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หนังสือชุด “พิพิธภัณฑ์ภาพความรู้รอบตัว” 

ของสำนักพิมพ์ทองเกษม

มีทั้งหมดกี่เล่ม?
ส่งคำตอบพร้อมชื่อและที่อยู่ มาที่ activities@nanmee.com

ลุ้นรับของรางวัลเป็นชุดปากกาจากทางนานมีนิวส์ พร้อมจัดส่งถึงบ้านกันเลย! 

หนังสือชุด “พิพิธภัณฑ์ภาพความรู้รอบตัว” 

ของสำนักพิมพ์ทองเกษม

มีทั้งหมดกี่เล่ม?
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StationStation

โรงเรียนสอนภาษานานมี

แชมปิยอง
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แค่เล่นในแบบของตัวเอง

ให้ดีที่สุด

ที่เหลือจะเป็นเรื่องของ

ประสบการณ์

และความคิดสร้างสรรค์ครับ
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ถ้าน้องอยากที่จะท�าอะไร

ก็ท�าให้มันดีที่สุด
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ปากกาลูกลื่น 
ที่ชอบเพราะใชสะดวก
หมึกไมซึมเลอะเทอะ
เหมือนปากกาเจลครับ
ชิชณุพงษ ชูเชิดรัตนา ปากกาน้ำเงินหัวเล็ก

สามารถใชในงานเขียนทั่วไปได
และหัวขนาดเล็กทำใหเขียนงาย

และสวยดีครับ
ถิรวัฒน ศรีวิโรจน

ปากตอป
าก

ปากตอป
าก

เพื่อนแท...ค
วามสำเร็จ

เพื่อนแท...ค
วามสำเร็จ

กบเหลาดินสอ

เปนคนชอบใชดินสอไมอยูแลว

กบเหลาดินสอจึงเปนอุปกรณ

ที่จำเปนมากคะ

นัชชา อมรศักดิ์

แฟมเก็บเอกสาร 
เพราะเอกสารมีเยอะ

แตเมื่อนำใสแฟม
แลวถือไปไหนมาไหน

เอกสารก็ไมยับคะ
ชงโค สนิทวงศ ณ อยุธยา

ปากกาไฮไลท 
ใชบอยในเวลาเรียน
เพราะสามารถเนน
เนื้อหาที่สำคัญได
ทำใหจำงายขึ้นคะ

กัญญาวีร หอนรเศรษฐกุล

ปากกาสี
เพราะใชแลวไมงวง

เปลี่ยนสีไดเรื่อยๆ
ไมนาเบื่อ สนุกดีคะ

อรชุดา อมรศักดิ์

ดินสอกด
ชอบใชเพราะเมื่อเขียนผิดก็ลบงาย ถาใชปากกา

ตองลบดวยที่ลบคำผิด อาจเลอะเทอะได

เสาวนิตย-เสาวนีย ธนวรทองกุล

ลายกราฟก
3 มิติ

ฉินโฉม
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พูกันสีอะคริลิคH-806
เบอร 1

เบอร 2

เบอร 4

เบอร 6

เบอร 8

เบอร 10

เบอร 12

เบอร 14

เบอร 16

เบอร 18

เบอร 20

เบอร 22

เบอร 24

ตัวดามสามเหลี่ยม

“ สีศิลปากรประดิษฐ   
สรางสรรคเพื่องานศิลป ”สีน้ำศิลปากรประดิษฐ

ปลอดสารพิษ และมีความคงทนตอแสงสูงถึง 100 ป

สีอะคริลิกศิลปากรประดิษฐ

สีอะคริลิกศิลปากรประดิษฐ

สีโปสเตอร

แฟม

สีไม 24, 36, 48 สี
พรอมกบเหลา

สีไมระบายน้ำ

กลองกระดาษ 12 สี
พรอมกบเหลา

กลองเหล็ก 12 สี

กลองพลาสติก 12, 24, 36 สี

ดินสอดำ

H-8800

H-9100

H-9900

H-9600

สีไม 12 สี

กลองเหล็ก

สีไม 2 หัว 2 สี
พรอมกบเหลา

สีสันสดใส กันน้ำได

สีเทียน

สีเทียน 8, 12, 16, 24 สี

ขนาดจัมโบ 8, 12, 16, 24 สี

พูกัน

พูกันสีน้ำมัน
H-804

พูกันเสนใยจากขนหมูที่คัดเลือกเปนพิเศษ
ผลิตเพื่อใชกับสีน้ำมัน
ขณะระบายสามารถเห็นฝแปรง
ขนพูกันคงรูปทรงแมใชมานาน

พูกันสีน้ำ
H-808

พูกันเสนใยสังเคราะห
ปลายพูกันไมแตกออกจากกัน

ระบายนุมมีแรงสปริงดี
ปลอกผลิตจากนิกเกิลคุณภาพดี

ตัวดามเคลือบแลคเกอร เพื่อปองกันความชื้น

สีชอลค
ระบายน้ำ

12 สี

สีชอลค

ดินสอเขียนกระจก ลาย 3 มิติ

คลิปชุบนิกเกิล คุณภาพดี

H-407 H-427 H-127 F/C
H-127 4A

ชุดทำขอสอบ

ดินสอ 2B

พรอมยางลบ

ตัวดามสามเหลี่ยม
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Dspirit
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สมศรี
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TheBear_wish

สมศรี

14



15




