
 

 

ประกาศสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ที่ 5/2563 
ประกาศรายช่ือหนังสือที่ได้รับคัดสรร จากโครงการ My Morals ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 
 

เนื่องด้วยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดโครงการ 
My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยยุคเปลี่ยนผ่าน เพื่อร่วมกันคัดสรรหนังสือนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 4 ประการ โดยทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเป็นแกนกลางในการรวบรวมหนังสือนิทานจากสำนักพิมพ์         
ที่ส่งเข้าร่วมคัดสรรจำนวนทั้งหมด 279 ปก จาก 26 สำนักพิมพ์ เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal อ้างอิงจาก การส่งเสริมคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำการคัดสรรมีรายชื่อดังต่อไปนี้  
 
1. ผศ. ดร.ผดุง   พรมมูล    ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  
2. ผศ. รพินทร   (ณ ถลาง)  คงสมบูรณ์   อาจารยส์าขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ  
3. อาจารย์ภิมลพรรณ  อุ่นแก้ว    นักวิชาการอิสระด้านหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย 
4. รศ. นพ.สุริยเดว   ทรีปาตี    ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) 
5. นางสุธาทิพย์   ธัชยพงษ์   ประธานมลูนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และผู้อำนวยการดรณุบรรณาลยั 
 
บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำการคัดเลือกหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วทั้งสิ้น     
จำนวน 261 ปก รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ) 
นายกสมาคมผูจ้ัดพิมพ์และผูจ้ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

 
 



 

รายช่ือหนังสือที่ได้รับคัดสรร จากโครงการ My Morals ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน 
 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

1 นานมีบุ๊คส ์ เตรียมตัวเข้านอน Pauline Oud/ 
รุ่งอรุณ สมัปัชชลิต 

Pauline Oud 

2 นานมีบุ๊คส ์ อาบน้ำเองสนุกจัง Pauline Oud/ 
รุ่งอรุณ สมัปัชชลิต 

Pauline Oud 

3 นานมีบุ๊คส ์ หุ่นยนต์เพื่อนรัก : ชุด นิทาน STEAM Jonathan Little/ 
วิชุดา โอสาสโศภณ 

Jonathan Little 

4 นานมีบุ๊คส ์ ห้าสหายสายนักสืบ : ชุด นิทานวิทยาศาสตร์
พัฒนาทักษะสมอง EF 

Jehye Ko/ 
ฐิติยา โรจน์สวสัดิ์สุข 

Mieun Kim 

5 นานมีบุ๊คส ์ ลูกหนูแบ่งให้นะ ชุดนิทานสร้างเดก็ดี พี่แตงโม พี่แตงโม 

6 นานมีบุ๊คส ์ ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้! สิรินยา เบอร์บรดิจ์ บิชอพ /
รพินทร ณ ถลาง 

Ne-ru 

7 นานมีบุ๊คส ์ รถทุ่นแรงของคุณกระรอก : ชุด นิทาน
วิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะสมอง EF 

Irumi/พิมพ์วรรณ หล้าวงษา Suhyun Jeon 

8 นานมีบุ๊คส ์ ยักษ์ใหญ ่ ไอริณ อสิริยะเนตร ไอริณ อสิริยะเนตร 

9 นานมีบุ๊คส ์ ภูตจิ๋วกับโรคโควดิ 19 ตอนดูแลตวัเองให้
ปลอดภัย 

ฤทัย จงสฆษดิ ์ ชนัญญา กิจเจริญชัย 

10 นานมีบุ๊คส ์ ผมอยากเป็นนักมายากล ภัทรวินทร์ รัศมิแพทย์ ภัทรวินทร์ รัศมิแพทย์ 

11 นานมีบุ๊คส ์ ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย อัญชลี อารีย์วงศ ์ อัญชลี อารีย์วงศ ์

12 นานมีบุ๊คส ์ ในผ้าอ้อมมีอะไรนะ Guido Van Genechten/ 
พี่แดเนียล 

Guido Van 
Genechten 

13 นานมีบุ๊คส ์ ตูมตามเพื่อนรัก ชุด พัฒนาเต็มขั้น ช้ันอนุบาล 2 พี่แตงโม พี่แตงโม 

14 นานมีบุ๊คส ์ ซูโม่ลองขโมย Christian Lamblin/ 
ภัทรมล พัวไพโรจน ์

Regis Faller/ 
Charlotte Roederer 

15 นานมีบุ๊คส ์ โจโจ้ตดิโทรทัศน์ Christian Lamblin/ 
ภัทรมล พัวไพโรจน ์

Regis Faller/ 
Charlotte Roederer  

     



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

16 นานมีบุ๊คส ์ เจนนี่ไม่อยากไปโรงเรยีน Christian Lamblin/ 
ภัทรมล พัวไพโรจน ์

Regis Faller/ 
Charlotte Roederer 

17 นานมีบุ๊คส ์ จัดบ้านใหมส่นุกจัง : ชุด มะลิกับไมโล Pauline Oud/พี่แดเนียล Pauline Oud 

18 นานมีบุ๊คส ์ ของเล่นหลังบ้าน : ชุด นิทาน STEAM Jonathan Little/ 
ณิชาภัทร กุลประเสริฐ 

Jonathan Little 

19 นานมีบุ๊คส ์ กะต๊ากๆ ไข่หายไปไหนนะ  :ชุด นิทาน
วิทยาศาสตร์พัฒนาทักษะสมอง EF 

Irumi/พิมพ์วรรณ หล้าวงษา Jingmi Yu 

20 นานมีบุ๊คส ์ กระต่ายไม่กินผัก ไพโรจน์ คงเกดิ จิตพาช่ืน มุสิกานนท ์

21 นานมีบุ๊คส ์ เกรตากับยักษ์ใหญ ่ Zoe Tucker/ 
พญ .พรจินดารักษ์เสาวภา  

Zoe Tucker 

22 นานมีบุ๊คส ์ เข้มแข็งทั้งกายและใจ  /คำนึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม (ชุดนิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี) 

