ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

ราคา
ต่อหน่วย

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่างปีการศึกษา 2564
1 แตงโมลูกโตโต

✓

องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children)
ร่วมกับมูลนิธสิ ร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

-

2 ตามแม่ไปเที่ยวป่า

✓

โครงการ "สร้างเด็กดี ด้วยนิทาน" กองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

-

3 แผ่นฟ้าที่หายไป

✓

4 เรายังรักกันทุกวันจ้ะ

✓

✓

เฮลโลคิดส์/2563
มูลนิธสิ ร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ #
ภูมิคุ้มใจในความสุขประเทศไทย
HappinessisThailand.com โดยธนาคารจิต
อาสา และสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

125
-

5 “เอ๊ะ! เสียงใคร”

✓

ห้องเรียน/2562

195

6 ไดโนน้อยมาแล้วจ้า

✓

แฮปปี้คิดส์/ 2563

220

7 นิ่งไว้นะ

✓

เอ็มไอเอส/2563

85

8 นี่คือหนังสือ

✓

เอ็มไอเอส/2563

85

9 ขับรถ ปี๊น ปี๊น

✓

ห้องเรียน/2562

195

10 ไดโนน้อยชวนสนุก

✓

แฮปปี้คิดส์/2563

220

11 วันแสนวุ่นในฟาร์มหรรษา

✓

แฮปปี้คิดส์/ 2563

590

12 มาเล่นเชือกกัน

✓

เอ็มไอเอส/2563

85

13 ไปเที่ยวกันเถอะ

✓

เอ็มไอเอส/2563

85

14 แบ่งกันอย่างไรดี

✓

เอ็มไอเอส/2563

85

15 ขอบคุณ เธอใจดี

✓ ✓

คิดบวก /2563

89

16 ฉันกับยายคล้ายๆกัน

✓

ห้องเรียน / 2563

120

17 ครูสอนออกกาลังกายในธรรมชาติ

✓

สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด /2563

250

18 ฝนใกล้จะตกหรือยังนะ

✓

สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด /2563

250

19 เมืองหลากสี

✓

สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด /2563

250

✓ ✓

250

20 บ่อนาร้อนมหัศจรรย์

23 ลูกลิง..เล่นซ่อนหา

✓ ✓

สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2562
สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2562
สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด /2562
เฮลโลคิดส์/2563

24 ลูกลิง..เล่นด้วยนะ

21 ตีตีไม่อยากกินบรอกโคลี

✓

22 ข่าต๋า

✓

250
250
115

✓ ✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

25 ลูกลิง..ทาได้

✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

26 ลูกลิง..เล่นอะไรดี

✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

27 ลูกลิง..ไปโรงเรียนแล้วนะ

✓ ✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

28 ลูกลิง..เข้าใจโควิดละนะ

✓ ✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

29 ลูกลิง.. ปู๊น ปู๊น
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ที่

30 ลูกลิง.. ปั่น ปั่น

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

เฮลโลคิ
/2563กษา 2564
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปีกดส์ารศึ

ราคา
ต่อหน่วย

115

✓ ✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

32 ลูกลิง..หลงทาง

✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

33 เจ้าเสือ จอมแกล้ง

✓

เฮลโลคิดส์/2563

125

34 เจ้าเสือ จอมกวน

✓

เฮลโลคิดส์/2563

125

35 หนอนน้อยหลากสี

✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

31 ลูกลิง..กินผัก

✓ ✓

เฮลโลคิดส์/2563

115

37 วันแสนวุ่นของนักดับเพลิง

✓

แฮปปี้คิดส์/2563

590

38 ความสุขของแม่

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

95

39 ฉันชอบกินไข่

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

95

40 มาเล่นกันนะ...พี่กุ๋งกิ๋ง

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

95

41 ฉันบินได้

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

42 กล้วย

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

43 หนูไม่ใช่เด็กเล็กนะ

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

44 เมื่อเราจูงมือกัน

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

45 ดางดาวของเจ้าตุ่น

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

46 กอดวิเศษ

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

47 ตัวเล็ก

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

48 ใคร ๆ ก็วาดรูปได้

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

49 มาข้ามห้วยคดเคียว เสียวสยองกันเถอะ

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

✓

บ.แปลนฟอร์คิดส์ /2563

125

36 ลูกอ๊อด 10 ตัว

50 มือนีมีช้างอร่อย

✓ ✓

อมรินทร์คิดส์ / 2563

95

52 ข้าวสวย ข้าวต้ม แบ่งกันเล่นสนุกจัง

✓

อมรินทร์คิดส์ / 2563

95

53 ข้าวสวย ข้าวต้ม ทางานบ้านสนุกจัง

51 ข้าวสวย ข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง

✓ ✓

อมรินทร์คิดส์ / 2563

95

54 เจ้านกพิราบต้องอาบนานะ!

✓

อมรินทร์คิดส์ / 2562

145

55 บ้านต้นไม้ 10 ชัน

✓

อมรินทร์คิดส์ /2562

245

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562

245

✓ ✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2563

115

58 5 นาที (นานจังเลย) (ไม่นานสักหน่อย)(นานจริงๆนั่นละ)

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562

115

59 หนึ่งวันสุดพิเศษ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2563

115

56 เห็นไหม เห็นไหม มีแมลงกี่ตัว
57 มาเรียมกับถุงพลาสติกพันใบ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2563

125

61 ยักษ์ใหญ่

✓ ✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2563

125

62 ผมอยากเป็นนักมายากล

✓ ✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2563

125

63 แตะ จิม สัมผัส ขยับ ส่งเสียง

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562

165

64 บนต้นไม้มีใครอยูน่ ะ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2563

125

65 กาแพงกลางหนังสือ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562

135

66 ริวรอยบนหน้าคุณยาย

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี /2563

115

67 เจือยแจ้ว ทาได้

✓

125

68 เจือยแจ้ว ไชโย

✓

บริษัทสร้างสรรค์ สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)
จากัด /2563
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)
จากัด /2563

60 แกะน้อยขีอายกับขนลายจุด
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ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

69 เจือยแจ้ว แปร๊นแปร๊น ตัวอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย

บริ
ษัท ก
สร้ารศึ
างสรรค์
ื่อเพื่อ2564
การเรียนรู้ (สสร.)
✓
รวบรวมระหว่
างปี
กสษา
✓

70 เจือยแจ้วกับ ก.ไก่ เดินได้
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

เจนนี่ไม่อยากไปโรงเรียน
โจโจ้ติดโทรทัศน์ (2020 Edition)
ซูโม่ลองขโมย
คุณปู่สอนขนฟูปลูกผัก
ของเล่นหลังบ้าน
หุ่นยนต์เพื่อนรัก
เข้มแข็งทังกายและใจ / คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย / รักษาวินัย และกฎหมาย
รักษาวัฒนธรรม ประเพณี / มีศิลธรรม เผื่อแผ่ และแบ่งปัน
หมูนิ่มกับบ้านขยะ
เจ้าถ่านกับการให้ไม่รู้จบ
สุขใจในวันนาท่วม
คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา
ดินดือ
ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย
กะต๊ากๆ ไข่หายไปไหนนะ
รถทุ่นแรงของคุณกระรอก
ห้าสหายสายนักสืบ
ตูมตามเพื่อนรัก
ดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
เตรียมตัวเข้านอน
แต่งตัวเองง่ายจัง
จัดบ้านใหม่สนุกจัง
อาบนาเองสนุกจัง
ทากิจวัตรประจาวันในบ้าน
ปฏิบัติตัวดีเมื่อออกนอกบ้าน
เกรตากับยักษ์ใหญ่
ในผ้าอ้อมมีอะไรนะ
คนนีคือใคร (ปกอ่อน)
ทาไมปล่อยให้ที่นี่เละเทะขนาดนี!
รอนแรม
ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้ !
กระต่ายไม่กินผัก
ลูกหนูแบ่งให้นะ
ฉันพร้อมฟังเธอเสมอจ้ะคนดี
คนนี้คือใคร

107
108
109
110

คุณปู่สอนขนฟูปลูกผัก
หนูโหน่งทางานช่วยแม่
ก้องช่วยช้าง ช้างช่วยก้อง
ตังโอ๋มีความสุขกับงานที่ทา

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
(2561)

✓
✓
✓
✓

✓ ✓
✓
✓
✓
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สานักพิมพ์

จากัด /2563
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.)
จากัด /2563
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2559
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2559
นานมีบุ๊คส์ /2559
นานมีบุ๊คส์ /2559
นานมีบุ๊คส์ /2559
นานมีบุ๊คส์ /2560
นานมีบุ๊คส์ /2560
นานมีบุ๊คส์ /2561
นานมีบุ๊คส์ /2561
นานมีบุ๊คส์ /2561
นานมีบุ๊คส์ /2562
นานมีบุ๊คส์ /2562
นานมีบุ๊คส์ /2562
นานมีบุ๊คส์ /2561
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2560
นานมีบุ๊คส์ /2560
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2560
นานมีบุ๊คส์ /2559
นานมีบุ๊คส์ /2559
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2560
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์ /2562
นานมีบุ๊คส์ /2563
นานมีบุ๊คส์/2561
นานมีบุ๊คส์ /2561
นานมีบุ๊คส์ /2562
นานมีบุ๊คส์คิดตี/ 2560
นานมีบุ๊คส์คิดดี / 2559
บริษัท นวตสาร จากัด /2562
บริษัท นวตสาร จากัด /2562
บริษัท นวตสาร จากัด /2562

ราคา
ต่อหน่วย

125
125
98
98
98
98
98
98
98
98
98
115
115
115
125
125
125
98
98
98
60
115
115
115
115
115
145
145
165
98
185
115
145
125
135
115
115
185
98
95
95
95

ภาคผนวก ก

ที่

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หนูนิดเก็บกระเป๋าสตางค์
เจ้าาของ
ตัวคืนอย่
งรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ข้างหน้ามีรถอะไร
ผีเสือของตั๋วตั่ว
เสียงปรบมือที่ดังที่สุด
ม้ามีส้ม
หมูป่ากลับบ้าน
นิทาน 2 ภาษา สร้างเด็กดี มีจิตสานึกต่อส่วนรวม
นิทาน 2 ภาษา สร้างเด็กดี มีนาใจ
นิทาน 2 ภาษา สร้างเด็กดี ไม่พูดโกหก
วันแสนวุ่นวายของเจ้ากระรอกน้อย
โย่งโย่งไปโรงเรียน
เสียงใครร้องไห้อยูน่ ะ

สานักพิมพ์

บริ
ษัท ก
นวตสาร
ากัด /2562
✓
รวบรวมระหว่
างปี
ารศึกจษา
2564

ราคา
ต่อหน่วย

95
265
265
265
265
125
59
59
59
75
70
125

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สานักพิมพ์แมงมุมคิดส์/2563
สานักพิมพ์แมงมุมคิดส์/2563
สานักพิมพ์แมงมุมคิดส์/2563
สานักพิมพ์แมงมุมคิดส์/2563
บริษัท สานักพิมพ์เอ็มไอเอส จากัด /2561
บริษัท สานักพิมพ์เอ็มไอเอส จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เอ็มไอเอสจากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เอ็มไอเอส จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เอ็มไอเอส จากัด /2562
บริษัท สานักพิมพ์เอ็มไอเอส จากัด /2563
สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2563

123 แขกที่ไม่ได้รับเชิญของท้องทะเลแสนสุข

✓

124 แม่ครับผมอยากเลียงกระต่าย

✓

125 ของขวัญสุดพิเศษ

✓

126 ชุดกระโปรงแปลงกาย

✓

สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2563
สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2562
สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2563
สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2563

127 ต่อรถไฟด้วยกันนะ

✓

สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2562

125

128 ลูกหมีกับลูกกระต่าย

✓

สานักพิมพ์คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา
(ไทยแลนด์) จากัด/2563

65

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

กระต่ายน้อย รู้จักปรับตัว
ยุกยิก มุ่งมั่นตังใจ
เป็ดน้อย รู้จักหักห้ามใจ
ตูบน้อย รู้จักวางแผน
ติ๊กต๊อก ช่างคิด และส่งมือทา
ปันปันน้อย ไม่โกหก
ปันปันน้อย ขอโทษได้ให้อภัยเป็น
ปันปันน้อย ชอบแบ่งปัน
ปันปันน้อย ไม่เอาแต่ใจ
เย้...เย้ ดีใจจัง
แง...แง เสียใจ
ฮึม่ ... ฮึม่ โกรธแล้วนะ
อึ๋ย... อึ๋ย น่ากลัว
กระต่ายขาวใจกล้ากับแมวป่าขีคลาด

