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 ผู้ผลิตสื่อการสอนและของเล่น เพื่อการศึกษามากกว่า 66 ปี
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0102 ไม้วัดตัวแบบยืน/นอน
สำ หรับโรงพยาบาล

ผลิตตามมาตรฐานองค์การ UNICEF

0101 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช
พร้อมโต๊ะตั้ง และแผนภูมิ

หมายเหตุ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระราชทาน
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำ แหงมหาราช ให้กับ 31 มหาวิทยาลัย 

ใน 16 ประเทศ งาน 700 ปี ลายสือไทย
ซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานของร้าน พิมลชัยศึกษากรณ์
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หมวดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
และมุมวิทยาศาสตร์

0201 วงจรชีวิตกบ

0209 ฟันจำ ลองขนาด 6.5’’
พร้อมแปรง

0217 แม่เหล็กชนิดต่างๆ

0203 วงจรชีวิต ผีเสื้อ

0212 ร่างกายจำ ลอง ขนาด 10’’0211 ร่างกายจำ ลองขนาด 20’’

0204 ตุ๊กตาอาบน้ำ 
ชาย-หญิง ขนาด 16’’

0214 แว่นขยาย
3x-6x (เล็ก)

0215 แว่นขยาย
3x-5x ( ใหญ่)

0205 กล้องส่องแมลง 2 ทาง

0206 สัตว์เลื้อยคลานจำ ลอง 0207 แมลงจำ ลอง

0216 แม่เหล็กเกือกม้า 0218 แม่เหล็กแท่งพร้อมลูกกลม

0226 โครงกระดูกจำ ลอง
160 ซ.ม.

0229 เครื่องตรวจจับโลหะ 0230 บ้านแมลง0224 แม่เหล็กแฟนซี
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0232 โครงกระดูกจำ ลอง
ขนาด 18’’

0234 กล้องส่องทางไกล0233 กล้องจุลทรรศน์0231 แว่นขยายใหญ่พิเศษ

0236 ฟันจำ ลองชุดเล็ก0235 หัวใจจำ ลอง 0238 ชุดกล้องวิทยาศาสตร์ 0240 ไฟฉายพลังไดนาโม

0241 ชุดทดสอบการตกผลึก 0242 หุ่นจำ ลองระบบหัวใจ 0245 ร่างกายจำ ลอง มีไฟ 0246 หูฟังแพทย์เลียนแบบของจริง

0248 โต๊ะเลี้ยงน้อง 0249 โต๊ะเครื่องครัว 0252 โมเดลหัวใจ

0254 ร่างกายจำ ลอง เพศหญิง 0255 ร่างกายจำ ลอง การตั้งครรภ์ 0256 ร่างกายจำ ลอง เพศชาย

0253 โมเดลตา

0257 นาฬิกาทราย

0258 โมเดลหู 0259 ลูกเต๋า 0268 โมเดลฉลาม 0269 หุ่นจำ ลอง กบ
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0275 ไจโรสโคป0271 โมเดลระบบประสาท 0272 แม่เหล็กวงจรไฟฟ้า
(ELECTRO MAGNET)

0277 แม่เหล็กเกือกม้า ไฟฟ้า

0288 เลนส์นูน 0289 เลนส์เว้า 0290 เครื่องกรองน้ำ 0291 ชุดแว่นขยายพร้อมไฟ
(2x-4x)

0294 ชุดสำ รวจธรรมชาติ

ขอขอบคุณ ภาพประกอบ : <a href=’’https://www.freepik.com/free-photos-vectors/music’’>Music vector created by macrovector - www.freepik.com</a>

0293 ชุดสำ รวจแหล่งน้ำ 
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0301 ไซลินเดอร์บล็อกมจีุก
(ชุดละ 4 ชิ้น) (ไม่รวมฐาน)

0306 ชุดฝึกแต่งตัว กระดุมเล็ก

0310 ชุดฝึกแต่งตัว ตะขอใหญ่

0303 หอคอยสีชมพู
ไม่รวมฐาน

0307 ชุดฝึกแต่งตัว กระดุมแป๊ป

0311 ชุดฝึกแต่งตัว เข็มกลัดใหญ่

0304 ฐานหอคอยสีชมพู0302 กระดานพิธากอรัส

0308 ชุดฝึกแต่งตัว รูดซิป

0312 ชุดฝึกแต่งตัว ผูกเชือก
รองเท้า

0305 ชุดฝึกแต่งตัว กระดุมใหญ่

0309 ชุดฝึกแต่งตัว ผูกโบว์

0313 ชุดฝึกแต่งตัว เมจิกเทป

หมวดฝึกความพร้อมและมอนเตสเซอรี่

0314 ชุดฝึกแต่งตัว ร้อยเชือกตาไก่ 0315 ชุดฝึกแต่งตัว ใส่เข็มขัด 0316 ชุดฝึกแต่งตัว เข็มขัดล๊อค

0320 เรขาคณิตทรงตัน (10 ทรง)
พร้อมฐาน

0318 ที่แขวนกรอบชุดฝึกแต่งตัว 
(แขวนได้ 12 แบบ)

0319 ตู้บรรจุกรอบฝึกทักษะมือ
ใส่ได้ 6 ชิ้น (เฉพาะตู้)

0317 แผ่นเหล็กเรขา 10 ทรง
พร้อมฐาน
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0325 ไม้ติดกระดาษทราย

0324 ไม้เทียบน้ำ หนัก

0329 กล่องสามเหลี่ยมสีฟ้า

0335 บันไดกว้าง สีน้ำ ตาล 0337 ตู้รุปภาพใบไม้ พร้อมกรอบ
ใบไม้ 18 แบบ

0339 ตู้บาโทน่ีสัตว์

0321 กล่องสี 3 คู่ (No.1) 0322 กล่องสี No.2 (11 คู่) 0323 กล่องสี No.3 (63 แผ่น)

0326 แท่งไม้จำ นวน (บันไดยาว 
(แดง, น้ำ เงิน)

0330 กล่องแรงดัน
(กล่องสปริง)

0340 ลูกปัดหัดร้อยชุดใหญ่
(พร้อมแผง)

0341 ตัวเลขฉลุ 1-10 พร้อมแผง
จำ นวนนับ 45 ชิ้น

0327 บันไดยาวแดง (พลองแดง)