ปิติยามาศ หลีวัฒนาสริิกุล คาริณย์ หึกขุนทด และ
สุทัศน์ ปาละมะ 

23 นานมีบุ๊คส ์ หมูนิ่มกับบ้านขยะ อภิชญ์ บุศยศิร ิ ตองหนึ่ง เสริมสุจรติ 

24 นานมีบุ๊คส ์ สุขใจวันน้ำท่วม หทัยชนก เชียงทอง ผศ .สุทัศน์  ปาละมะ 

25 นานมีบุ๊คส ์ รักษาวัฒธรรม ประเพณี / มีศลีธรรม เผื่อแผ่
และแบ่งปัน )ชุดนิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี(  

ปิติยามาศ หลีวัฒนาสริิกุล คาริณย์ หึกขุนทด และ
สุทัศน์ ปาละมะ 

26 นานมีบุ๊คส ์ รอนแรม Francesca Sanna/สุมาล ี Francesca Sanna 

27 นานมีบุ๊คส ์ มาเรียมกับถุงพลาสติกพันใบ ธรณ์ ธำรงนางวาสวสัดิ ์ กรรณิการ์ (Amo's art) 

28 นานมีบุ๊คส ์ ปฏิบัติตัวดีเมื่อออกนอกบ้าน (ชุดหนูทำได้) Masaaki Yatagai และ  
Aki Murakoshi / 
ประพันธ์ รัตนสมบตั ิ

Chika Kitamori 

29 นานมีบุ๊คส ์ ทำกิจวัตรประจำวันในบ้าน (ชุดหนูทำได้) Masaaki Yatagai และ  
Aki Murakoshi / 
ประพันธ์ รัตนสมบตั ิ

Chika Kitamori 

30 นานมีบุ๊คส ์ ทำไมปล่อยให้ท่ีนี่เละเทะขนาดนี ้ หลิวซี่ว์กง / 
ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินสุรณ ์

หลิวซี่ว์กง 

31 นานมีบุ๊คส ์ ดินดื้อ นภัสสร ไชยมโนวงศ ์ นภัสสร ไชยมโนวงศ ์

32 นานมีบุ๊คส ์ คนนี้คือใคร สุมาล ี สุทัศน์ ปาละมะ 



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

33 นานมีบุ๊คส ์ ฉันพร้อมฟังเธอเสมอจะ๊คนด ี Cori Doerrfeld/ 
วิภาดา สุทธิโรจน ์

Cori Doerrfeld 

34 นานมีบุ๊คส ์ คุณปู่สอนขนฟูปลูกผัก  
(ชุดขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี) 

Guido Van Genechten/
รุ่งอรุณ สมัปัชชลิต 

Guido Van 
Genechten 

35 นานมีบุ๊คส ์ คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา พิศิษฐ ์รัตนวงศ์ พิศิษฐ ์รัตนวงศ์ 

36 นานมีบุ๊คส ์ เจ้าถ่านกับการใหไ้ม่รูจ้บ สรรประภา วุฒวร สรรประภา วุฒวร 

37 นานมีบุ๊คส ์ เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย / รักษาวินัยและ
กฎหมาย )ชุดนิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี(  

ปิติยามาศ หลีวัฒนาสริิกุล คาริณย์ หึกขุนทด และ
สุทัศน์ ปาละมะ 

38 นานมีบุ๊คส ์ แต่งตัวเองง่ายจัง Pauline Oud/ 
รุ่งอรุณ สมัปัชชลิต 

Pauline Oud 

39 นวตสาร หนูโหน่งทำงานช่วยแม่ อาภาภรณ์ กระมุท /
Matthew James Filion 

วศิน ีเจริญสกุลชัยพร 

40 นวตสาร ตั้งโอ๋มีความสุขกับงานท่ีทำ อาภาภรณ์ กระมุท /
Matthew James Filion 

วศิน ีเจริญสกุลชัยพร 

41 นวตสาร หนูนิดเก็บกระเป๋าสตางค์คืนเจ้าของ อาภาภรณ์ กระมุท /
Matthew James Filion 

วศิน ีเจริญสกุลชัยพร 

42 นวตสาร ก้องช่วยช้าง ช้างช่วยก้อง อาภาภรณ์ กระมุท /
Matthew James Filion 

วศิน ีเจริญสกุลชัยพร 

43 แมงมุมคิดส ์ ข้างหน้ามีรถอะไร เหอเหยี่ย / 
พัณณ์ชิตา ธนวีร์กติติโชต ิ

หลิวเจินซิ่ว 

44 แมงมุมคิดส ์ ผีเสื้อของตั๋วตั่ว ซิ่งเจียฮุ่ย / 
พัณณ์ชิตา ธนวีร์กติติโชต ิ

เฉินเจี๋ยฮ่าว  /สวีซือหนิง  

45 แมงมุมคิดส ์ เสียงปรบมือท่ีดังท่ีสุด เฉินอี๋เจิน / 
อนุรักษ ์กิจไพบูลทวี 

เลี่ยวซตูี ๋

46 แมงมุมคิดส ์ ม้ามีสม้ หลิวซวี่กง / 
พัณณ์ชิตา ธนวีร์กติติโชต ิ

หลิวซวี่กง 

47 เอ็มไอเอส หมูป่ากลับบ้าน พระณฏัฐวัฒน์ ณฏฐโิต และ
ปริญดา วัฒนจึงโรจน ์

พระณฏัฐวัฒน์ ณฏฐโิต 

48 เอ็มไอเอส สร้างเด็กดี มีจติสำนึกต่อส่วนรวม แปล อิสรีย์ แจม่ขำ Josep   Maria 
Cardona 