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2563
สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2563
สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2563
สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2562
สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2563
สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2563
สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2562
สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2562
สานักพิมพ์ลิตเติลฮาร์ท/2562
บริษัท อักษร อินสไปร์ จากัด /2561
บริษัท อักษร อินสไปร์ จากัด /2561
บริษัท อักษร อินสไปร์ จากัด /2561
บริษัท อักษร อินสไปร์ จากัด /2561
สานักพิมพ์ทองเกษม/2559

143
144
145
146

งูจอมขดกับมดจอมขยัน
ซีซ่าร์ม้าลายรู้ประหยัด
นกเอียงแหวนหายกับควายผู้ซื่อสัตย์
นกแก้วช่างพูดกับอูฐประหยัด

✓
✓
✓
✓

สานักพิมพ์ทองเกษม/2559
สานักพิมพ์ทองเกษม/2559
สานักพิมพ์ทองเกษม/2554
สานักพิมพ์ทองเกษม/2554
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65
250
65
65

75
75
75
75
75
75
75
75
75
120
120
120
120
95
95
95
95
95

ภาคผนวก ก

ที่

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บทเพลงของนกขมิน ตัวอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
มดจอมพลัง
ลิงร่าเริงกับม้ามีวนิ ัย
ลูกเจี๊ยบจอมซน
ไก่เปี๊ยกไก่เบิม
ตุ๊ต๊ะซื่อสัตย์จังนะ
ตุ๊ต๊ะประหยัดอดออมแล้วนะ
ตุ๊ต๊ะปลูกต้นไม้แล้วนะ
ตุ๊ต๊ะมีมารยาทนะ
ตุ๊ต๊ะอ่านหนังสือแล้วนะ
ตุ๊ต๊ะเอือเฟื้อเผื่อแผ่จังนะ
ตุ๊ต๊ะมีจิตสาธารณะจังนะ
ทัมเบลินาสาวน้อยผู้รักธรรมชาติ
หนูเกิดในรัชกาลที่๙
นิทานพอเพียง ชุด ๙ ตามรอยพ่อ
บึงนาแห้ง
พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก (สาว) นักร้อง
ลูกนกจากคอน
เมื่อวัยเด็ก
ต้นมีวนิ ัย
ช่วยด้วยหนูติดเกม
เทวดากับคนตัดไม้
เจ้าชายกบ
พ่อค้าเกลือกับลา
ลูกหมีกตัญญู
ยีราฟเพื่อนรัก
ฝ้ายเก็บออม
บ้านใหม่ของคุณหมี
เปาะแปะอย่าใช้เยอะแยะ

สานักพิมพ์

สาานังปี
กพิกมพ์ารศึ
ทองเกษม/2559
✓
รวบรวมระหว่
กษา 2564

ราคา
ต่อหน่วย

95
95
95
95
95
115
95
95
95
95
115
125
125
95
179
160
170
150
700
60
75
35
50
35
60
60
60
75
50

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓

สานักพิมพ์ทองเกษม/2556
สานักพิมพ์ทองเกษม/2554
สานักพิมพ์ทองเกษม/2559
สานักพิมพ์ทองเกษม/2559
สานักพิมพ์ทองเกษม/2560
สานักพิมพ์ทองเกษม/2559
สานักพิมพ์ทองเกษม/2559
สานักพิมพ์ทองเกษม/2558
สานักพิมพ์ทองเกษม/2560
สานักพิมพ์ทองเกษม/2561
สานักพิมพ์ทองเกษม/2562
สานักพิมพ์ทองเกษม/2562
สานักพิมพ์สกายบุ๊กส์/2560
สานักพิมพ์สกายบุ๊กส์/2559
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จากัด /2560
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จากัด /2561
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จากัด /2559
บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จากัด /2556
สานักพิมพ์โลกหนังสือ/2559
สานักพิมพ์โลกหนังสือ/2563
สานักพิมพ์โลกหนังสือ/2560
สานักพิมพ์โลกหนังสือ/2559
สานักพิมพ์โลกหนังสือ/2560
สานักพิมพ์โลกหนังสือ/2562
สานักพิมพ์โลกหนังสือ/2560
สานักพิมพ์โลกหนังสือ / 2560
สานักพิมพ์โลกหนังสือ / 2562
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564

176 อุตุคิดมุ

✓

สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564

50

177 อ๊ะอ๊ะ อย่าตื่นสายนะ

✓

50

178 อาอา ผลไม้หวานฉ่า

✓

179 สูตรลับของขมิน

✓

180 หัวขวานไม่แข่ง

✓

181 กาดาใจดี

✓

สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564

182 ดาวดวงนันของฉันคนเดียว

✓

สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2554

130
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50
50
50
50

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

183 ช้างน้อยไม่อยากเป็นช้าตัง วอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
สาานังปี
กพิกมพิารศึ
์พาส กแอด
ส์ (บริษัทพาส เอ็ด
✓
ษาคิด2564
ดูเคชั่น จากัด)/2558
184 กระรอกอ้วน
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
✓
ดูเคชั่น จากัด)/2558
185 นายช่างป๋องแป๋ง
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
✓
ดูเคชั่น จากัด)/2561
186 ป๋องแป๋งเป็นพี่แล้วครับ

✓

187 ป๋องแป๋งรักโลก

✓

188 ปิงปิงไม่ใส่หน้ากาก

✓

189 ปิงปิงไม่ซนอีกแล้ว

✓

190 ช่วยได้ไหมเอ่ยจีโน่

ราคา
ต่อหน่วย

130
130
85

สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564

85

สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2563
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2562

95

✓

สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ด
ดูเคชั่น จากัด)/2564

85

191 ป๋องแป๋งทางานบ้าน

✓ ✓

95
สานักพิมพิ์พาส แอด คิดส์ (บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น จากัด)/2561

192 ตูมตาม น้องร้องทาไม

✓

สานักพิมพ์บ้านสีเทา (เคล็ดไทย)/2563

193 Book of Dragon ปราบเด็กชอบใช้กาลัง

✓

187

194 Book of Dragon ปราบเด็กชอบขโมย

✓

195 Book of Dragon ปราบเด็กชอบทาลายของรักคนอื่น

✓

สานักพิมพ์เก้าแต้ม ในเครือบริษัทเคล็ดไทย/
2560
สานักพิมพ์เก้าแต้ม ในเครือบริษัทเคล็ดไทย/
2561
สานักพิมพ์เก้าแต้ม ในเครือบริษัทเคล็ดไทย/
2561

196 Book of Dragon ปราบเด็กชอบโกหก

✓

187

197 Book of Dragon ปราบเด็กชอบเสพติดของหวาน

✓

สานักพิมพ์เก้าแต้ม ในเครือบริษัทเคล็ดไทย/
2561
สานักพิมพ์เก้าแต้ม ในเครือบริษัทเคล็ดไทย/
2561

198 ตานานท่าเตียน

✓

175

199 ชุดสูตรสาเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ 4: หนูรักเรียน

✓

สานักพิมพ์เก้าแต้ม ในเครือบริษัทเคล็ดไทย/
2561
สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)/2559

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)/2559
สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)/2559
สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)/2559
สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)/2560
สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)/2560
สานักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด (มหาชน)/2560
สานักพิมพ์คิดบวก/2558
สานักพิมพ์คิดบวก/2562
สานักพิมพ์คิดบวก/2562
สานักพิมพ์คิดบวก/2560
สานักพิมพ์คิดบวก/2558

69
69
69
69
69
69
79
79
79
79
79

ชุดสูตรสาเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ 6: หนูเป็นเด็กดีมีศีลธรรม
ชุดสูตรสาเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ 8 : หนูเป็นเด็กดี มีวนิ ัย
ชุดสูตรสาเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ 9: หนูช่วยดูแลโลก
ชุดสูตรสาเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ 10: หนูรู้จักพอเพียง
ชุดสูตรสาเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ 11: หนูเป็นเด็กซื่อสัตย์
ชุดสูตรสาเร็จเด็กไทยดีมีคุณภาพ 12: หนูรู้จักสามัคคีเพื่อส่วนรวม
ขุดขุดขุด
ภูผาเงินหัศจรรย์
ลูกเสือน้อย
ลูกช้างไม่ยอมเดิน
น้องนบจอมไหว้
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85

95

95

187
187

187

69

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ราคา
ต่อหน่วย

สาานังปี
กพิกมพ์ารศึ
คิดบวก/2560
✓
รวบรวมระหว่
กษา 2564
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ ✓
✓

สานักพิมพ์คิดบวก/2560
สานักพิมพ์คิดบวก/2562
สานักพิมพ์คิดบวก/2562
สานักพิมพ์คิดบวก/2562
สานักพิมพ์คิดบวก/2563
สานักพิมพ์คิดบวก/2561
สานักพิมพ์คิดบวก/2562
สานักพิมพ์คิดบวก/2562
สานักพิมพ์คิดบวก/2560
สานักพิมพ์คิดบวก/2563
สานักพิมพ์คิดบวก/2561
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2561

95
95
89
89
89
89
89
89
79
79
69
89
125

224 หนูกินเหล็ก

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2561

125

225 แขกผู้มาเยือน

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2561

125

226 พราหมณ์กับแพะ

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2561

125

227 สิงโตใหญ่กับกระต่ายน้อย

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2561

125

228 ลิงกับจระเข้

✓

125

229 ตุ๊บปอง..ไปดูลิเก

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2561
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2562

230 ตุ๊บปอง..ไปดูเพลงเกี่ยวข้าว

✓

125

231 ตุ๊บปอง..ไปดูเพลงเตาะแตะ

✓

232 ช่วยดึงลูกหมีออกมาที

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2562
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2562
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2562

233 โคอาล่า ขอเวลาอีกเดี๋ยว

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2562

125

234 แพนด้า..ดูด้วยกันนะ

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2562

125

235 เจ้าเสือจอมแกล้ง

✓

125

236 เจ้าเสือจอมกวน

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563

237 อาหารดีมีประโยชน์

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563

75

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

ขอทาแบบนันบ้างได้ไหม
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
นายอาเภอฟันหลอ
แอ่น แอน แอ๊น
ช้างย้อยไม่มีเพื่อน
ตัมป๊ะ มาตั๊บ
ขอโทษนะ ไม่ได้ตังใจ
อัศวินน้อยกล่อมแม่
โจรสลัดกับลูกสมุนเป็ดยาง
ใครทาตามกฏได้บ้างยกมือขึน
ภารกิจของฟูฟู
เราสร้างรังด้วยกันนะ
ต้นผลไม้ของสามสหาย
บทเรียนของเจ้าป่า

สานักพิมพ์
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125

125
125

125

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

238 อาชีพน่ารู้

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

สาานังปี
กพิกมพ์ารศึ
เฮลโล
คิดส์ 2564
ในเครือ บริษัท แปลน
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
กษา
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563

ราคา
ต่อหน่วย

75

239 รู้ทันภัยธรรมชาติ

✓

240 ของเล่นรอบตัวหนู

✓

241 เครื่องซักผ้ามือวิเศษ

✓

242 ขอบ้านสะอาดๆ คืนแม่ด้วยจ้ะ

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563

125

243 ภูเขาผ้า พับ ไม่พับ

✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563

125

244 ล้างจานเองเก่งจัง

✓

125

245 ฝายคือชีวติ

✓ ✓

246 น้าตาทะเล

✓ ✓

247 ของขวัญจากทะเล

✓ ✓

248 อัศวิน ชั่ง ตวง วัด

✓ ✓

249
250
251
252
253
254
255

คาเตือน! อย่าจับนะ!
เดี๋ยวนี!
แม่ไก่แฮตตี พาลูกรักคืนรัง
ส่งต่อความสุข
ใครเขมือบก๊อบแก๊บ
ดินสอวิเศษของจี๊ดจ๊าด
ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด/2563
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2562
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2562
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2562
สานักพิมพ์ เฮลโล คิดส์ ในเครือ บริษัท แปลน
ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2562
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์/2559
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์/2560
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์/2560
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์/2561
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ / 2562
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ / 2560
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์/ 2560

256
257
258
259
260

อ่านนิทานให้ฉันฟังหน่อย!
กางเกงหมึกยักษ์
หมึกน้อยจอมป่วน
ปาร์ตี้ของหมีน้อย
เมนูเด็ดของพ่อครัวใหญ่

สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์/2561
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์/2561
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ / 2559
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์/ 2562
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2559
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2560
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2560
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2560
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2561
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2562

125
125
95
125
145

✓

✓
✓
✓
✓

75
75
125

125
125
125
125
95
115
125
95
125
95
95

(2561)

✓
✓
✓
✓
✓

261 เสือน้อยหายไปไหน

✓

262 คุณตากับปลายักษ์มหึมา

✓

263 เต่าไม่ธรรมดา

✓

264 ความรักของแม่ค้างคาว

✓

265 คุณหอยทากสู้สู้

✓
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✓
✓
✓
✓

145
120
145
145
120

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

266 ให้เธอ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

สาานังปี
กพิกมพ์ารศึ
ประภาคาร
ดดูเคชั่น ในเครือ
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
กษา เอ็2564