0333 ลูกบาศก์ไตรนอเมียล0332 ลูกบาศก์ไบนอเมียล

0336 ตู้เรขาคณิต
พร้อมกรอบเรขา 36 ชิ้น

0338 ตู้บาโทน่ีพืช

0328 กล่องสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ 
กล่องที่ 1-5

0334 ลูกบาศก์
ฮิราซิเคิลไตรนอเมียล

0342 แผ่นไม้ตัวเลข 1-10 พร้อม
แผ่นจำ นวนนับ 45 ชิ้น

0344 กระดานหลักร้อย
แผ่นตัวเลข-กระดานควบคุม

0343 แท่งไม้คณิตศาสตร์
(ก้านไม้สอนนับ)

0345 แผ่นไม้นับจำ นวน
(ชุดหลักเลข) ชุดเล็ก
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0351 คณิตศาสตร์ บวก

0349 คณิตศาสตร์ คูณ

0353 บล็อกปฐมวัย0352 คณิตศาสตร์ ลบ3050 คณิตศาสตร์ หาร

0347 บัตรอ่านตัวเลข (เล็ก) 0348 บัตรอ่านเลข ชุดใหญ่0346 แผ่นไม้นับจำ นวน
(ชุดหลักเลข) ชุดใหญ่

0356 ภาพตัดต่อแผนที่ โลก 0357 ขวดสำ รวจกลิ่น0355 ลูกบาศก์ 10000354 บล็อกสร้างสรรค์ IQ

0358 กระดานหลักเลข 11-19, 
11-99 (ชุดละ)

0359 บัตรกระดาษทราย
พยัญชนะไทย

0360 บัตรกระดาษทราย สระ 0361 บัตรกระดาษทราย เลขไทย, 
เลขอารบิค (ชุดละ)

0362 บัตรกระดาษทราย
เอบีพิมพ์ใหญ่, เอบีพิมพ์เล็ก (ชุดละ)

0363 บัตรกระดาษทราย
เอบีเขียนใหญ่

0364 อักษรเคลื่อนที่
เอบีพิมพ์ใหญ่, เอบีพิมพ์เล็ก (ชุดละ)

0365 อักษรเคลื่อนที่
พยัญชนะไทย

0367 ลูกโลก พื้นน้ำ -พื้นดิน 0368 ลูกโลก ทวีป 0369 ลูกคิดนับเลข หลักล้าน 0370 ลูกคิดนับเลข หลักพัน
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0385 ตุ๊กตาเทียบสี

0380 สแตมเกมส์
(เลขหลักหน่วย สิบ ร้อย พัน)

0377 ชั้นวางชุดทรงกระบอก 4 ชิ้น

0382 กระดานลูกปัดหารเลข

0387 ลูกบาศก์พื้นฐานการนับ0386 แท่งไม้พื้นฐานการนับ

0378 ตู้ใส่บัตรภาพเรขา

0383 กระดานบวกเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก 0384 กระดานลบเลขด้วยไม้ชิ้นเล็ก

0388 ถาดประกอบรูปทรง
เรขาคณิต

0374 กระดานดำ  เส้นบรรทัดคู่ 
และเส้นตาราง (2 แผ่น)

0379 ตู้บัตรภาพใบไม้

0393 กระดานปริศนาหลายรูปทรง 
ขนาด 12X34 ซ.ม. 2 แผ่น

0381 กระดานลูกปัดคูณเลข

0390 ถาดอุปกรณ์มอนเตสเซอรี่ 
ขนาด 16X14 น้ิว ( ใหญ่)

0373 กระดานดำ  เส้นบรรทัดเดี่ยว 
และเส้นตาราง (2 แผ่น)

0371 ลูกปัดหลักเลข พร้อมถาด 0372 กระดานดำ  2 ด้าน 
30X50 ซม. (2 แผ่น)

0395 แผ่นไม่ตัวเลข 1-10 บรรจุ
กล่องไม้ ( ใช้ควบคุมแท่งไม้จำ นวน)

0394 กระดานปริศนารูปทรงเดี่ยว 
ขนาด 12X12 ซ.ม. 4 แผ่น

0396 ตู้บาโทน่ี 5 ชั้น (เฉพาะตู้) 0397 หมวดกระดานต่อภาพ
ขนาด 24X24 ซ.ม. (แผ่นละ)

0398 กระดานฝึกล็อค 0399 โซ่ลูกปัดสั้น 
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3010 แท่นวางกรอบโลหะ
เศษส่วน กลม 2 เเท่น

3006 แผ่นเทียบอุณหภูมิ

3002 กล่องเทียบเสียง3001 ไซลินเดอร์บล็อคไม่มจีุก

3008 ขวดสำ รวจรสชาติ

3012 เกมงูสอนบวกเลขพร้อมกล่อง3011 ลูกศรสำ หรับตู๊ลูกปัด

3016 แผ่นฝึกหัดจุดพร้อมกรอบ

3004 ไซลินเดอร์บล็อคมจีุก (mini)

3009 กรอบโลหะเศษส่วน (กลม)

3013 เกมงูสอบลบพร้อมกล่อง 3014 กระดานฝึกการคูณ
พร้อมกล่องตัวเลข

3017 แผ่นฝึกหัดจุด 50 แผ่น

3005 ถาดสาธิต

3018 ภาพตัดต่อแผนที่ โลก

3007 ขวดอุณหภูมิ

3015 กระดานฝึกการหาร
พร้อมกล่องตัวเลข

0400 หุ่นไม้เศษส่วน
(เศษส่วนกระสวย)

 3019 ภาพตัดต่อแผนที่
ประเทศไทย ขนาด 45 x 58 ซม.

3023 ถาดสำ หรับจัตุรัส
หลักร้อย 45 แผ่น

3020 การ์ดรูปแบบพ้ืนผิวโลก

3024 ถาดสำ หรับลูกบาศก์
หลักพัน 10 ลูก

3021 กล่องสำ หรับการ์ดรูปพื้นผิวโลก 3022 ตารางแสตมป์เกมส์
50 แผ่น
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0401 ลูกคิดยักษ์ 100 เม็ด
(เม็ดใหญ่)

3027 สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม
วงกลม อะคริลิค ไล่ระดับ

3029-3 ภาพตัดต่อรูป
โครงกระดูก ม้า

0403 ลูกคิดราว 100 เม็ด
(เม็ดเล็ก)

3028 สิบตัวแปร

3029-4 ภาพตัดต่อรูป
โครงกระดูกเต่า

0404 ลูกคิดสวมหลัก 1-10

3025 ลูกบาศก์พัน 10 ลูก
พร้อมถาด

3029-1 ภาพตัดต่อรูป
โครงกระดูก กบ

3030 กล่องลูกปัดพัน 3031 เกมธนาคาร 3032 แผ่นควบคู่ใต้รูปใบใม้

0405 ลูกคิดราว 10 (เม็ดใหญ่)

