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รายการหนังสือทั่วไปรายการหนังสือทั่วไป

เปดบานอาเซียน  120.- 978-616-753-326-1
ความรูรอบตัว ทายปญหาเกมเศรษฐ ี ตรีกาล จันทรแดง 30.-
ความรูรอบตัว ทายปญหาเศรษฐีเงินลาน ดนุพล จันทรแดง 30.- 974-304-054-4 
บทสวดมนตไหวพระ (พระพุทธชินราช) - 6.- 
บทสวดมนตไหวพระ อ.วิโรจน อาจาร ี 18.- 974-270-445-7
บทสวดมนตพิธี  ทานเจาคุณวุฒิสารโสภณ  
  (เลมใหญ-ปรูฟ)  50.- 974-204-083-4
  (เลมเล็ก-ปอนด/ปรูฟ)  40.- 978-616-7533-37-7 
บทสวดมนต (พระคาถา ๑๐๘ มงคลตางๆ)  35.- 978-6-167533-39-1
ปริทรรศนเวสสันดรชาดก  300.-  
พุทธประวัติ ไกรลาส สุทธิเกิด   100.- 974-270-237-3  
พระราชประวัติ ๑๐ พระมหากษัตริยไทย อ.วิโรจน ไตรเพียร 25.- 978-616-7533-42-1
๙ รัชกาลแหงราชวงศจักรี ” 80.- 974-304-010-2 
รัชกาลที่ ๙ กับคําสอนพอ  99.- 978-616-7533-40-7
ภาพประวัติศาสตร พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ป  80.- 
ชีวิตและงานบุคคลสําคัญของไทย ” 60.- 974-304-009-9
ประวัติและคํากลอนสุนทรภู อาทิตยา 60.- 974-745-649-4  
ชีวิตและงานของสุนทรภู กรมศิลปากร 150.-

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

ความรู-ชีวประวัติ-คติคําคม-หนังสือทั่วไป
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ชีวิตและงาน 20 นักวิทยาศาสตรเรืองนาม อ.วิโรจน ไตรเพียร 40.- 974-270-561-5
ชีวิตและงาน 20 นักวิทยาศาสตรของโลก ” 50.- 974-304-021-8
ชีวิตและงาน 35 นักประดิษฐของโลก ” 60.- 974-304-026-9
เย็นหรือรอนก็กลอนรัก อัครีย วชิระ 60.- 974-909-947-8  
สุภาษิต-คําคม สอนหญิง-ชาย แสงประทีป 70.- 974-204-161-X
คําคมคํากลอน และสุภาษิตเตือนใจ นารถ กิตติวรรณกร 80.- 974-270-655-7
วิธีชนะใจคน ไชยวัฒน 100.- 974-270-637-9  
วิธีปองกันตัว หญิง-ชาย อ.คาราเต 80.- 974-304-007-2
ตําราฝกวิชาคาราเต-กังฟู โทมะสุ โอกาซัง 70.- 974-871-748-8  
ตํารามวยไทย ยศ เรืองสา 80.- 974-900-363-2
คัมภีรบริหารกาย แกวงแขน รําไมพลอง ชมรมกายบริหารฯ 30.- 978-6-167533-32-2
วิธีเลนหมากรุกไทยและหมากกล เมืองใต 80.- 974-270-389-2
วิธีเลนหมากฮอสและหมากกล เล็ก บางเสาธง 70.- 974-204-132-8
เคล็ดลับหมากฮอส (ฉบับมาตรฐาน) สิทธิชัย ดวงหิรัญ 90.- 974-270-651-4
กลยุทธหมากฮอส (ฉบับหางวาว) ” 90.- 974-270-654-9
เทคนิคหมากฮอส (ฉบับหัวมังกร) ” 90.- 974-204-044-3
ตําราหมากฮอส (ฉบับภูเก็ต-ตัวที) ” 90.- 974-204-045-1
ภูมิปญญาชาวบาน อ.รสทิพย ปรางคทอง 90.- 974-204-176-8
  สารพัดเคล็ดลับความรู คูบาน-คูครัว
ตํารายาชาวบาน (ขนานแท) หลวงพอศุขและกรมหลวงชุมพรฯ 100.- 974-270-411-2  
มหัศจรรยมายากล  เทพลีลา เมจิก 80.- 974-204-172-5  
เคล็ดลับมายากล  ” 80.- 974-204-173-3  
เคล็ดลับเซียนไพ  เบ็ดเงิน 100.- 974-204-168-7  
ฝกเรียนกีตารและโนต วิธีลัดดวยตนเอง สุดใจ ศรีเบญจา 80.-

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ราชาศัพทและวิธีใช  25.- 974-270-459-7
สํานวนไทยและสุภาษิตคําพังเพย (เล็ก) พงจันทร ศรัทธา 25.- 974-270-592-5
สํานวนไทยและสุภาษิตคําพังเพย (ใหญ) ” 60.- 974-204-059-1
สุภาษิต คําพังเพย อ.พิทักษ สายัณห 60.- 974-304-067-6
รวมสํานวนไทย ฉบับประกอบภาพ   พงจันทร ศรัทธา 80.- 974-204-086-9
พจนานุกรมศัพทภาษาไทย ชมรมภาษาไทย 50.- 974-496-350-6
พจนานุกรมไทย ฉบับนักเรียน ”
  (เลมใหญ  ขนาด 13x18.5 ซม.)  120.- 978-974-496-465-6
  (เลมกลาง  ขนาด 10.5x14 ซม.)  90.- 978-616-7533-46-9
  (เลมเล็ก  ขนาด 9x12.5 ซม.)  65.- 978-616-7533-03-2
เสริมการเรียน ภาษาไทย (ภาษาพาที-วรรณคดีลํานํา) 
  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ อ.กัลยชลิตา ศิวารมย 40.- 974-204-103-2
  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ” 40.-    
  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ” 35.- 974-204-105-9
  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ” 50.- 974-204-106-7
  ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ” 50.- 974-204-107-5
พจนานุกรมคําศัพท ภาษาไทย ม.๑-๒-๓ อ.วิเชียร มีบุญ 25.- 974-204-072-9

ภาษาไทย

คูมือเสริมการเรียนรู สําหรับนักเรียน-นักศึกษา

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ภาษาอังกฤษ
My Book กณวรรธน มีชัยมาตร 120.- 978-616-7533-43-8
My English Book (ป.1-2-3) ” 90.- 978-616-7533-34-6
The Book for beginner (ป.4-5-6) ” 90.- 974-204-136-6
Good Feeling English ” 120.- 978-616-7533-29-2
อังกฤษพื้นฐาน (Basic English) ” 79.- 974-92616-9-0
เกงอังกฤษ Smart English ” 90.- 978-616-7533-33-9
เกงอังกฤษ 5  อ.กษิกร พลหงษ 79.-
Dictionary อังกฤษ-ไทย บุญเสริม สัมนาวงศ 
  (เลมใหญ L  ขนาด 13x18.5 ซม.)  120.- 978-974-496-618-6
  (เลมกลาง M  ขนาด 10.5x14 ซม.)  90.- 978-616-7533-00-1
  (เลมเล็ก S  ขนาด 9x12.5 ซม.)  65.- 978-616-7533-01-8
Dictionary ไทย-อังกฤษ ”
  (เลมใหญ L  ขนาด 13x18.5 ซม.)  120.- 978-616-7533-35-3
  (เลมกลาง M  ขนาด 10.5x14 ซม.)  80.- 978-616-7533-36-0
Dictionary อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ  ”      
  (เลมกลาง M  ขนาด 10.5x14 ซม.)  150.- 978-616-7533-38-4
ศัพทอังกฤษ-ไทย ป.1-6 ” 
  (เลมใหญ ขนาด 13x18.5 ซม.)  100.- 974-204-142-3
  (เลมเล็ก ขนาด 9x12.5 ซม.)  69.- 974-204-141-5
พจนานุกรมศัพทอังกฤษ-ไทย (ฉบับนักเรียน)  ”    
  (เลมใหญ ขนาด 14.5x21 ซม.)  80.- 974-204-115-6
  (เลมเล็ก ขนาด 10.5x14 ซม.)  50.-

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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พจนานุกรมศัพทหมวด อังกฤษ-ไทย บุญเสริม สัมนาวงศ 59.- 974-204-081-1
ภาพศัพท อังกฤษ-ไทย สิตางศุ เกตุม 40.- 974-204-092-3
พจนานุกรมศัพทภาพ อังกฤษ-ไทย ” 30.- 974-204-093-1
ประมวลศัพทภาพ อังกฤษ-ไทย ” 45.- 974-204-098-2
อังกฤษสนุก 1-2-3 ชอลก สีขาว 25.- 974-204-152-0
อังกฤษสนุก 4-5-6 ” 25.- 974-204-153-9
ศัพทอังกฤษ-ไทย ฉบับนักเรียน (จิ๋ว) ” 25.-
กริยา 3 ชอง อ.วิโรจน และคณะ 25.- 974-304-006-4
กริยา 3 ชอง และหลักไวยากรณ ชอลก สีขาว 30.- 974-204-150-4
หลักไวยากรณอังกฤษ อ.นรพันธ วิทยารักษ 60.- 974-270-448-1

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

ภาษาจีน
เรียนอังกฤษ-จีน-ไทย เบื้องตน บุญเสริม สัมนาวงศ 120.- 978-616-7533-44-5
คัดสนุกเรียนรูอักษรจีน ตัวเลข-เวลา  พิชญารวี ต้ังวัฒนไชยสกุล 30.-
คัดสนุกเรียนรูอักษรจีน สัตวนานาชนิด  ” 30.-
คัดสนุกเรียนรูอักษรจีน ผลไมนานาชนิด  ” 30.-
คัดสนุกเรียนรูอักษรจีน รางกาย  ” 30.-
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เตรียมสอบ ป.2 อ.ธิติมา ใจทหาร 50.- 974-204-026-5
เตรียมสอบ ป.3 ” 50.- 974-204-024-9
เตรียมสอบ ป.4 ” 45.- 974-204-025-7
เตรียมสอบ ป.5 ” 45.- 974-204-027-3
เตรียมสอบ ป.6 เขา ม.1 ” 60.- 974-204-028-1

คอมพิวเตอรเบื้องตน อนันต บีดิลและ 80.- 974-90036-1-6
คอมพิวเตอรและการใชงาน ” 100.- 974-90036-2-4

