แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทร
วงฯ
22 เม.ย. 2552
นานมีบุ๊คส์ จึงขอเสนอรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางนี้
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางแก่โรงเรียน ในการคัดเลือกหนังสือ เสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 รวมทั้งให้รายชื่อหนังสือนิทานจำนวน 465 รายการมาเพื่อเป็นตัวอย่าง
หากแต่ว่าตามแนวทางนี้ ยังให้โรงเรียนสามารถเลือกจากรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์เล่มอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์
สำหรับเด็กปฐมวัยได้อีก

นานมีบุ๊คส์ จึงขอเสนอรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยอื่น ๆ
ที่สอดคล้องกับแนวทางนี้
ที่มีคุณสมบัติส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย แบ่งตามสาระการเรียนรู้ ดังนี้

สาระที่ควรเรียนรู้
สาระที่จะให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเรียนรู้ ควรเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กเป็นลำดับแรก แล้วจึงขยายไปถึงเรื่องที่อยู่ไกลตัวเด็ก ซึ่งข้อมูลที่เด็กเริ่มต้นเรียนรู้ มาจากการพูดคุยโต้ตอบชี้ชวนให้ดู สอน
หรือพูดบอก โดยพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก รู้จักชื่อเรียกและคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวเด็ก สาระที่ควรเรียนรู้มี ดังนี้
1. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก
เด็กควรจะได้รู้จักชื่อของตัวเอง เริ่มต้นจากชื่อเล่น ได้รู้จักรูปร่าง หน้าตาและชื่อเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตลอดจนได้สำรวจ ความสามารถของตนเอง ในการทำสิ่งต่างๆได้ เช่นคลานได้
หยิบของได้ เป็นต้น

1. กอดหนูหน่อยนะ นะ นะ กอดหน่อย
16. โจโจ้ขี้โมโห (ชุด กว่าหนูจะโตเป็นคนดี)
2. แบบนี้ต้องปรบมือให้!
17. เจนนี่ฉี่ราด (ชุด กว่าหนูจะโตเป็นคนดี)
3. รู้ไหม... เด็กเกิดมาจากไหน
18. สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 3-4 ปี
4. วันหนึ่งผมจะโต
19. สมองซีกขวาพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 3-4 ปี
5. ฉันรู้จักกินเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
20. สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 4-5 ปี
6. ร่างกาย (ชุดสนุกกับวิทยาศาสตร์)
21. สมองซีกขวาพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 4-5 ปี
7. หนูเลือกได้ (Nanmeebooks Award)
22. สมองซีกซ้ายพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5-6 ปี
8. เมื่อหนูยังเป็นเด็ก
23. สมองซีกขวาพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด สำหรับ 5-6 ปี
9. หนูจะเป็นพี่แล้วนะ
24. หมีน้อยไม่ยอมสระผม
10. ขนฟูอยากเหมือนเพื่อน
25. หมีน้อยไม่อยากนอน
11. เดวิดไปโรงเรียน
26. ตุ่นน้อยฟันโยก
12. อย่า! เดวิด
27. สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างใน สมอง
13. เดวิด ไม่ได้ทำนะ
28. สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างใน ร่างกาย
14. เชอรี่ทะเลาะกับเจนนี่ (ชุด กว่าหนูจะโตเป็นคนดี)
29. หม่ำหม่ำมหัศจรรย์ ทางเดินอาหาร
15. ซูโม่ลองขโมย (ชุด กว่าหนูจะโตเป็นคนดี)

2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
เด็กควรจะมีโอกาสรู้จักชื่อของพ่อแม่ พี่น้อง และบุคคลต่างๆในครอบครัว ตลอดจนมีโอากาสได้พบปะ พูดคุย ทำความรู้จักชื่อเรียก หรือสรรพนามแทนตัวของญาติ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
รวมทั้งมีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนในครอบครัว ชุมชน และสังคม – วัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เช่น เล่นกับพี่น้องในบ้าน ไปตลาดกับแม่ เป็นต้น

