
◆ ຮຽນພາສາລາວ

ລ າດັບ ຊ ື່ປ ຶ້ມ ຮູບປົກປ ຶ້ມ ປີຈັດພິມ ຜູູ້ແຕ່ງ/ຜູູ້ຮຽບຮຽງ ຜູູ້ແຕູ້ມ/ຮູບປະກອບ ເນ ື້ອໃນຫຍ ໍ້ ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ

1 ໂຕຫຍັງແດ່ ເຫ ັື້ມ 1 
ພິມຄັື້ງທີ 1: 1997
ພິມຄັື້ງທີື່ 6: 2017

ເປັນປ ຶ້ມກາບກອນແບບງ່າຍໆ ທີື່ພັນລະນາເຖິງ ບ ກຄະລິກ, 
ຮູບຮ່າງ ແລະ ສຽງ ຂອງສັດ ຕາມພະຍັນຊະນະຂອງລາວ 
ໂດຍທີື່ບ ໍ່ໄດູ້ບອກຊ ື່ຂອງສັດນັື້ນ. ເດັກນູ້ອຍສາມາດສະໜ ກ
ສະໜານກັບການຮຽນຮູູ້ພາສາລາວໄດູ້ຈາກການອ່ານ ແລະ 
ໄດູ້ຟັງກາບກອນທີື່ມ່ວນ.

ອະນ ບານ-ປະຖົມ

2 ໂຕຫຍັງແດ່ ເຫ ັື້ມ 2
ພິມຄັື້ງທີ 1: 1997
ພິມຄັື້ງທີື່ 6: 2017

ເປັນປ ຶ້ມກາບກອນແບບງ່າຍໆ ທີື່ພັນລະນາເຖິງ ບ ກຄະລິກ, 
ຮູບຮ່າງ, ແລະ ສຽງ ຂອງສັດຕາມພະຍັນຊະນະຂອງລາວ 
ໂດຍທີື່ບ ໍ່ໄດູ້ບອກຊ ື່ຂອງສັດນັື້ນ. ເດັກນູ້ອຍສາມາດສະໜ ກ
ສະໜານກັບການຮຽນຮູູ້ພາສາລາວໄດູ້ຈາກການອ່ານ ແລະ 
ໄດູ້ຟັງກາບກອນທີື່ມ່ວນ. ເປັນເຫ ັື້ມທີ 2 ຕ ໍ່ຈາກເຫ ັື້ມທີ 1.

ອະນ ບານ-ປະຖົມ

5 ກາບກອນສອນຄ າ
ພິມຄັື້ງທີ 1: 2008
ພິມຄັື້ງທີ 3: 2017

ມະຫາ ສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ວົງສະຫວັນ ດ າລົງສ ກ

ເປັນປ ຶ້ມອ່ານເສີມທີື່ເໝາະສົມສ າລັບນັກຮຽນໃນຊັື້ນປະຖົມ,
ເດັກນູ້ອຍສາມາດເຝິກຂຽນ ເຝິກອ່ານ ສະຫ ະ, ພະຍັນຊະນະ
ໃນພາສາລາວ ແລະ  ເຊີື້ງກາບກອນໃນປ ຶ້ມ  ເຮັດໃຫູ້ເຂົື້ື້າໃຈ 
ແລະ ຈ ື່ຈ າໄດູ້ດີ.

ອະນ ບານ-ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ
ຄູປະຖົມ,
ຄູມັດທະຍົມຕົື້ນ

7
ນີື້ແມ່ນ ເຮ ອນ ທີື່ ແຈັກປ ກໄວູ້

 (ລະຄອນເຈູ້ຍ ນູ້ອຍ)

ພິມຄັື້ງທີ 1 (ໃຫ່ຍ)
: 2009
ພິມຄັື້ງທີ 2  (ນູ້ອຍ)
: 2009

ເນ ື້ອໃນຕົນສະບັບ: ກອນຂອງ 
"ແມ່ຫ່ານ"
ແປແລະແຕ່ງເປັນກາບພາສາ
ລາວໂດຍ: ດວງເດ ອນ ບ ນຍາ
ວົງ