เกงคณิตศาสตร ป.1 สุภาริณีย ศรีเมืองแกว 50.- 978-616-7533-13-1
เกงคณิตศาสตร ป.2 ” 50.- 978-616-7533-15-5
เกงคณิตศาสตร ป.3 ” 50.- 974-204-075-3
เกงคณิตศาสตร ป.4 ” 50.- 978-616-7533-02-5
เกงคณิตศาสตร ป.5 ” 50.- 978-616-7533-14-8
เกงคณิตศาสตร ป.6 ” 60.- 978-616-7533-30-8
สูตรคณิตคิดเร็ว อ.วิโรจน อาจาร ี 30.- 974-304-000-5
เกงคณิต คิดเลขเร็ว ชอลก สีขาว 40.- 974-270-407-4
คณิตคิดเร็วคิดลัด ชิต ภิบาลแทน 60.- 974-270-378-7
หลักคณิตคิดเร็ว พรอมเลขกลพิศวง  25.- 978-616-7533-25-4

คณิตศาสตร

เตรียมสอบ

คอมพิวเตอร

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ตํารับอาหารและของหวาน เทพรส 60.- 974-270-408-2
ตํารากับขาวคาวหวานและวิธีการจัดโตะ ” 60.- 974-270-383-3
ตํารากับแกลมและอาหารวาง กลุมแมบานพัฒนา 60.- 974-859-097-6
วิธีทําไอศกรีม-เคก-คุกกี้   หลานแมครัวหัวปาก 80.-
  และของหวานนานาชาติ 
กับขาว 600 ชนิด (ไทย-จีน-ฝรั่ง) ” 120.- 974-204-043-5
เครื่องดื่มน้ําผักผลไม สมุนไพรและเคร่ืองเทศ  เสาวภรณ วังวรรธนะ 60.- 974-913-129-8
น้ําผลไมและผัก เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ” 80.- 974-913-128-2
น้ําพริกเครื่องจิ้ม ตํารับดั้งเดิม ” 80.- 974-913-125-8
อาหารเจ สูตรอาหารรสเด็ด เพื่อสุขภาพ ” 80.- 974-913-126-6
อาหารมังสวิรัติ เพื่อสุขภาพ ” 80.- 974-913-124-8
อาหารจานดวน ” 80.- 974-913-127-4
สารพัดอาหารเลิศรส ” 80.- 974-921-849-3
อาหารยอดนิยมประจําวัน ” 80.- 974-921-848-5
รวมสูตรเด็ดอาหารไทยยอดนิยม ” 80.- 974-921-850-7
ตํารับอาหารไทยยอดนิยม 4 ภาค ชมรมแมบานอาหารไทย 250.- 974-918-282-0
รวมสูตรเบเกอร่ี และขนมอบนานาชนิด เสาวภรณ วังวรรธนะ 80.- 974-918-283-9
ขนมไทยยอดนิยม ” 80.- 974-921-851-5
ติ่มซํา อาหารวางทํางายๆ สไตลเอเชีย ” 80.- 974-919-318-0
ตํารับอาหารญี่ปุน อภัณตรี คุณธรรมลิขิต 80.- 974-919-316-4
การแกะสลักผักและผลไม เสาวภรณ วังวรรธนะ 80.- 974-915-229-8

ตําราอาหาร - วิชาชีพ - งานอดิเรก

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ลายมือลายแทงชีวิต ดร.สุรพล ธีรรัตนพันธุ 660.-
หัตถเรขานิเทศ (ฉบับสมบูรณ) พันตรีหลวงวุฒิรณพัสดุ 500.- 974-204-151-2
ตําราหลักเกณฑดูลายมือ ญาณ 70.- 974-909-944-3
ตําราลายมือพยากรณ ญาณทิพย 60.- 974-270-410-4
ตําราไพปอกพยากรณ ” 60.- 974-270-617-4
ตําราหมอดูไพปอก โหรหลวง 60.- 974-270-519-4
ตําราหมอดูเลข ๗ ตัว ส.วรศิลป 60.- 974-909-945-1

โหราศาสตร - ทํานายฝน - พยากรณโชคชะตา

การตัดเย็บกระเปาผา สไตลวัยรุน ” 60.- 974-914-596-8
เทคนิคการเรียงรอยลูกปดสไตลญี่ปุน เสาวภรณ วังวรรธนะ 80.- 974-914-595-X
งานประดิษฐของชํารวยและของที่ระลึก ” 80.- 974-914-597-6
งานประดิษฐดอกไมกระดาษสา สนพ.พัฒนาศิลปาชีพ 80.- 974-918-285-5
ศิลปะการประดิษฐบอนไซเลียนแบบธรรมชาติ ” 80.- 974-919-317-2
การนวดเทาเพื่อสุขภาพและรักษาโรค ” 80.- 974-915-227-1
การเล้ียงและการเพาะขยายพันธุ ปลาทอง ” 60.- 974-914-599-2
การเล้ียงและการเพาะขยายพันธุ ปลากัด ” 80.- 974-914-598-4
การเล้ียงและการเพาะขยายพันธุ ปลานํ้าจืด ธารทอง คลองธรรม 80.- 974-914-596-8
การเล้ียงและการเพาะขยายพันธุ หมูบาน หมูปา  80.- 974-919-315-6 
 ทีมงานเฉพาะกิจสัตวเศรษฐกิจ  
เรียนรูการถักนิตติ้ง ฉบับ หมวกสาวนอย  125.- 978-974-300-742-2
เรียนรูการถักนิตติ้ง ฉบับ เสื้อคลุม-ผาคลุมไหล  180.- 978-974-225-914-3
เรียนรูการถักนิตติ้ง ฉบับ ผาพันคอ  159.- 978-974-225-913-6
พจนานุกรมศัพทชาง อังกฤษ-ไทย คณะอาจารยวิทยาลัยอาชีวะ
  (เลมใหญ ขนาด 14.5x21 ซม.)  180.- 974-204-174-1
  (เลมเล็ก  ขนาด 10.5x14 ซม.)  90.- 974-204-175-X

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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เลข ๗ ตัวพยากรณ ส.วรศิลป 70.- 974-204-135-9
ตําราเลข ๗ ตัว ฉบับอังคะวิชาธาตุ เปลง เพ็งศรีทอง 180.-
ตํารากราฟชีวิต ส.วรศิลป 70.- 974-204-119-9
ตํารากราฟพยากรณ ” 60.- 974-909-946-X
โหราพยากรณ โหรทองอินทร 70.- 974-270-442-2
ตําราดูลักษณะชาย-หญิง โหรหลวง 50.- 974-304-015-3
ตําราดูลักษณะโหงวเฮง โหราจารย 100.- 974-270-551-8
ตําราดูลักษณะ ไฝ-ปาน แสงสุริยา 60.- 974-859-098-4
พยากรณคนเกิด 12 ราศี ญาณทิพย 60.- 974-270-381-7
พยากรณปเกิด ๑๒ นักษัตร ” 70.- 974-270-593-3
ตําราพยากรณฝน และเลขมงคลใหโชค ” 70.- 974-900-256-3
ฝนพยากรณ  ”    
  (เลมใหญ  ขนาด 14.5x21 ซม.)  100.- 974-270-286-1
  (เลมกลาง  ขนาด 13x18.5 ซม.)  80.- 974-204-137-3
  (เลมเล็ก  ขนาด 10.5x14 ซม.)  60.- 974-204-146-6
ทํานายฝนนําโชคพรอมแปะกงชี้โชค 1,000 ตัวเลข  ”
  (เลมกลาง ขนาด 13x18.5 ซม.)  80.- 974-270-315-9
  (เลมเล็ก ขนาด 10.5x14 ซม.)  70.- 974-204-139-7
ทํานายฝนและเลขใหโชค มหาโชค 
  (เลมใหญ ขนาด 14.5x21 ซม.)  80.- 974-745-651-6
  (เลมกลาง ขนาด 13x18.5 ซม.)  60.- 
  (เลมเล็ก ขนาด 10.5x14 ซม.)  60.- 974-751-238-6
ทํานายฝนและแปะกงชี้โชค 1,000 ตัวเลข (สูตรโบราณ) กรุงทอง 120.- 978-974-204-134-2

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ตําราทํานายฝน ฝนดี-มีโชค คณะโหรหลวง 
  (เลมใหญ ขนาด 14.5x21 ซม.)  120.- 978-974-204-133-5
  (เลมเล็ก ขนาด 10.5x14 ซม.)  70.- 974-207-058-3
หลักเกณฑการตั้งชื่อ โหราจารย 100.- 974-270-552-6
คัมภีรพุทธมนตโอสถ เทพย สาริกบุตร 150.- 974-702-227-3
คัมภีรหัวใจ ๑๐๘ ” 150.- 974-702-226-5
คัมภีรนะ ๑๐๘ ” 150.- 974-702-224-9
ประชุมมหายันต ๑๐๘ เทพย สาริกบุตร 150.- 974-702-230-3
วิชาคงกระพันชาตรี ” 150.- 974-702-228-1
วิชาอาถรรพณ ” 150.- 974-702-225-7
เครื่องรางของขลัง ส.เมืองสยาม 90.- 974-204-177-6
พระปดตายอดนิยม ” 90.- 974-204-178-4
เหรียญดังยอดนิยม ” 90.- 974-204-179-2
คูมือดูดวงชะตาดวยตนเองและปฏิทิน ๑๕๐ ป  หยกมรกต 250.- 978-974-86805-7-6
ปฏิทิน 120 ป (เทียบไทย-จีน-ฝรั่ง) ซําเซียน
  (เลมใหญ ปกแข็ง ขนาด 14.5x21 ซม.)  350.- 978-616-7533-12-4
  (เลมใหญ ปกออน ขนาด 14.5x21 ซม.)  250.- 978-616-7533-05-6
  (เลมเล็ก ขนาด 10.5x14 ซม.)  180.- 978-616-7533-11-7
ซินแสทํานายดวงคุณ ซินแส จิวตงปง 
  (เลมใหญ ขนาด 14.5x21 ซม.)  120.- 978-616-7533-05-6
  (เลมเล็ก ขนาด 10.5x14 ซม.)  70.- 978-616-7533-08-7
ทํานายดวง 12 ปเกิด อาจารย เต็ก บุน  
  (เลมใหญ ขนาด 14.5x21 ซม.)  120.- 978-616-7533-06-3
  (เลมเล็ก ขนาด 10.5x14 ซม.)  70.- 978-616-7533-07-0 