ราคา
ต่อหน่วย

120

บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2563

267 ฮะเก๋ายิมแฉ่ง ชวนมาแปรงฟัน

✓

268 ของอร่อยของปินปิน

✓ ✓

269 กอด

✓ ✓

270 ประภาคารกับหิ่งห้อยตัวน้อย
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

✓
(2563)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ลูกเป็ดลูกไก่
หนูนิดพูดโกหก
ของขวัญที่วเิ ศษที่สุดในโลก
ยอมรักผิดอย่างกล้าหาญ
กะทิไม่มีระเบียบ
แย่แล้วๆ ช่วยด้วยครับ
ลูกสัตว์ตัวน้อยใช้สอยให้คุ้มค่า
ลูกม้าไม่ขยันซ้อม
ขอโทษ...ให้อภัยฉันเถอะ
ใต้ทะเลหรรษา
ฉันก็ทาได้นะ!
เมืองไร้วนิ ัย
การเดินทางของเหมียว...เหมียว
มายช่างเก็บกับมอสช่างจ่าย
คุกกีนาโชค
สวนส้มของโชกุน
ช่วงเวลาแห่งความสุข
ความสุขของจอมขวัญ
ความลับใต้ท้องทะเล
หมู่บ้านป่ารักษ์นา
สีทองแห่งท้องทุ่ง
ตัวฉันเปื้อนหมดแล้ว
สมบัติลาค่า
ผมทิงขยะเป็นที่แล้วครับ
เสือคอกระเช้าของคุณยาย
หมีน้อยแพดดิงตัน

สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2563
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด / 2559
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด /2560
สานักพิมพ์ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น ในเครือ
บริษัทสานักพิมพ์วฒ
ั นาพานิช จากัด / 2562
สานักพิมพ์ อักษรา ฟอร์ คิดส์ บกจ/2563
สานักพิมพ์ อักษรา ฟอร์ คิดส์ บกจ/2563
สานักพิมพ์ อักษรา ฟอร์ คิดส์ บกจ/2562
สานักพิมพ์ อักษรา ฟอร์ คิดส์ บกจ/2562
สานักพิมพ์ อักษรา ฟอร์ คิดส์ บกจ/2562
สานักพิมพ์ อักษรา ฟอร์ คิดส์ บกจ/2555
สานักพิมพ์ อักษรา ฟอร์ คิดส์ บกจ/2563
สานักพิมพ์ อักษรา ฟอร์ คิดส์ บกจ/2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2562
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2562
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2562
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2562
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2562
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2562
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
บริษัท สานักพิมพ์เวิลด์คิดส์ จากัด /2563
สานักพิมพ์ STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์
บุ๊ค)/2561

145
145
145
145
50
65
55
50
50
50
50
50
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
195

297 หมีน้อยแพดดิงตันทาสวน

✓

สานักพิมพ์ STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์
บุ๊ค)/2561

195

298 หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยววัง

✓

สานักพิมพ์ STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์
บุ๊ค)/2561

195

299 หมีน้อยแพดดิงตันกับเขาวงกตแยมส้ม

✓

สานักพิมพ์ STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์
บุ๊ค)/2561

195
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ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

300 หมีน้อยแพดดิงตันกับการท่
สาานังปี
กพิกมพ์ารศึ
STRANGER’S
BOOK (สเตรนเจอส์
องเทีา่ยงรายชื
ว
✓
ตัวอย่
่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
กษา 2564
บุ๊ค)/2561

ราคา
ต่อหน่วย

195

301 หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยวสวนสัตว์

✓

สานักพิมพ์ STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์
บุ๊ค)/2561

195

302 หมีน้อยแพดดิงตันจิตรกร

✓

สานักพิมพ์ STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์
บุ๊ค)/2561

195

303 หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยวหอคอย

✓

195

304 หนูน้อยฟินน์กับเจ้าหมานักฟัง

✓

สานักพิมพ์ STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์
บุ๊ค)/2561
สานักพิมพ์ STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์
บุ๊ค)/2561

305
306
307
308
309
310

✓
✓
✓
✓
✓
✓

สานักพิมพ์อมรินทร์คิดส์/2562
สานักพิมพ์อมรินทร์คิดส์/2562
สานักพิมพ์อมรินทร์คิดส์/2563
สานักพิมพ์อมรินทร์คิดส์/2562
สานักพิมพ์อมรินทร์คิดส์/2563
สานักพิมพ์อมรินทร์คิดส์/2562

95
95
95
95
220
245

ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องทาดี
ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องไอเดียดี
พ่อมดน้อยกับปีศาจไร้ระเบียบ
พ่อมดน้อยกับปีศาจเดี๋ยวก่อน
เพื่อนรักในป่าใหญ่ ตอนไปงานวันเกิดให้ตรงเวลากันเถอะ
รออีกหน่อยนะ

195

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่างปีการศึกษา 2563
1 เที่ยวบ้านเพื่อนสนุกจัง
2 ครอบครัวของฮามี่

✓
✓

สานอักษร / 2562
เอ็ดเทค ครีเอชั่น / 2562

3 งานฉลองของไส้เดือน

✓

มูลนิธเิ อสซีจี / 2562

4 ประภาคารกับหิ่งห้อยตัวน้อย
5 เป็ด ชุด ครอบครัวแสนสุข

✓

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ไก่ ชุด ครอบครัวแสนสุข
กระต่าย ชุด ครอบครัวแสนสุข
ก๊วนเพื่อนตัวป่วน ตอนหมีน้อยขอโทษนะ
ต้นกล้าช่วยงานบ้าน
ต้นกล้าเล่นซ่อนหา
ต้นกล้าพาเที่ยว
ปั้นเอ๋ย.. ปั้นดิน
ครอบครัวแพนด้า มาออกกาลังกายกัน
กุ๋งกิ๋ง สนุกกับ นาแข็ง
กุ๋งกิ๋ง สนุกกับ แสงและเงา
กุ๋งกิ๋ง สนุกกับ แม่เหล็ก
ลูกลิง ข้ามถนน
ลูกลิง ตกบันได
ลูกลิง ตกนา
ลูกลิง ร้อน ร้อน
ลูกลิง ไม่ยอมนอน
ลูกลิง อึไม่ออก
ลูกลิง ฉี่ตรงไหนดีนะ
ลูกลิง ไม่แปรงฟัน
ตุ๋ม ต๋า
ตุ๊บปองไปดูลิเก
ตุ๊บปองไปดูเพลงเตาะแตะ
ตุ๊บปองไปดู เพลงพวงมาลัย
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125
90
75

ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น / 2562

145

✓

แฮปปี้คิดส์ / 2562

250

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

แฮปปี้คิดส์ / 2562
แฮปปี้คิดส์ / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2561
แฮปปี้คิดส์ / 2562
แฮปปี้คิดส์ / 2562
แฮปปี้คิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แฮปปี้คิดส์ / 2562
แฮปปี้คิดส์ / 2562
แฮปปี้คิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562

250
250
85
95
95
95
115
225
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
95
125
125
125

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ตุ๊บปองไปดูเพลงเกี่ยวข้ตัาววอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ฝายคือชีวติ
น้าตาทะเล
ของขวัญจากทะเล
อัศวิน ชั่ง ตวง วัด
โมโหแล้วนะ(ปกอ่อน)
ใครเขมือบก๊อบแก๊บ (ปกอ่อน)
ปาร์ตี้ของหมีน้อย (ปกอ่อน)
อ้อมกอดแห่งรัก (ปกอ่อน)
เมื่อหมาป่าหลุดมาจากหนังสือ (ปกอ่อน)
ราตรีสวัสดิ์นะ กระต่ายน้อย (ปกอ่อน)
เมฆเพื่อนรัก (ปกอ่อน)
ฉันชอบกินขนม (ปกอ่อน)
ยีราฟจ๋าขอจุ๊บหน่อย (ปกอ่อน)
แม็กซ์ผู้กล้าหาญ (ปกอ่อน)
บ้านใหม่ของคุณหมี
แก้มใครหอมจัง
อาบนากับป๋องแป๋ง
เพื่อนใหม่ของลูกหนู
ลูกหนูแบ่งให้นะ
วันซักผ้าของลูกหนู
สวัสดีจ้ะ ลาก่อนนะ
ขอบคุณนะ
รู้ไหม รู้ไหม ใครหายไปนะ
มองใกล้ มองไกล นี่ใครกันนะ
หนังสือเล่มนีเพิ่งกินหมาของฉันไป!
พวกเราอยูใ่ น หนังสือผิดเล่ม!
คุณช้างจอมกลันตด
ฉันพร้อมฟังเธอเสมอจ้ะคนดี
หมวกของมาสุเกะ
กระโถนของฉัน
รออีกหน่อยนะ
รถติดอะไรกันนะ
ชิโรสะ กระต่ายน้อยขีอาย
มาต่อบล็อกไม้กันเถอะ
ไมโลกับฉัน
วันทัศนศึกษาของหนูกับตุ่น
ขบวนของคุณช้าง
สี่สหายกับต้นไม้ 100 ต้น
เพื่อนๆจ๋า มาออกกาลังกายกัน
แพนด้าน้อย ออกกาลังกาย

1
2
3
4
5
6

ขอบคุณ
แก้มใครหอมจัง
ความรักของแม่ค้างคาว
พรวิเศษของแจ๋วแหวว
เห็นอะไรนะ
เสียงอะไรนะ

สานักพิมพ์

เฮลโลคิ
/ 2562
✓
รวบรวมระหว่
างปีกดส์ารศึ
กษา 2564
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
เฮลโลคิดส์ / 2562
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์ / 2562
แฮปปี้คิดส์/ 2562
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
สานักพิมพ์โลกหนังสือ / 2562
โลกหนังสือ / 2561
พาส เอ็ดดูเคชั่น / 2562
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2561
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2561
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2561
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562
นานมีบุ๊คส์คิดดี / 2561
นานมีบุ๊คส์คิดดี / 2561
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562
นานมีบุ๊คส์คิดดี /2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2561
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2561
แพรวเพื่อนเด็ก / 2561
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562
แพรวเพื่อนเด็ก / 2562

ราคา
ต่อหน่วย

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
95
95
115
125
75
165
85
115
115
115
98
98
225
295
115
115
115
115
135
135
245
250
225
245
245
245
255
245
225
225

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่างปีการศึกษา 2562
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
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เฮลโลคิดส์ บริษัท แปลนฟอร์คิดส์ จากัด
โลกหนังสือ
มูลนิธเิ ด็ก
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561

125
115
115
95
95
95

ภาคผนวก ก

ที่

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ปั้นเอ๋ย..ปั้นเมฆ
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
กลิ่นอะไรนะ
รสอะไรนะ
รู้สึกอย่างไรนะ
ลูกลิงสวัสดี
ลูกลิงขอโทษ
ลูกลิงขอบคุณ
ลูกลิงไม่เป็นไร
จ๊ะเอ๋...จ๊ะเอ๋
Baby Dino
กุ๋งกิ๋งมีน้อง
กุ๋งกิ๋งรักน้อง
กุ๋งกิ๋งเล่นกับน้อง
กุ๋งกิ๋งสนุกกับการทาคุกกี
กุ๋งกิ๋งสนุกกับการปลูกผักบุ้ง
กุ๋งกิ๋งสนุกกับอัญชัน
พิน็อคคิโอ
ลูกหมูสามตัว
คริสต์มาสอันแสนสุข
เจ้าจุดกับเจ้าลาย
กบซ่าหน้าบูด
พระราชาเบิมจอมเกเร
กางเกงหมึกยักษ์
ฉันรักพระจันทร์
ลูกกบจาศีล
ฉันรักแม่
ป๊อกแป๊กรักดนตรี
อ่านนิทานให้ฉันฟังหน่อย!
หมีน้อยอยากโต
เพลงวิเศษของหนุงหนิง
ฉันรักพ่อ
ส่งต่อความสุข
ว้าว! ยายเช้าสวยจัง

สานักพิมพ์

เฮลโลคิ
/2561กษา 2564
✓
รวบรวมระหว่
างปีกดส์ารศึ

ราคา
ต่อหน่วย

115
95
95
95
115
115
115
115
185
185
115/225
115/225
115/225
115/225
115/225
115/225
350
350
125/245
125/245
125/245
135/275
125/245
95/195
95/195
95/195
95/195
125/245
125/245
95/195
95/195
95/195
125

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
เฮลโลคิดส์/2561
เฮลโลคิดส์/2561
เฮลโลคิดส์/2561
เฮลโลคิดส์/2561
เฮลโลคิดส์/2561
ห้องเรียน/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แฮปปี้คิดส์/2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2560
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แฮปปี้คิดส์,แปลนฟอร์คิดส์/2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แฮปปี้คิดส์,แปลนฟอร์คิดส์/2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
แปลนฟอร์คิดส์ /2561
เฮลโลคิดส์/2561