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

49 เอ็มไอเอส สร้างเด็กดี มีน้ำใจ แปล อิสรีย์ แจม่ขำ Josep   Maria 
Cardona 

50 เอ็มไอเอส สร้างเด็กดี ไม่พูดโกหก แปล อิสรีย์ แจม่ขำ Josep   Maria 
Cardona 

51 เอ็มไอเอส โย่งโย่งไปโรงเรยีน ชนาภัทร พรายม ี ทศพล คงพิพัฒนาการ 

52 เอ็มไอเอส อันแสนวุ่นวายของเจ้ากระรอกน้อย อนุสรา ดไีหว ้ Lucy Barnard 

53 คัง ซวน 
วัฒนธรรมและ
การศึกษา 

เสียงใครร้องไห้อยู่นะ ณิชชาภัทร พรมสุวรรณ วิภาว ีจันทรวงศ ์

54 คัง ซวน 
วัฒนธรรมและ
การศึกษา 

แขกที่ไม่ไดร้ับเชิญของท้องทะเลแสนสุข อูโปว่หลิง /อารียา  แซ่ยาง พ่ายเสี่ยวซ ี

55 คัง ซวน 
วัฒนธรรมและ
การศึกษา 

ผมอยากเลี้ยงกระต่าย เลี่ยวเสี่ยวจวิน / 
อนุรักษ ์กิจไพบูลทวี 

Lynette Lin 

56 คัง ซวน 
วัฒนธรรมและ
การศึกษา 

ของขวัญสุดพิเศษ เสี่ยวอว๋ีเออร์ /อารียา  แซ่ยาง เฉินเสี่ยวเจิน 

57 คัง ซวน 
วัฒนธรรมและ
การศึกษา 

ชุดกระโปรงแปลงกาย ชิวฮุ่ยหมิง /อารียา  แซ่ยาง หลิวจวนชิง 

58 คัง ซวน 
วัฒนธรรมและ
การศึกษา 

ต่อรถไฟด้วยกันนะ ณิชชาภัทร พรมสุวรรณ วิภาว ีจันทรวงศ ์

59 คัง ซวน 
วัฒนธรรมและ
การศึกษา 

บ่อน้ำพุร้อนมหัศจรรย ์ ซุนเฉินเจี๋ย / 
อนุรักษ ์กิจไพบูลทวี 

สงอว้ีเสียน 

60 คัง ซวน 
วัฒนธรรมและ
การศึกษา 

ลูกหมีกับลูกกระต่าย อูโปว่หลิง /อารียา  แซ่ยาง เฉินถินอว๋ิน 



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

61 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

กระต่ายน้อย รู้จักปรบัตัว วาสินี ตุงคะเกษตริน Orinji Som 

62 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

ยุกยิก มุ่งมั่นตั้งใจ วาสินี ตุงคะเกษตริน Orinji Som 

63 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

เป็ดน้อย รู้จักหักห้ามใจ วาสินี ตุงคะเกษตริน Orinji Som 

64 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

ตูบน้อย รู้จักวางแผน วาสินี ตุงคะเกษตริน Orinji Som 

65 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

ติ๊กต๊อก ช่างคิด และลงมือทำ วาสินี ตุงคะเกษตริน Orinji Som 

66 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

ปันปันน้อย ไม่โกหก มะลิหอม ต้วมเตีย้ม (tuamtiam) 

67 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

ปันปันน้อย ขอโทษได้ให้อภัยเป็น เจ้าขา ต้วมเตีย้ม (tuamtiam) 

68 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

ปันปันน้อย ชอบแบ่งปัน เจ้าขา ต้วมเตีย้ม (tuamtiam) 

69 ลิตเติ้ลฮาร์ท  
(ไอดีซี) 

ปันปันน้อย ไม่เอาแต่ใจ มะลิหอม ต้วมเตีย้ม (tuamtiam) 

70 อักษร อินสไปร ์ เย้ ...เย้  ดีใจจัง ณัฏฐ์ อิทธยาทร วิภาว ีจันทรวงศ ์

71 อักษร อินสไปร ์ แง ...แง  เสียใจ ณัฏฐ์ อิทธยาทร วิภาว ีจันทรวงศ ์

72 อักษร อินสไปร ์ ฮึ่ม  ...ฮึ่ม  โกรธแล้วนะ ณัฏฐ์ อิทธยาทร วิภาว ีจันทรวงศ ์

73 อักษร อินสไปร ์ อึ๋ย ...อึ๋ย  น่ากลัว ณัฏฐ์ อิทธยาทร วิภาว ีจันทรวงศ ์

74 ทองเกษม บทเพลงของนกขมิ้น นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ 

75 ทองเกษม นกเอี้ยงแหวนหายกับควายผู้ซื่อสตัย ์ ปิยะพงษ ์โมกขพันธุ ์ นราบุญ พัฒนเจริญ 

76 ทองเกษม งูจอมขดกับมดจอมขยัน ปิยะพงษ ์โมกขพันธุ ์ วินิตา เศรษฐสุนทร ี

77 ทองเกษม ลูกเจี๊ยบจอมซน นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ วินิจ ยีสมัน 

78 ทองเกษม นกแก้วช่างพูดกับอูฐประหยัด ปิยะพงษ ์โมกขพันธุ ์ สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