3026 จตุรัส หลักร้อย 
45 แผ่น พร้อมถาด

3029-2 ภาพตัดต่อรูป
โครงกระดูก นก

หมวดคณิตศาสตร์

0407 ลูกกลมสวมหลัก 10
(เม็ดใหญ่)

0408 ลูกกลมสวมหลัก 1-5 0413 จับคู่เลขไทย-อารบิค 0414 ลูกคิดข้ามรั้ว 3 หลัก
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0415 ลูกคิดข้ามรั้ว 4 หลัก

0420 ลูกคิดฐานโคลง 50 เม็ด

0416 ลูกคิดข้ามรั้ว 5 หลัก

0421 ลูกปัดอนุบาล 70 เม็ด
(มี 6 ทรง)

0417 ลูกคิดข้ามรั้ว 6 หลัก

0422 ลูกปัดอนุบาล 100 เม็ดเล็ก

0418 ลูกคิดข้ามรั้ว 7 หลัก

0423 กระดานจำ แนกจำ นวน

0427 กระดานปักหมุด
100 เม็ด - นับเลข

0424 กระดานหัดนับเบื้องต้น 0425 กระดานปักหมุด 25
(เม็ดใหญ่)

0426 กระดานปักหมุด 50
(เม็ดเล็ก)

0428 ต้นไม้ทดสอบเลข

0439 นาฬิกาฉลุ 0445 เกมพื้นฐานการบวก

0430 บันไดเลข

0441 นาฬิกาตั้งโต๊ะ

0433 กะบะตัวเลขฉลุ

0442 ลูกปัดอนุบาลรวมหลายสี 
หลายทรง

0434 กระดานเศษส่วน

0450 แท่งไม้นับจำ นวน
ตัวเลข - ภาพ

0447 เกมวัดทักษะด้าน
คณิตศาสตร์

0448 ลูกปัดไม้สารพัดทรงสี 0449 ปฎิทินนาฬิกาตั้งโต๊ะ
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0451 กะบะเลขฉลุนับจำ นวน 0455 ภาพพลิกสูตรคูณ

0464 นาฬิกาประจำ ชั้น
(ภาษาอังกฤษ)

0463 ลูกบาศก์ไม้สวมหลัก

0460 ลูกคิดข้ามรั้ว 10 หลัก 0462 แท่งไม้สอนเลข

0472 ถาดเศษส่วน
หลากรูปทรง

0471 ถาดรูปทรง

0465 ถาดเศษส่วน (กลม) 0466 แท่งไม้นับเลข 1-10
(one-ten)

0467 ปริซึมทรงเรขา (12 ทรง) 0468 แผ่นพลาสติกสร้างภาพ 0469 เรียนรู้เศษส่วน (กลม) 0470 กระดานปักหมุดพลาสติก 
(5 แผ่น/ชุด พร้อมหมุด 1,000 อัน)

0473 ถาดจำ แนก
รูปทรง-จำ นวน

0475 นาฬิกา วัน เดือน ปี

0476 ชุดรูปทรงมอนเตสเซอรี่
(พลาสติก) 10 ทรง

0477 ลูกปัดหัดนับ
พร้อมแผ่นตัวเลข

0479 ทดสอบเชาว์สูตรคูณ 0482 นาฬิกาทิคแทค

0484 นาฬิกาตัวเลขกลม 0485 กระดานสร้างตัวเลข
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0501 ก้อนบล็อก กข 0502 ก้อนบล็อก เอบี 0503 จับคู่ภาพ-พยัญชนะ-สระ 
(96 ชิ้น)

0504 จับคู่ภาพ เอบี (52 ชิ้น)

หมวดสอนอ่าน

0508 จับคู่ภาพสัตว์ ภาษาอังกฤษ0505 จับคู่คำ ตรงข้าม 
ภาษาอังกฤษ

0506 ชุดภาพพลิก กข 
ขนาด 40X50 ซ.ม.

0507 ชุดภาพพลิก เอบี
ขนาด 35X50 ซ.ม.

0509 หนังสือไม้ ชุดผลไม้ผ่าซีก 0510 จับคู่ภาพผัก-ผลไม้ ภาษา
อังกฤษ 36 ชิ้น

0511 เกมจับคู่พยัญขนะต้น 0512 กระดานผสมพยัญชนะ-สระ

0513 กระดานหัดอ่าน ก.ไก่

0517 หนังสือไม้ ชุดผัก

0514 หนังสือไม้
ชุดมาเปรียบเทียบกัน

0518 หนังสือไม้ ชุดผลไม้

0515 หนังสือไม้ ชุดแสดงอารมณ์

0519 หนังสือไม้ ชุดสัตว์

0516 หนังสือไม้ ชุดครอบครัว

0520 จับคู่ภาพเครื่องใช้ภาษา
อังกฤษ 36 ชิ้น
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0521 กระดาษฉลุ A-Z

0525 หนังสือไม้ หัดอ่าน 
A B-ภาพ

0522 ABC แสนสนุก

0526 เรียนรู้คำ ศัพท์สัตว์ 40 คำ 

0523 หนังสือไม้ ประเพณีไทย

0527 เรียนรู้คำ ศัพท์ ผัก-ผลไม้ 
40 คำ 

0524 หนังสือไม้ หัดอ่าน
ก.ไก่-ภาพ

0528 หนังสือไม้ ชุด 1 2 3

0532 กล่องเรียนรู้คำ ศัพท์0529 หนังสือไม้ หนูเก่งคนเก่ง 0530 หนังสือไม้ เมฆมาจากไหน 0531 หนังสือไม้ เพื่อนใหม่

0533 หนังสือไม้ ชุดคณิตศาสตร์
เบื้องต้น

0534 หนังสือไม้ ชุดรูปทรงต่างๆ 0537 เรียนรู้คำ ศัพท์ “ชุดเครื่องใช้’’ 0538 เรียนรู้คำ ศัพท์
ชุดของใช้นักเรียน

0601 บล็อกฝึกเชาว์ 0604 ตัวสัตว์เรียงขนาด ไดโนเสาร์0603 ตัวสัตว์เรียงขนาด แพนด้า 0605 เรียงขนาดเครื่องบิน