40 อู๊ด อู๊ด เที่ยวถา
41 ไปเล่นกันเถอะ

✓

สสร./2561

✓

มูลนิธเิ ด็ก/2561

90

42 ปูปีก้ากับผลไม้สีรุ้ง
43 ดูหนูนะ

✓

มูลนิธเิ ด็ก/2561

115

✓

มูลนิธเิ ด็ก/2561

115

44 ใบเตยอยากเลียงหมา
45 น้องรักไม่อิจฉาแล้วนะ

✓

โลกหนังสือ/2561

60

✓

โลกหนังสือ/2561

75

46 น้องรักไม่อยากเป็นยักษ์
47 น้องรักไม่กลัวความมืด

✓

โลกหนังสือ/2561

75

✓

โลกหนังสือ/2561

75

48 จุ๊กจิ๊กจอมเกเร
49 ลูกหมีมีเพื่อนใหม่

✓

โลกหนังสือ/2560

75

✓

คิดบวก/2561

89

50 ต้นผลไม้ของสามสหาย
51 บ๊ายบาย ฝันร้าย

✓

คิดบวก/2561

89

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2561

115

52 จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว
53 สิงโตอุ้ยอ้าย

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2561

125

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2561

135

54 กระต่ายไม่กินผัก

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2561

135
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275

ภาคผนวก ก

ที่

55 ช้างน้อยอันฉี่
56 ลูกหมีคันคะเยอ

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

นานมี
ส์คิดดี/2561
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปีบกุ๊คารศึ
กษา 2564

57 ป๋องแป๋งฟันผุ
58 ป๋องแป๋งเข้าครัว
59 ป๋องแป๋งทางานบ้าน

ราคา
ต่อหน่วย

115

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2561

135

✓
✓
✓

พาสเอ็ดดูเคชั่น/2561
พาสเอ็ดดูเคชั่น/2561
พาสเอ็ดดูเคชั่น/2561

85
85
95

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่างปีการศึกษา 2561
1 คนนี้คือใคร

✓

✓

นานมีบุ๊คส์คิดตี/ 2560

2 ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง

✓

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

95

3 ป๋องแป๋งรักปู่

✓

บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น /2560

85

4 ป๋องแป๋งรักแม่ครับ

✓

บริษัทพาส เอ็ดดูเคชั่น /2560

5 หาวอย่างนีดูสิจ๊ะ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/ 2559

115

6 นับจานวนง่ายจัง
7 ตังแคมป์แสนสนุก

✓
✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/ 2560
นานมีบุ๊คส์คิดดี/ 2560

115
115

8 ตามหาสี สนุกจัง
9 กอด

✓
✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/ 2560
ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น /2560

115
145

10 ผืนโตเพื่อนรัก
11 ช้อนน้อย

✓
✓

ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น /2560
บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2559

170
105

12 ฉันชอบรถไฟ
13 ฉันชอบออกกาลังกาย

✓
✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2559
บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

105
95

14 หมีน้อยไปไหน

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

95

15 ไม่เห็นจะตลกเลยนะ

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

125

16 กระต่ายน้อย

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

125

17 แม่ไก่แฮตตี
18 พาลูกรักคืนรัง

✓
✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560
บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

125
125

19 แตะดวงดาวพราวฟ้า

✓

125

20 แตะต้นไม้วเิ ศษ

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560
บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

21 ฉันหิวจัง

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

125

22 เดี๋ยวนี

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

115

23 เด็ก + หุ่นยนต์

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

105

24 ช้างจ้อย

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

125

25 โรงแรมจาศีล

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

125

26 หมวกของใครนะ

✓

บ.แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด / 2560

125

27 ดินสอวิเศษของจี๊ดจ๊าด

✓

Happy Kids / 2560

95

28 ของเล่นเพื่อนรัก

✓

Hello Kids / 2560

95

29 ของเล่นในสวน

✓

Hello Kids / 2560

95

30 ของเล่นในบ้าน

✓

Hello Kids / 2560

95

31 เป่ายิงฉุบ

✓

Hello Kids / 2560

90

32 ฝ้ายเก็บออม

✓

สานักพิมพ์โลกหนังสือ / 2560

60

✓

แพรวเพื่อนเด็ก / 2560

199

เฮลโลคิดส์/2560
พาส แอท คิดส์

115
250

สกายบุ๊กส์ บจก. /2560

499

33 เรารักในหลวง
34 นกป่ากับปู่ต้นไม้

✓

35 ลูกฉันหายไปไหน

✓

36 ในดวงใจนิรันดร์ (STILL ON MY MIND)
37 ครอบครัวสุขสันต์ สงกรานต์สุขใจ

✓
✓

✓
Page 13

สานักพิมพ์โลกหนังสือ จากัด/2560

185

85

125

75

ที่

39 พระมหาชนก วิริยะบารมี
รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ภาคผนวก ก

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

38 จุ๊ จุ๊... เงียบหน่อยนะจ๊ะตัวอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์
✓ สาหรับเด็กปฐมวัย
✓

Page 14

สานักพิมพ์

HELLO
รวบรวมระหว่สาานังปีกพิกมพ์ารศึ
กษาKIDS/2561
2564
สานักพิมพ์ทองเกษม/2560

ราคา
ต่อหน่วย

265

299

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

ราคา
ต่อหน่วย

ตัตัววอย่
อย่าางรายชื
งรายชื่อ่อหนั
หนังงสืสืออเสริ
เสริมมประสบการณ์
ประสบการณ์สสาหรั
าหรับบเด็
เด็กกปฐมวั
ปฐมวัยย รวบรวมระหว่
รวบรวมระหว่าางปี
งปีกการศึ
ารศึกกษา
ษา 2564
2560
1 ขนฟูรักเพื่อนทุกคน

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี / 2559

98

2 คุณปู่สอนขนฟูปลูกผัก

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี / 2559

98

3 ฉันไม่กลัวกระต่ายยักษ์เกเร

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี / 2559

4 พี่จ๋า พี่กินอะไร

✓

ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น / 2559

145

5 พี่เสือกับไข่ 10 ฟอง

✓

ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น / 2559

145

6 ของอร่อยของปินปิน

✓

ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น / 2559

145

7 เมนูอร่อยของพ่อครัวใหญ่

✓

ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น / 2559

145

8 ถั่วหลายสีของน้องหมี

✓

ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น / 2559

145

9 จิงจกหางด้วน

✓

สวทช. / 2558

10 ง่ายนิดเดียว หนูทาได้

✓

โลกหนังสือ / 2559

11 แม่มดฟันหลอ

✓

มูลนิธเิ ด็ก / 2558

12 สิงโตมาแล้ว

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

235

13 มาร์สแมน กับ ยายเช้าตอน ปีศาจขยะ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

14 เหมี่ยวเมียว ไม่อยากเป็นแมว

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

15 มาเล่นกันเถอะ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

16 หนอนแก้วกับสายรุ้ง

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

17 หมึกน้อยจอมป่วน

✓

แฮปปี้คิดส์,แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

18 แปลงร่าง

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

85

19 อีลุ่ม ตุ้มโพละ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

85

20 ตบแผละ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

85

21 ไฮดี อยูไ่ หนเอ่ย

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

22 เป็ด! กระต่าย

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

23 กล่องวิเศษของพระราชา

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

24 เสียงร้องของใครนะ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

25 หมาป่าโซเซกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

26 ของขวัญวิเศษของโป๊งเหน่ง

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

27 ว้าว ว้าว ว่าวลอยลม

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

28 ตาอินกะตานา

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

115

29 กราบพระบาท

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2558

95

30 ช่วยกัน..นั่นแหละดี

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2558

95

31 มือน้อยน้อยปลูก

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2558

95

32 ร้อยมาลัยไปวันสงกรานต์

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2558

95

33 เล่มนี..ซิดี

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

34 เก็บได้ให้คืน

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2558

95

35 ไม่ ไป บอก

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2558

95

36 พอดี พอดี

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

37 อยูไ่ หนหาไม่เจอ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

38 บ้านต้นไม้

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

39 ทาได้..อยูด่ ี

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

40 เข้าใจ..เข้าใจ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95
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98

65
165
75

ภาคผนวก ก

ที่

41 อีล่อยปล่อยแอ

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

แปลนฟอร์
คิดส์ ก/ ษา
25592564
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปีการศึ

ราคา
ต่อหน่วย

95

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

43 อีโล้งโช้งเช้ง

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

44 อีหลุกขลุกขลัก

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

45 อีเหละเขละขละ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

46 กุ๊กกิ๊ก กับ ก๊อกแก๊ก

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

47 เสียงแห่งความสุข

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

48 หนูรักแม่มากขึนทุกวัน

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

49 ผีน้อยน่ารัก

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2558

95

50 เครื่องกอดผู้น่ารัก

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

51 คาเตือน! อย่าจับนะ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2559

95

52 โอ๊ะ ขอโทษนะจ๊ะพ่อ

✓

แปลนฟอร์คิดส์ / 2558

95

42 อีหลักอีเหลื่อ

Page 16

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

ราคา
ต่อหน่วย

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่างปีการศึกษา 2564
2559
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

คอนโดของหมวยเล็ก
ขลุ่ยแคนแดนอีสาน
แกละอยูเ่ กาะ
ลูกหมีไม่ชอบกินนาผึง
กระต่ายกับพระจันทร์
การแสดงของคุณแพนกวิน
ก้าบ ก้าบ อารมณ์ดี
คาสัญญาของเพื่อนรัก
งานแรกของนกน้อยกุ๊กกรู
ตะลุกปุ๊กกุกกัก อุ๊ย! นั่นตัวอะไร
ป๋องแป๋งแปรงฟัน
ป๋องแป๋งแต่งตัว
ป๋องแป๋งไม่อยากกิน
ป๋องแป๋งไม่ยอมนอน
ป๋องแป๋งไม่สบาย
ลูกไก่ตัวที่ 5
ฉันชื่อ...เจน
ถู แตะ เป่า เขย่า สนุกจัง!
ต่อแถวอะไรกันนะ
ร้านตัดเสือคุณกระต่าย
ก้าบ ก้าบ ก๊าบ ก๊าบ
หมูหริ่งอารมณ์บูด
ฉันปวดฉี่!
ได้เวลากอดกันแล้วจ้ะ
เอ้า...ฮุย เล ฮุย
หนังสือสนุกของตะนอยน้อย
ยายกะตา
ดาวลูกไก่
กาเนิดพระสังข์
กาเนิดหนุมาน
เป็ดน้อยไปโรงเรียน
หมาน้อยสิบตัว
มาร์สแมนกับยายเช้า ตอน ปราบมังกรไฟ
เอ๊ะ! แอบดูอะไรอยูน่ ะ
ถ้าโลกนีไม่มีผู้ใหญ่
อีกกี่คืนจะถึงวันเกิดของหนู
ขอบคุณนะสายลม
เจ้าหมาน้อย
ลมหายใจ
ฮูกซ่าหน้าบึง
สีจอมซน
อาเล่น...ตลกจัง
แม่ไก่แฮตตี
เจ้าเบิมสีฟ้า
ขอโทษนะนาลึกมากรึเปล่า
ฉันชอบกินข้าว
ป๊อกแป๊กเที่ยวใต้ทะเล
ฉันรักพระราชินี
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เพอลังอิ / 2557
เพอลังอิ / 2557
เพอลังอิ / 2557
เพอลังอิ / 2557
เพอลังอิ / 2558
วัฒนาพานิช จากัด / 2557
วัฒนาพานิช จากัด / 2557
โลกหนังสือ / 2557
บงกช พลับลิชชิ่ง / 2557
เอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี (เอ็ด-เท็ค) จากัด / 2557
พาส เอ็ดดูเคชั่น / 2558
พาส เอ็ดดูเคชั่น / 2558
พาส เอ็ดดูเคชั่น / 2558
พาส เอ็ดดูเคชั่น / 2558
พาส เอ็ดดูเคชั่น / 2558
พาส เอ็ดดูเคชั่น / 2558
นานมีบุ๊คส์คิดดี / 2558
นานมีบุ๊คส์คิดดี / 2558
แพรวเพื่อนเด็ก / 2558
แพรวเพื่อนเด็ก / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แฮปปี้คิดส์ / 2558
แฮปปี้คิดส์ / 2558
Hello Kids / 2558
Hello Kids / 2558
แฮปปี้คิดส์ / 2558
แฮปปี้คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2557
แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2558

89
89
89
89
79
125
125
75
85
90
85
85
85
85
85
130
145
148
250
225
95
95
95
95
95
95
115
115
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

49 ใครๆก็ชอบข้าวเกรียบ ตัวอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์
✓ สาหรับเด็กปฐมวัย
50
51
52
53
54
55
56