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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พูดอังกฤษประจําวัน (ใหญ-ปอนด) แฟรงค 70.-  974-270-309-4
”------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.-         
สนทนาอังกฤษ ประจําวัน (ใหญ-ปอนด) มาสเตอร จอหน 70.- 974-7456-50-8
”-------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.- 974-24566-50-8
พูดอังกฤษลัด ฉบับใชงาน (ใหญ-ปอนด) แฟรงค 70.- 974-270-441-4
”-------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.- 974-204-144-X
พูดอังกฤษ แบบบริการ-ซื้อขาย (ใหญ-ปอนด) ” 70.- 974-304-061-7
”--------------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.- 974-304-061-7
พูดอังกฤษ แบบสังคม-ธุรกิจ (ใหญ-ปอนด) แฟรงค 70.- 974-270-475-9
”----------------------------------” (ใหญ-ปรูฟ) ” 40.- 974-270-475-9
”----------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.- 974-270-475-9
พูดอังกฤษ แบบมารยาท-สังคม (ใหญ-ปรูฟ) ” 40.- 974-304-064-1
”--------------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 40.-
พูดอังกฤษ แบบบริการ-ทองเที่ยว (ใหญ-ปรูฟ) ” 40.-
”-----------------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.- 974-204-131-8
พูดอังกฤษ ฉบับเรียนใชงาน (ใหญ-ปรูฟ) มาสเตอริ่ง 40.- 974-304-066-8
”----------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.-
สนทนาอังกฤษ ฉบับเดินทาง-ทองเท่ียว (ใหญ-ปรูฟ) มาสเตอร จอหน 40.- 974-304-063-3
”--------------------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.-
เรียนพูดฝรั่งเศส-อังกฤษ-ไทย (ใหญ-ปอนด) มร.บราวน 70.-
”-----------------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 50.- 974-270-377-9
ชุดเรียนพูดอังกฤษ 79 ชั่วโมง (ประกอบซีดี 4 แผน) แฟรงค 500.- 974-270-429-5

เลมใหญ ขนาด 13 x 18.5 ซม.   เลมเล็ก ขนาด 9 x 12.5 ซม.
  ตําราเรียนพูดภาษาอังกฤษ   ตําราเรียนพูดภาษาจีน

เลมใหญ ขนาด 13 x 18.5 ซม.   เลมเล็ก ขนาด 10.5 x 14 ซม.

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

ตําราเรียนภาษาตางประเทศ
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ฝกวาดภาพ-แบบลายตางๆ-ออกแบบ-ชางศิลป

วิธีวาดภาพคน วรรณะ เกิดสนอง 80.- 974-204-138-0
วิธีวาดภาพสัตว ราชพฤกษและคณะ 80.- 974-270-585-2
วิธีเขียนภาพสัตวนานาชนิด เสนห ธนารัตนสฤษดิ ์ 80.- 974-204-050-8
วิธีเขียนการตูนภาพคน กลุมลูกกวาด 80.- 974-204-052-4
วิธีเขียนการตูนภาพสัตว ” 80.- 974-204-053-2
วิธีเขียนการตูนนารัก ” 80.- 974-204-055-9
รวมการตูน ” 80.- 974-204-055-9
การตูนดีไซน ” 80.- 974-270-584-4
ฝกวาดเขียน ตนขาวและคณะ 80.- 974-204-051-6
วาดลายเสน ศาสตรพันธ 80.- 974-204-047-8
ชางศิลป ” 80.- 974-270-590-9
กรอบและลาย ” 80.- 974-270-231-4
ลายประดิษฐ เสนห ธนารัตนสฤษดิ ์ 80.- 974-270-594-1
ลายนานาชาต ิ ราชพฤกษและคณะ 80.- 974-270-596-8

ตําราเรียน พูดอังกฤษ 79 ช่ัวโมง ดวยตนเอง (ปอนด) แฟรงค 250.- 974-270-428-7
”--------------------------------------------------” (ปรูฟ) ” 180.-          
ตําราเรียน ภาษาจีน 75 ชั่วโมง  จําลอง พิศนาคะ 150.- 974-270-293-4
เรียนพูดจีนกลางดวยตนเอง (ใหญ) Hong Mei Ting 100.- 974-204-169-5
”----------------------------------” (เล็ก) ” 100.- 974-204-171-7
เรียนรูภาษาจีน ศัพทหมวดจีน-ไทย (ใหญ) ” 100.- 974-204-149-0
”------------------------------------------” (เล็ก) ” 80.-          
เรียนรูภาษาจีน สารพันศัพทจีน-ไทย (ใหญ) ” 100.- 974-204-162-6
”--------------------------------------------” (เล็ก) ” 80.- 974-204-165-2

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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20 ยอดนิทานชาดก สาตรา 80.- 974-270-642-5
30 นิทานยอดกตัญู บุหรง 100.- 974-270-380-9
ศรีธนญชัย ฉบับเชียงเมี่ยง พงจันทร ศรัทธา 70.- 974-270-358-2
นิทานไทย ” 120.- 974-270-641-7
นิทานพื้นบานไทย วิสันต บัณฑะวงศ 150.- 974-270-388-4
นิทานอีสป ฉบับสอนเด็ก ครูพร 60.- 974-204-000-1
นิทานอีสป ฉบับคติเตือนใจ ” 60.- 974-204-002-8
นิทานอีสป ฉบับสอนนอง ” 30.- 974-871-224-9
นิทานอีสป ฉบับประกอบภาพ ” 30.- 974-871-225-7

นิทาน

ลายนารัก ราชพฤกษและคณะ 80.- 974-270-635-2
ศิลปลายไทย อาภรณ อินฟาแสง 80.- 974-270-634-4
แบบดัดเหล็ก ศาสตรพันธ 80.- 974-204-048-6
แบบลายดัดเหล็ก บุญเลิศ แกวประชา 80.- 974-270-599-2
รวมแบบลายมือ กลุมลูกกวาด 80.- 974-270-582-8
รวมแบบอักษร ศาศวัต เกตุม 80.- 974-270-583-6
ออกแบบอักษร ” 250.- 974-270-233-3
อักษรวิจิตร เสนห ธนารัตนสฤษดิ ์ 80.- 974-270-580-1
อักษรประดิษฐและโลโก ” 80.- 974-270-579-8
เครื่องหมายการคาและตรา ศาสตรพันธ 80.- 974-270-227-6
สัญลักษณ ” 80.- 974-270-229-2

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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รายการหนังสือเด็กรายการหนังสือเด็ก

ชุด หัดอาน-หัดเรียน (หนังสือภาพ)

แบบเรียน ก.ไก เบื้องตน (ใหญ-ปอนด) วัลลภา วิทยารักษ 30.- 974-270-296-9
”-----------------------------” (ใหญ-ปรูฟ) ” 25.-         
”-----------------------------” (เล็ก-ปอนด) ” 20.- 974-270-317-5
แบบเรียน ABC เบื้องตน  ” 30.- 974-270-313-2
แบบหัดเรียน ก.ไก (ใหญ-ปอนด) พรทิพย    30.- 974-270-319-1
”---------------------” (ใหญ-ปรูฟ)               ”    20.-         
”---------------------” (เล็ก-ปอนด) ”    15.- 974-270-296-9
”---------------------” (เล็ก-ปรูฟ) ” 8.-          
แบบหัดเรียน ABC (ปอนด) ” 30.- 974-204-084-2
”---------------------” (ปรูฟ)  ” 20.-          
แบบเรียนเร็ว ก.ไก  (ปอนด) ” 25.- 974-270-316-7
”---------------------” (ปรูฟ)  ” 20.-          
แบบเรียนเร็ว ABC  (ปอนด) ” 25.- 974-204-091-5
”---------------------” (ปรูฟ)  ” 20.-          
แบบเรียนรู ก.ไก   อ.วัลลพ สารรัตนะ 25.- 974-864-929-6
หัดอาน ก.ไก   สิรฎา เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-318-3
หัดอาน ABC   ” 30.- 974-270-317-5 
ก.ไก เรียนเร็ว   ” 18.- 974-270-302-7
ABC เรียนเร็ว   ” 18.- 974-270-303-5

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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LEARNING ABC   Peter S. Frank 20.-
เรียนรู ก.ไก     20.-
เรียนรู ABC    20.-
แบบหัดอานหัดเขียน กข อ.วัลลพ สารรัตนะ 20.- 974-864-646-7
แบบหัดอานหัดเขียน ABC ” 20.- 974-864-645-9
แบบหัดอานหัดเขียน ตัวเลข ” 20.- 974-864-643-2
เริ่มเรียนคําศัพท อังกฤษ-ไทย สิตางศุ เกตุม 30.- 974-204-097-4
อังกฤษเริ่มเรียน (BEGINNING ENGLISH)   ” 30.- 974-204-095-8

คัดไทยระบายสี (ตัวกลม ปอนด) วัลลภา วิทยารักษ 30.- 974-270-285-5
”------------------” (ตัวเหลี่ยม ปอนด) ” 30.- 974-270-311-6
”------------------” (ตัวกลม ปรูฟ) ” 20.- 974-270-285-5
”------------------” (ตัวเหลี่ยม ปรูฟ) ” 20.- 974-270-311-6
คัดไทย (ตัวกลม)  สิรฎา เกตุเอี่ยม 20.- 974-270-454-6
”-------” (ตัวเหลี่ยม)  ” 20.- 974-270-453-8 
คัดไทย กขค (ตัวเหลี่ยม) ” 25.- 974-270-320-5
แบบฝกคัดหัดอาน คัดไทย 1 ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-503-8
”------------------------------” 2 ” 25.- 974-270-504-6
แบบฝกทักษะ คัดลายมือ 1 ” 25.- 974-270-455-6
”-----------------------------” 2 ” 25.- 974-270-456-2