หมวดฝึกเชาว์และทักษะ



0607 มือของฉัน 0608 กระดานทดสอบเชาว์ 0609 ตัวสัตว์เรียงขนาด ไก่0606 ร่างกายของฉัน (ชาย-หญิง) 
ตัวละ

0610 ตัวสัตว์เรียงขนาด เป็ด 0611 ตัวสัตว์เรียงขนาด สุนัข 0612 กล่องหยอดบล็อก 0613 กระดานจำ แนกทรง

0615 กระดานฉลุทรงเราขา 8 ทรง0614 กระดานฉลุทรงเรขา 6 ทรง

0619 แว่นไม้จำ แนกสี

0616 กระดานร้อยเชือก
ตัวเลข 1-10

0620 จับคู่รูปทรง 0621 วัฎจักรน้ำ 

0617 กระดานร้อยเชือก
รูปทรงเรขา

0618 กระดานร้อยเชือก รูปสัตว์

0626 กระดานร้อยเชือก ABC 
(26 ชิ้น)

0627 ค้อนตอกเตียงนอน

0629 ค้อนตอกลูกกลิ้ง 0630 ค้อนตอกรอบฐาน 0631 กระดานร้อยเชือก
ยานพาหนะ

0622 เจดีย์สลับสี 0624 เตารีดไม้
0625 ที่รองรีดแบบนั่ง

0628 ค้อนตอกรองเท้า

16



0632 กระดานร้อยเชือก 

0636 หนังสือผ้า Pre-Braille 
เล่ม 1

0633 เกมตุ๊กตาจับคู่สี

0637 หนังสือผ้า Pre-Braille
เล่ม 2

0634 ชุดทดสอบภาพเหมือน
(เกมลอตโต)

0639 ภาพลำ ดับเหตุการณ์
พืช-สัตว์ (4 เรื่อง) 

0638 ภาพลำ ดับเหตุการณ์พืช

0635 กล่องหยอดบล็อค
รูปทรง-สี

0640 ผลไม้เรียงขนาด 0641 เท้าของฉัน 0642 จับคู่ร่างกายของฉัน
(ภาษาอังกฤษ)

0643 จับคู่ภาพ-สี

0644 จับคู่ความสัมพันธ์ 0645 จับคู่เวลา 0646 จับคู่สี จำ นวน และเศษส่วน 0648 เกมจับคู่ภาพกับเงา

0649 เกมจับคู่สัตว์กับอาหาร 0650 เกมจับคู่สัตว์กับที่อยู่ 0651 เกมจับคู่ภาพกับการสังเกต 0652 เกมจับคู่ภาพกับรูปทรง

0653 เกมลำ ดับเหตุการณ์สัตว์ (ราคาต่อแบบ)

17
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0654 กระดานตะปู (ทองเหลือง)

0658 จับคู่ร่างกายของฉัน
(ภาษาไทย)

0655 เกมจับคู่บุคคล
อาชีพ-เครื่องใช้

0659 เกมต่อภาพให้สมบูรณ์

0656 กระดานฉลุทรงเรขา 12 ทรง

0660 โดนัท 5 สี

0657 ชิงช้าตราชั่ง (การ์ตูน)

0661 เกมต่อภาพที่ขาดหายไป

0666 เกมทดสอบเชาว์ด้วยภาพ

0665 เกมเติมส่วนที่หายไป0662 เกมวัดทักษะด้านเหตุผล
ห้องครัว-ห้องนอน

0667 เกมแบ่งภาพเรขาคณิต

0663 เกมวัดทักษะด้านมิติสัมพันธ์ 0664 เกมกิจกรรม การรับรู้เรื่องสี

0668 ภาพลำ ดับเรื่องราวต่อเนื่อง
ชุดเด็กวาดรูป, ตกปลา

0669 ภาพลำ ดับเรื่องราวต่อเนื่อง
ชุดเด็กเก็บของ, แต่งตัว

0670 เกมจับคู่ความสัมพันธ์
แม่-ลูก

0671 เกมจับคู่การผสมสี 0674 เกมจับคู่สัตว์-อาหาร-ที่อยู่ 0675 เกมจับคู่ตัวเลขกับสิ่งของ

0676 เกมกิจวัตรบ้าน-โรงเรียน 0677 เกมจับคู่ตรงข้าม 0678 เกมจำ แนกชิ้นส่วนของภาพ 0679 เกมจับคู่สัญลักษณ์
แม่-ลูก ชุดสัตว์เลี้ยง
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0680 เกมจับคู่สัญลักษณ์
แม่-ลูก ชุดสัตว์ป่า

0681 ปิระมิดทดสอบเชาว์ 0682 ปิระมิด 3 ทรง 0683 บล็อกสร้างแบบ

0692 4 Colour Game 0693 บล็อกไม้เสริมทักษะ 0694 ถาดอัจฉริยะ0691 ปิระมิดสลับสี

0695 แท่งไม้ร้อยลูกปัด 0696 กระดานตะปู (พลาสติก) 0697 กระดานจำ แนก สี จำ นวน
และรูปทรง

หมวดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

0701 กระบะบล็อกไม่ทำ สี (60 ชิ้น) 0702 กระบะบล็อกทำ สี 45 ชิ้น 0703 บล็อกทำ สี 30 ชิ้น 0704 บล็อกไม่ทำ สี 30 ชิ้น

0705 บล็อกสร้างเมือง 0707 พลาสติกสร้างสรรค์กลม 0708 พลาสติกสร้างสรรค์เหลี่ยม 0709 ลูกบาศก์สร้างสรรค์ 
(100 ก้อน)
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0710 กระบะบล็อก 60 ชิ้น ทำ สี 0711 บล็อกประดิษฐ์ภาพ
(กระดานต่อภาพ)

0712 ชุดร้อยกระดุมเล็ก 0717 โทรศัพท์ไม้

0718 ตัวต่อเรขาคณิตสร้างสรรค์ 
(140 ชิ้น)

0719 ชุดป้ายเครื่องหมายจราจร 
(ป้ายบังคับ ป้ายเตือน)

0720 บล็อกสร้างสรรค์สามเหลี่ยม 0721 บล็อกสร้างสรรค์หกเหลี่ยม

0726 หลอดด้ายร้อยเชือก0722 บล็อกสร้างสรรค์ตัววี 0723 ตุ๊กตากายกรรมทำ ด้วยไม้ 0725 บอร์ดแท่งไม้เรขาคณิต