ช้างน้อยน่ารัก
อะไรอยูใ่ นอากาศ
คชปักษ์สินธุ์ ไม่ยอมแพ้
บ้านแสนสุข
สนุกนับ ๑ ๒ ๓ ชวนหนูนับพร้อมกันนะ
รามเกียรติ์ สู่มหาสงคราม
สัตว์ป่าเมืองไทย

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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สานักพิมพ์

คิดส์บกวก
รวบรวมระหว่สาานังปีกพิกมพ์ารศึ
ษา 2564

ประภาคารพับลิชชิ่งในเครือวัฒนาพานิช
สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัทแปลนฟอร์คิดส์
สานักพิมพ์เก้าแต้มในเครือบริษัทเคล็ดไทย
บริษัทสานักพิมพ์โลกหนังสือ จากัด
บริษัทสานักพิมพ์โลกหนังสือ จากัด
บริษัท สานักพิมพ์ห้องเรียน จากัด
บริษัท สานักพิมพ์ห้องเรียน จากัด

ราคา
ต่อหน่วย

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

างรายชื
สือมเสริ
มประสบการณ์
เด็กปฐมวั
ย รวบรวมระหว่
ษา 2564
ตัวอย่ตัวาอย่
งรายชื
่อหนั่องหนั
สืองเสริ
ประสบการณ์
สาหรัสาหรั
บเด็กบปฐมวั
ย รวบรวมระหว่
างปีากงปี
ารศึกการศึ
ษาก2550
- 2558
1 ชวนหนูรู้จักอารมณ์

✓

อมรินทร์พรินติง / 2557

2 ชวนหนูรู้จักรูปทรงซ่อนหา

✓

อมรินทร์พรินติง / 2557

3 ชวนหนูรู้จักร่างกายของหนู

✓

อมรินทร์พรินติง / 2557

4 ชวนหนูรู้จักหม่า หม่า อร่อยจัง

✓

อมรินทร์พรินติง / 2557

5 ไม่ใช่ของเราคืนเขาไปนะ

✓

อมรินทร์พรินติง / 2557

6 ต่อทางรถไฟ

✓

อมรินทร์พรินติง / 2557

7 ต่อทางรถไฟยาวไกล

✓

อมรินทร์พรินติง / 2557

8 มิลกีกลัวความมืด

✓

อมรินทร์พรินติง / 2556

9 บูบู้ ยูยู่ หมาหน้าย่นกับแมวหน้าเหี่ยว

✓

เอ็ด - เทค / 2557

10 กรุ๊ง กริ๊ง หนีเร็ว

✓

ห้องเรียน / 2557

11 หมีใหญ่จอมกอด

✓

กรังด์ปรีช์ / 2557

12 แพนเค้กของบุ๋มบิ๋ม

✓

นานมี / 2556

13 ผมอยากเป็นนักบิน

✓

นานมี / 2557

14 ก๊อก ก๊อก เพนกวินหาบ้าน

✓

นานมี / 2557

15 ขยะแปลงร่าง

✓

นานมี / 2557

16 หนูทาได้

✓

นานมี / 2557

17 หมีน้อยจอมพลัง

✓

นานมี / 2557

18 ความดีของพอใจ

✓

นานมี / 2557

19 ถ้วยฟูรักสัตว์เลียง

✓

นานมี / 2556

20 ถ้วยฟูรักครอบครัว

✓

นานมี /2557

21 หนูออมรักแม่

✓

นานมี / 2557

22 ผึงน้อยกับเพื่อนกินแมลง

✓

นานมี /2557

23 หนูไม่อยากมีเหา

✓

นานมี /2557

✓

โลกหนังสือ/ 2557

✓

โลกหนังสือ/ 2557

26 แชมป์ตัวยาว

✓

โลกหนังสือ/ 2556

27 ก็ได้ ก็ได้

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

28 แตะ เตาะ เหาะเหอะ

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

29 ลูกปลาจอมขยัน

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

30 ไปไล้ส้มลิมกันนะ

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

31 ฉันชอบกินผัก

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

32 1-2-3 ถั่วหรรษา

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ /2557

33 วันแสนสุขของกุ๋งกิ๋ง

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

34 ลูกกบไปเที่ยวส่วนนา

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ /2557

35 นกแก้วไปเที่ยวสวนดอกไม้

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ /2557

36 ลูกกวางไปเที่ยวสวนสาธารณะ

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

37 นกกระจิบไปเที่ยวสวนผลไม้

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

38 กุ๊กไก่ไปเที่ยวสวนสนุก

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

39 ตะล็อก ต๊อก แต๊ก

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

40 ปูไต่

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

24 ลูกแมวไม่ดือแล้วนะ
25 บ้านแสนสุข

✓
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ราคา
ต่อหน่วย

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

41 อะไร ในโถ
42 จาจี จาจวด

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

แปลน
คิดส์ก/2557
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปีกฟอร์ารศึ
ษา 2564

43 ยา หย่า ย่า

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

✓

แปลน ฟอร์คิดส์ / 2557

44 ช้าง ช้าง ช้าง

✓

สานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

45 ข้าวเม่าเขาแหลม

✓

สานักพิมพ์ประภาคารพับลิชซิ่ง

46 ไข่ของใคร

✓

บริษัทสุวรี ิยาสาส์น จากัด

47 หัวใจดวงอุ่น

✓

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ลูกกบปวดขา
นกแก้วปวดตา
ลูกกวางปวดฟัน
กุ๊กไก่ปวดหู
กระจิบปวดหัว
ผมเป็นเด็กผู้ชายครับ
หนูเป็นเด็กผู้หญิงค่ะ
น้องซิน
กลิ่นอะไรในป่าใหญ่
กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของฉัน
โรงเรียนของฉัน
ชุมชนของฉัน
ครอบครัวของฉัน
หญ้ามหัศจรรย์กับวันแสนสนุก
ก๊อบแก๊บมอมแมม
แก๊งไดโนป่วน
อะไรอยูใ่ นนา
อะไรอยูใ่ นป่า
โต๋เต๋ขอโทษ
ก็...รักกันได้นะ
ไปอย่างไรดีนะ
ไปลากเส้นเล่นสีกันนะ
ไปชิมไข่ฟองน้อยกันนะ
กระจาบไม่สามัคคี
พญาลิงผู้ยงิ่ ใหญ่
จิงจอกจอมยุ
ไก่โต้งตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่
จิงจอกตาลายกับกระต่ายเจ้าปัญญา
หายไวไวนะ (ดอกไม้ในอาเซียน)
กุ๋งกิ๋งเที่ยวไทย
กุ๋งกิ๋งเที่ยวลาว
นาแข็งไสใส่นาหวาน
มดแดงตุ๊งแฉ่ง
กิน...พอดี
ถั่วลิสงของใครเอ่ย
หนอนแก้วสิบตัว
โถนาผึงของหมีน้อย
ช่วยได้ ให้ได้
เทวดากับชายตัดฟืน
ฉันรักท้องฟ้า
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✓

สานักพิมพ์โลกหนังสือ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hello Kids,2556
Hello Kids,2556
Hello Kids,2556
Hello Kids,2556
Hello Kids,2556
Hello Kids,2555
Hello Kids,2555
Hello Kids,2556
Hello Kids,2556
Hello Kids,2555
Hello Kids,2556
Hello Kids,2556
Hello Kids,2556
Happy Kids,2555
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2555
Happy Kids,2556
Happy Kids,2555
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2555
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
Happy Kids,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
สนพ.สานอักษร,2555
สนพ.สานอักษร,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2555
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2555

ราคา
ต่อหน่วย

ภาคผนวก ก

ที่

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แกงวิเศษของป๊อกแป๊กตัวอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ฉันอยากมีเพื่อนจัง
ว้าว...น่ากินจัง
แม่จ๋าอุ้มหนูหน่อย
คืนสุขสันต์ของฉันกับพ่อ
เขียน...อะไรดีนะ
แมวของมาทิลดา
หนึ่งวันอันแสนสุข
จิงโก้น้อย
เพื่อนรักนักอ่าน
หมีกับนก
ลิลลี่หนูน้อยนักอ่าน
ชุดสวยจากปุยเมฆ
ฤดูฝน ชุ่มฉ่าเบิกบาน
ฤดูร้อน อิ่มเอมสุขลา
ภูเขามหาสนุก
เป็ดน้อยมีนาใจ
รองเท้าของปลาตีน
รักกันนะกอดกันหน่อย
ตุ๊กตาแห่งความทรงจา
ยึกยัก โยกย้าย
หัวใจดวงอุ่น
ยักษ์ใหญ่ผมยาวเฟื้อย
เตียกว่านีจะดีไหมนะ
มาแปรงฟันพร้อมกันนะ
หนูชอบไปโรงเรียน
เล่นด้วยกันสนุกจัง
✓
หางไหนกันนะ
✓
ทัมเบลินา
แชมป์ตัวยาว
เจ้ามังกรหน้าตาเป็นอย่างไรนะ
โอ๊บไม่อยากเป็นลูกโป่ง
ต้องดีขึน(อีกนิดหนึ่ง)
ขอบคุณนะช้างตุ้ย
เสือกับจระเข้
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย ตอน มาเล่นกันเถอะ
ธงสีเดียวกัน
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย ตอน ฮัดเช้ย!
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย ตอน จ๊ะเอ๋
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย ตอน ฉี่ ฉี่ ฉี่
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย ตอน สวัสดีจ้ะ
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย ตอน ขับรถ บึน บึน
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย ตอน ยิมแย้มแจ่มใส
น็อนตัน แมวจอมป่วน ฉบับหนูน้อย ตอน มาแปรงฟันกัน
ห่านน้อยนักวาด
หน้าบ้านห่านน้อย
กาเนิดอีเล้งเค้งโค้ง ห่านน้อยน่ารัก
อยูน่ ิ่งนิ่งนะ
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สานักพิมพ์

แปลนฟอร์
คิดส์ ,ก2555
✓
รวบรวมระหว่
างปีการศึ
ษา 2564
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2555
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2555
แปลนฟอร์คิดส์ ,2555
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
แปลนฟอร์คิดส์ ,2555
แปลนฟอร์คิดส์ ,2555
แปลนฟอร์คิดส์ ,2556
สานอักษร,2556
สานอักษร,2556
อันนาบุ๊ค,2555
อันนาบุ๊ค,2555
อันนาบุ๊ค,2556
ห้องเรียน,2555
ห้องเรียน,2555
โลกหนังสือ,2555
โลกหนังสือ,2556
โลกหนังสือ,2555
โลกหนังสือ,2556
โลกหนังสือ,2556
โลกหนังสือ,2556
โลกหนังสือ,2556
โลกหนังสือ,2555
โลกหนังสือ,2556
โลกหนังสือ,2556
นานมีบุ๊คส์คิดดี,2556
นานมีบุ๊คส์คิดดี,2555
นานมีบุ๊คส์คิดดี,2556
นานมีบุ๊คส์คิดดี,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556
แพรวเพื่อนเด็ก,2556

ราคา
ต่อหน่วย

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

อุแว้
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
คุณพ่อนักประดิษฐ์
ฟูฟ่องเลียงน้อง
หมวกวิเศษของเจ้าจุก
หนูนิดหนึ่งกับแม่ทังห้า
หนูแกะนอนไม่หลับ
วันสุขสันต์ของซันนี่
เพื่อนรักแห่งท้องทะเล
ฉันมีความสุข ,
เอ๊ะ ! นั่นเสียงใคร
จ๊ะเอ๋
ของลูกหมีอันไหนเอ่ย
พ่อม้านานักมายากล
จดหมายถึงยายจ๋า
ลูกสัตว์ไปกับแม่
บ้านหลังน้อยยามค่าคืน
บินข้ามเวลา
มือหนูอยูไ่ หน
50 เท่า
✓

156
157
158
159

กระต่ายขีอาย
เจ้าแมงมุมอ้วน
โต๋เต๋ขอโทษ
ตุ๋ม

สานักพิมพ์

ประภาคาร,2556
✓
รวบรวมระหว่
างปีการศึกษา 2564
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ประภาคาร,2556
ประภาคาร, 2556
ประภาคาร,2556
ประภาคาร,2556
ประภาคาร,2556
ประภาคาร,2556
ประภาคาร,2556
อักษรา ฟอร์คิดส์, 2555
อักษรา ฟอร์คิดส์, 2555
อักษรา ฟอร์คิดส์, 2555
ก้อนเมฆ, 2555
ก้อนเมฆ, 2556
เอสซีจี, 2555
เอสซีจี, 2555
เอสซีจี, 2555
เอสซีจี, 2556

สานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็กในเครือบริษัท
อมรินทร์
พริ
นติบงแอนด์
ชซิก่งพิจากั
นานมี
ุ๊คส์คิดพดีับสลิานั
มพ์ดในเครือนานมีบุ๊คส์

✓
✓
✓

สานักพิมพ์พาส แอท คิดส์ บริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น
จสากั
านัดกพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์คิดส์

✓

ก้อนเมฆ / 2554

160 ยาวิเศษของฤาษี

✓

ก้อนเมฆ / 2554

161 ชุดไปไหน ไปไหน ไปตลาด

✓

ชมรมเด็ก / 2555

162 ชุดไปไหน ไปไหน ไปหาหมอ ฉีดวัคซีน

✓

ชมรมเด็ก / 2554

163 ชุดไปไหน ไปไหน อยูบ่ ้านก็สนุกได้

✓

ชมรมเด็ก / 2555

164 กระต่ายขีอาย

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2555

165 เชอรี่ ลูกแกะแสนสวน

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

166 ถ้วยฟูชอบเข้านอน

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

167 ถ้วยฟูชอบไปโรงเรียน

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

168 ถ้วยฟูชอบเล่นกับเพื่อน

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

169 ถ้วยฟูรักตัวเอง

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

170 เธอก็ทาอย่างอื่นได้!