1. เจ้าแกะนอนไม่หลับ (ชุดนิทานอ่านสระ)
85. รู้ไหมแบบนั้นมันสกปรก
2. แมวอ้วนบนเสื่อ (ชุดนิทานอ่านสระ)
86. เรื่องสนุกสุดมหัศจรรย์
3. กบน้อยบนขอนไม้ (ชุดนิทานอ่านสระ)
87. นิทานหัดอ่าน เล่ม 1
4. หมีน้อยบนเตียงแดง (ชุดนิทานอ่านสระ)
88. ท่องโลกจินตนาการแสนสนุก
5. ปากกาของแม่ไก่ (ชุดนิทานอ่านสระ)
89. ฟิลิปกับพระราชานิ้วโป้ง
6. หมูอ้วนขุดดิน (ชุดนิทานอ่านสระ)
90. หนูขี้เซาของคัทธารีน่า
7. นิทานอ่านสระ
91. ตุ๊กตาหมีจากนางฟ้าจุ๊บจุ๊บ
8. หนูน้อยหมวกแดง (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
92. พ่อมดน้อยไร้ผ้าอ้อม
9. มังกรน้อยพ่นไฟ (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
93. เพื่อนแท้ของแม่มด
10. ซินเดอเรลลา (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
94. ชัยชนะไม่สำคัญเท่าฉันได้เป็นเพื่อนเธอ
11. ไม้กวาดวิเศษ (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
95. คอร์ดูรอย
12. หญิงสาวกับด้ายทองคำ (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
96. มีหมวกมาขายจ้า
13. โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
97. นิทานเวทมนตร์
14. เจ้าหญิงกับเจ้าหมู (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
98. นิทานอมตะแสนสนุก เล่ม 1
15. เจ้าหญิงนิทรา (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
99. นิทานอมตะแสนสนุก เล่ม 2
16. ลูกหมูสามตัว (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
100. นิทานฝันหวาน เล่ม 1
17. อัศวินน้อย (ชุดนิทานอมตะสองภาษา)
101. นิทานฝันหวาน เล่ม 2
18. เหมียว เหมียว อยู่ไหนเอ่ย (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
102. นิทานฝันหวาน เล่ม 3
19. ความลับของหุ่นไล่กา (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
103. นิทานสายใยรัก
20. แคมป์แสนสนุก (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
104. นิทานแต้มฝัน
21. ไฟไหม้โรงนา (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
105. เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่มที่ 1
22. ม้าน้อยช่วยรถไฟ (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
106. เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่มที่ 2
23. แพะขี้โมโห (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
107. เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่มที่ 3
24. หมูน้อยหลงทาง (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
108. เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่มที่ 4
25. ลาช่างหิว (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
109. เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่มที่ 5
26. ฤดูหนาวบ้านไร่ (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
110. เรื่องเล่าก่อนเข้านอน เล่มที่ 6
27. เจ้าแกะหยุดรถไฟ (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
111. ลูกหมีตัวใหม่พ่อหมีมาช่วยแล้ว
28. แทรกเตอร์อลเวง (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
112. ผมรักแม่ที่สุดเลยครับ
29. โฮ่ง โฮ่ง ขึ้นรถไฟ (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
113. พ่อคนดีที่หนึ่งเลย!
30. อู๊ด อู๊ด ช่วยเจ้าหมูที (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
114. แบ่งให้ฉันเล่นด้วยคนนะ
31. แกะน้อยจอมซุกซน (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
115. เธอจะยกโทษให้ฉันไหม
32. วันจ่ายตลาดแสนสนุก (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
116. เรามีเพื่อนไว้ทำไมนะ
33. ปู๊น ปู๊น รถไฟมาแล้ว (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
117. ฉันจะทำอย่างไรถ้าไม่มีเธอ
34. สุนัขเลี้ยงแกะตัวป่วน (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
118. 500 คำคัพท์น่ารู้ อังกฤษ-จีน-ไทย
35. เจ้าม้าน้อยตัวใหม่ (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
119. เรียนเลข เรียนศัพท์อังกฤษ นับ 1 ถึง 10