0727 ชุดร้อยกระดุมใหญ่

0734 ชุดร้อยรูปทรงเรขา

0728 ชุดฝึกประสาทสัมผัส
หมุนเกลียว

0735 ชุดฝึกประสาทสัมผัส
ดาวกระจาย

0730 ห่วงโซ่ฝึกกล้ามเนื้อมือ 0733 ลูกบาศก์ทดสอบเชาว์

0737 ตัวต่อตุ๊กตากายกรรม 0740 ชุดฝึกทักษะ
ร้อยลูกปัดจัมโบ้

0747 ตัวต่อลูกกอล์ฟ0743 ตัวต่อลูกเต๋า 0750 ตัวต่อฟักทอง0745 ชุดฝึกประสาทสัมผัส
เสียบหมุด
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0751 ตัวต่อสามเหลี่ยมสร้างสรรค์ 0777 ตัวต่อนุ่มน่ิม ชุดสัตว์ 0778 ตัวต่อนุ่มน่ิม ชุดเรขาคณิต

0789 บล็อกไม้หรรษา0783 ตัวต่อตัวยู “U’’ 0790 เกมร้อยเชือกปักหมุด
เที่ยวจักรวาล

0795 ฝึกประสาทสัมผัส 10 อย่าง 0796 ตัวต่อพาเพลิน

0780 ชุดร้อยเชือกภาพต่างๆ

0784 ตัวต่อเจดีย์

0791 เกมร้อยเชือกปักหมุด
พาลูกพบแม่

0792 เกมร้อยเชือกปักหมุด
พาแม่เป็ดเล่นน้ำ 

0801 ภาพตัดต่อ ปลา (4ชิ้น) 0803 ภาพตัดต่อ เรือไฟ (5 ชิ้น)0802 ภาพตัดต่อ เรือใบ (4 ชิ้น) 0804 ภาพตัดต่อเล็ก นก (6 ชิ้น)

หมวดภาพฉลุตัดต่อ

0809 ภาพตัดต่อ เป็ด (6 ชิ้น)0808 ภาพตัดต่อ ผีเสื้อ (6 ชิ้น)0805 ภาพตัดต่อเล็ก บ้านเล็ก 
(7ชิ้น)

0806 ภาพตัดต่อ บ้านใหญ่
(9 ชิ้น)
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0823 ภาพตัดต่อ ผลไม้

0819 ภาพตัดต่อ ห้องเรียน
(8 ชิ้น)

0811 ภาพตัดต่อใหญ่ ลูกกวาง
(10 ชิ้น)

0816 ภาพตัดต่อใหญ่ เด็กเก็บสุนัข 
(14 ชิ้น)

0820 ภาพตัดต่อ ฟาร์มสัตว์
(8 ชิ้น)

0812 ภาพตัดต่อใหญ่ รถบรรทุก 
(10 ชิ้น)

0817 ภาพตัดต่อใหญ่ เครื่องบิน 
(15 ชิ้น)

0821 ภาพตัดต่อ เกม A-Z

0813 ภาพตัดต่อใหญ่ กระรอก 
(11 ชิ้น)

0818 ภาพตัดต่อ บุคคลอาชีพต่างๆ 
(8 ชิ้น)

0822 ภาพตัดต่อ ผัก 0824 ภาพตัดต่อ นกฮูกนับเลข

0827 ภาพตัดต่อใหญ่ แม่นกลูกนก 0828 ภาพตัดต่อใหญ่ หมูเป่าแตร0825 ภาพตัดต่อใหญ่
ลูกหมูสามตัว

0826 ภาพตัดต่อใหญ่ แมวน้ำ  
(10 ชิ้น)

0830 ภาพตัดต่อ ไก่สอนพยัญชนะ

0834 ภาพตัดต่อ ชุดประจำ ชาติ
อาเซียน

0831 ภาพตัดต่อ เต่าสอน ABC

0835 ภาพตัดต่อ แม่ไก่ลูกเจี๊ยบ

0832 ภาพตัดต่อ ปลาพยัญชนะ 0833 ภาพตัดต่อ กุ้งนับเลข

0836 ภาพตัดต่อ ยีราฟสอน abc 0837 ภาพตัดต่อ ครอบครัว
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0848 ภาพตัดต่อแผนที่
ประเทศไทย

0838 ภาพตัดต่อ ผีเสื้อนับเลข

0842 ภาพตัดต่อ ดอกไม้

0846 ภาพตัดต่อ ยานพาหนะ

0839 ภาพตัดต่อ สัตว์เลี้ยง

0843 ภาพตัดต่อ สัตว์น้ำ 

0840 ภาพตัดต่อ สัตว์ป่า

0844 ภาพตัดต่อ สัตว์ปีก

0847 ภาพตัดต่อ สีกับรูปทรง 020847 ภาพตัดต่อ สีกับรูปทรง 01

0841 ภาพตัดต่อ รถไฟเรขา

0845 ภาพตัดต่อ ลมฟ้าอากาศ

0849 ภาพตัดต่อ หนอนนับเลข 0852 ภาพตัดต่อ วันสำ คัญ0851 ภาพตัดต่อ เครื่องแต่งกาย
เพื่อนบ้านของเรา

0853 ภาพตัดต่อ สถานที่สำ คัญ

0854 ภาพตัดต่อ
อาหารหลัก 5 หมู่

0855 ภาพตัดต่อ
อาหาร-เครื่องดื่ม

0856 ภาพตัดต่อ สวนสัตว์ 0857 ภาพตัดต่อ ผลไม้ไทย

0861 ภาพตัดต่อ สัตว์เลี้ยง
ภาษาอังกฤษ

0862 ภาพตัดต่อ ลูกแมวสอนเลข 
20 ชิ้น

0859 ภาพตัดต่อ ประเพณีไทย 0863 ภาพตัดต่อ สิ่งแวดล้อม 
(Countryside)
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0865 ภาพตัดต่อ
Vegetable Shop

0869 ภาพตัดต่อ
สัตว์-อาหาร-ที่อยู่

0866 ภาพตัดต่อ ห้องครัว

0870 ภาพตัดต่อ แม่ลูก

0867 ภาพตัดต่อ ห้องนอน

0872 ภาพตัดต่อ ร้อยเชือก แมลง0868 ภาพตัดต่อ ห้องน้ำ 

0864 ภาพตัดต่อ Fruit Shop

0873 ภาพตัดต่อ สิงโตสอน
พยัญชนะ-เลข

0874 ภาพตัดต่อ สุนัขสอนสี
10 ชิ้น

0876 ภาพตัดต่อ แมลง

0882 ภาพตัดต่อ บุพบท0880 ภาพตัดต่อ สัญลักษณ์การแต่ง
กายอาเซียน (10 แผ่น) พร้อมตู้