ชุด หัดคัด-หัดเขียน

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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คัดลายมือ กขค      สิรฎา เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-322-1
แบบฝกคัดอักษรไทย ก ถึง ฮ (ตัวกลม) ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-019-2
”-----------------------------------” (ตัวเหลี่ยม) ” 25.- 974-204-020-6
”-----------------------------------” (ตัวสาธิต) ศิรดา เกตุเอี่ยม 25.-
แบบฝกทักษะคัดลายมือ (ตัวกลม) ศิษฏ เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-402-3
”-----------------------------” (ตัวเหลี่ยม) ” 30.-
แบบฝกทักษะคัดลายมือ กขค (ตัวกลม) ” 30.-
”------------------------------------” (ตัวเหลี่ยม) ” 30.-
”------------------------------------” (ตัวสาธิต) ” 25.-
แบบเรียน กขค คุณหนู (4 สี พรอมบัตรคําในเลม) ฝายวิชาการ 69.- 
แบบเรียนรูคัดเขียน ก.ไก    ” 40.- 
ฝกคัดไทยอนุบาล (ตัวกลม)   ษิลดา เกตุเอี่ยม 25.- 974-858-098-9
”---------------------” (ตัวเหลี่ยม)   ” 25.-
ฝกคัดเรียนรูภาษาไทย    ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-608-5
ฝกคัดหัดอาน (ภาษาไทย)   ” 30.- 974-270-568-2
ฝกหัดคัด ก.กา (ตัวกลม)    ษิลดา เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-535-6
”-----------------” (ตัวเหลี่ยม)    ” 25.- 974-270-543-7
เริ่มเขียน กขค (ตัวกลม) ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-648-4
”----------------” (ตัวเหลี่ยม) ” 25.- 974-270-650-6
”----------------” (ตัวสาธิต) ศิรดา เกตุเอี่ยม 25.-
เรียนคัด ภาษาไทย (ตัวกลม) ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-038-9
”----------------------” (ตัวเหลี่ยม) สิรฎา เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-039-7
เรียนคัดและอาน ก-ฮ (ตัวกลม) ” 25.-
”-------------------------” (ตัวเหลี่ยม) ” 25.-

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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เรียนรูและระบายสี ก.ไก พรทิพย จงจิตจํานงค 30.- 974-270-357-4
เรียนรูและหัดคัด ก.ไก  สิรฎา เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-321-3
หััดอานคัดเขียน ก.ไก (ปอนด)  พรทิพย จงจิตจํานงค 25.- 974-270-360-4
”-------------------------” (ปรูฟ) ” 20.-         
เรียนสนุก กขค ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-615-8
ลูกรักคัดเกง น้ําตาล พงษเพชร 25.- 974-909-949-4
ลูกเริ่มเรียน กขค สิตางศุ เกตุม 25.- 974-270-472-4
คัดลายมือ อังกฤษ 1 (ป.1) ศิษฏ เกตุเอี่ยม 20.- 974-270-468-6
”----------------------” 2 (ป.2) ” 25.- 974-270-469-4
”----------------------” 3 (ป.3) ” 25.- 974-270-523-2
คัดอังกฤษ (ตัวอักษรมาตรฐาน พิมพใหญ-เล็ก) สิรฎา 25.- 974-270-339-6
คัดอังกฤษตัวเขียน (ตัวเขียนใหญ-เล็ก) พรทิพย 25.- 974-270-341-8
คัดอังกฤษระบายสี วัลลภา วิทยารักษ 30.- 974-270-390-6
คัดอังกฤษอนุบาล (ตัวพิมพใหญ) ษิลดา เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-508-9
”---------------------” (ตัวพิมพเล็ก) ” 25.- 974-270-509-7
แบบฝกคัด อังกฤษสนุก 1 (ป.3) พัชรวลี พัชรศิษฏ 20.- 974-270-470-8
”----------------------------” 2 (ป.4) ” 20.- 974-270-471-6
”----------------------------” 3 (ป.5) ” 20.- 974-270-505-4
”----------------------------” 4 (ป.6) ” 20.- 974-270-515-1
แบบฝกหัดคัดอักษรอังกฤษ A ถึง Z ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-021-4
แบบฝกทักษะคัดลายมือ ABC (ตัวพิมพใหญ) ” 30.-
”-----------------------------” abc (ตัวพิมพเล็ก) ” 25.-
”-----------------------------” อังกฤษ (ตัวพิมพใหญ-เล็ก) ” 25.-
แบบฝกหัดคัดอังกฤษ ABC (ปอนด) วัลลภา วิทยารักษ 30.- 974-270-339-6

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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* ราคาสินคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ติดตอสอบถามหรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต www.sermvit.com

แบบฝกหัดคัดอังกฤษ ABC (ปรูฟ) วัลลภา วิทยารักษ 20.-         
แบบเรียน ABC คุณหนู (4 สี พรอมบัตรคําในเลม) ฝายวิชาการ 69.- 
แบบเรียนรูคัดเขียน ABC ” 40.- 
ฝกคัดเรียนคํา (ภาษาอังกฤษ) ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-570-4
ฝกหัดคัดอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ-เล็ก) ” 30.- 974-270-458-9
เริ่มเขียน ABC (ตัวพิมพใหญ) ” 25.-
เริ่มเขียน abc (ตัวพิมพเล็ก) ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.-
เรียนคัดและอาน A-Z (ตัวพิมพใหญ) ” 25.-
”--------------------” a-z (ตัวพิมพเล็ก) ” 25.-
เรียนคัดอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ-เล็ก) สิรฎา เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-041-9
เรียนรูและระบายสี ABC พรทิพย จงจิตจํานงค 30.- 974-270-356-6
เรียนสนุก ABC ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-598-4
เรียน เขียน อาน ABC แนวนานาชาติ สิตางศุ เกตุม 25.-
แรกเขียนเรียนรู ABC ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-644-1
ลูกเริ่มเรียน ABC สิตางศุ เกตุม 25.- 974-270-473-2
หัดอานคัดเขียน ABC (ปอนด) พรทิพย จงจิตจํานงค 25.- 974-270-361-2
”--------------------------” (ปรูฟ) ” 20.-
อังกฤษคัดลายมือ (ตัวพิมพใหญ) ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-444-9
”---------------------” (ตัวพิมพเล็ก) ” 25.- 974-270-464-3
อังกฤษอนุบาล 1 อ.นรพันธ วิทยารักษ 25.- 974-270-282-9
”-----------------” 2 ” 25.- 974-270-284-5
แบบฝกทักษะ คัดและนับเลข ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-417-1
แบบฝกคัดตัวเลข 1 ถึง 30 ” 25.- 974-204-022-2
แบบฝกทักษะ คัดลายมือ ๑๒๓ ” 25.-

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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แบบฝกทักษะ คัดลายมือ 123 ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.-
”-------------------------------” ตัวเลข (เลขไทย-เลขอารบิก) ” 25.-
แบบเรียน 123 คุณหน (4 สี พรอมบัตรคําในเลม) ฝายวิชาการ 69.- 
แบบเรียนรูคัดเขียน 123 ” 40.- 
แบบหัดอาน-เขียนตัวเลข ศิษฏ เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-348-5
ฝกคัดฝกคิด ” 30.- 974-270-567-4
ฝกคัดเลข ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-419-8
เริ่มเขียน ๑๒๓ ” 25.- 974-270-646-8
เรียนนับเลข พัชรดา พัชรศิษฏ 25.- 974-270-498-8
เรียนคัดเลข ” 30.- 974-270-499-6
เรียนคัดตัวเลข (ตัวเลขไทย-เลขอารบิก) สิรฎา เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-042-7
เรียนรูตัวเลข ชูศักดิ์ วิจักขณา 25.- 974-270-437-6
เรียนรูคัดเขียนตัวเลข ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-575-5
เรียนรูและคัดตัวเลข ” 30.- 974-270-425-2
หัดคัดหัดเขียนตัวเลข สิรฎา เกตุเอี่ยม 30.- 
สนุกกับตัวเลข ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-576-3
ตัวเลขเรียนสนุก ” 25.- 974-270-577-1
เรียนสนุก 123 ” 25.- 974-270-597-6
แรกเขียนเรียนรู 123 ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-643-3
ลูกเริ่มเรียน 123 สิตางศุ เกตุม 25.- 974-270-557-7
เด็กฝกคัด ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-034-6
ลูกฝกคัด ” 25.- 974-204-035-4
เรียนรูคัดเขียน ไทย-อังกฤษ-เลข (ตัวกลม) ฝายวิชาการ 69.-
เตรียมพรอม ไทย-อังกฤษ-เลข (ตัวเหลี่ยม) ” 69.- 

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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* ราคาสินคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ติดตอสอบถามหรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต www.sermvit.com

                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก

ระบายสีคัดเขียน ก.ไก ไชยพล เจนกิจจาไพบูลย 20.- -
”-------------------” ABC ” 20.- -
”-------------------” 123 ” 20.- -
สนุกกับระบายสี  ก.ไก วรรณะ เกิดสนอง 20.- - 974-304-031-5
”-------------------” ABC ” 20.- - 974-304-032-3
”-------------------” ตัวเลข ” 20.- -
เรียนรูและระบายสี กขค (ตัวกลม) สีฝุน ประสานมิตร 20.- 9.-
”----------------------” กขค (ตัวเหลี่ยม) ” 20.- 9.-
”----------------------” A-Z (ตัวพิมพใหญ) ” 20.- 9.-
”----------------------” a-z (ตัวพิมพเล็ก) ” 20.- 9.-
”----------------------” เลขไทย ๑๒๓ ” 20.- 9.-
”----------------------” เลขอารบิก 123 ” 20.- 9.-
เลขไทย ๑๒๓ ” 20.- 9.-
เลขอารบิก 123 ” 20.- 9.-
เรียน ก.ไก (ตัวกลม) ” 20.- 9.-
”-----------” (ตัวเหลี่ยม) ” 20.- 9.-
เรียนอังกฤษ ABC (ตัวพิมพใหญ) ” 20.- -
”--------------” abc (ตัวพิมพเล็ก) ” 20.- - 
ลูกรักเรียนอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ-เล็ก) ” 20.- -
หัดเรียนและระบายสี กขค (ตัวกลม) ” 20.- -

 เลมใหญ ขนาด 18.5 x 26 ซม. เลมเล็ก ขนาด 13 x 18.5 ซม.
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ชุดหนังสือสติกเกอร STICKER BOOK

คัดเขียนเรียน ก.ไก (กลม) สติกเกอร ฝายวิชาการ 45.- 
คัดเขียนเรียน ก.ไก (เหลี่ยม) สติกเกอร ” 45.-
คัดเขียนเรียน ABC สติกเกอร ” 45.- 
คัดเขียนเรียน 123 สติกเกอร ” 45.-
สัตวโลกนารู สติกเกอร ” 45.- 
สัตวโลกนารัก สติกเกอร ” 45.-
ผลไมและผักนานาชนิด สติกเกอร ” 45.- 
พืชผักผลไม สติกเกอร ” 45.-

                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

หัดเรียนและระบายสี  กขค  (ตัวเหลี่ยม)  20.- -
   สีฝุน ประสานมิตร
”-------------------------”  ABC (ตัวพิมพใหญ) ” 20.- -
”-------------------------”  abc (ตัวพิมพเล็ก) ” 20.- -
หัดนับและระบายสี ๑๒๓ ” 20.- -
”-----------------------”  123 ” 20.- -