ຢາເບະ ມິດຊຶໂນລິ

ເປັນເກມຫ ິື້ນເສີມທັກສະດູ້ານພາສາ ດູ້ວຍກອນມ່ວນໆ ທີື່
ເດັກນູ້ອຍຫ າຍຄົນສາມາດມີສ່ວນຮວມນ າກັນໄດູ້. ເນ ື້ອໃນ
ແມ່ນມາຈາກກອນຂອງ "ແມ່ຫ່ານ" ເຊິື່ງເປັນທັງກອນ ແລະ 
ເພງທີື່ມ່ວນ ແລະໄດູ້ສ ບທອດກັນມາແຕ່ດົນນານແລູ້ວໃນ
ປະເທດອັງກິດ.

ອະນ ບານ-ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ
ຄູປະຖົມ

◆ ນິທານຕ່າງປະເທດ

ລ າດັບ ຊ ື່ປ ຶ້ມ ຮູບປົກປ ຶ້ມ ປີຈັດພິມ ຜູູ້ແຕ່ງ/ຜູູ້ຮຽບຮຽງ ຜູູ້ແຕູ້ມ/ຮູບປະກອບ ເນ ື້ອໃນຫຍ ໍ້ ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ

19 ຫົວຜັກກາດໃຫຍ່ ພິມຄັື້ງທີ 1: 2020

ເລົົ່າເລ ື່ອງໂດຍ:
ເອ. ໂຕລສະຕອຍ
ແປເປັນພາສາຍີື່ປ ຸ່ນໂດຍ:
ຣິສາໂກະ ອ ຈິດະ
ແປຈາກພາສາຍີື່ປ ຸ່ນເປັນພາສາ
ລາວໂດຍ:
ຈັນທະສອນ ອິນທະວົງ

ຈູລຽວ ຊະໂຕ

ເປັນນິທານພ ື້ນເມ ອງເກົົ່າແກ່ຂອງຣັດເຊຍ ເຊິື່ງແຕູ້ມໂດຍນັກ
ແຕູ້ມຍີື່ປ ຸ່ນ ເປັນນິທານທີື່ມີຊ ື່ສຽງໂດ່ງດັງ  ແລະ ໄດູ້ຮັບ
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກເດັກນູ້ອຍທົົ່ວໂລກ,ຖ ກຈັດພິມ
ຫ າຍກວ່າ 7 ພາສາ. ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຫ າຍກວ່າ 50 ປີທີື່
ຜ່ານມາ. ເປັນເລ ື່ອງກ່ຽວກັບພ ໍ່ເຖົື້າຄົນໜຶື່ຶື່ງທີື່ປູກຫົວຜັກກາດ
ໄວູ້ ແລູ້ວຫົວຜັກກາດກ ໍ່ໃຫຍ່ຂຶື້ນຫ າຍ ຈົນບ ໍ່ສາມາດຫ ົກເອົາ
ຫົວຜັກກາດອອກມາໄດູ້, ນິທານໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງ
ພະລັງຂອງຄວາມສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຫຍ່, ເດັກນູ້ອຍ ແລະ
 ສັດລູ້ຽງ.

ອະນ ບານ-ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ

8. 2020

ແກູ້ວ ໄຊຍະວົງ, ໂສພາ ອິນທະວົງສາ, ທອງມີ ພັນດວງສີ,
ບົວວັນ ສີດາລາ, ບ ນ ເລີດ ສີວິໄຊ, ບ ນທັນ ສົມພານດີ,
ບ ນມີ ດວງປີຊາວົງ

ແກູ້ວ ໄຊຍະວົງ, ໂສພາ ອິນທະວົງສາ, ທອງມີ ພັນດວງສີ,
ບົວວັນ ສີດາລາ, ບ ນ ເລີດ ສີວິໄຊ, ບ ນທັນ ສົມພານດີ,
ບ ນມີ ດວງປີຊາວົງ