0886 ภาพตัดต่อ เด็กหญิง (เล็ก)

0890 ภาพตัดต่อ เด็กเล่นบาส

0883 ภาพตัดต่อ เรขา

0887 ภาพตัดต่อ กระต่าย (เล็ก)

0891 ภาพตัดต่อ ช้างน้อย

0877 ภาพตัดต่อ อารมณ์

0884 ภาพตัดต่อ เครื่องแต่งกาย 
(เล็ก)

0888 ภาพตัดต่อ ลูกไก่
ออกจากไข่ (เล็ก)

0896 ภาพตัดต่อ ธงอาเซียน

0885 ภาพตัดต่อ เด็กชาย (เล็ก)

0889 ภาพตัดต่อ ดอกไม้อาเซียน
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0897 ภาพตัดต่อ ยานพาหนะ 
(เล็ก)

0911 ลูกซัด

0912 แทมบูรีน 9’’ (กลองฉ่ิง) 0917 เกราะ0913 แทมบูรีนไม้ 8’’

0918 กรับกลม (กรับฝาหอย)
ทำ ด้วยไม้

0914 กำ ไลลูกพรวน

0919 กรับกรุ๋งกริ๋ง (4 คู่)

0924 กลอง 2 หน้า ขนาด 8
(กลองจีน)

0920 ฉ่ิงทองเหลือง 0921 ระนาด 12 เสียง (ขนาด 18’’)

0922 กลองโทน 0923 แทมบูรีนไม้ 8’’ (กลองฉ่ิง)

0910 ระฆังเหล็กสามเหลี่ยม
พร้อมที่แขวน

0905 กลองยาวเด็กเล็ก 5’’ 0909 ฉาบทองเหลือง

หมวดอุปกรณ์ดนตรี

0925 ระนาดไม้ 5 เสียง
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0949 กลองทอมเล็ก

0944 ระนาดสีรุ้ง

0950 ระฆัง 8 เสียง

0957 แทมบูรีนผึ้ง

0946 ระนาดบันได 8 เสียง

0952 ลูกซัดไม้

0947 ลูกซัดด้ามไม้

0955 แท่งไม้ ดิ๊ง ดิ๊ง0954 กลองทอม ( ใหญ่)

1001 รถลากบรรจุบล็อกใหญ่พิเศษ 
(ไม่ทำ สี)

1006 รถบล็อก กข

1003 รถลากบรรจุบล็อกเล็ก 1004 รถลากแมลงเต่าทอง

1015 รถไฟอนุบาล

1005 รถบล็อกไม่ทำ สี (120 ชิ้น)

1016 รถลากสามสี

หมวดเครื่องลากจูง

1017 รถลากเป็ด

0928 ระนาดไม้ 7 เสียง 0930 กรับพวงเดี่ยว 0943 ระนาดเห็ด
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1023 รถไฟบล็อกเรขาคณิต1021 รถลากบล็อก 105 ชิ้น (ทำ สี)

1024 รถลากบล็อก 150 ชิ้น (ทำ สี)

1018 รถลากกระต่าย 1019 รถลากเชือกผูกรองเท้า

1025 รถลากบล็อก 150 ชิ้น
(ไม่ทำ สี)

1026 รถลากแม่ไก่ออกไข่

1060 รถลากบล็อค ABC ( ใหญ่)

1028 รถลากบล็อกแสนสนุก

1030 รถลากหนอนหยอดบล็อก 1059 รถลากมิสเตอร์สล๊อต1029 รถลากบล็อคสร้างเมือง 1031 รถไฟบล็อกเรขาคณิต ( ใหญ่)

1103 โดมิโนสี 1104 โดมิโนตัวเลข1102 โดมิโนฤดูกาล 1105 โดมิโนสัตว์เลี้ยง

หมวดเครื่องเล่นเกม
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1106 โดมิโนความสัมพันธ์ 1107 โดมิโนผัก 1108 โดมิโนผลไม้ 1109 โดมิโน เรขาคณิต

1110 โดมิโนเครื่องหมายจราจร 1111 โดมิโนดอกไม้ 1112 วงจรชีวิต คน, กบ, นก, 
ผีเสื้อ

1113 โดมิโนสัมพันธ์กีฬา

1115 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาไทย ชุดสัตว์

1114 หมากเก็บดาว 1116 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาไทย ชุดเครื่องใช้

1117 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาไทย ชุดผัก-ผลไม้

1119 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดเครื่องใช้

1118 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดสัตว์

1120 โดมิโนคมนาคม 1121 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดผัก-ผลไม้

1123 ตรโีดมิโน ชุดสัตว์ป่า (36 ชิ้น)1122 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดคำ ศัพท์ทั่วไป

1124 ตรโีดมิโน ชุดสัตว์เลี้ยง
(36 ชิ้น)

1125 ตรโีดมิโน ชุดผลไม้ (36 ชิ้น) 

1128 โดมิโนบุคคลอาชีพ-เครื่องใช้ 
(36 ตัว)

1126 โดมิโนเครื่องใช้ 1129 โดมิโนสัตว์ป่า 1130 โดมิโน One-Ten
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1132 โดมิโนทดสอบ IQ1131 โดมิโนฝึกความจำ 1133 โดมิโนภาพกับเงา 1134 โดมิโนสัตว์น้ำ 

1136 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดสัตว์น้ำ 

1135 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาไทย ชุดสัตว์น้ำ 

1137 โดมิโน เวลา 1138 โดมิโน ABC

1140 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดอริยาบท

1139 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดอวัยวะ

1144 โดมิโน ชุดธงประจำ ชาติ

1141 โดมิโนภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดคำ ตรงข้าม

1145 โดมิโน ชุดดอกไม้ประจำ ชาติ

1147 โดมิโน ภาพกับคำ อ่าน
ภาษาอังกฤษ ชุดเครื่องใช้นักเรียน

1142 โดมิโนแมลง

1146 โดมิโน ชุดวงจรชีวิตผีเสื้อ1143 โดมิโนต่อภาพ
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หมวดเครื่องสนาม และครุภัณฑ์

1207 ไม้วัดส่วนสูง (เล็ก)
1210 ไม้วัดส่วนสูง ( ใหญ่)

1203 ม้าโยก 1205 บ้านตุ๊กตาไม่มีหลังคา
( ใช้เป็นโรงหุ่น)