79 ทองเกษม ลิงเริงร่ากับม้ามีวินัย คมสัน สินสุขภณัฑ ์ วินิตา เศรษฐสุนทร ี

80 ทองเกษม ไก่เปี๊ยกกับไก่เบิ้ม นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ วีรยุทธ เลิศสุดวิชัย 

81 ทองเกษม มดจอมพลัง นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

82 ทองเกษม กระต่ายขาวใจกล้ากับแมวปา่ขี้ขลาด นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ วินิจ ยีสมัน 

83 ทองเกษม ซีซ่าร์ ม้าลายรู้ประหยัด นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ กษิดิศ ธรณไพบูลย ์

84 ทองเกษม ทัมเบลินาสาวน้อยผูร้ักธรรมชาติ กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ 

85 ทองเกษม ตุ๊ต๊ะปลูกต้นไม้แล้วนะ นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

86 ทองเกษม ตุ๊ต๊ะปรหยัดอดออมแล้วนะ นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

87 ทองเกษม ตุ๊ต๊ะมจีิตสาธารณะจังนะ ตรีสุนันท์ อุปรมัย ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

88 ทองเกษม ตุ๊ต๊ะมมีารยาทนะ นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

89 ทองเกษม ตุ๊ต๊ะอ่านหนังสือแล้วนะ นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

90 ทองเกษม ตุ๊ต๊ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผจ่ังนะ ตรีสุนันท์ อุปรมัย ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

91 ทองเกษม ตุ๊ต๊ะซื่อสัตยจ์ังนะ นิภาพันร์ ปิ่นสุวรรณ ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

92 สกายบุ๊กส ์ นิทานพอเพียง กองบรรณาธิการ (ฐิติรัตน์ 
แม้นพยัคฆ์ และคณะ) 

อัมรินทร์ เดชณรงค ์

93 สกายบุ๊กส ์ หนูเกิดในรัชกาลที ่๙ ธัมม์ ศิริพรมรินทร ์ รุจิกร ทะรยิะ 

94 สถาพรบุ๊คส ์ มะนาวไปบา้นย่า นพดล สังข์ทอง เกษมสุข ตันติทวีโชค 

95 สถาพรบุ๊คส ์ มะนาวฟังนิทานตำนานเงือกน้อย นพดล สังข์ทอง เกษมสุข ตันติทวีโชค 

96 สถาพรบุ๊คส ์ มะนาวช่วยแม่เลี้ยงน้อง นพดล สังข์ทอง เกษมสุข ตันติทวีโชค 

97 สถาพรบุ๊คส ์ มะนาวพจญภัยแดนไดโนเสาร ์ นพดล สังข์ทอง เกษมสุข ตันติทวีโชค 

98 สถาพรบุ๊คส ์ ก ไก ่คุณธรรม ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส ์ วิภาว ีจันทรวงศ ์