36. แทรกเตอร์เจอปัญหา (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
120. หนังสือสติ๊กเกอร์แรกเริ่มเรียนรู้ศัพท์ ภาษาอังกฤษ 100 คำ
37. แขกพิเศษมาเยี่ยม (ชุดนิทานบ้านไร่สองภาษา)
121. นิทานสติ๊กเกอร์รวมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ สุนัขเลี้ยงแกะจอมเปิ่น
38. ร้านค้าแสนวุ่น (สนุก กับ สถานที่)
122. นิทานสติ๊กเกอร์รวมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ลูกม้าตัวใหม่
39. อู่ซ่อมรถแสนวุ่น (สนุก กับ สถานที่)
123. นิทานสติ๊กเกอร์รวมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เจ้าแกะจอมวุ่น
40. โรงพยาบาลแสนวุ่น (สนุก กับ สถานที่)
124. นิทานสติ๊กเกอร์รวมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เจ้าหมูติดหนึบ
41. สถานที่ก่อสร้างแสนวุ่น (สนุก กับ สถานที่)
125. เรามาเป็นเพื่อนกันนะ (เสริมศัพท์อังกฤษ)
42. พยาบาลแนนซี่ (สนุก กับ อาชีพ)
126. เพลินอ่านนิทานชาดก
43. ตำรวจหญิงพอลลี่ (สนุก กับ อาชีพ)
127. หมาป่าน้อยไม่อยากหอน
44. คุณครูทีน่า (สนุก กับ อาชีพ)
128. จะเล่าให้เจ้าฟัง
45. คุณหมอเดซี่ (สนุก กับ อาชีพ)
129. กุหลาบอังกฤษ
46. นิทานอีสป เล่ม 1
130. การผจญภัยของอับดี
47. นิทานอีสป เล่ม 2
131. ยาคอฟกับขโมยทั้งเจ็ด
48. นิทานอีสป เล่ม 3
132. นิทานภาพปริศนาเสริมความรู้สวนมหัศจรรย์ ของอูโน่
49. นิทานอีสป เล่ม 4
133. ตามกระต่ายมาจะพาไปจับหมี
50. นิทานอีสป เล่ม 5
134. กว่าเหมียวน้อยจะนอนหลับ
51. นิทานอีสป เล่ม 6
135. ลูกเป็นคนพิเศษนะ
52. นิทานอีสป เล่ม 7
136. ลูกหมาป่าสามตัวกับเจ้าหมูจอมเกเร
53. นิทานอีสป เล่ม 8
137. ใครว่าหมูบินไม่ได้
54. นิทานอีสป เล่ม 9
138. บิลลี่จอมยุ่ง
55. นิทานอีสป เล่ม 10
139. แกะน้อยโฮชากับหมาป่าจอมหิว
56. นิทานอมตะก่อนนอน
140. จิงโจ้น้อยติดแม่
57. นิทานโอมเพี้ยงก่อนนอน
141. แมวหมิวผู้กล้าหาญ (Nanmeebooks Award 2551)
58. นิทานแสนสนุกก่อนนอน
142. หนูเลือกได้ (Nanmeebooks Award 2551)
59. อย่านะแบบนั้นมันอันตราย / รู้ไหมแบบนั้นมันสกปรก!
143. แมวไม่กินหนู (Nanmeebooks Award 2551)
60. ฮาร์วีย์อบเค้ก (สนุกกับนิทานเบิกบานกับการลงมือทำ)
144. รอนะ รอหน่อย เค้กอร่อยกำลังมา (Nanmeebooks Award 2551)
61. อาร์วีย์ปะยาง (สนุกกับนิทานเบิกบานกับการลงมือทำ)
145. ขอบคุณครับจากหมีน้อย (Nanmeebooks Award 2551)
62. ฮาร์วีย์ทาสี (สนุกกับนิทานเบิกบานกับการลงมือทำ)
146. เรามาแบ่งกันนะ (Nanmeebooks Award 2551)
63. ฮาร์วีย์เย็บผ้า (สนุกกับนิทานเบิกบานกับการลงมือทำ)
147. อัศวินน้อยผู้ซื่อสัตย์ (Nanmeebooks Award 2551)
64. ฮาร์วีย์ช่างไม้ (สนุกกับนิทานเบิกบานกับการลงมือทำ)
148. ใครนะจะเก็บได้ (Nanmeebooks Award 2551)
65. ร้านของชิป (สนุกกับนิทานเบิกบานกับการลงมือทำ)
149. วันเกิดของฟินดี้
66. หมวกห้าใบ (นิทานสอนเลขสำหรับอ่านให้เด็กฟัง)
150. ฟินดี้สัตว์ประหลาด
67. ทหารเจ้าปัญญา (นิทานสอนเลขสำหรับอ่านให้เด็กฟัง)
151. ฟินดี้ล่าหมาจิ้งจอก
68. กระดุมแดงหาเพื่อน (นิทานสอนเลขสำหรับอ่านให้เด็กฟัง)
152. เด็กๆรู้ไหม ใครขับรถคันนี้
69. เจ้าชายขี้เบื้อ (นิทานสอนเลขสำหรับอ่านให้เด็กฟัง)
153. นิทานก่อนฝันดี
70. แค่คำรามนะนี่ !
154. นิทานอมตะ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน
71. รู้ไหม...เรารู้สึกได้อย่างไร
155. ราอูล ตาแฟ็ง ยอดพรานล่าแมมมอท
72. รู้ไหม...อาหารที่เรากินไปไหน
156. ราอูล ตาแฟ็ง ยอดนักบินอวกาศ
73. รู้ไหม...บ้านนี้มีอะไร
157. เบนโนไม่กลัวอะไรเลย
74. นิทานสายใยรัก
158. เบนโนไม่เหมือนใคร
75. นิทานแต้มฝัน
159. เบนโนไม่เล่นกับเด็กผู้หญิง
76. ช้างเจ้างวงยาว
160. โจโจ้นอนโรงพยาบาล
77. แม่ไม่ตามใจ เพราะรักลูกจ๊ะ
161. เจนนี่ไม่อยากไปโรงเรียน
78. ก็แค่หมวกใบกระจิริด!
162. เจนนี่ชอบล้อเพื่อน
79. แม่มดน้อย กับ เวทมนตร์อลเวง
163. ทำไมแม่รักผมล่ะครับ
80. แม่มดน้อยป่วนพระราชวัง
164. ลองมองตาพ่อสิ
81. นาค
165. อมตะนิทานอีสป เล่ม 1
82. ร้านริมหาดของเจ้าก๊าบ
166. อมตะนิทานอีสป เล่ม 2
83. หนูจอมป่วน
167. อมตะนิทานอีสป เล่ม 3
84. แมวเหมียวเที่ยวหางาน