1206 แผงหนังสือใหญ่

1211 ปฏิทินประจำ ชั้น (ภาษาอังกฤษ)

1212 ปฏิทินประจำ ชั้น (ภาษาไทย) 1213 ไม้โปรแทรกเตอร์ยักษ์ 1216 ตราชั่งสองแขน 1217 ไม้ครึ่งวงกลมยักษ์

1219 กระดานดำ -ไวท์บอร์ด
(แม่เหล็ก) ขาหยั่ง

1239 ไม้ฉาก 60 องศา

1240 ไม้ฉาก 45 องศา

1223 กระโจมฝึกแต่งตัว 6 ด้าน 1227 แผงหนังสือ (เล็ก) 1228 CITY BUS

1229 METRO TRAIN 1236 ลูกบอลทรงตัว 1237 ลูกบอลนวดกล้ามเนื้อ
ขนาด 65 ซม.

1242 ที่วางหนังสือปรับระดับ 1244 ลูกบอลนวดกล้ามเนื้อมือเล็ก1241 วงเวียนไม้
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1310 หุ่นกระบอกมือ 
เจ้าเงาะ-รจนา

1308 หุ่นมือ แม่มด 1309 หุ่นกระบอกมือ
ขุนช้าง ขุนแผน

1302 ตุ๊กตาผ้า ขนาด 17’’
ชาย-หญิง

1303 ตุ๊กตาผ้า ปู่ ย่า พ่อ แม่ ลูก
ขนาด 17’’

1304 หุ่นกระบอกมือ สัตว์ต่างๆ

1305 หุ่นมือครอบครัว พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว 1305 หุ่นมือครอบครัว พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว

1301 ตุ๊กตาผ้า ขนาด 13’’ 
ชาย-หญิง

1307 สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด

1311 หุ่นมือ คำ ศัพท์ A-Z
(26 ตัว)

หมวดตุ๊กตา และหุ่นกระบอก

1248 ชั้นเอนกประสงค์
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1312 ตุ๊กตาฝึกแต่งตัวขนาด 25’’

1320 หุ่นถุงมือ

1321 หุ่นกระบอกมือ บุคคลอาชีพต่างๆ ชุดที่ 1 1322 หุ่นกระบอกมือ บุคคลอาชีพต่างๆ ชุดที่ 2 1323 หุ่นมือ ชุดฝนจ๋า

1313 เครื่องแบบพยาบาล 1314 เครื่องแบบ แพทย์ 1315 เครื่องแบบดับเพลิง ชุดเชฟ (พ่อครัว)

1318 เอี๊ยมยางกันเปื้อน ( ใหญ่)
(4-7 ปี)

1319 เอี๊ยมยางกันเปื้อน (เล็ก) 
(2-4 ปี)

1315 เครื่องแบบทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก ตำ รวจ

1325 หุ่นกระบอกมือ
เจ้าหญิงนิทรา

1326 หุ่นกระบอกมือ ซินเดอเรลลา1324 หุ่นกระบอกมือ
หนูน้อยหมวกแดง

1327 หุ่นกระบอกมือ
ชุด พ่อ, แม่ ชุดใหญ่

1330 หุ่นวงจรชีวิต ชุดผีเสื้อ 1331 หุ่นวงจรชีวิต ชุดไก่ 1332 หุ่นวงจรชีวิต ชุดกล้วย

1317 หุ่นน้ิวตุ๊กตา เราชาวอาเซียน 
(2 ตัว ต่อ 1 ชุด มี 10ประเทศ)
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1337 หุ่นถุงมือ นับเลข (ไทย)

1341 หุ่นมือ ดอกไม้

1343 หุ่นน้ิวมือ ชุดสัตว์ และแมลง 1344 หุ่นน้ิวมือ ชุดนิทานอีสป

1336 หุ่นถุงมือ นับเลข (อารบิค)1334 หุ่นมือ ชุดผัก

1338 หนูน้อยฝึกแต่งตัว 4 ภาค

1335 หุ่นมือ ชุดผลไม้

1339 หุ่นมือ ชุดเรขาคณิต 1340 หุ่นมือ ชุดนับเลข 1-10

1346 หุ่นน้ิวมือวงจรชีวิต 1347 หุ่นน้ิวมือ ชุดนับเลข, สี
และรูปทรงเรขาคณิต

1348 หุ่นน้ิวมือ ชุดครอบครัว
และอาชีพ

1350 ชุดร้อยเชือก กระต่ายแต่งตัว

1349 ชุดร้อยเชือก ลูกหมีแต่งตัว

1351 รถไฟต่อตัวเลข 1352 หุ่นมือเด็กไทยชาย-หญิง 1353 หนังสือผ้าหัดแต่งตัว

1354 หนังสือผ้าภาพกับเงา 1355 หนังสือผ้าหัดร้อยเชือก 1356 หนังสือผ้าเรียนรู้สี 1357 ชุดร้อยเชือก 1-10

1345 หุ่นน้ิวมือ ชุดนิทานนานาชาติ1342 ต้นไม้แต่งตัว
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1362 ตุ๊กตาผ้าอาชีพ 17’’

1369 หนูน้อยแต่งตัว 7 วัน 7 สี 1370 หุ่นน้ิวมือ ผักและผลไม้ 1371 ชุดร้อยเชือก ยานพาหนะ

1373 ชุดร้อยเชือก เรขาคณิต

1372 ชุดร้อยเชือก รูปสัตว์ต่างๆ

1367 หุ่นมือ ชุดสัตว์น้ำ 

1374 ชุดร้อยเชือก ไดโนเสาร์ 1375 หุ่นมือ สอนนับเลข 1376 หุ่นน้ิวจับมือ 1-10

1377 ชุดร้อยลูกปัดหัดนับ 1378 หุ่นมือเด็กดี-เด็กดื้อ 1379 ชุดร้อยเชือกจับคู่ ภาพกับเงา 1380 ชุดร้อยเชือกจับคู่ สีต่างๆ

1358 หุ่นมือสัตว์-อาหาร
(แมว, หมา, ลิง)

1359 หุ่นมือสัตว์-อาหาร 
(กระต่าย, นก, แพนด้า)

1360 ตุ๊กตาฝึกแต่งตัว
(เสื้อผ้า 3 ชุด)