99 สถาพรบุ๊คส ์ เพื่อนตัวเล็กของผักกาดตัวโต แก้มป่อง กะหล่ำดาว 

100 สถาพรบุ๊คส ์ ผักกาดหัวไวกับจิ้งจอกเจ้าเล่ห ์ แก้มป่อง กะหล่ำดาว 



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

101 สถาพรบุ๊คส ์ ผ้าพันคอแสนวิเศษ แก้มป่อง กะหล่ำดาว 

102 สถาพรบุ๊คส ์ แม่มดน้อยเจ้าอารมณ ์ แก้มป่อง กะหล่ำดาว 

103 สถาพรบุ๊คส ์ กวางตุ้งอยากโต แก้มป่อง กะหล่ำดาว 

104 สถาพรบุ๊คส ์ ผจญภัยเมืองยักษ์เขยีว แก้มป่อง กะหล่ำดาว 

105 สถาพรบุ๊คส ์ ช้างแปร๋นนักประดิษฐ ์ แก้มป่อง กะหล่ำดาว 

106 สถาพรบุ๊คส ์ พะโล้ช่วยด้วย รัตนา คชนาท /พิรยีา พงษ์
สาริกัน และJohn Viano 

รัตนา คชนาท 

107 สถาพรบุ๊คส ์ พะโลร้วมพลัง รัตนา คชนาท /พงษ์พิรยีา 
สาริกัน และJohn Viano 

รัตนา คชนาท 

108 สถาพรบุ๊คส ์ พะโลร้ักเมืองไทย รัตนา คชนาท /พิรยีา พงษ์
สาริกัน และJohn Viano 

รัตนา คชนาท 

109 โลกหนังสือ ฝ้ายเก็บออม ภัทรวลี นิ่มนวล พรเนตร อรา่มมงคลวิชัย 

110 โลกหนังสือ บ้านใหม่ของคุณหม ี ทิพย์วรรณ แสวงศร ี อโนชา ช้าเบ็ญจา 

111 โลกหนังสือ ต้นมีวินัย ภัทรวลี นิ่มนวล พรเนตร อรา่มมงคลวิชัย 

112 โลกหนังสือ ช่วยด้วยหนูติดเกม กาญจน์ ศรีปญัญาศลิป ์ na-ru 

113 โลกหนังสือ เทวดากับคนตดัไม ้ Sally มนัส หัสดำ 

114 โลกหนังสือ เจ้าชายกบ Sally อโนชา ช้าเบ็ญจา 

115 โลกหนังสือ พ่อค้าเกลือกับลา Sally ศรายุทธ เนียมประยรู 

116 โลกหนังสือ ลูกหมีกตญัญ ู ทิพย์วรรณ แสวงศร ี na-ru 

117 โลกหนังสือ ยีราฟเพื่อนรัก ทิพย์วรรณ แสวงศร ี na-ru 

118 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

เป๊าะแป๊ะอยา่ใช้เยอะแยะ อรอนงค ์บุญเพ็ง ณัฐพัชร ศิรพล,  
เกริกกิจ คงภิวัฒนา 

119 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

อุตุคิดม ุ อรอนงค ์บุญเพ็ง รุ่งเรือง เรืองเพชร 

120 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

อ๊ะ อ๊ะ อย่าตื่นสายนะ อรอนงค ์บุญเพ็ง อรอนงค ์ทัศนาพิทักษ์ 



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

121 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

อ้ำ อ้ำ ผลไม้หวานฉ่ำ สิรลิักษณ์ รตันสุวัจน ์ ประชาธิป มากมลู 

122 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

สูตรลับของขมิ้น คุณย่าขาแรป พัดชา ดิษยนันทน ์

123 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

กาดำใจด ี คุณย่าขาแรป พัดชา ดิษยนันทน ์

124 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

ดาวดวงน้ันของฉันคนเดียว แพนกวินตัวแรก พัดชา ดิษยนันทน ์

125 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

ช้างน้อยไม่อยากเป็นช้าง กาลเวลา กัมปนาท สังข์สร 

126 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

กระรอกอ้วน วัชรินทร์ อำพัน กัมปนาท สังข์สร 

127 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

นายช่างป๋อมแป๋ม สองขา กชกร ฤกษ์มงคล 

128 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

ป๋องแป๋งทำงานบ้าน สองขา กชกร ฤกษ์มงคล 

129 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

ป๋องแป๋งเป็นพี่แล้วครับ สองขา มงคล หวานฉ่ำ 

130 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

ป๋องแป๋งรักษ์โลก สองขา มงคล หวานฉ่ำ 

131 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

ปิงปิงไม่ใส่หน้ากาก คุณแม่เอง สุวิมล หลูไพบูลย ์

132 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

ปิงปิงไม่ซนอีกแล้ว คุณแม่เอง สุวิมล หลูไพบูลย ์

133 พาสแอดคิดส์ 
(พาส เอด็ดเูคช่ัน) 

ช่วยได้ไหมเอ่ยจโีน ่ เรนโบว ์ วินิจ ยีสมัน 

134 บ้านสีเทา  
(เคล็ดไทย) 

ตูมตาม น้องร้องทำไม พญ. อรุณนิตย์ บุญรอด เวนนี ่สเตฟาน่ี 

135 เก้าแต้ม  
(เคล็ดไทย) 

Book of Dragon ปราบเด็กชอบใช้กำลัง ปิติพร วทาทิยาภรณ ์ นรินทร์ เซียวพิบลูย์กิจ 

     



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

136 เก้าแต้ม  
(เคล็ดไทย) 

Book of Dragon ปราบเด็กชอบขโมย ปิติพร วทาทิยาภรณ ์ นรินทร์ เซียวพิบลูย์กิจ 

137 เก้าแต้ม  
(เคล็ดไทย) 

Book of Dragon ปราบเด็กชอบทำลายของรัก
คนอ่ืน 

ปิติพร วทาทิยาภรณ ์ นรินทร์ เซียวพิบลูย์กิจ 

138 เก้าแต้ม  
(เคล็ดไทย) 

Book of Dragon ปราบเด็กชอบโกหก ปิติพร วทาทิยาภรณ ์ นรินทร์ เซียวพิบลูย์กิจ 

139 เก้าแต้ม  
(เคล็ดไทย) 

Book of Dragon ปราบเด็กชอบเสพติดของ
หวาน 

ปิติพร วทาทิยาภรณ ์ นรินทร์ เซียวพิบลูย์กิจ 

140 เก้าแต้ม  
(เคล็ดไทย) 

ตำนวนท่าเตียน นรินทร์ เซียวพิบลูย์กิจ นรินทร์ เซียวพิบลูย์กิจ 

141 ซีเอ็ดยูเคชั่น ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคณุภาพ 10 :  
หนูรู้จักพอเพียง 

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ จงเอก 

142 ซีเอ็ดยูเคชั่น ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคณุภาพ 4 :  
หนูรักเรยีน 

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ จงเอก 

143 ซีเอ็ดยูเคชั่น ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคณุภาพ 8 :  
หนูเป็นเด็กดี มีวินัย 

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ สุดธิดา, ปฏิมา 

144 ซีเอ็ดยูเคชั่น ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคณุภาพ 6 :  
หนูเป็นเด็กดีมีศลีธรรม 

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ สุดธิดา, ปฏิมา 

145 ซีเอ็ดยูเคชั่น ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคณุภาพ 11 :  
หนูเป็นเด็กซื้อสัตย ์

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ จงเอก 

146 ซีเอ็ดยูเคชั่น ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคณุภาพ 9 :  
หนูช่วยดูแลโลก 

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ สุดธิดา 

147 ซีเอ็ดยูเคชั่น ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคณุภาพ 12 :  
หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม 

สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ จงเอก 

148 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ขุด ขุด ขุด สุดไผท เมืองไทย สุดไผท เมืองไทย 

149 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ภูผากับเงินมหัศจรรย ์ ดร .อัญญมณี  บุญซื่อ ชลิตา สุทธิยุทธ์ 

150 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ลูกเสือน้อย ปรีดา ปัญญาจันทร ์ ปรีดา ปัญญาจันทร ์

     



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

151 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ลูกช้างไม่ยอมเดิน ปรีดา ปัญญาจันทร ์ ปรีดา ปัญญาจันทร ์

152 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

น้องนบจอมไหว ้ ปรีดา ปัญญาจันทร ์ ปรีดา ปัญญาจันทร ์

153 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ขอทำแบบนั้นบ้างได้ไหม เธียร์รี่ โรเบอเร็ท / 
ดร.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ ์