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

171 เธอให้สัญญากับฉันได้ไหมจ๊ะ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

172 นกเอียงเลียงควาย

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2555

173 ปิ๊งป่อง ผึงน้อยช่างสงสัย

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

174 ผมโตแล้วนะ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2554

175 เมืองแห่งรอยยิม

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2555

176 ยิง่ กว่า ชนะเลิศ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2555

177 หัวกลม หาบ้าน

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2555

178 เหมียวสามขา

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2555

179 เอ๊ะ...ขาดอะไรนะ

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2555

180 โอ๊ย โอย...ช่วยลุงวาฬ ด้วย

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี/2555
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ราคา
ต่อหน่วย

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

181 นิทานเปิด-ปิดแสนสนุกตัพิวพอย่
ิธภัณาฑ์งรายชื
สัตว์นา ่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย

สานักพิมพ์

บงกช
ลิชชิ่งก
/2555
✓
รวบรวมระหว่
างปีพักบารศึ
ษา 2564
✓

ประภาคารพับลิชชิ่ง/2554

183 ดอกไม้ให้ใครเอ่ย

✓

ประภาคารพับลิชชิ่ง/2554

184 เมล็ดพันธุ์

✓

ประภาคารพับลิชชิ่ง/2554

185 กระรอกหน้าบึง กับ ผึงเบิกบาน

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

186 กลัวจัง กลัวจัง

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

187 กุ๋งกิ๋งเป็นไข้เลือดออก

✓

แฮปปี้คิดส์/2553

188 กุ๋งกิ๋งเป็นอีสุกอีใส

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

189 ไข่มีคุณค่า

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

190 ครอบครัวหึ่งหึ่ง

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

191 ความลับ...อร่อยจัง

✓

แฮปปี้คิดส์/2553

192 จิ๊บจอมจ้อ

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

193 จุด

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

194 แจ๋วแหวว อวดเก่ง

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

195 ฉันชอบทางานบ้าน

✓

แฮปปี้คิดส์/2553

196 ฉันรักในหลวง

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

197 ฉันรักประชาธิปไตย

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

198 ฉันรักเมืองไทย

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

199 ชุดธรรมชาติน่าสนุก...ขุมทรัพย์ในดิน

✓

รีดดิง ปาร์ตี/2555

200 ชุดนิทานศีลห้าคากลอน ศีลข้อที่ 1 เอ๊าะอ๋อ...ก็ดี

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

201 ชุดนิทานศีลห้าคากลอน ศีลข้อที่ 2 อิ๊อี๋...ก็เหวอ

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

202 ชุดนิทานศีลห้าคากลอน ศีลข้อที่ 3 เอ๊อะเอ๋อ...ก็รู้

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

203 ชุดนิทานศีลห้าคากลอน ศีลข้อที่ 4 อุ๊อู๋...ก็อาย
204 ชุดนิทานศีลห้าคากลอน ศีลข้อที่ 5 อ๊ะอ๋าย...ก็ชอบ

✓
✓

แฮปปี้คิดส์/2555
แฮปปี้คิดส์/2554

205 ตามหาชุดสุดสบาย!

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

206 บอนไซ ยอดประหยัด

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

207 ใบยอ นักคิดสร้างสรรค์

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

208 ปลอดภัยไว้ก่อน

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

209 ปอแก้ว นักสะสม

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

210 ปู๊น ปู๊น

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

211 เป็นอะไรดีหนอ

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

212 แป้งร่าทาสวน

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

213 ไปอย่างไรดีนะ

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

214 มดมหัศจรรย์

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

215 เม่นน้อย น้อยใจ

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

216 เมื่อไหร่...หนูจะได้กลับบ้าน

✓

แฮปปี้คิดส์/2553

217 แม่ไก่สีแดง

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

218 ยักษ์ใหญ่ ผู้ใจดี

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

219 รักของพ่อนัน...นิรันดร

✓

แฮปปี้คิดส์/2555

220 ร่างกายของฉัน

✓

แฮปปี้คิดส์/2547

221 เราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป…

✓

แฮปปี้คิดส์/2553

222 เราจะอยูด่ ้วยกันตลอดไป…

✓

แฮปปี้คิดส์/2553

182 กลมกลม กลิง กลิง
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ราคา
ต่อหน่วย

ภาคผนวก ก

ที่

223 ลูกหมูสามตัว

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

แฮปปี
ส์/2554กษา 2564
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปี้คกิดารศึ
✓

แฮปปี้คิดส์/2554

225 สโนว์ไวท์

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

226 หนูน้อยหมวกแดง

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

227 หิวจัง หิวจัง

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

228 เอ๊ะ! หายไปไหนนะ

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2554

229 ไออุ่น

✓

แฮปปี้คิดส์/2554

230 ผ้าของพ่อ

✓

พาสเอ็ดดูเคชั่น/2554

231 มองดูรู้ไหม? อะไรเอ่ย

✓

พาสเอ็ดดูเคชั่น/2554

232 แมงมุมชักใย

✓

พาสเอ็ดดูเคชั่น/2554

233 คาถามจากลูกอ๊อด

✓

มูลนิธเิ ด็ก / 2554

234 เด็กน้อย กับ ยักษ์ใหญ่

✓

มูลนิธเิ ด็ก / 2555

235 บ้านน้อยปูเสฉวน

✓

มูลนิธเิ ด็ก / 2554

236 พรจากดวงดาว

✓

มูลนิธเิ ด็ก / 2555

237 รถไฟสีรุ้ง

✓

มูลนิธเิ ด็ก / 2554

238 ลูกโป่งสีฟ้า กับคุณตาหน้าบึง

✓

มูลนิธเิ ด็ก / 2554

239 ขอบคุณจ้ะ ขอบคุณ

✓

โลกหนังสือ/2555

240 ขอบใจมากนะจ๊ะ ปุยน้อย

✓

โลกหนังสือ/2555

241 ช้างน้อยคอยได้

✓

โลกหนังสือ/2555

242 มาซิ มาซะ มาอาบนาด้วยกันนะ

✓

โลกหนังสือ/2554

243 โมโม่ กับ ดีโด้ ผจญภัยในดินแดนแห่งสีสัน

✓

โลกหนังสือ/2554

244 สวัสดีจ้ะ สวัสดี

✓

โลกหนังสือ/2555

245 เสือแสนสวย ของสามสี

✓

โลกหนังสือ/2555

246 กระต่ายน้อยจอมเกี่ยงงาน

✓

ฟรีมายด์ / 2554

247 จิ๋วหลิวนกฮูกหัวโน

✓

อันนาบุ๊ค / 2555

248 ภาพวาดของแก้ว

✓

อันนาบุ๊ค / 2555

249 มะ มา สนุกกัน

✓

อันนาบุ๊ค / 2555

250 ลูกแมวขอโทษ

✓

อันนาบุ๊ค / 2555

251 เจ้าชายกระจิ๋วหลิว กับเจ้าหญิงกระจิริด

✓

สถาพรบุ๊คส์/2555

252 เจ้าชายสายลม

✓

สถาพรบุ๊คส์/2555

253 ปูจอมหนีบ

✓

สถาพรบุ๊คส์/2555

254 เข้ให้เข้หวง

✓

ห้องเรียน/2555

255 เจี๊ยบกลมกลมแปลงกาย

✓

ห้องเรียน/2555

256 นอนแล้วนะพระจันทร์

✓

ห้องเรียน/2555

257 วัวสมบัติหรรษาของสี่เหลี่ยม

✓

ห้องเรียน/2555

258 หนูสามเหลี่ยมหาของขวัญให้แม่

✓

ห้องเรียน/2555

259 ระเกะระกะ

✓

ห้องเรียน/2555

260 กระต่ายน้อยแสนซน

✓

อักษรา ฟอร์ คิดส์ บจก./2555

261 ปู๊น ปู๊น กับรถคันใหม่

✓

ผักแว่น/2554

262 นกกาและตุ่นน้อย บนดอยหัวแหน่ง

✓

บ้านแปลน/2554

263 กระเป๋าของแม่

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก/2554

264 ของเล่นจากไม้

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก/ 2555

224 โลกนีมีไว้แบ่งปัน
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ราคา
ต่อหน่วย

ภาคผนวก ก

ที่

265 ของใช้จากต้น

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

สนพ.แพรวเพื
ก/ 2555
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปีการศึ่อนเด็
กษา
2564
✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก/2554

267 คุณช้างโตช่วยหน่อยได้ไหม

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก/2554

268 จุ๊ จุ๊ ล้างมือก่อนนะ

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็กปีที่พิมพ์ 2555

269 เจ้าสิงโต...ไปอาบนาได้แล้ว

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก/2554

270 นักดนตรีสี่สหาย

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก/ 2554

271 นิทานอีสป

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก/ 2554

272 ปีกของหนู

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

273 ไปขุดหัวมันกันลูกหนู อู้ฮู...โอ้โฮ...

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

274 พ่อหาย

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

275 โมโมทาโร่

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

276 รถไฟสายลูกหนู ปู๊น...ปู๊น...ฉึกฉัก...ฉึกฉัก...

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

277 ลูกหมูสามตัว

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

278 ลูกหนูไปทะเล เย้!...สนุกจัง

✓

สนพ.แพรวเพื่อน / 2554

279 สุขสันต์วนั เกิด

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

280 สีเหลืองๆ นั่น...ใช่ผีเสือหรือเปล่านะ

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

281 หนูน้อยหมวกแดง

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

282 50 เท่า

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

283 หนูเก็บของเล่นเองได้นะ

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2554

284 อ๊ะ อ๊ะ อย่าตื่นสายนะ

✓

สนพ.แพรวเพื่อนเด็ก / 2555

266 แค่นิดหน่อยเอง

ราคา
ต่อหน่วย

285 50 เท่า

✓

สานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

286 กระต่ายขีอาย

✓

สานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์คิดดี

287 เจ้าแมงมุมอ้วน

✓

สานักพิมพ์พาส แอท คิดส์

288 โต๋เต๋ขอโทษ

✓

สานักพิมพ์แฮปปี้คิดส์

289 12 เดือนของไทย
290 30 การทดลองวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กอนุบาล

✓
✓
✓

291 7 วัน มหัศจรรย์
292 ก กบ ทาไมกระโดด

✓
✓

293 ก ไก่ ไดโนเสาร์.
294 ก็แค่หมวกใบกระจิริด !
295 กบ
296 กบยูอ่ วดดี / กบมี่ถ่อมตัว (นิทานกลับหัว)
297 กระดองลายกับเจ้าหูเรียว
298 กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก
299 กระต๊ากกระต๊าก
300 กระต่ายกับเต่า

✓
✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓

62

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น

75

แฮปปี้ คิดส์

290

บ้านแปลน

175

ครูชีวนั .