1361 ลูกบอลผ้า 8 สี นับเลข

1366 หุ่นมือชุดหมี 3 ตัวกับ
เด็กหญิงผมทอง

1365 หุ่นมือ ชุดลูกเป็ดขี้เหร่

1363 หุ่นมือ ชุดลูกหมู 3 ตัว

1364 หุ่นมือ ชุดหมาป่ากับลูกแพะ
ทั้งเจ็ด
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1398 แม่เหล็กหุ่นน้ิว สัตว์เลี้ยง

1385 ถุงถั่วจับคู่สี

1389 ชุดติดกระดุมจับคู่
สัตว์กับอาหาร

1394 ชุดแต่งตัวหมูน้อย

1395 แม่เหล็กหุ่นน้ิว เทพนิยาย

1381 ชุดร้อยเชือกจับคู่ รูปทรงเรขา

1386 ถุงถั่วจับคู่รูปทรง

1390 ชุดติดกระดุมจับคู่
ผีเสื้อกับดอกไม้

1399 แม่เหล็กหุ่นน้ิว สัตว์ป่า

1396 แม่เหล็กหุ่นน้ิว พ่อแม่ 
ลูกชาย ลูกสาว

1382 ชุดร้อยเชือกจับคู่
ขนาดใหญ่, กลาง, เล็ก

1387 ถุงถั่วจับคู่ลวดลาย

1391 ชุดไม้หนีบหัดนับ

1397 แม่เหล็กหุ่นน้ิว ปู่ ย่า
ตา ยาย

1384 หมอนหุ่นมือแสดงอารมณ์

1388 ชุดติดกระดุมจับคู่แม่กับลูก

1393 หุ่นมือถุงผ้าตัวเลข

เครื่องแต่งกายอาเซียน (ชุดพิเศษ)



36

หมวดอาหารจำ ลอง-บัตรภาพ

1409 บัตรคำ ศัพท์ประกอบภาพ
ชุดสัตว์

1408 บัตรคำ ศัพท์ประกอบภาพ
ชุดผัก

1415 บัตรคำ ศัพท์เครื่องแต่งกายอาเซียน 1419 บัตรคำ หัดอ่าน ก ไก่

1420 บัตรคำ หัดอ่าน ABC

1410 ถาดอาหารจำ ลอง (ไม้) 1414 บัตรคำ ศัพท์ประกอบภาพชุดอาชีพ

1406 บัตรคำ ศัพท์ประกอบภาพ
ชุดเครื่องใช้

1407 บัตรคำ ศัพท์ประกอบ
ภาพชุดผลไม้
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1509 เปลหวาย 1514 ลูกบอลเล็ก

1569 ธงราวสอนสนุก
ชุดผลไม้น่ากิน

1568 ธงราวสอนสนุก
ชุดผักหรรษา

1565 ธงราวสอนสนุก
ชุดนับ 1-10

1566 ธงราวสอนสนุก
ชุดสีและรูปทรง

1567 ธงราวสอนสนุก 
ชุดฉันรักสัตว์โลก

1537 ชุดไม้นวดพร้อมพิมพ์
ดินน้ำ มัน ชุดใหญ่

1563 ถุงถั่วสอนเลขไทย-อารบิค1550 โยนห่วงช้าง

1536 เตาแก็สไม้

1505 กระดานห่วงร้อยเชือก1502 ชุดไม้นวด มีด เขียง พร้อม
พิมพ์ 12 ตัว

1500 เครื่องครัวอลูมิเนียม 1501 ชุดไม้นวด พร้อมพิมพ์ A-Z

หมวดเบ็ดเตล็ด

1561 ถุงถั่วสอนพยัญชนะไทย 1562 ถุงถั่วสอน A-Z

1570 กระเป๋าผ้าสอนสนุก
ชุดรอยประอะไรนะ?

1571 กระเป๋าผ้าสอนสนุก
ชุดเงาของใครเอ่ย?

1572 กระเป๋าผ้าสอนสนุก
ชุดฉันหิวแล้วจ๊ะ
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2001 ชุดสอนสนุกชุดสัตว์เลี้ยง 2002 ชุดสอนสนุกชุดสัตว์ป่า

1573 กระเป๋าผ้าสอนสนุก
ชุดสีสันแสนสวย

2004 ชุดสอนสนุกเรขาคณิต

1574 กระเป๋าผ้าสอนสนุก
ชุดตัวเลขพาเพลิน

2005 ชุดสอนสนุกชุดครอบครัว

2009 ชุดสอนสนุกชุดเรียงขนาด

1575 หุ่นน้ิว ชุดสัตว์ (10 ตัว)

2006 ชุดสอนสนุกชุดผัก

2010 ชุดเล่านิทานกระต่ายกับเต่า

1577 หุ่นถุงมือ ชุดสัตว์/ครอบครัว 
(หน้าเป็นไม้)

2007 ชุดสอนสนุกชุดผลไม้

2011 ชุดเล่านิทานราชสีห์กับหนู

1578 ชุดเตียงตุ๊กตา พร้อมตุ๊กตา 
(พลาสติก)

2008 ชุดสอนสนุกชุดยานพาหนะ

2012 ชุดเล่านิทานชาวนากับงูเห่า

2003 ชุดสอนสนุกชุดสัตว์น้ำ 

หมวดกระดาน และแผ่นภาพติดแม่เหล็ก
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2013 ชุดเล่านิทาน เด็กเลี้ยงแกะ 2014 กระดานดำ -ไวท์บอร์ด
แบบแขวน ติดแม่เหล็ก
40x60 ซม. (ขอบไม้)

2038 กระดานดำ -ไวท์บอร์ด
2 ด้าน แบบขาตั้ง ติดแม่เหล็ก

30x40 ซม. (ขอบไม้)

P728 จระเข้โยกเยก H33185 โต๊ะโยกเยกP215 โยกเยกหรรษา P280 ไกโ่ยกเยก
(Chicken Rocker)

C002 โต๊ะส่ีเหลี่ยม 6 ที่นั่ง่

VS 1738 เก้าอี้หนูน้อย ขาเหล็ก

C013 โต๊ะสี่เหลี่ยม 4 ท่ีนั่ง C016 หนอนโยกเยกC009 ชิงช้าสไลเดอร์

หมวดเครื่องสนาม และครุภัณฑ์

VS766 โยกเยกม้าน้ำ VS 729 อุโมงค์หนอนรถไฟ
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พิมลชัยศึกษากรณ์
87 หมู่ 8 ถนนเลียบคลองประปา ตำ บลบางตลาด

อำ เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel. 0-2573-9271-72 Fax. 0-2573-9273

081-440-1190 PMC2009    pimolchai2497@hotmail.com

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้วัสดุที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