แอนนีค แมสซุง 

154 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

นายอำเภอฟันหลอ เควนติน เกรบาน/ 
ดร.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ ์

เควนติน เกรบาน 

155 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

แอ่น แอน แอ๊น ทัศนีย์ ประตูใหญ่ / 
วิภาวี จันทรวงศ ์

วิภาว ีจันทรวงศ ์

156 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ช้างย้อยไม่มีเพื่อน อุศนัน ขันสาคร, ประภาศรี 
อยู่จุ้ย, ทาริกา ไกรยะถา 

ชนัญญา กิจเจริญชัย 

157 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ตั้มป๊ะ มาตั๊บ ศิรินันท ์เดชบุญ ปรีดา ปัญญาจันทร ์

158 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ต้นผลไม้ของสามสหาย เกวลิน ชุ่มช่างทอง วิภาว ีจันทรวงศ ์

159 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

"ขอโทษนะ ไม่ไดต้ั้งใจ" ผศ  .บุษบา  เรืองรอง เจนจิรา เกตุวงศ์วิชัย 

160 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

"ขอโทษนะ เธอใจดี" ผศ  .บุษบา  เรืองรอง เจนจิรา เกตุวงศ์วิชัย 

161 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

อัศวินน้อยกล่อมแม ่ เกวลิน ชุ่มช่างทอง นันทพร อัฉริยะศิลป์ 

162 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

โจรสลัดกับลูกสมุนเปด็ยาง เกวลิน ชุ่มช่างทอง นันทพร อัฉริยะศิลป์ 

163 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ใครทำตามกฎไดบ้้าง ยกมือขึ้น ขัตติยดา ไชยโย ชนัญญา กิจเจริญชัย 

164 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

ภารกิจของฟูฟู เกวลิน ชุ่มช่างทอง วิภาว ีจันทรวงศ ์

165 คิดบวก 
(เพอลังอิ) 

เราสร้างรังด้วยกันนะ ผศ  .บุษบา  เรืองรอง ณัฐชยา วงศ์สุนันท์ 

     



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

166 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

บทเรียนของเจ้าป่า สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ กัมปนาท สังข์สร 

167 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

หนูกินเหล็ก สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ กัมปนาท สังข์สร 

168 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

แขกผู้มาเยือน สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ กัมปนาท สังข์สร 

169 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

พราหมณ์กับแพะ สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ กัมปนาท สังข์สร 

170 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

สิงโตใหญ่กับกระต่ายน้อย สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ กัมปนาท สังข์สร 

171 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ลิงกับจระเข้ สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ กัมปนาท สังข์สร 

172 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

อัศวิน ช่ัง ตวง วัด ชนิดา โสภณวุฒิกุล ชนิดา โสภณวุฒิกุล 

173 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ตุ๊บปอง ..ไปดลูิเก  ตุ๊บปอง อัญชลี อารีย์วงศ ์

174 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ตุ๊บปอง ..ไปดเูพลงเกี่ยวข้าว  ตุ๊บปอง อัญชลี อารีย์วงศ ์

175 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ตุ๊บปอง ..ไปดเูพลงเตาะแตะ  ตุ๊บปอง อัญชลี อารีย์วงศ ์

176 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

น้ำตาทะเล ปรีดา ปัญญาจันทร ์/ 
คำ เจริญ 

ปรีดา ปัญญาจันทร ์

177 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ของขวัญจากทะเล ปรีดา ปัญญาจันทร ์/ 
คำ ชัยฤท 

ปรีดา ปัญญาจันทร ์

178 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ฝายคือชีวิต ปรีดา ปัญญาจันทร ์/ 
คำ ชัยฤท 

ปรีดา ปัญญาจันทร ์

179 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ช่วยดึงลูกหมีออกมาท ี รัตนา คชนาท โกศล ทองด้วง 

180 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

โคอาล่า ขอเวลาอีกเดี๋ยว รัตนา คชนาท โกศล ทองด้วง 

     



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

181 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

แพนด้า ...ดูด้วยกันนะ  รัตนา คชนาท โกศล ทองด้วง 

182 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

เจ้าเสือจอมแกล้ง ตุ๊บปอง ภัทรวินทร์ รัศมิแพทย์ 

183 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ลูกลิง ..กินผัก  ตุ๊บปอง na-ru 

184 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ลูดอ๊อด 10 ตัว รัชน ียังสุข รัชน ียังสุข 

185 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ลูกลิง ..เข้าใจโควิดละนะ  ตุ๊บปอง na-ru 

186 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ลูกลิง ..ไปโรงเรียนแล้วนะ  ตุ๊บปอง na-ru 

187 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ลูกลิง ..เล่นซ่อนหา  ตุ๊บปอง na-ru 

188 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ลูกลิง ..เล่นด้วยนะ  ตุ๊บปอง na-ru 

189 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

อาหารดีมีประโยชน ์ มนฤดี ทองกลอย ตู้อบ 

190 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

อาชีพน่ารู้ มนฤดี ทองกลอย ตู้อบ 

191 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

รู้ทันภัยธรรมชาต ิ มนฤดี ทองกลอย ตู้อบ 

192 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ของเล่นรอบตัวหน ู มนฤดี ทองกลอย ตู้อบ 

193 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

แผ่นฟ้าท่ีหายไป ชัยฤทธิ ์ศรีโรจน์ฤทธ์ิ ปรีดา ปัญญาจันทร ์

194 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

เครื่องซักผ้ามือวิเศษ รัตนา คชนาท ปรีดา ปัญญาจันทร ์

195 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ขอบ้านสะอาดๆคืนแมด่้วยจ้ะ รัตนา คชนาท ชนัญญา กิจเจริญชัย 