เตรียมความพรอม ลีลามือ ปณฑา 32.-  
แบบฝกทักษะ ลีลามือ ” 32.- 
แบบฝกทักษะ เชาวนปญญา ” 36.- 
เตรียมความพรอม พยัญชนะ ก-ฮ เลม 1 ” 36.-  
เตรียมความพรอม พยัญชนะ ก-ฮ เลม 2 ” 36.-  
เตรียมความพรอม ภาษาอังกฤษ A-Z (พิมพใหญ) ” 36.- 
เตรียมความพรอม ภาษาอังกฤษ a-z (พิมพเล็ก) ” 36.-  
เตรียมความพรอม คณิตศาสตร (เลขไทย) ” 36.- 
เตรียมความพรอม คณิตศาสตร (เลขอารบิก) ” 36.-  
เตรียมความพรอม คณิตศาสตร (เลขไทย-อารบิก) ” 36.- 
เตรียมความพรอม บูรณาการ 1-1 ” 36.- 
เตรียมความพรอม บูรณาการ ๑-๒ ” 36.- 
เตรียมความพรอม ภาษาอังกฤษ 1-1 ” 36.- 

ชุดเตรียมความพรอม แบบฝกทักษะ
(สําหรับเด็ก 3-5 ขวบ)

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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คัดไทยการบาน ศิรดา ดุสิต 25.-
ภาษาไทยอนุบาล ” 25.- 974-270-310-8
เรียนอนุบาล กขค สิตางศุ เกตุม 30.- 974-270-386-8
เกงภาษาไทย (ลักษณนาม) ” 30.- 974-270-398-1
ฝกทักษะภาษาไทย พันธุเพชร เพชรบานลาด 30.- 974-270-391-4
เสริมทักษะภาษาไทย ” 30.- 974-270-392-2
ความพรอมทางภาษาไทย ศิษฏ เกตุเอี่ยม 30.- 974-204-012-5
เขียนและอานวรรณยุกต สิตางศุ เกตุม 30.- 974-270-401-5

เตรียมความพรอม ภาษาไทย ๒-๑ ปณฑา 36.- 
เตรียมความพรอม ภาษาไทย ๒-๒ ” 36.- 
เตรียมความพรอม ภาษาอังกฤษ 2-1 ” 36.- 
เตรียมความพรอม ภาษาอังกฤษ 2-2 ” 36.- 
เตรียมความพรอม คณิตศาสตร 2-1 ” 36.- 
เตรียมความพรอม คณิตศาสตร 2-2 ” 36.- 
เตรียมความพรอม ไทย-อังกฤษ-เลข 2-1 ” 36.- 
เตรียมความพรอม ไทย-อังกฤษ-เลข 2-2 ” 36.- 
เตรียมความพรอม ภาษาไทย ๓-๑ ” 38.- 
เตรียมความพรอม ภาษาไทย ๓-๒ ” 38.- 
เตรียมความพรอม ภาษาอังกฤษ 3-1 ” 38.- 
เตรียมความพรอม ภาษาอังกฤษ 3-2 ” 38.- 
เตรียมความพรอม คณิตศาสตร 3-1 ” 38.- 
เตรียมความพรอม คณิตศาสตร 3-2 ” 38.- 
เตรียมความพรอม ไทย-อังกฤษ-เลข 3-1 ” 38.- 
เตรียมความพรอม ไทย-อังกฤษ-เลข 3-2 ” 38.- 

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

ชุด เสริมทักษะภาษาไทย
  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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เรียนอนุบาล ABC สิตางศุ เกตุม 25.- 974-270-387-6
เตรียมลูกรักใหพรอมเรียน ABC ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.- 974-900-257-1
ความพรอมภาษาอังกฤษ ” 25.- 974-204-087-7
ศัพทอังกฤษ (คําพอง) คนึงนิจ ดีพันธุ 30.- 974-270-338-8
ศัพทเด็ก สิตางศุ เกตุม 30.- 974-270-335-3
ศัพทนารู ” 30.- 974-270-336-1
ลูกเรียนรูคําศัพท สิรฎา เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-559-3
เด็กเกงศัพท กลุมแมลงปอ 30.- 974-858-094-6

ชุด เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เรียนรูสระ สิตางศุ เกตุม 30.- 974-270-405-8
อานและเขียนสระ ” 30.- 974-270-400-7
อานและเขียนใหถูกตอง สีฝุน ประสานมิตร 30.- 974-270-299-3
อานออกเขียนได ” 30.- 974-270-301-9

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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เลขการบาน ศิรดา ดุสิต 25.-
เลขอนุบาล ” 25.- 974-270-294-2
เตรียมเรียนเลข ตนขาว เนานาทอง 25.- 974-270-532-1
ลูกรักเตรียมเรียนเลข สีฝุน ประสานมิตร 25.-
ลูกเรียนเลข สิรฎา เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-060-5
เรียนเลข สิตางศุ เกตุม 25.- 974-204-036-6
เริ่มเรียนเลข สิรฎา 25.- 974-270-342-6
นับเลข สิรฎา เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-343-4
ทบทวนเลข ” 30.- 974-270-346-9
บวกเลข ” 30.- 974-270-277-2
ลบเลข ” 30.- 974-270-344-2
เรียนบวกเลข พัชรดา พัชรศิษฏ 30.- 974-270-500-3
เรียนลบเลข ” 30.- 974-270-501-1
เรียนอนุบาล 123 สิตางศุ เกตุม 30.- 974-270-548-8
ลูกรักคิดเกง น้ําตาล พงษเพชร 30.- 974-909-948-6
ความพรอมทางคณิตศาสตร ศิษฏ เกตุเอี่ยม 30.- 974-204-013-3

ชีวิตสัตว ตนขาว เนานาทอง 30.-
สัตวนารัก กลุมแมลงปอ 30.-

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

ชุด เสริมทักษะคณิตศาสตร

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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คณิตศาสตร อนุบาล 1 เลม 1 อ.วินัย ธรรมศิลป 30.- 974-270-430-9
คณิตศาสตร อนุบาล 1 เลม 2 ” 30.- 974-270-430-9
คณิตศาสตร อนุบาล 2 เลม 1 ” 30.- 974-270-431-7
คณิตศาสตร อนุบาล 2 เลม 2 ” 30.- 
คณิตศาสตร อนุบาล 3 เลม 1 ” 30.- 974-270-432-5
คณิตศาสตร อนุบาล 3 เลม 2 ” 30.- 974-270-432-5

ชุด ฝกเชาวนความพรอม-เตรียมสอบ

การบานอนุบาล ศิรดา ดุสิต 30.-
เรียนกับลูก ศิรดา เกตุเอี่ยม 25.- 974-204-064-8
สิ่งรอบตัว น้ําตาล พงษเพชร 30.- 974-204-088-5
เรียนรูรอบตัว สิตางศุ เกตุม 30.- 974-858-096-2
ลูกรักคนเกง ” 30.- 974-858-095-4
ลูกรักพรอมเริ่มเรียน สีฝุน ประสานมิตร 30.-
เตรียมความพรอมใหลูกรัก ศิษฏ เกตุเอี่ยม 30.- 974-900-252-0
เตรียมความพรอมแรกเรียน ” 30.- 974-270-627-1
เตรียมอนุบาล สิตางศุ เกตุม 30.- 974-270-351-5
แบบฝกหัดเด็กอนุบาล ศิรดา ดุสิต 25.-
ลูกเตรียมเรียน สิตางศุ เกตุม 30.- 974-270-350-7
ลูกพรอมเรียน สิรฎา เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-352-3

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ลูกเรียนเกง สิรฎา เกตุเอี่ยม  30.- 974-204-010-9
ความพรอมเชาวน-ปญญา ศิษฏ เกตุเอี่ยม 30.- 974-204-014-1
พรอมเชาวนปญญา น้ําตาล พงษเพชร 30.- 974-270-394-9
พรอมปญญาไหวพริบ ” 30.- 
วัดเชาวนเด็ก สิตางศุ เกตุม 25.- 974-270-461-9
เสริมเชาวนเด็ก ” 30.- 974-270-462-7
สรางเชาวน ” 30.- 974-204-090-7
ฝกเชาวน น้ําตาล พงษเพชร 40.- 974-270-355-8
เสริมเชาวน ” 40.- 974-270-384-1
ฝกความพรอม ” 30.- 974-270-647-6
เสริมความพรอม ” 30.- 974-270-546-1
เตรียมพรอมไหวพริบ-เชาวน-ปญญา  69.-
แบบฝกทดสอบและทบทวน เรียนอนุบาล 1 ศิรดา ดุสิต 35.- 974-270-571-2
แบบฝกทดสอบและทบทวน เรียนอนุบาล 2 ” 35.- 974-270-573-9
แบบฝกทดสอบและทบทวน เรียนอนุบาล 3 ” 35.- 974-270-574-7
ความพรอมเตรียมสอบ ตนขาว เนานาทอง 35.- 974-270-649-2
แบบฝกความพรอมสอบเขา ป.1 น้ําตาล พงษเพชร 40.- 974-270-626-3
เตรียมพรอมทดสอบเขาเรียน ป.1 ” 40.- 974-204-089-3
เตรียมสอบเขา ป.1 ” 40.- 974-270-279-9
ติวเขมสอบเขา ป.1 ศิรดา ดุสิต 40.- 974-270-624-7
คูมือเตรียมความพรอมอนุบาล กลุมสัมนาคาร 100.- 974-204-056-7
แบบทดสอบเตรียมความพรอมสอบเขาเรียน ป.1 ” 100.- 974-270-312-4
พรอมสอบเขา ป.1  80.-
ทดสอบเตรียมเขาเรียน ป.1  80.-  

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ชุด ตอจุด ลีลามือ ฝกขีดเขียน

ตอจุดของเลน วรรณะ เกิดสนอง 20.-
ตอจุดผลไม ” 20.-
ตอจุดสวนสัตว ” 20.-
ตอจุดสัตวลานป ” 20.-
ตอจุดการตูนสัตว พลจักร ครองสมบัติ  
 (เลมใหญ ขนาด 18.5x26 ซม.)  20.- 974-304-033-1
 (เลมเล็ก ขนาด 13x18.5 ซม.)  9.- 974-304-033-1
ลากเสนตอจุด ” 20.- 974-304-013-7
เกมสสนุกคุณหนู กลุมน้ําตาล 20.- 974-304-012-9
จุดตอจุด น้ําตาล พงษเพชร 30.- 974-270-330-2
ฝกหัดเขียน สิตางศุ เกตุม 25.-
ฝกขีด ฝกเขียน ศิษฏ เกตุเอี่ยม 25.-
พรอมคัดเขียน น้ําตาล พงษเพชร 25.- 974-270-334-5
เริ่มหัดเขียน สิรฎา เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-332-9
ลูกเรียนรูรูปทรง ” 30.- 974-270-517-8
เตรียมความพรอมกอนเริ่มเรียน สีฝุน ประสานมิตร 30.-
เตรียมความพรอมแรกเขียน ศิษฏ เกตุเอี่ยม 30.- 974-270-629-8
ลีลามือ  30.- 