หรือสำรวจ

3. ธรรมชาติรอบตัว
เด็กควรจะได้รู้จักชื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัว รวมทั้งมีการเชื่อมโยงลักษณะ หรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน จากการชี้แนะ

1. แมวล้านตัว
31. เรือลอยน้ำได้อย่างไร ? (ชุด วิทยาศาสตร์มีคำตอบ)
2. เดินเล่นในป่า
32. รอบรู้ท้องทะเล
3. เมล็ดแครอต
33. สัตว์น้อยน่ารัก
4. ไม่มีปัญหา !
34. ฉันคัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิล (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
5. แอปเปิ้ล ของคุณพีบอดี้
35. ฉันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
6. ตามกระต่ายมาจะพาไปจับหมี
36. ฉันปกป้องธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สัตว์และต้นไม้ (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
7. ซูโม่กลัวความมืด
37. ฉันรู้จักกินเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
8. ลูกอ๊อดและกบ (ชุดสนุกกับวิทยาศาสตร์)
38. ฉันปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงาน (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
9. ดวงดาวและดาวเคราะห์ (ชุดสนุกกับวิทยาศาสตร์)
39. ฉันปิดก๊อกน้ำเพื่อประหยัดน้ำ (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
10. พืชมหัศจรรย์ (ชุดสนุกกับวิทยาศาสตร์)
40. ฉันปกป้องธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สัตว์และต้นไม้ (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
11. เปิดโลกอ๊บๆ ของกบสีเขียว (ชุด เรียนรู้ธรรมชาติ)
41. ฉันคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
12. ดอกทานตะวันมาจากไหนนะ (ชุด เรียนรู้ธรรมชาติ)
42. ฉันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ชุดรวมพลังปกป้องโลก)
13. กว่าไข่จะเป็นไก่กุ๊กๆ (ชุด เรียนรู้ธรรมชาติ)
43. นิทานพระจันทร์ (ชุดนิทานก่อนฝันดี)
14. ลูกกระต่ายอยากได้หูใหม่ (ชุด เรียนรู้ธรรมชาติ)
44. มนุษย์ต่างดาวมาบ้านผม (ชุดนิทานก่อนฝันดี)
15. นกน้อยแกะรอยน้ำฝน (ชุด เรียนรู้ธรรมชาติ)
45. ผมเป็นหมาป่าได้ไหมครับ
16. สวนมหัศจรรย์ของอูโน่
46. เพนกวินน้อยหลงทาง
17. ฉันไม่กลัวเธอแล้ว
47. ลิง (ดูฉันโตวันโตคืน)
18. มารู้จักอึกันเถอะ
48. เป็ด (ดูฉันโตวันโตคืน)
19. มาอึอึทุกวันกันเถอะ
49. กระต่าย (ดูฉันโตวันโตคืน)
20. ตะลุยแม่มดนางฟ้า
50. เพนกวิน (ดูฉันโตวันโตคืน)
21. นิทานสัตว์แสนกล
51. กบ (ดูฉันโตวันโตคืน)
22. ฮาร์วีย์ปลูกถั่ว
52. แมว (ดูฉันโตวันโตคืน)
23. อึของสัตว์เป็นอย่างไรนะ
53. ผีเลื้อ (ดูฉันโตวันโตคืน)
24. ฮิปโปโปเตมัสเจ้าปากกว้าง
54. สุนัข (ดูฉันโตวันโตคืน)
25. อะไรทำให้สิ่งของแกว่ง ? (ชุด วิทยาศาสตร์มีคำตอบ)
55. สัตว์ในฟาร์ม (ดูฉันโตวันโตคืน)
26. ฉันนอนหลับนานเท่าไร ? (ชุด วิทยาศาสตร์มีคำตอบ)
56. ช้าง (ดูฉันโตวันโตคืน)
27. ทำไมของเล่นจึงล้ม ? (ชุด วิทยาศาสตร์มีคำตอบ)
57. เต่า (ดูฉันโตวันโตคืน)
28. รุ้งกินน้ำคืออะไร? (ชุด วิทยาศาสตร์มีคำตอบ)
58. หมี (ดูฉันโตวันโตคืน)
29. แตรมีเสียงได้อย่างไร (ชุด วิทยาศาสตร์มีคำตอบ)
59. สนุกกับการค้นหาความรู้ข้างในวิทยาศาสตร์
30. เงาคืออะไร (ชุด วิทยาศาสตร์มีคำตอบ)