ລາຍການປ ຶ້ມສ າລັບຂາຍຂອງ ALC

ສະມາຄມົຮວ່ມນ ໍ້າໃຈກບັເດກັນອ້ຍລາວ Action with Lao Children (ALC)
ບ້ານສະພັງໝ ໍ້, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
P.O.Box: 1518  Tel/Fax: 021 416064 Email: alclao@laotel.com



◆ ນິທານພ ື້ນເມ ອງ ແລະ ນິທານຊົນເຜົົ່າ

ລ າດັບ ຊ ື່ປ ຶ້ມ ຮູບປົກປ ຶ້ມ ປີຈັດພິມ ຜູູ້ແຕ່ງ/ຜູູ້ຮຽບຮຽງ ຜູູ້ແຕູ້ມ/ຮູບປະກອບ ເນ ື້ອໃນຫຍ ໍ້ ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ

9 ກ ່າພູ້າກັບຜີນູ້ອຍ
(ພິມຄັື້ງທີ 1: 1990)
ສະບັບປັບປ ງ: 2003
ພິມຄັື້ງທີ 9: 2017

ດວງເດ ອນ ບ ນຍາວົງ ວົງສະຫວັນ ດ າລົງສ ກ

ເປັນນິທານພ ື້ນເມ ອງຂອງລາວ ທີື່ມີຊ ື່ສຽງ ແລະ ໄດູ້ຮັບຄວາມ
ນິຍົມຫ າຍຈາກເດັກນູ້ອຍລາວ. ເປັນເລ ື່ອງຂອງທູ້າວກ ່າພູ້າທີື່
ຕູ້ອງໄປດ າລົງຊີວິດຢູຸ່ໃນປຸ່າຄົນດຽວ ແລະ ປະສົບຄວາມ
ຫຍ ູ້ງຍາກຫລາຍອັນ. ແຕ່ກ ໍ່ໂຊກດີ ທີື່ໄດູ້ພົບ ແລະ ເປັນເພ ື່ອນ
ກັບຜີນູ້ອຍ ແລະ ສັດຕ່າງໆ ເຮັດໃຫູ້ຊິວິດຂອງທູ້າວກ ່າພູ້າ
ປຸ່ຽນແປງ ແລະ ດີຂຶື້ນ.

ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ
ຜູູ້ໃຫຍ່

10 ກ ່າພູ້າກັບນາງງາ
(ພິມຄັື້ງທີ 1: 1990)
ສະບັບປັບປ ງ: 2003
ພິມຄັື້ງທີ 8: 2017

ດວງເດ ອນ ບ ນຍາວົງ ວົງສະຫວັນ ດ າລົງສ ກ

ເປັນເລ ື່ອງທີື່ຕ ໍ່ຈາກກ ່າພູ້າກັບຜີນູ້ອຍ ເປັນໄລຍະທີື່ທູ້າວກ ່າພູ້າ
ໄດູ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ໄດູ້ສູ້າງຄອບຄົວກັບນາງງາ ແຕ່ຊີວິດກ ຍັງ
ພົບກັບອ ປະສັກອີກ. ຍູ້ອນພະຍາພະຍາຍາມທີື່ຈະເອົານາງງາມາ
ເປັນເມຍຂອງຕົນ ແຕ່ກ ່າພູ້າກ ໍ່ເອົາຊະນະພະຍາໄດູ້ດູ້ວຍຄວາມ
ຊ່ວຍເຫ  ອຈາກເວດມົນຂອງນາງງາ.

ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

18 ໂຕຮົົ່ວ
ພິມຄັື້ງທີ 1: 1999
ພິມຄັື້ງທີ 2: 2019

ອ.ໂອ ກອງແລ ນະ ອິງຮັງ

ເປັນເລ ື່ອງຂອງສອງຜົວເມຍ ທີື່ອອກໄປກະກຽມເຮັດນາ ໃນ
ລະດູຝົນ ແລະ ຕູ້ອງອາໄສຢູຸ່ຖຽງນາ ເຊິື່ງຍັງສູ້ອມແປງຫ ັງຄາບ ໍ່
ທັນແລູ້ວ . ພວກເຂົາລົມກັນວ່າ ຖູ້າຄ ນນີື້ຝົນຕົກ ເຂົາຢ້ານຮົົ່ວ.
  ໃນເວລານັື້ນມີເສ ອໂຕໜຶື່ງກ າລັງຈະມາຈອບຄ ບເອົາສັດລູ້ຽງ
ຂອງພວກເຂົາໄປກິນ. ເມ ື່ອໄດູ້ຍິນຄົນເວົື້າແນວນັື້ນ ມັນຈຶງ
ຕົກໃຈ ແລະ ຢ້ານໂຕຮົົ່ວຢຸ່າງສ ດຂີດ.

ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

12
     ຮິບໂຮມນິທານພ ື້ນເມ ອງ     

ເຜົົ່າກຶມມ 
ພິມຄັື້ງທີ1: 2015 ສ ກສະຫວ່າງ ສີມານະ

ອາລີນາ ອາໄພວັນ,
ອ າພາພອນ ລັດທະຍອດ,
ຂັນແກູ້ວ ສີມານະ,
ສາຍໃຈ ພັນທະວົງ,
ອູທອງ

ເປັນປ ຶ້ມໂຮມນິທານພ ື້ນເມ ອງ 10 ເລ ື່ອງຂອງຊົນເຜົົ່າກຶມມ  
ເຊັົ່ນເລ ື່ອງ : "ສາວຜີໂພງ", "ທູ້າວເຕົົ່າ", "ຟານກັບນົກເຄົື້າ
ແມວ"  ທີື່ເວົື້າເຖິງຄວາມສະຫ າດຂອງຄົນ ແລະ ສັດຕ່າງໆ 
ເຊິື່ງບົດເລ ື່ອງໄດູ້ຖ ກເລົົ່າຜ່ານຮູບປະກອບທີື່ເໝາະສົມສ າລັບ
ເດັກ.

ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

◆ ນິທານອ ື່ນໆ

ລ າດັບ ຊ ື່ປ ຶ້ມ ຮູບປົກປ ຶ້ມ ປີຈັດພິມ ຜູູ້ແຕ່ງ/ຜູູ້ຮຽບຮຽງ ຜູູ້ແຕູ້ມ/ຮູບປະກອບ ເນ ື້ອໃນຫຍ ໍ້ ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ

3 ວັນທີ ໜຶື່ງ ຕ ລາ ພິມຄັື້ງທີ 1: 2007

ສ ກພັນສາ,
ນູ້ອຍດອກກະເດົາ,
ເຂົື້າຕົື້ມຜັດ,
ສີອ າໄພ ໂສລະຖີ,
ອານີພອນ ພິລາວັນ, ພິນິມ,
ບ ນຖະໜອມ ແກູ້ວມະນີຖັນ

ອ ດົມພອນ ບ ນຍາວົງ
ເປັນປ ຶ້ມໂຮມເລ ື່ອງສັື້ນ ຈາກການປະກວດບົດຂຽນຂອງຊາວໜ
   ື່ມ ອາຍ ຕ ່າກວ່າ 25 ປີ. ມີເນ ື້ອໃນສະທູ້ອນບັນຫາສັງຄົມ 
ຕັື້ງແຕ່ລະດັບສ່ວນຕົວ ຄອບຄົວ ຮອດລະດັບຊາດ.

ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

4 ຂູ້ອຍຈະໄປໃສນ  
ພິມຄັື້ງທີ 1: 2004
ພິມຄັື້ງທີ 2: 2011

ທ. ໂມຣິ ໂທຣຶ ທ. ຢາເບະ ມິດຊຶໂນຣິ

ເປັນເລ ື່ອງທີື່ເວົື້າເຖິງການຮັກສາສິື່ງແວດລູ້ອມ ໂດຍປຽບທຽບ
ຄ ນປະໂຫຍດໃນການນ າໃຊູ້ໃບຕອງກູ້ວຍ ແລະ ຖົງຢາງພາສ
ຕິກ ເມ ື່ອເຮົາໃຊູ້ພາສຕິກ ແລູ້ວຖິື້ມຊະຊາຍມັນກ ໍ່ຈະໄປຕົກຄູ້າງ
ເປັນຂີື້ເຫຍ ື້ອທີື່ຮົກເຮ ື້ອ ແລະ ບ ໍ່ຍ່ອຍສະຫ າຍຄ ກັບໃບຕອງ
ກູ້ວຍ.

ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ



◆ ຄວາມ ຮູູ້ ທົົ່ວ ໄປ

ລ າດັບ ຊ ື່ປ ຶ້ມ ຮູບປົກປ ຶ້ມ ປີຈັດພິມ ຜູູ້ແຕ່ງ/ຜູູ້ແຕູ້ມ ຜູູ້ແຕ່ງ/ຜູູ້ແຕູ້ມ ເນ ື້ອໃນຫຍ ໍ້ ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ

13 ບ ນບູ້ານຂູ້ອຍ ພິມຄັື້ງທີ1: 2016

ເປັນປ ຶ້ມທີີື່ຮິບໂຮມກ່ຽວກັບງານບ ນປະເພນີຕ່າງໆຂອງຫ າຍ
ຊົນເຜົົ່າ ເຊ່ນ : ຕາລ່ຽງ, ໄທດ າ, ມົື້ງ, ກຶມມ  ແລະ ອ ື່ນໆ ຈາກ
ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ອີກຫ າຍໆແຂວງ
ໃນລາວ ເຊິື່ງສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດູ້ານ
ວັດທະນະທ າ, ຄວາມເຊ ື່ອ ແລະ ພິທີກ າຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະ
ຊົນເຜົົ່າ.

ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

15 ອາຫານບູ້ານເຮົາ
ພິມຄັື້ງທີ 1: 2016
ພິມຄັື້ງທີ 2: 2020

 ເປັນປ ຶ້ມທີື່ບອກວິທີການເຮັດອາຫານແບບທູ້ອງຖິື່ນຂອງ
ແຂວງ ຫົວພັນ, ຄ າມ່ວນ ແລະ ເຊກອງ. ສູດອາຫານທີື່ແນະ
ນ າທັງໝົດມີ  22 ສູດ. ເຊິື່ງທັງໝົດແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະ,
 ມີຄວາມແຊບຊູ້ອຍ, ທ ກຄົນສາມາດເອົາໄປເຮັດກິນເອງໄດູ້ 
ແລະ ຍັງເຮັດໃຫູ້ພວກເຮົາຮູູ້ຈັກຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງອາຫານ
ພ ື້ນເມ ອງລາວ.

ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

20 ແມງໄມູ້ໃກູ້ເຮ ອນ
ພິມຄັື້ງທີ 1: 2013
ພິມຄັື້ງທີ 2: 2020

ປ ຶ້ມປະກອບຮູບຫົວນີື້ແມ່ນສູ້າງມາຈາກຄວາມປາຖະໜາຂອງ
ເດັກນູ້ອຍທີື່ສົນໃຈກັບແມງໄມູ້ຕ່າງໆທີື່ເຂົາຄ ູ້ນເຄີຍ ແລະ 
ພວກເຂົາມີໂອກາດ ໄດູ້ຄົື້ນຄິດກ່ຽວກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ
ຊີວະນາໆພັນ. ໃນປ ຶ້ມຫົວນີື້ມີການແນະນ າ ແລະ ອະທິບາຍ 
ກ່ຽວກັບ ນິໄສ, ການປຸ່ຽນແປງ, ວົງຈອນຊີວິດແລະ ອາຫານ
ຂອງແມງໄມູ້ 20 ຊະນິດ ເຊັົ່ນ: ມົດ, ແມງກະເບ ື້ອ, ແມງເງ ົາ 
ແລະ ອ ື່ນໆ

ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

◆ ຄ ່ມ 

ລ າດັບ ຊ ື່ປ ຶ້ມ ຮູບປົກປ ຶ້ມ ປີຈັດພິມ ຜູູ້ແຕ່ງ/ຜູູ້ຮຽບຮຽງ ຜູູ້ແຕູ້ມ/ຮູບປະກອບ ເນ ື້ອໃນຫຍ ໍ້ ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ

6 ຄູ່ມ ຫູ້ອງຮັກອ່ານ
ພິມຄັື້ງທີ 1: 2012
ພິມຄັື້ງທີ 2: 2018

ດາຣາ ກັນລະຍາ,
ສ ກພັນສາ ພູຜາສ ກ,
ສ ລະພີ ວິຣະວົງ

ແສງສ ລິ, ສະມິຕາ, ວິຣະວົງ 
ແລະ ALC

ເປັນປ ຶ້ມຄູ່ມ ທີື່ແນະນ າວິທີການ ບ ລິຫານ ແລະ ການນ າໃຊູ້
ຫູ້ອງສະໝ ດ ຮວມໄປເຖິງ ການເຮັດກິດຈະກ າ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ
ການອ່ານ ແລະ ການນ າໃຊູ້ປ ຶ້ມ ເຊິື່ງເໝາະສົມສ າລັບ ຄູຜູູ້
ຮັບຜິດຊອບຫູ້ອງສະໝ ດ ແລະ ຜູ່ທີື່ສົນໃຈໃນວຽກງານດູ້ານນີື້.

ຄູປະຖົມ,
ຄູມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ບັນນາຮັກ,
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

11 ພັບເຈູ້ຽກັບໝີປ ້ຍ
ພິມຄັື້ງທີ 1: 2014
ພິມຄັື້ງທີ 2: 2018

ເປັນປ ຶ້ມຄູ່ມ ສ າລັບຄູ ພ ໍ່ ແມ່ ທີື່ສົນໃຈວິທີພັບເຈູ້ຍ ເພ ື່ອເສີມ
ສູ້າງ  ພັດທະນາການ ທັກສະ ແລະ ແລະຈິນຕະນາການ ໃຫູ້
ແກ່ເດັກນູ້ອຍ.

ອະນ ບານ-ປະຖົມ, 
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ 
ຜູູ້ໃຫຍ່

ສ ກພັນສາ ພູຜາສ ກ

ອ າພາພອນ ລັດທະຍອດ

ທູ້າວ ຄ າພະແກູ້ວ ອິນທະວົງ, ທູ້າວ ຄ າໄຕ ຜາຍພະຈັນ,
ນາງ ບ ນຖະໜອມ ແກູ້ວມະນີຖັນ, ນາງ ລັດຕະນະພອນ ແກູ້ວ
ມະນີຖັນ

ນາງ ລັດຕະນະພອນ ແກູ້ວມະນີຖັນ, ທູ້າວ ພູຜ່ານ ແກູ້ວວິຈິດ,
ນາງ ນວນນຽນ ໂດຍວິໄລ, ນາງ ບ ນຖະໜອມ ແກູ້ວມະນີຖັນ,
ທູ້າວ ຄ າພະແກູ້ວ ອິນທະວົງ, ທູ້າວ ບ ນອູ້ອຍ ແສງອາລ ນ,
ລູກຊາວນາ ທູ້າວ ໄຊສະຫວັດ ທິບສະດີ, ນາງ ວິໄລສອນ,
ນາງ ບົວລາວັນ ອິດທິພົນ, ທູ້າວ ຕົວ ເລົົ່າ,
ນາງ ພວງວອນ ວິໄລຄ າ, ທູ້າວ ໂຊຢ ດ ດາວວິຈິດ



◆ ລະຄອນເຈູ້ຍ

ລ າດັບ ຊ ື່ປ ຶ້ມ ຮູບປົກປ ຶ້ມ ປີຈັດພິມ ຜູູ້ແຕ່ງ/ຜູູ້ຮຽບຮຽງ ຜູູ້ແຕູ້ມ/ຮູບປະກອບ ເນ ື້ອໃນຫຍ ໍ້ ກ ່ມເປົຶ້າໝາຍ

8 ລະຄອນເຈູ້ຍ ຢາກໄດູ້ປູມເປົຶ້າ
(ພິມຄັື້ງທີ 1: 1993)
ສະບັບປັບປ ງ: 2012
ພິມຄັື້ງທີ 3: 2017