250

✓ นานมีบุ๊คส์

55

แฮปปี้คิดส์

250

✓ บ้านแปลน (แปลนสารา)
แฮปปี้คิดส์

✓
✓

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

✓

แพรวเพื่อนเด็ก
✓

301 กระต่ายกับเต่า
302 กระต่ายตื่นตูม
303 กระต่ายน้อยเบนจามิน บันนี่
304 กระต่ายน้อยปีเตอร์

✓

ไทยวัฒนาพานิช

75
85
220
85
200

แฮปปี้ คิดส์

85
160

✓

✓ แฮปปี้คิดส์
แพรวเพื่อนเด็ก

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

120

✓

305 กระต่ายน้อยแสนซนบนดวงจันทร์
306 กระรอกซุ่มซ่าม
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✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

130
85
140

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

ราคา
ต่อหน่วย

307 กระรอกหน้าบึงกับผึงเบิตักวบาน
อย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
308 กระหังน้อยไปโรงเรียน
✓

แฮปปี
ส์ กษา 2564
✓
รวบรวมระหว่
างปี้ กคิดารศึ

85

สานักพิมพ์ข้าวฟ่าง

80

309 กรุ๊งกริ๊ง
310 กลอนสาหรับเด็ก

✓

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

45

✓

311 กลิ่นหอมรอบตัวหนู
312 ก๊อก ก๊อก ขอค้างคืนหนึ่งนะ

✓

สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

✓

«

✓

แฮปปี้ คิดส์

185

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

195

313 ก-ฮ เที่ยวงานวัด
314 กากระหายกับเหยือกนาใสใบโต

✓

ประภาคาร พับลิชชิ่ง

95

✓

แฮปปี้คิดส์

85

315 กาดากับหงส์ขาว
316 ก้ามแก้ว

✓ ✓

แฮปปี้คิดส์

85

สุวรี ิยาสาส์น

50

✓

✓
✓

317 การเดินทางของลูกยาง
318 การเดินทางแสนสนุก

✓

319 การผจญภัยของบิลลี่
320 การผจญภัยของลูกบอลสีแดง

แฮปปี้ คิดส์
✓ ดรีม พับลิชชิ่ง (บุ๊คพอยท์)
แฮปปี้คิดส์

✓
✓

321 การผจญภัยของหมวก
322 การละเล่น

บรรณกิจ1991 จากัด

✓

280
85
95
85

สุวรี ิยาสาส์น

15

แฮปปี้คิดส์

85

323 กุ๊กกะฮูก
324 กุ๊กไก่

✓

ก้อนเมฆ/ 2552

95

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

325 กุ๊กไก่ปวดท้อง
326 กุ๊กไก่ปวดท้อง (big book ปกอ่อน)

✓

แฮปปี้ คิดส์

95

✓ แฮปปี้คิดส์

350

327 กุ้ง
328 กุ๋งกิ๋งตัวมอม

✓
✓

บรรณกิจเทรดดิง
✓

✓ แฮปปี้คิดส์
✓
✓ ✓ แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์
✓ ✓ ✓
แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553
✓

329 กุ๋งกิ๋งท้องผูก
330 กุ๋งกิ๋งปวดฟัน.
331 กุ๋งกิ๋งเป็นตาแดง
332 กุ๋งกิ๋งเป็นหวัด

✓

90
160
160
85
85

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

85

333 กุ๋งกิ๋งไปตลาด.
334 กุ๋งกิ๋งไปทะเล

✓

แฮปปี้คิดส์

85

✓

แฮปปี้คิดส์

85

335 กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน.
336 กุ๋งกิ๋งรักญาติ

✓

แฮปปี้คิดส์

85

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

85

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

85

✓ แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552
แฮปปี้คิดส์
✓ ✓ ✓
นานมีบุ๊คส์/2552
✓
✓ แพรวเพื่อนเด็ก

85

337 กุ๋งกิ๋งรักพ่อแม่
338 กุ๋งกิ๋งรักเพื่อนบ้าน

✓

339 กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น
340 กุดจี่อยากมีเพื่อน
341 กุริกับกุระ
342 กุริกับกุระเดินทางไกล
343 กูจีกูจี
344 แกะเกเร

✓ ✓

✓
✓
✓

345 โก๊ะเลียงแกะ
346 ไก่น้อยกับพลอยสีแดง.
347 ขนเทากับเงาในนา.
348 ขนมกล้วยกระทงน้อย
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85
95
175

แพรวเพื่อนเด็ก

175

แพรวเพื่อนเด็ก

215

สุวรี ิยาสาส์น

35

✓

แฮปปี้คิดส์

85

✓ ✓

แฮปปี้คิดส์

85

✓ ✓

แฮปปี้คิดส์

85

✓

แฮปปี้คิดส์

85

ภาคผนวก ก

ที่

349 ขนมของแม่
350 ขนมครกน่าแคะ

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

นเด็ก กษา 2564
✓
✓ แพรวเพื
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปีก่อารศึ

351 ขนมปัน
352 ขนมแป้งจี่

✓ ✓

353 ขมินมั่น ขยันยิง่
354 ของขวัญของหอยทาก

70

ชมรมเด็ก
✓ พาส แอท คิดส์
แปลน ฟอร์ คิดส์
มูลนิธเิ ด็ก
ชมรมเด็ก/2552

55
50

✓

✓ มูลนิธเิ ด็ก
พาส พับลิชชิ่ง

115

✓
✓

นานมีบุ๊คส์

85

บุญสม เอรวารพ
✓
✓

195

250

✓
✓ ✓

35
165

✓ พาส พับลิชชิ่ง
ผักแว่น

✓

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

✓

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
แพรวเพื่อนเด็ก

✓

365 ขออีกเรื่องเดียวนะจ๊ะ
366 ขับขานบทเพลง บรรเลงบทกลอน
367 ข้าว (มัลติมีเดีย)
368 ข้าวเขียวผู้เสียสละ

มูลนิธเิ ด็ก/2553

✓

361 ขอบคุณครับจากหมีน้อย
362 ขอแม่ให้ลูกนก
363 ขอหนูทาด้วยนะ
364 ขอหนูหลับหน่อย

85

✓

✓

357 ของขวัญแสนวิเศษ
358 ของลูกหมีอันไหนเอ่ย
359 ของเล่นเดินทาง
360 ขอบคุณ ขอบคุณ

แฮปปี้คิดส์

✓

355 ของขวัญมหัศจรรย์จากภูต
356 ของขวัญวันพ่อ

215

✓
✓

✓

ราคา
ต่อหน่วย

✓

พิมพ์พิชญา
✓ ✓

✓ ✓

85
55
«

145
200
230
75

แปลน ฟอร์ คิดส์

212

ชมรมเด็ก

180

369 ข้าวเปลือกกับคนขีเกียจ
370 ขาวผ่องขีโมโห

✓

สานอักษร/2552

70

✓

88

371 ขาวผ่องจอมตะกละ
372 ข้าวเพียงเมล็ดเดียว

✓

✓ นานมีบุ๊คส์/2552
นานมีบุ๊คส์/2552

✓
✓

373 ข้าวโพดฟันหลอ
374 เขาว่าผมเป็นจอมเฟอะฟะ
375 แข่งกันตด : นิทานภาพพืนบ้านเกาหลี
376 ไข่ไก่กับความฝัน

แฮปปี้คิดส์

85

ไทยวัฒนาพานิช

62

ห้องเรียน

95

ชมรมเด็ก

180

ชมรมเด็ก

35

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

✓

แปลนสารา/ 2553

85

แม็คจากัด

50

✓
✓
✓

✓

✓

377 ไข่มีคุณค่า
378 คนเก่งไม่ร้องไห้
✓

379 ครอบครัวของเงาะ
380 ครอบครัวของหนู

88

✓

ชมรมเด็ก

381 ครอบครัวตัวเลข
382 ครอบครัวมีสุข

✓

วัฒนาพานิช

100

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

383 ความดีสีเหลืองส้ม
384 ความต้องการของหมีน้อย

✓

มูลนิธเิ ด็ก/2552

75

385 ความปลอดภัยในวัยเด็ก ระวังสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
386 ความรักของแม่ไก่

✓

387 ความรักของแม่นก
388 ความรักของโอเวน
389 ความรักอบอุ่น
390 ความรู้สึกของตูบน้อย

✓ อักษรา ฟอร์ คิดส์
บ้านแปลน
✓
บรรณกิจ

✓

✓

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ 2553

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

✓
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50

55
70
80
95
125

เกริกยุน้ พันธ์

75

✓ อักษรา ฟอร์ คิดส์

55

ภาคผนวก ก

ที่

391 ความลับของจมูก
392 ความลับของตัวหนู

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

วาดดาว
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปีการศึกษา 2564
✓

✓

393 ความลับของตัวหนู.
394 ความลับของเต้านม
395 ความลับของสะเก็ดแผล
396 ความลับของสะดือ
397 ความลับในกระสอบ
398 ความลับในตู้เย็น.

✓

399 ค้างคาว ค้างคืน
400 คามิเลี่ยนกิงก่าเปลี่ยนสี

✓
✓

401 คาพูดไม่ได้มีไว้ทาร้ายกัน
402 คุณกลม ๆ เล็ก ๆ

✓

403 คุณช้างโต...ช่วยหน่อยได้ไหม
404 คุณตาหนวดยาว

407 คุณพ่อของฉันเป็นยักษ์ใหญ่
408 คุณฟองนักแปรงฟัน

280

สุวรี ิยาสาส์น

120

วัฒนาพานิช

100

✓
✓
✓
✓

✓

✓

411 คุณแม่พุงโต
412 คุณลุงชอบปลูกต้นไม้

280

75
195

✓ แฮปปี้คิดส์
แพรวเพื่อนเด็ก

185

แพรวเพื่อนเด็ก

239

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
✓ ก้อนเมฆ

150

แฮปปี้คิดส์

550

150

55
75

✓ ✓

แพรวเพื่อนเด็ก (ปกแข็ง)/(ปกอ่อน)

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

170

✓

✓ สานักพิมพ์บ้านแปลน

55

✓

✓ แฮปปี้คิดส์
เกริก ยุน้ พันธ์

✓

413 เค้าโมงหลบมุม
414 แค่คารามนะนี!่

✓ บ้านแปลน บริษัทแปลนสาราจากัด
เกริกยุน้ พันธ์

แปลน ฟอร์ คิดส์
✓

✓

409 คุณฟองฟันหลอ
410 คุณแม่ขาอุ้มหน่อย

415 แครอตยักษ์ของบิลลี่
416 โคลงเคลงค้างคาวน้อย

วาดดาว

✓

✓

85

✓

✓

✓ ✓

85

ห้องเรียน

280

✓

✓ ✓

280

ห้องเรียน

✓ ✓ วาดดาว
✓ ✓ วาดดาว

✓

405 คุณเต่าพูดเพราะ
406 คุณปู่นักร้องเพลงกล่อม

ราคา
ต่อหน่วย

✓
✓

160
150

ไทยวัฒนาพานิช

62

✓ นานมีบุ๊คส์พับลิชชิ่ง
✓ บุ๊คพอยท์ /2552

55

มูลนิธเิ ด็ก

417 ใครนะจะเก็บได้
418 ใครๆ ก็เล่นซ่อนหา

✓

นานมีบุ๊คส์

✓

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

419 งานป่า ตาหลุ่ง ตุง ตุ๊ง
420 งานแรกของมีจัง

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2552

✓ ✓

421 งามดอกไม้
422 งามมารยาทไทย

✓

แพรวเพื่อนเด็ก
✓

170/89

95
55
85
195
85
190

องค์การค้าของคุรุสภา

18

องค์การค้าของคุรุสภา

250

423 จอชน้อยมีน้อง
424 จอชน้อยไม่อยากโต

✓ ✓

แฮปปี้คิดส์

85

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

425 จอมขอ จ๋อ จ๋อ เจี๊ยก เจี๊ยก.
426 จ้อยตามหาพระจันทร์

✓ ✓

แฮปปี้คิดส์

85

มูลนิธเิ ด็ก

55
70

✓ ✓

427 จะกินหมดไหมนะ
428 จะไปไหนจ๊ะ

✓

สานอักษร/2552

✓

อันนา บุ๊ค

85

429 จะไปไหนหนูไปด้วย
430 จ๊ะเอ๋! สีเหลี่ยม

✓

แฮปปี้ คิดส์

165

✓

ห้องเรียน

65

✓

✓ ชมรมเด็ก
นานมีบุ๊คส์คิดดี

50

431 จ๊ะเอ๋...ฟู่ฟ่า
432 จักรยานคันเก่งของฉัน.