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ประดิษฐของเลน (ทําของเลนเอง) ศิษฏและสิรดา 30.- 974-270-366-3
พับและประดิษฐของเลนสนุก ” 30.- 974-270-365-5
งานประดิษฐและพับกระดาษ ” 30.- 974-270-415-5
พับกระดาษสนุกแบบงายๆ ” 30.- 974-270-416-3
พับกระดาษเลนสนุก ชูศักดิ์ วิจักขณา 30.- 974-270-282-9
สนุกกับการพับกระดาษ ” 30.- 974-270-276-4

ชุด เรียนรูสรางสรรคศิลปะ - พับกระดาษ

ชุด เรียนรูและระบายสีภาพสวยงาม

เตรียมไปโรงเรียน สิรฎา เกตุเอี่ยม 25.- 974-270-324-8
ลูกรักรูจักสี ศิษฏ และศิรดา 30.- 974-204-049-4
ลูกเรียนรูเรื่องสี สิรฎา เกตุเอี่ยม 40.-
ผลไมและผัก ” 35.-
สวนสัตว ” 50.- 974-270-413-9 
รอบตัวเด็ก ” 50.- 974-270-531-3

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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ชีวิตสัตวนารู ปลาตูแสนสวย ส.ธนารัตนะสฤษดิ ์ 40.- 974-204-158-X
ชีวิตสัตวนารู  ปลาสวยงาม ” 40.- 974-204-159-8
ชีวิตสัตวนารู  แมลงและสัตวมีพิษ ป.รักษธรรมชาติ 40.- 974-204-157-1
ชีวิตสัตวนารู  สัตวเลี้ยง ” 40.- 974-204-096-6
ชีวิตสัตวนารู  สัตวปา ” 40.- 974-204-156-3
ชีวิตสัตวนารู  สัตวปก ” 40.- 974-204-154-7
ชีวิตสัตวนารู  สัตวทะเล ” 40.- 974-204-155-5
ชีวิตสัตวนารู  สัตวยุคลานป ” 40.- 974-204-160-1

โลกมหัศจรรย ชีวิตสัตวนารู
(เรียนรูชีวิตและธรรมชาติของสัตวนานาชนิด)

จูราสสิคไดโนเสาร ป.รักษธรรมชาต ิ 20.- 9.-
ไดโนเสารกับสัตวลานป ” 20.- 9.- 974-304-043-9
ตระกูลไดโนเสาร ” 20.- 9.- 974-304-041-2
มหัศจรรยไดโนเสาร ” 20.- 9.- 974-304-047-1
ยักษใหญไดโนเสาร ” 20.- 9.- 974-304-049-8
สวนสัตวลานป ” 20.- 9.-
ไดโนเสาร (พรอมสติกเกอร)  วรรณะ เกิดสนอง  25.-  
สัตวลานป (พรอมสติกเกอร)  ”  25.-

 เลมใหญ ขนาด 18.5 x 26 ซม. เลมเล็ก ขนาด 13 x 18.5 ซม.

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN

                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก
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ไปสวนสัตวกันเถอะ สีฝุน ประสานมิตร 20.- 9.-
ชีวิตสัตวนารู ” 20.- 9.-
เที่ยวสวนสัตว สุชาติ พรหมรักษา 20.- 9.-
สวนสัตวคุณหนู ” 20.- 9.-
ชุมนุมสัตวนารู 1 ตนขาว และคณะ 20.- 9.-
ชุมนุมสัตวนารู 2 ” 20.- 9.-
ชุมนุมสัตวโลก 1 ” 20.- 9.-
ชุมนุมสัตวโลก 2 ” 20.- 9.-
โลกแหงการตูน สัตวปก สีฝุน ประสานมิตร 20.- 9.-
โลกแหงการตูน สัตวปา ” 20.- 9.-
โลกแหงการตูน สัตวน้ํา ” 20.- 9.-
โลกแหงการตูน แมลง ” 20.- 9.-
โลกแหงการตูน สัตวเลี้ยง ” 20.- 9.-
รักโรงเรียน ” 20.- 9.-
รักบาน ” 20.- 9.-
รักของเลน ” 20.- 9.-
รักดนตรี ” 20.- 9.-
เลนดนตรี ” 20.- 9.-
รักกีฬา ” 20.- 9.-
กีฬาพื้นบาน ” 20.- 9.-
เครื่องใชไฟฟา ” 20.- 9.-
เครื่องครัว ” 20.- 9.-
เครื่องมือในบาน ” 20.- 9.-

                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก
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                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก

เด็กดีเปนไมยาก สีฝุน ประสานมิตร 20.- 9.-
แมรักลูก ลูกรักแม ” 20.- 9.-
เที่ยวงานวัด ศิษฏและศิรดา 20.- 9.-
ยานพาหนะ สีฝุน ประสานมิตร 20.- 9.-
รถและเรือ ” 20.- 9.-
สนามเด็กเลน ศิษฏและศิรดา 20.- 9.-
สิ่งของคูกัน ” 20.- 9.-
สิ่งของตรงกันขาม ” 20.- 
สิ่งของเกี่ยวของกัน ” 20.- 
สีที่นารู ” 20.- 9.-
รูเรื่องอาหารการกิน สีฝุน ประสานมิตร 20.- 9.-
อาหารจากผลไมที่นารู ศิษฏและศิรดา 20.- 9.-
ผลไมไทย สีฝุน ประสานมิตร 20.- 9.-
ผักและผลไมนารู ” 20.- 9.-
อาชีพการแสดง ศิษฏและศิรดา 20.- 9.-
อาชีพคาขาย ” 20.- 9.-
อาชีพรับราชการ ” 20.- 9.-
อาชีพเลี้ยงสัตว ” 20.- 9.-
อาชีพอิสระ ” 20.- 9.-
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  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
ทดสอบเชาวน 108 ไอคิว 50.- 974-270-439-2
ไอคิว 108 ส.ศรีพิสุทธิ ์ 50.- 974-270-438-4
200 ไอคิว ไอคิว 40.- 974-270-440-6
150 อะไรเอย? (ใหญ)  ” 30.- 
150 อะไรเอย? (เล็ก) ” 18.-
200 อะไรเอย? ” 60.- 974-270-534-8
300 อะไรเอย? ” 40.- 974-270-463-5
200 เกมสนุก ” 60.- 974-270-382-5
222 ภาพปริศนา ชอลก สีขาว 30.-
เชาวนไวเด็ก ชูศักดิ์ วิจักขณา 30.-
ขําขัน 108 ฮา มร.โจก 60.- 974-204-167-9
อะไรเอย? กวนกระจุย ฮากระจาย เหงียน วันพุธ 25.-
อะไรเอย? กวนกุกกิ๊ก ” 25.-
อะไรเอย? เกากวนฮากาก...ก ” 25.-
อะไรเอย? ขําสะดือปลิ้น ” 25.-
อะไรเอย? จี๋ตอมขํา หยําตอมฮา ” 25.-
อะไรเอย? ทะลึ่ง...นารัก ” 25.-
อะไรเอย? บื้อ อึ้ง ทึ่ง เสียว ” 25.-
อะไรเอย? (มรดกไทย) สูตรตนตํารับ ” 25.-
อะไรเอย? มันมะลึกกึ๊กกึ๋ย ” 25.-
อะไรเอย? เรท R (อารายหวา) ” 25.-
อะไรเอย? (สูตรโบราณ) พันธุแท ” 25.-
อะไรเอย? แสบเสียวเปรี้ยวจี๊ด ” 25.-
อะไรเอย? อึ๋ยย โดนใจโจ ” 25.-
อะไรเอย? ฮาปวน ชวนขํา ” 25.-
อะไรเอย? ฮาใสสะอาด ” 25.-
อะไรเอย? ฮาหวานแหวว ” 25.-
อะไรเอย? ฮาเหงือกเหี่ยว ” 25.-

อะไรเอย        ทดสอบเชาวน - เกมสนุก
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อะไรเอย? ฮาขํากลิ้ง เหงียน วันพุธ 25.-
อะไรเอย? 100 กวน 1000 ฮา ” 25.-
อะไรเอย? 108 ฮา สารพัดกวน ” 25.-
อะไรเอย? ขํา กวน ปวน กรี๊ด ” 25.-
อะไรเอย? ฮาเละตุมเปะ ” 25.-
อะไรเอย? ฮา มวน กวน มึน ” 20.-
อะไรเอย? มึน มัน กวน ฮา ” 20.-
อะไรเอย? กวนสุดสุด ” 30.-
เกมไอคิว 108 กลุมน้ําตาล 25.- 974-270-363-9
เกมชวนหัว ” 25.- 974-270-369-8
100 เกมสุดมัน ” 30.- 974-270-370-1
108 เกมมหาสนุก ” 30.- 974-270-364-7
ปริศนาทวีปญญา ” 30.- 974-270-374-4
ปริศนาสุดสนุก ” 30.- 974-270-372-8
ปริศนาฮาระเบิด ” 30.- 974-270-373-6
เกมสนุกคนเกง ขยันคิด ขยันอาน ศิรา นวเทเวศร 20.-
เกมสนุกลับสมอง สรางเชาวนปญญา ” 20.-
เกมสนุก เกง กลา แกรง ” 25.-
เกมสนุก เกงดวยปญญาและเกม ” 25.-
เกมสนุกทวีปญญา เกมลับ เกมลวง ” 25.-
เกมสนุกทาคนเกง สนุกคิด ทวีปญญา ” 25.-
เกมสนุกทีวี ฉลาดคิด สนุกตอบ ” 25.-
เกมสนุกทีวี ฉลาดทันโลก ” 25.-
เกมสนุก โลกการเรียนรู ” 25.-
เกมคนเกง ทายคนเกง ทาคนกลา ” 25.-
เกมเด็กฉลาด สนุกคิด ทวีปญญา ” 25.-
เกมทันโลก ฉลาดและสนุก ” 25.-
เกมปญหาสนุก ลุยปญหา นาสนุก ” 25.-
เกมฮา..ส ปญญาเลิศ ” 25.-