     



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

196 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ภูเขาผ้า พับ ไม่พับ รัตนา คชนาท ชนัญญา กิจเจริญชัย 

197 เฮลโล คดิส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ล้างจานเองเก่งจัง รัตนา คชนาท ชนัญญา กิจเจริญชัย 

198 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ส่งต่อความสุข คาร์มา ชริง เหมือนฝัน ทรัพยเ์อนก 

199 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ใครเขมือบก๊อบแก๊บ ซาร่าห์ โรเบิรต์/น้านกฮูก เฮนนาห ์เพ็กก์ 

200 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

คำเตือน! อย่าจับนะ! ทิม วอร์แนส/หนา้นกฮูก ทิม วอร์แนส 

201 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

เดี๋ยวนี้! เทรซีย์ คอรเ์ดอรอย / 
น้านกฮูก 

ทิม วอร์แนส 

202 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 

รติมัย หงส์วิสุทธิกุล 

203 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ดินสอวิเศษของจี๊ดจ๊าด มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 

รติมัย หงส์วิสุทธิกุล 

204 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

อ่านนิทานให้ฉันฟังหน่อย! เบเนดิกต์ กาบอแนล/ 
น้านกฮูก 

มีคาเอิล เดอรลึเลิกซ ์

205 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

แม่ไก่แฮตตี้พาลูกรักคืนรัง เอ็มมา เลวีย์/น้านกฮูก เอ็มมา เลวีย ์

206 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

กางเกงหมึกยักษ์ ซูซี ่ซีเนียร/์น้านกฮูก แคลร์ พาวเวลล ์

207 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

หมึกน้อยจอมป่วน น้านกฮูก รติมัย หงส์วิสุทธิกุล 

208 แฮปปี้คิดส์ 
)แปลนฟอร์คดิส์(  

ปาร์ตี้ของหมีน้อย แยลเลอเกอ ไรเกิน / 
น้านกฮูก 

แม็ก ฟาน คาเคิลด็อง 

209 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

ของอร่อยของปินปิน นวพร แซ่แต ้ สุริโย แก้วชัง 

 
 

    



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

210 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

เมนูเดด็ของพ่อครัวใหญ ่ สุภรณ์พรรณ ศริิวัฒนะ ชนาพันธ ์เพียรไธสง 

211 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

กอด ด .ญ.กระเบื้อง  ด .ญ.กระเบื้อง  

212 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

เสือน้อยหายไปไหน สุรศักดิ์ พุ่มรัก สุรศักดิ์ พุ่มรัก 

213 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

เต่าไม่ธรรมดา อัญญา อัญญา 

214 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

ความรักของแม่ค้างคาว หิ่งห้อยในป่า 
 

อัญญา 

215 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

ประภาคารกับหิ่งห้อยตัวน้อย หิ่งห้อยในป่า  
(ชาตรี แสงพุฒ) 

อัญญา 

216 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

คุณหอยทากสู้สู ้ นวพร แซ่แต ้ อริสา 

217 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

ให้เธอ ชัชพงศ์ เจริญศิลป ์ ชัชพงศ์ เจริญศิลป ์

218 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

ฮะเก๋ายิ้มแฉ่ง ชวนมาแปรงฟัน ด .ญ.กระเบื้อง  ด .ญ.กระเบื้อง  

219 ประภาดา  
เอ็ดดูเคชั่น 

)วัฒนาพานิช(  

คุณตากับปลายักษม์หึมา ประภาคาร นิคม ชัยวรรณ 

220 อักษรา ฟอร์ คิดส์ นิทานลูกสัตวต์ัวน้อย ใช้สอยให้คุม้ค่า ไพโรจน์ คงเกดิ ชัยอนันต์ เชื้อจีน 



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

221 อักษรา ฟอร์ คิดส์ นิทานยอมรับผดิอย่างกล้าหาญ จารุวรรณ แก้วชิงดวง / 
ป้าเหน่ง 

ฐิติกุล และ วันชัย 

222 อักษรา ฟอร์ คิดส์ นิทานลูกม้าไม่ขยันซ้อม ไพโรจน์ คงเกดิ ชัยอนันต์ เชื้อจีน 

223 อักษรา ฟอร์ คิดส์ นิทานหนูนิดพูดโกหก ลำพู แสงลภ ลำพู แสงลภ 

224 อักษรา ฟอร์ คิดส์ นิทานกะทิไม่มรีะเบยีบ จารุวรรณ แก้วชิงดวง / 
ป้าเหน่ง 

ฐิติกุล และ วันชัย 

225 อักษรา ฟอร์ คิดส์ นิทานลูกเป็ดลูกไกเ่พื่อนรัก ป้าเหน่ง อภิชา แย้มสำรวล 

226 อักษรา ฟอร์ คิดส์ นิทานของขวัญที่วิเศษท่ีสุดในโลก Mark Sperring Lucy Fleming 

227 อักษรา ฟอร์ คิดส์ นิทานแย่แล้วๆ ช่วยด้วยครับ สุรศักดิ์ พุ่มรัก สุรศักดิ์ พุ่มรัก 

228 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

ความลับใต้ท้องทะเล (อนุรักษ์ทะเล) มะลสิีทอง สีนิล 

229 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

หมู่บ้านป่ารักษ์น้ำ (ประโยชน์ของป่าไม้) พี่นุชช่ี สีนิล 

230 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

สีทองแห่งท้องทุ่ง (นาข้าว) น้ำเกลือแร ่ ชนัญญา กิจเจริญชัย 

231 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

ตัวฉันเปื้อนหมดแล้ว (ผักปลอดสารพิษ) ท้องฟ้า สีนิล 

232 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

สมบัตลิ้ำค่า (การประหยัดน้ำ – ไฟ) แก้วมุก บัณฑิตา กลุบุตรด ี

233 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

ผมทิ้งขยะเป็นท่ีแล้วครับ (การไมท่ิ้งขยะและ
การแยกขยะ) 