 ຍານນະວ ດທິ ຈັນທະລັງສີ ແສງສ ລິ ກັດຕິຍະສັກ

ເປັນເລ ື່ອງຂອງເດັກນູ້ອຍທີື່ຢາກໄດູ້ໃນສິື່ງທີື່ຕູ້ອງການ ແຕ່ກ 
ຕູ້ອງໄດູ້ອົດທົນ ແລະ ລ ຄອຍ.
ເປັນເລ ື່ອງທີື່ແຕູ້ມຂຶື້ນໃໝ່ແລະໄດູ້ຈັດພິມຄ ນເປັນຄັື້ງທີ 2 ຕ ໍ່
ຈາກການຈັດພິມຄັື້ງທ າອິດໃນປີ 1993 ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກ ສູນວັດທະນະທ າອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຂອງ ຢູແນສໂກ 
(ACCU) .

ອະນ ບານ-ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ
ຄູປະຖົມ,
ຄູມັດທະຍົມຕົື້ນ

16 ລະຄອນເຈູ້ຍ ຮູຂອງໃຜ
ພິມຄັື້ງທີ 1: 2004
ພິມຄັື້ງທີ 2: 2017

ເປັນເລ ື່ອງທີື່ເວົື້າເຖິງການຜິດຖຽງ ແລະ ຍາດແຍ່ງ ເພ ື່ອຄອບ
ຄອງທີື່ຢູຸ່ ລະຫວ່າງ ກະປູນູ້ອຍ ແລະ ງູ.
ເປັນຜົນງານທີື່ໄດູ້ຮັບຮາງວັນທີ 1 ໃນການແຂ່ງຂັນ ລະຄອນ
ເຈູ້ຍ (ຄາມິຊິບາຍ) ປີ 2003.

ອະນ ບານ-ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ຄູປະຖົມ,
ຄູມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ

17 ລະຄອນເຈູ້ຍ ຊ່ວຍເຫ  ອກັນ

ພິມຄັື້ງທີ 1(ຢູຸ່ຍີື່ປ ຸ່ນ):
1998
ພິມຄັື້ງທີ 2(ຢູຸ່ລາວ):
2018

ເປັນເລ ື່ອງທີື່ເວົື້າເຖິງຄວາມມີນ ໍ້າໃຈ ແລະ ມິດຕະພາບ 
ລະຫວ່າງ ມົດ ແລະ ປາ ໃນເວລາເກີດໄພພິບັດທາງທ າມະ
ຊາດ. ເປັນຜົນງານທີື່ຖ ກສູ້າງຂຶື້ນໃນປິ 1997 ຈາກການ " 
ສ າມະນາ ຄາມິຊິບາຍ " ເຊິື່ງຈັດຂຶື້ນໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
ໂດຍມີຊ່ຽວຊານຈາກປະເທດຍີື່ປ ຸ່ນເຂົື້າຮ່ວມນ າ.

ອະນ ບານ-ປະຖົມ,
ມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ,
ຄູປະຖົມ,
ຄູມັດທະຍົມຕົື້ນ-ປາຍ

ລາຄາຂາຍສົົ່ງແມ່ນລາຄາທີື່ລູກຄູ້າຊ ື້ຈາກຫູ້ອງການ ALC (ສະມາຄົມຮ່ວມນ ໍ້າໃຈກັບເດັກນູ້ອນລາວ) ໂດຍກົງ. ແຕ່ຈະມີຄ່າຂົນສົົ່ງເພີື່ມເຕີມ. 
ຖູ້າທ່ານໃດສນົໃຈປ ຶ້ມເຫ ົົ່ານີື້ ກະລ ນາຕິດຕ ໍ່ພວກເຮົາໄດູ້ ຕາມທີື່ຢູຸ່ຕ ໍ່ໄປນີື້.
ສະມາຄົມຮ່ວມນ ໍ້າໃຈກັບເດັກນູ້ອນລາວ (ALC) ຫູ້ອງການນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ    Tel/Fax: 021 416064  Email: alclao@laotel.com

ນາງ ຄອນສະຫວັນ ສີຈັນທອງທິບ

ທູ້າວ ບ ນເລີດ ສີວິໄຊ