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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เมาคลีลูกหมาปา ลุงทอง 20.- 10.-
ซินแบดผจญภัย ” 20.- 10.-
หนูนอยหมวกแดง 1 ” 20.- 10.-
หนูนอยหมวกแดง 2 ” 20.- 10.- 974-270-423-6
แมวเจาปญญา ” 20.- 10.-
อาลาดินกับตะเกียงวิเศษ ” 20.- 10.-
ซินเดอเรลลา ” 20.- 10.-
ปเตอรแพน ” 20.- 10.-
แจคผูฆายักษ ” 20.- 10.-
เจาหญิงนิทรา ” 20.- 10.-
2 สหายลิงกับเตา ” 20.- 10.- 974-270-424-4
ยักษผมทอง ” 20.- 10.- 974-270-420-1
มหัศจรรยทอมหัวแมมือ ” 20.- 10.- 974-270-396-5
เจาชายกบ ” 20.- 10.- 974-270-395-7
หานทองคํา ” 20.- 10.- 974-270-414-7
จาวปาทารซาน ” 20.- 10.- 974-270-434-1
ไซอิ๋ว (หงอคงปราบปศาจ) ” 20.- 10.-
ไซอิ๋ว (ปราบปศาจเสือ) ” 20.- 10.- 974-270-397-3
บานขนมคุกกี้ พลจักร ครองสมบัต ิ 20.- 10.-

 เลมใหญ ขนาด 18.5 x 26 ซม. เลมเล็ก ขนาด 13 x 18.5 ซม.

นิทานระบายสีแสนสนุก ภาพสวยงาม

                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก
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รายการหนังสือ สํานักพิมพเสริมวิทย

* ราคาสินคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ติดตอสอบถามหรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต www.sermvit.com

                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก

ปวิเศษ พลจักร ครองสมบัต ิ 20.- 10.- 974-270-436-8
เทพธิดานอย ” 20.- 10.-
พระราชากับชางตัดเสื้อ ” 20.- 10.-
จารจารผูกลาหาญ ” 20.- 10.- 974-304-005-6
เจาชายหมีกับคนแคระ ” 20.- 10.- 974-304-004-8
7 แพะนอยกับหมาปา ” 20.- 10.- 974-304-035-8
อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย ” 20.- 10.- 974-877-180-6
หนูนอยกับรองเทาแดง ” 20.- 10.- 974-877-179-2
สุดสาคร ลุงทอง 20.- 10.-
ปลาบูทอง ” 20.- 10.- 974-270-433-3
ขุนชางขุนแผน ” 20.- 10.- 974-304-006-4
สังขทอง ” 20.- 10.- 974-304-018-8
เงาะปา ” 20.- 10.-
ผีกระสือ ” 20.- 10.-
แกวหนามา ” 20.- 10.-
พระสุธน-มโนราห ” 20.- 10.-
สี่ยอดกุมาร (จําปาสี่ตน) ” 20.- 10.-
พระรถเสน (นางสิบสอง) ” 20.- 10.-
นางสิบสอง ” 20.- 10.- 974-304-040-4
บางระจัน ” 20.- 10.-
ไกรทอง ” 20.- 10.-
พระอภัยมณี ” 20.- 
พิกุลทอง ” 20.- 
พระศรีสุริโยทัย 1 ” 20.- 10.-
พระศรีสุริโยทัย 2 เบญจรงค 20.- 10.-
พันทายนรสิงห ” 20.- 10.- 974-270-539-9
แมนากพระโขนง ” 20.- 10.- 974-270-506-2
นางนาคพระโขนง ลุงทอง 20.- 10.- 974-270-467-8
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กระตายกับเตา, หมาปากับลูกแกะ,  สุชาติ พรหมรักษา 20.- 9.- 974-304-024-2
 สุนัขในรางหญา  
ชาวนากับงูเหา, นกกระสากับหมาจิ้งจอก,   ” 20.- 9.- 974-304-024-2
 สิงโตกับกระตายปา  
เศรษฐีกับคนนําทาง, ใครจะเอากระพรวน ” 20.- 9.-
 ไปแขวนคอแมว 
สุนัขกับเงา, เด็กซนกับกบ, กระตายต่ืนตูม ” 20.- 9.- 974-304-028-5
อึ่งอางกับวัว, แมบานกับแมว ” 20.- 9.- 974-270-618-2
หนูเมืองกับหนูนา, สุนัขจิ้งจอกหางดวน ” 20.- 9.- 974-270-620-4
ราชสีหกับหนู, หมีกับคนเดินทาง ” 20.- 9.- 974-270-621-2
เด็กเลี้ยงแกะกับหมาปา, คนโงกับลา ” 20.- 9.- 974-270-623-9
ลูกแกะกับจระเข, สุนัขจิ้งจอกกับสิงโต ” 20.- 9.-
สุนัขปาหนาโง, แมวกับลูกไก ” 20.- 9.-
กากับหงส, แกะนอยกับหมาปา ” 20.- 9.-

นิทานอีสประบายสี ฉบับการตูน

                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก
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รายการหนังสือ สํานักพิมพเสริมวิทย

* ราคาสินคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ติดตอสอบถามหรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต www.sermvit.com

นิทานนานาชาติลูกเปดขี้เหร,  สุชาติ พรหมรักษา 20.- 9.- 974-304-027-7
 ลูกหมูสามตัว, แจคผูฆายักษ
ผีนอยใจดี, ของขวัญคุณหนู ” 20.- 9.-
สองพี่นองผจญภัย, หมานอยเจาเลห ” 20.- 9.-
เจาหญิงกับสี่สหาย, กระรอกนอยนารัก ” 20.- 9.-
เจาจออวดฉลาด, หนูนอยกุหลาบแดง ” 20.- 9.-
นางฟากับหมีพิการ, พระคุณแม ” 20.- 9.-
เด็กขายไมขีดไฟ, สองสหายไกอลเวง ” 20.- 9.-
หนูนอยหุนไมกับของเลน ” 20.- 9.-
เปดนอยกตัญู, ความรักของหนูนา ” 20.- 9.-
ทําไม? ยีราฟคอยาว ธนภูมิ ไชยวงศ 20.- 9.-
กระรอกนอยเปลี่ยนใจ ” 20.- 9.-
ไกอวดดี ” 20.- 9.-
หนูกับหมาปาเจาเลห ” 20.- 9.-
กบนอยสามัคคี ” 20.- 9.-
ชางอิ๋งกับออย ” 20.- 9.-
หอยทากเจาปญญากับกระตายเกเร ” 20.- 9.-
นกฮูกกับคางคาวเกเร ” 20.- 9.-

นิทานระบายสีภาพการตูน

                ชื่อหนังสือ  ผูแตง        ราคา      ISBN เลมใหญ เลมเล็ก
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นิทานภาพสีแสนสนุก

   นิทานภาพสี (ภาษาไทย) 
เจาหญิงแหงภูเขาแกว เบญจรงค 30.- 974-270-522-4
ซินเดอเรลลา ” 30.- 974-270-542-9
ธัมเบลินา ” 30.- 974-270-536-4
บานขนมหวาน ” 30.- 974-270-521-6
พูกันวิเศษ ” 30.- 974-270-513-5
สี่สหาย ” 30.- 974-270-525-9
พันทายนรสิงห ” 30.- 974-270-539-9
สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ” 30.- 974-204-030-3
แมนากพระโขนง ” 30.- 974-270-506-2
นางนาคพระโขนง ส.ภูกันทอง 30.- 974-871-745-3

 นิทานภาพสี 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) 
ลูกหมู 3 ตัว (Three Little Pigs) เบญจรงค 50.- 974-270-514-3
อาลาดินกับตะเกียงวิเศษ (Aladdin and the Magic Lamp) ” 50.- 974-270-537-2
หนูนอยหมวกแดง (Little Red Riding Hood) ” 50.- 974-270-553-4
นิทานอีสป (เด็กเลี้ยงแกะ, นายพรานกับนกกระทา, ” 50.- 974-270-553-4
  นักลาสัตวกับสิงโต, สุนัขกับเงา)

  ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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รายการหนังสือ สํานักพิมพเสริมวิทย
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สวัสดี กขค & ABC 20.- 30.- 
แบบหัดอาน ก.ไก 20.- 30.- 974-270-527-5
แบบเรียนเร็ว ก.ไก 20.- 30.- 974-270-485-6
แบบหัดอานเรียนรู ก.ไก 20.- 30.- 974-270-528-3
เรียนรูฝกอาน ก.ไก 20.- 30.- 
แบบหัดอาน ABC 20.- 30.- 974-858-100-4
แบบฝกหัดอาน ABC 20.- 30.- 974-270-566-6
แบบหัดอานเรียนรู ABC 20.- 30.- 974-270-529-1
เรียนรูฝกอาน ABC 20.- 30.- 
เรียนรูตัวเลข 20.- 30.- 974-858-099-7
หัดนับเลข 1-100 20.- 30.- 974-900-255-5
แบบหัดอานตัวเลข 1-100 20.- 30.- 974-270-565-8
นับเลขหลากสีและรูปทรง 20.- 30.-
สระ-วรรณยุกต 20.- 30.- 974-204-005-2
แบบหัดอานเรียนรู สระ-วรรณยุกต 20.- 30.- 974-270-563-1
สระ-วรรณยุกตไทย 20.- 30.-

แผนภาพโปสเตอรแผนภาพโปสเตอร  ประกอบการเรียนรู
(ขนาด 53 x 78 เซนติเมตร)

              ชื่อแผนภาพโปสเตอร        
ราคา

      ISBN   ไมหุม    หุม
  พลาสติก พลาสติก
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รายการหนังสือ สํานักพิมพเสริมวิทย