ท้องฟ้า บัณฑิตา กลุบุตรด ี

234 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

เสื้อคอกระเช้าของคุณยาย (การลดการใช้
ถุงพลาสติก) 

ครูโย สีนิล 



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

235 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

ขอโทษ ...ให้อภัยฉันเถอะ  (การใหอ้ภยั) ครูแพท ชนัญญา กิจเจริญชัย 

236 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

ใต้ทะเลหรรษา (การทำงานร่วมกบัผู้อื่นอย่างมี
ความสุข) 

ครูแพท ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

237 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

ฉันก็ทำได้นะ! (ความภูมิใจในตนเอง) มะลสิีทอง ชนัญญา กิจเจริญชัย 

238 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

เมืองไร้วินัย (เป็นคนดี มีวินัย มีควาสุข  
อดทน รอคอย) 

มะลสิีทอง ชนัญญา กิจเจริญชัย 

239 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

การเดินทางของเหมียว ...เหมยีว   
(ความปลอดภัยในการเดินทาง) 

ท้องฟ้า ชนัญญา กิจเจริญชัย 

240 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

มายช่างเก็บกับมอสช่างจ่าย  
(รู้จักคิด รู้จักใช้จ่าย) 

ท้องฟ้า ชนัญญา กิจเจริญชัย 

241 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

คุกกี้นำโชค (การชั่ง ตวง น้ำหนกั) มะลสิีทอง สีนิล 

242 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

สวมสม้ของโชกุน (การรวมกลุม่ การแยกกลุม่ 
และการบวก ลบ คูณ หาร) 

น้ำเกลือแร ่ ชนัญญา กิจเจริญชัย 

243 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

ช่วงเวลาแห่งความสุข (เงิน เวลา และช่วงเวลา) มะลสิีทอง ธันยนันท ์ฉัพพรรณรังษ ี

244 เวิลด์คดิส์ 
(พัฒนาวิชาการไทย 
อินเตอรเ์นชันแนล) 

ความสุขของจอมขวัญ (คณติศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวนั) 

น้ำเกลือแร ่ ชนัญญา กิจเจริญชัย 

245 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หมีน้อยแพดดิงตัน ไมเคลิ บอนด์/วัชรวิชญ ์ อาร์ .ดับเบลิยู.แอลลีย์  



 

ลำดับ สำนักพิมพ ์ ชื่อเร่ือง เขียน/แปลโดย ภาพประกอบโดย 

246 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หมีน้อยแพดดิงตันทำสวน ไมเคลิ บอนด์/วัชรวิชญ ์ อาร์ .ดับเบลิยู.แอลลีย์  

247 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยววัง ไมเคลิ บอนด์/วัชรวิชญ ์ อาร์ .ดับเบลิยู.แอลลีย์  

248 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หมีน้อยแพดดิงตันกับเขาวงกตแยมส้ม ไมเคลิ บอนด์/วัชรวิชญ ์ อาร์ .ดับเบลิยู.แอลลีย์  

249 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หมีน้อยแพดดิงตันกับการท่องเที่ยว ไมเคลิ บอนด์/วัชรวิชญ ์ อาร์ .ดับเบลิยู.แอลลีย์  

250 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยวสวนสัตว ์ ไมเคลิ บอนด์/วัชรวิชญ ์ อาร์ .ดับเบลิยู.แอลลีย์  

251 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หมีน้อยแพดดิงตันจติรกร ไมเคลิ บอนด์/วัชรวิชญ ์ อาร์ .ดับเบลิยู.แอลลีย์  

252 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยวหอคอย ไมเคลิ บอนด์/วัชรวิชญ ์ อาร์ .ดับเบลิยู.แอลลีย์  

253 สเตรนเจอร์ บุ๊ค หนูน้อยฟินน์กับเจ้าหมานักฟัง ลิซ่า แพพพ์/ 
กองบรรณาธิการ 

ลิซ่า แพพพ์ 

254 อมรินทร์ คิดส ์ ข้าวสวย ข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง  พี่แสตมป ์ Lalana M. 

255 อมรินทร์ คิดส ์ ข้าวสวย ข้าวต้ม พ่ีน้องทำด ี ณิชา พีชวณิชย ์ Lalana M. 

256 อมรินทร์ คิดส ์ ข้าวสวย ข้าวต้ม พ่ีน้องไอเดยีด ี ณิชา พีชวณิชย ์ Lalana M. 

257 อมรินทร์ คิดส ์ พ่อมดน้อยกับปีศาจไร้ระเบียบ กองบรรณาธิการ Naru 

258 อมรินทร์ คิดส ์ ข้าวสวย ข้าวต้ม ทำงานบ้านสนุกจัง พี่แสตมป ์ Lalana M. 

259 อมรินทร์ คิดส ์ พ่อมดน้อย กับ ปีศาจเดีย๋วก่อน กองบรรณาธิการ Naru 

260 อมรินทร์ คิดส ์ เพื่อนรักในป่าใหญ่ ตอน ไปงานวนัเกิดให้ตรง
เวลากันเถอะ 

พี่แสตมป ์ พี่โม 

261 อมรินทร์ คิดส ์ รอีกหน่อยนะ พี่ข้าวตู พี่ข้าวตู 

 
 