4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
เด็กควรจะได้รู้จักชื่อของวัตถุสิ่งของ เครื่องใช้หรือของเล่นที่อยู่รอบตัว รวมทั้งมีการเชื่อมโยงลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างง่ายๆ ของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น สี รูปร่าง รูปทรง ขนาด
ผิวสัมผัส เป็นต้น
1. เจ้าตัวยุ่งอยู่ไหนนะ (ชุด นิทานบ้านไร่ น่ารักน่าสัมผัส!)
13. เสื้อใหม่ของบีบี (Nanmeebooks Award 2551)
2. ผูกโบให้หน่อยสิจ๊ะ (ชุด นิทานบ้านไร่ น่ารักน่าสัมผัส!)
14. สิ่งน่ารู้รอบตัว
3. ลูกสุนัขน่ากอด (ชุด นิทานบ้านไร่ น่ารักน่าสัมผัส!)
15. แรกเริ่มเรียนรู้
4. กระดูกอยู่ไหนนะ (ชุด นิทานบ้านไร่ น่ารักน่าสัมผัส!)
16. กว่าเหมียวน้อยจะนอนหลับ
5. เที่ยวฟาร์ม (ชุด นิทานบ้านไร่ น่ารักน่าสัมผัส!)
17. ผึ้งน้อยชวนเข้าครัวเรียนรู้วัสดุต่างๆ (ชุด แรกเริ่งเรียนรู้ธรรมชาติ)
6. จักรยานคันเก่ง
18. หนูจิ๋วไขความลับสวิตช์ไฟ (ชุด เรียนรู้เรื่องกระแสไฟฟ้า)
7. ยาคอพกับขโมยทั้งเจ็ด
19. เชอรี่เป็นเหา (ชุด กว่าหนูจะโตเป็นเด็กดี)
8. พรุ่งนี้ผมจะจัดห้องครับ
20. โจโจ้ติดโทรทัศน์ (ชุด กว่าหนูจะโตเป็นเด็กดี)
9. ฉันปิดก๊อกน้ำเพื่อประหยัดน้ำ (รวมพลังปกป้องโลก)
21. บอกเวลาได้ไหมเอ่ย
10. ฉันปิดไฟ เพื่อประหยัดพลังงาน (รวมพลังปกป้องโลก)
22. นิทานสอนเลขแสนสนุก
11. เรามาแบ่งกันนะ (Nanmeebooks Award 2551)
23. เจ้าชายขี้เบื่อ
12. หนูเลือกได้ (Nanmeebooks Award 2551)

หากโรงเรียนใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาสอบถามที่ฝ่ายขายส่วนโรงเรียนและราชการ โทร. 0-2662-3000 ต่อ 4323, 4326