ตารางสูตรคูณ 2-12 20.- 30.- 974-270-486-4
ตารางสูตรคูณ 2-25 20.- 30.- 
เด็กดีกับกิจวัตรประจําวัน 20.- 30.- 974-270-656-5
สุขบัญญัติ 10 ประการ 20.- 30.-
อวัยวะที่สําคัญของรางกาย 20.- 30.-
พืชผักนานาชนิด 20.- 30.-
พืชผักในสวนของเรา 20.- 30.- 974-270-481-3
ผลไมนานาชนิด 20.- 30.- 974-270-490-2
สมุนไพรใกลตัว 20.- 30.-
ไมดอกนานาชนิด 20.- 30.- 974-270-492-9
งูไมมีพิษในประเทศไทย ชุด 1 20.- 30.- 974-204-009-5
งูไมมีพิษในประเทศไทย ชุด 2 20.- 30.- 974-270-657-3
งูมีพิษในประเทศไทย 20.- 30.- 974-204-008-7
งูพิษออนในประเทศไทย 20.- 30.-
งูพิษออน (อันตราย) ในประเทศไทย 20.- 30.-
สัตวปาสงวน 20.- 30.- 974-270-630-1
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 20.- 30.- 974-204-007-9
สัตวเลี้ยงและสัตวใชงาน 20.- 30.- 974-270-660-3
สัตวบก ในปาของเรา 20.- 30.- 974-270-588-7
สัตวทะเล ในมหาสมุทรของเรา 20.- 30.- 974-270-589-5
สัตวปก ในสวนและปาของเรา 20.- 30.- 974-270-587-9
สุนัขนานาพันธุ 20.- 30.- 974-900-253-9
สุนัขพันธุตางๆ 20.- 30.- 974-871-749-6
สุนัขนารัก 20.- 30.-
นกนานาชนิด 20.- 30.- 974-304-019-6
ผีเสื้อนานาพันธุ 20.- 30.- 974-304-022-6
แมงและแมลงชนิดตางๆ 20.- 30.- 974-304-058-7

              ชื่อแผนภาพโปสเตอร        
ราคา

      ISBN   ไมหุม    หุม
  พลาสติก พลาสติก
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รายการหนังสือ สํานักพิมพเสริมวิทย
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ไกชนและปลากัด 20.- 30.- 974-304-060-9
ปลาน้ําจืดนานาชนิด 20.- 30.- 974-304-029-3
ปลาทะเลนานาชนิด 20.- 30.- 974-304-030-7
ปลาตูสวยงาม 20.- 30.- 974-304-001-3
Zoo Tour เที่ยวสวนสัตว (3 ภาษา ไทย-อังกฤษ-จีน) 20.- 30.- 
วิธีเลนกีตารและเบส 20.- 30.- 974-304-023-4
วิธีเลน PIANO & ORGAN ดวยตนเอง 20.- 30.- 974-304-059-5
เครื่องดนตรีไทย 20.- 30.- 974-270-613-1
กีฬานานาชนิด 20.- 30.- 974-304-055-2
กีฬาชนิดตางๆ 20.- 30.- 974-304-057-9
ปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 20.- 30.- 974-270-632-8
ยาเสพติดใหโทษ 20.- 30.- 974-270-625-5
เรียนรูเร่ืองสี-รวมสีผสม 20.- 30.- 974-270-633-6
๙ พระมหากษัตริยไทย 20.- 30.- 974-304-050-1
วันจักรี (พระราชประวัติ ร.1) 20.- 30.- 974-270-663-8
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.๕) (ภาพสี) 20.- 30.-
วันปยมหาราช (ภาพซีเปย) 20.- 30.- 974-304-045-5
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (ร.๙) 20.- 30.- 974-304-052-8
วันสําคัญตางๆ ของไทย 20.- 30.- 974-270-053-6
วันสําคัญและประเพณีของไทย 20.- 30.-

              ชื่อแผนภาพโปสเตอร        
ราคา

      ISBN   ไมหุม    หุม
  พลาสติก พลาสติก
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รายการหนังสือ สํานักพิมพเสริมวิทย

ประเพณี 4 ภาค 20.- 30.- 974-877-891-6
ประเพณีสงกรานต 20.- 30.- 974-304-046-3
ประเพณีลอยกระทง 20.- 30.- 974-304-044-7
ระบํา รํา ฟอน 4 ภาค 20.- 30.- 974-877-596-8
อุทยานแหงชาติ 20.- 30.- 974-877-890-8
สถานที่สําคัญควรรูของกรุงเทพฯ 20.- 30.- 974-270-661-1

              ชื่อแผนภาพโปสเตอร        
ราคา

      ISBN   ไมหุม    หุม
  พลาสติก พลาสติก

นวดแผนไทย 1
นวดแผนไทย 2
นวดแผนไทย 3
นวดเทาเพื่อบริหารอวัยวะ
ศาสตรแหงเทา
กดจุดนวดมือ
กดจุดนวดเทา
กดจุดและนวดฝาเทา
การกดจุดนวดใบหนาและหู
กดจุดเสนลมปราณ
นวดรักษาโรค (บรรเทาความเครียด)
นวดอโรมา
 ษีดัดตน 1
 ษีดัดตน 2
โยคะ
ทาบริหารสําหรับผูสูงอาย
ทายืดกลามเนื้อกายภาพบําบัด
รางกายของเรา

สุขภาพดี ทั้งวัน ทั้งคืน
อาหารและน้ํา
กิจวัตรประจําวันคุณหนู
My Family ครอบครัวแสนดีของฉัน
My Zoo สวนสัตวของฉัน
My Town บานเมืองของฉัน
แผนที่โลก
แผนที่ประเทศไทย
อาเซียน
รอบรู 10 ประเทศอาเซียน
ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ธงนานาชาติ
สัตวปา
แมว
ผลไมสวยงาม
สวนสัตวลานป
วันเดือนป
ตําแหนงไฝ ไฝดีเอาไว ไฝรายกําจัด

อุยโปสเตอร (มีเฉพาะแบบหุมพลาสติก ราคา 30 บาท)
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 ลําดับ ชื่อหนังสือ  ผูแตง  ราคา ISBN

รายการหนังสือเการายการหนังสือเกา

     นิยาย - วรรณกรรม
 1. แผลเกา (กระดาษปรูฟ 25.-) ไม เมืองเดิม  40.-
 2. เกวียนหัก (กระดาษปรูฟ 25.-) ”  40.-
 3. แสนแสบ (กระดาษปรูฟ 25.-) ”  40.-
 4. รอยไถ (กระดาษปรูฟ 25.-) ”  40.-
 5. ประวัติศาสตรสากล
     หนังสือทั่วไป
 5. คําคมคารมรัก แสงประทีป  25.-
 6. คําคม คําอวยพร ศรัทธา  120.-
 7. 9 มหาราชชาติไทย อ.วิโรจน ไตรเพียร  30.-
 8. พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ”  90.- 974-270-638-7
 9. วิธีพูดชนะจูงใจคน วิเทศ กรณีย  30.-
 10. ตําราเลนกล สายฟา วิทยากล  20.-
 11. กลแสนสนุก ”  20.-
 12. กลเวที สมศักดิ์ มียี  25.-
  13. วิชากําลังภายใน จําลอง พิศนาคะ  25.-
  14. ตํารามวยจีนไทเกก ส.ทันจิตต  50.- 974-871-746-1
 15. โรคเด็กที่ควรรู พ.ญ.ชนิกา ตูจินดา  20.-
 16. ประเพณีไทย (ปกออน-กระดาษปรูฟ) คณะราชครู  40.-
 17. คิดเลขเร็ววิธีลัด ไอคิว  30.-
 18. ตํารับอาหารดองและวิธีถนอมอาหาร หลานแมครัวหัวปาก  20.-
 19. ตําราประกอบอาหารวาง-เครื่องดื่ม- อาทิตยา  25.-
  ไอศกรีม-เคก-คุกกี้
 20. ตําราอาหารคาว-หวานชวนชิม ”  25.-
 21. อาหารวางและเครื่องดื่ม ชูรัตน ชัยมงคล  30.-
  22. ตําราอาหารมังสวิรัต ิ(เจ) สุชาวด ีอายุวัฒนะ  40.-
 23. ลายมือลูกรัก ชีราห-หัตถา  30.-
 24. ตําราดูลักษณะบุคคล ซินแสลิ่มกุย  30.-
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 25. ตําราหมอดูประจําบาน ส.พรหมญาณ  40.-
 26. วาดเองออกแบบเอง ศาสตรพันธ  40.-
 27. วาดเสนดีไซน  ศาสตรพันธและคณะ  40.-
 28. วาดภาพสัตว  ราชพฤกษและคณะ  80.-
     หนังสือเด็ก
 31. คุณหนูคิด-ขีด-เขียน ทีมงานบานสี่ฝา  20.-
 32. เริ่มเรียนรู ABC ”  25.-
  33. อะไรเอย? ปญหากวนกึ๋น เหงียน วันพุธ  15.-
 34. อะไรเอย? ปริศนาพาเฮ ”  15.-
 35. อะไรเอย? ชุดทายกวนชวนเฮ น้ําตาล พงษเพชร  20.-
 36. อะไรเอย? ชุดปญหาโลกแตก ”  20.-
 37. อะไรเอย? เฮฮาปญหาเชาวน ”  25.- 
 38. พรอมเรียนเลข พันธุเพชร เพชรบานลาด  18.-
 39. ลูกเกงเลข สิรฎา เกตุเอี่ยม  20.-
 40. หัดคิด หัดเขียน ”  25.- 974-270-333-7
  41. ทบทวนและทดสอบเด็กอนุบาล ศิรดา ดุสิต  20.-
 42. ทดสอบคนเกง สิตางศุ เกตุม  25.-
  43. ฝกทักษะความพรอม ตนขาว เนานาทอง  25.-
 44. ทําดวยกระดาษ ดินสอดํา  18.-
 45. นักประดิษฐรุนจิ๋ว สุมาลี โชคชัยเจริญสิน  20.-
 46. วิธีประดิษฐการตูนกระดาษ กลุมลูกกวาด  20.-
 47. วิธีประดิษฐตุกตากระดาษ ”  20.-
   48. ลูกรักนักประดิษฐ ศิรดา  30.-
  49. นักประดิษฐคนเกง ”  30.-
  50. แตงตัวการตูน บานสี่ฝา  40.- 974-270-289-6
 51. แตงตัวตุกตา ”  40.- 974-270-288-8
 52. แตงตุกตาใหนารัก ”  40.- 974-270-292-6
 53. แตงตัวคุณหนู ”  40.- 974-270-291-8
 54. ขายอะไรเอย สิรฎา เกตุเอี่ยม  18.-
 55. สัตวโลกลานป (เล็ก) วรรณะ เกิดสนอง  10.-

 ลําดับ ชื่อหนังสือ ผูแตง ราคา ISBN
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* ราคาสินคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ติดตอสอบถามหรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ีเว็บไซต www.sermvit.com

บันทึก



สิ่งตีพิมพ จาก

กรุณาสง

รหัสไปรษณีย

สํานักพิมพ เสริมวิทย
148-154 ถ.นครสวรรค ปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100  
โทร/FAX 0-2629-7088  0-2629-7188
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