน ก ไก่
P-YOU-1236
พร้อมโปสเตอร์ในเล่ม
(ฉบับปรับปรุง)( ภาษาไทยเด็ก )

11

โปสเตอร์สำหรับเด็ก
P-YOU-299
สอนหนูน้อยให้เป็นเด็กเก่งภาษาไทย(
ภาษาไทยเด็ก )

อ่านคล่อง เขียนสวย
หมวดคำภาษาไทยของหนู(
ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-424

1

๒,๐๐๐ สำนวน สุภาษิต
P-YOU-1295
คำพังเพยไทย คำที่มักเขียนผิด
(ฉบับปรับปรุง)( ภาษาไทยเด็ก )

อ่านเขียนระบายสี กขค ABC
123( ภาษาไทยเด็ก )

P-YOU-244

2
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