✓
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98

ภาคผนวก ก

ที่

433 จันทร์เจ้าขา
434 จับกินให้หมดเลย

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

แฮปปี
ส์ กษา 2564
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปี้ กคิดารศึ

435 จัมโบ้จอมเขมือบหนังสือ
436 จิ๋ว

439 จุ๊...จุ๊...ฉันมีความลับจะบอก
440 จุดด่างช่างสงสัย

443 เจ้าตัวเล็ก
444 เจ้าตัวเล็กที่รัก

✓ ✓

✓

95

✓

นานมีบุ๊คส์ / 2552

95

บรรณกิจเทรดดิง

110

✓

อักษรา ฟอร์ คิดส์ /2552

60

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

✓ ดรีม พับลิชชิ่ง (บุ๊คพอยท์)
ชมรมเด็ก

120

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

185

✓

ห้องเรียน

✓

แพรวเพื่อนเด็ก
✓

445 เจ้าป่าตัวน้อย
446 เจ้าป่าปวดหัว

✓

447 เจ้าโย่งย้อนแผน
448 เจ้าหนูเมืองพิสดาร

✓

✓
✓

✓

75

สุวรี ิยาสาส์น

50

แฮปปี้คิดส์

85

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

85

✓

แฮปปี้คิดส์

85

แฮปปี้คิดส์

85

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

95

ธีรสาสน์

115

«

✓

ก้อนเมฆ / 2553

✓

พาส พับลิชชิ่ง

160

✓ ✓

พาส พับลิชชิ่ง

160

✓

พาส พับลิชชิ่ง

160

✓

พาส พับลิชชิ่ง

160

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2553

95

มูลนิธเิ ด็ก

70

457 ฉันก็มีนะ
458 ฉันก็เหมือนกัน
✓
✓

461 ฉันจะเก็บบ้างนะ
462 ฉันจะทาอย่างไร ถ้าไม่มีเธอ

«

✓

✓

455 ฉันก็ชอบนะ
456 ฉันก็ทาได้

180

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

453 โจโจ้น้อย
454 ฉลุย

65

✓

✓

451 แจ๋วแหววอวดเก่ง
452 โจโจเจ้าป่ากับมงกุฎรังนก

50

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

ปลาตะเพียน

449 เจ้าหมูปิงปอง
450 เจ้าหมูหูหาย

459 ฉันกับหมาจรจัดแถวบ้าน
460 ฉันคือปูลม

ก้อนเมฆ/2552

✓

441 เจ้าชายกบ
442 เจ้าตัวกลม

85

✓

✓

437 จิ๋วแจ๋วท่องโลกกว้าง
438 จี๊ดจ๊าด ขีอิจฉา

ราคา
ต่อหน่วย

✓ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
✓ นานมีบุ๊คส์พับลิชชิ่ง

55

80
95

463 ฉันชอบกินผลไม้
464 ฉันชอบกินไอศกรีม

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

85

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

465 ฉันชอบปลูกต้นไม้
466 ฉันชอบอ่านหนังสือ

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

85

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

85

467 ฉันมีความสุขจังเลย
468 ฉันรักผลไม้

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2552

85

✓

แฮปปี้ คิดส์

65

469 ชมหนูหน่อยนะ
470 ช่วยกัน ช่วยกัน สร้างรังมดน้อย

✓

พาสเอ็ดดูเคชั่น /2553

✓

นานมีบุ๊คส์/ 2552
✓

471 ช่วยด้วย! ไฟไหม้ ทาไงดี
472 ช่วยด้วยครับ! มีสัตว์ประหลาดในห้องนอนผม!
473 ช่วยด้วยหนูหลงทาง
474 ช้างก้อย

✓

✓

ซีเอ็ดยูเคชั่น

75

✓

อักษรา ฟอร์ คิดส์ /2552

55

✓

บริษัท ซีเอ็คยูเคชั่นจากัด

120

องค์การค้าของคุรุสภา
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75
145

70

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

475 ช้างน้อยแสนซน
✓ สาหรับเด็กปฐมวัย
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์
476 ชายซักผ้ากับช่างปั้นหม้อ
✓

กยุน้ กพัารศึ
นธ์ กษา 2564
รวบรวมระหว่เกริ
างปี
แปลน ฟอร์ คิดส์

477 ชาย-หญิงเท่าเทียม
478 ชาวนา
479 ชาวนาของไทย
480 ชิงช้านางฟ้า.

✓

✓

ชมรมเด็ก

50

✓

เกริกยุน้ พันธ์

✓

✓

✓
✓

489 ดนตรีไทยใจหรรษา
490 ดมดู...รู้ไหม กลิ่นอะไร

✓

✓
✓

491 ด้วงคีมเขียวงาม
492 ดวงดาวฝันดี
✓

70

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

185

สานักพิมพ์ผักแว่น

159

พาส พับลิชชิ่ง

190
79

แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2552

85

✓

อันนาบุ๊ค
แพรวเพื่อนเด็ก
พิมพ์พิชญา

✓

เสถียรธรรมสถาน
ชมรมเด็ก

501 ดินสอวิเศษ
502 ดุ๊กดิ๊ก

95

แฮปปี้ คิดส์

85

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง / 2553
✓ ดรีม พับลิชชิ่ง (บุ๊คพอยท์)
นีโอ เอ็ดดูเทนเมนท์
กรมวิชาการ องค์การค้า
✓

✓

115

95
210
120
69
«

แปลนสารา /52

85

✓ นานมีบุ๊คส์คิดดี
นานมีบุ๊คส์

85
95

✓ ✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

250

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

280

✓

✓
✓

Page 30

90

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /2553

✓

515 ตด
516 ต้นน้อยอยากเป็น..

250

✓

✓

✓

74

✓

✓

511 ไดโนเสาร์
512 ไดโนเสาร์ก๊วนหรรษา ตอน ตะลุยเกาะมะลึกกึ๊กกึ๋ย

65
180

แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2553

505 เด็กขีอาย
506 เด็กชายนิวโป้ง

509 เดวิด ไปโรงเรียน
510 โดเรมอนขบวนการกู้โลก

70
225

✓

✓

503 ดูฉันโตวันโตคืน: ช้าง
504 ดูซิ ดูซิ ฉันสีอะไร

75

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

✓

✓

513 ไดโนเสาร์ขาโก่ง
514 ตกใจหมดเลย

บรรณกิจ

✓
✓

499 ดาวจอมซน (ทาไมดวงดาวกระพริบแสง)
500 ดาวน้อยของพ่อ

62
185

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

60
7330

✓ แฮปปี้คิดส์
ซีเอ็ดยูเคชั่น

บรรณกิจ

497 ดอกสร้อย ก ไก่
498 ดั่งดอกไม้บาน

507 เด็กน่ารัก
508 เด็ดเดี่ยวในป่าความมืด

190

✓
✓

495 ดอกไม้ของนางฟ้า
496 ดอกไม้จากใครเอ่ย

พาส พับลิชชิ่ง

ไทยวัฒนาพานิช
✓

487 ซ้าย-ขวา
488 ซินเดอเรลล่า

280

แฮปปี้ แฟมิลี่

✓

75

บรรณกิจ
องค์การค้าของคุรุสภา

485 เชือโรคไม่ได้มีไว้แบ่งปัน
486 ใช้ถนนยังไงให้ปลอดภัย

493 ดวงอาทิตย์
494 ดอกไม้ใกล้ตัว

55

✓

483 ชุด หนังสือและสื่อเสริมทักษะและพัฒนาการ
484 ชุดใหม่ของขนฟู

75
160

พาส พับลิชชิ่ง

✓
✓

ราคา
ต่อหน่วย

✓

✓

481 ชิมหน่อย...ชิมหน่อย อร่อยไหม
482 ชีวติ สัตว์ชวนศึกษา

สานักพิมพ์

สุวรี ิยาสาส์น

60

อุ้ยโปรเตอร์

45

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
สานอักษร/ 2553

145
95

ภาคผนวก ก

ที่

517 ต้นไม้ใกล้ตัว
518 ต้นไม้ที่รัก

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

นเด็ก กษา 2564
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริ✓มประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่แพรวเพื
างปีก่อารศึ
✓

✓ ✓

519 ต้นไม้ในสวน ต้นไม้ใกล้ตัว 2
520 ต้นไม้ผู้ใจดี.

✓
✓

521 ต้นไม้ล้ม...ลุก
522 ต้นหอมกับผักชี .

✓
✓

523 ตลาดเช้าว้าวอร่อย
524 ตลาดนา.. อา! อร่อย
525 ตลาดนาอาอร่อย
526 ต้อเลือกตัง

แฮปปี้ คิดส์

✓
✓

155
85

แพรวเพื่อนเด็ก

200

บรรณกิจ

180

สานอักษร/ 2553

95

ชมรมเด็ก

15

แฮปปี้ คิดส์

85

แฮปปี้คิดส์

85

แฮปปี้ คิดส์

✓

ราคา
ต่อหน่วย

บรรณกิจเทรดดิง

85
110

527 ตะลุยลอมฟาง
528 ตั๊กแตนตาข้าว

✓

✓ สานอักษร/2552
อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

70

✓

529 ตั๊กแตนหนวดสัน
530 ตังไข่ล้ม

✓

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

79

✓

มูลนิธหิ นังสือเพื่อเด็ก

75

531 ตัวเล็ก ฉันรักเธอนะ
532 ตัวเลขซ่อนแอบ

✓

✓ แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552
ห้องเรียน

95

533 ตัวเลขทาอะไร
534 ตัวเลขไทยไก่เขี่ย
535 ตานานดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
536 ติ๊กตอกพักผ่อน

✓
✓ ✓

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

✓ มูลนิธเิ ด็ก
สุวรี ิยาสาส์น
✓
มูลนิธเิ ด็ก

✓

537 ติ๊ดตี่ขีแย
538 ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย
539 ตุ๊กแกเบิม
540 ตุ๊กแกผู้อาภัพ

✓

✓

547 โตมาเจ้าปลายักษ์
548 ถนนสาย ฟ.ฟัน

551 ทานข้าวกับหมีน้อยโคอาล่า
552 ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร

55
85
85

มูลนิธเิ ด็ก

55

สุริยบรรณ

«

แม็คจากัด

50

เอเธนส์ พับลิชชิ่ง/ 2552

69

✓
✓

แปลน ฟอร์ คิดส์

510

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /52

79

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์

85

✓

สุวรี ิยาสาส์น

50

✓

มูลนิธเิ ด็ก

✓
✓
✓
✓
✓

180

แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2552

✓

549 ท้องฟ้าและอวกาศ.
550 ทัศนศึกษาในวันฝนตก

140

แปลน ฟอร์ คิดส์ / 2552

✓

545 เต่าเบิม หน้าบึง.
546 เติบโต

170

✓

✓

543 เต่าทองจอมปด
544 เต่าทองลายเจ็ดจุด

65

✓
✓

541 เต่ากตัญญู
542 เต่ากับหอยทาก

79

✓ ✓

55

แพรวเพื่อนเด็ก

150

แฮปปี้คิดส์

350

เครสเทค (ประเทศไทย)

230

อักษรา ฟอร์ คิดส์/2552

55

553 ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน
554 ทาไม ? พวกเราทาอย่างนี

✓

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
แพรวเพื่อนเด็ก

✓

ห้องเรียน

70

555 ทาไม ? พวกเรารูปร่างแปลก
556 ทาไม? ช้างกลัวหนู

✓

ห้องเรียน

70

✓

มูลนิธเิ ด็ก /53

70

557 ทาไมกระต่ายหูยาว ทาไมนกฮูกตาโต
558 ทาไมนะ

✓

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2553

65

✓

นานมีบุ๊คส์ / 2552

95
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149
210

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

559 ทาไมแม่รักผมล่ะครับ ตัวอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
นานมี
ส์คิดดี กษา 2564
✓
างปีบกุ๊คารศึ
560 ทาไมไม่มีปีแมว
สุวรี ิยาสาส์น
✓
561 ทาไมหนอนายตุ๊บป่อง
562 ที่อยูข่ องใคร

✓

สุริยบรรณ

✓ ✓

แพรวเพื่อนเด็ก
✓

563 เท้งเต้ง
564 เทวดากับช่างทารองเท้า

✓

565 เท้าไม่ได้มีไว้เตะ
566 เที่ยวเขาใหญ่ 1-3

✓

✓

✓
✓

569 ธรรมชาติหรรษา ผีเสือ
570 เธอจะยกโทษให้ฉันไหม
✓
✓

573 นก
574 นกกระจอกเทศหาเพื่อน

✓

575 นกเจ้าเล่ห์กับปูเจ้าปัญญา
576 นกน้อยคอยรัก
577 นกมีหู หนูมีปีก
578 นกยูง

✓
✓
✓
✓

581 น้องส้มโอกับพี่หลอดไฟ
582 น้องหนูอยูโ่ รงพยาบาล.

✓

583 น้องหนูอยูไ่ หน
584 น้องหมีขี่เป็นนะ

✓

15

✓ ✓

✓

185
55

ผักแว่น

350

เฮลโลคิดส์

195

แฮปปี้ คิดส์

250
95
75

เกริกยุน้ พันธ์

150

แฮปปี้คิดส์

250

✓ แฮปปี้คิดส์
แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552
แฮปปี้ คิดส์

75
85
160
15

บรรณกิจเทรดดิง

120

แฮปปี้คิดส์

165

แม็คจากัด
✓

110
85

ชมรมเด็ก

✓

579 นกฮูกน้อยเรียนรู้ศัพท์ตอนสนุกในบ้าน
580 น้องของหนูนา

«

ชมรมเด็ก

✓ นานมีบุ๊คส์คิดดี
✓ บ้านแปลน (แปลนสารา)

571 เธอชอบแปรงฟันหรือเปล่าจ๊ะ
572 เธออยูไ่ หน

85
150

แฮปปี้ คิดส์
✓ แฮปปี้คิดส์
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)
✓

567 เที่ยวฟาร์มแสนสุข
568 เที่ยวสนุกกับรูปทรง

ราคา
ต่อหน่วย

50

แพรวเพื่อนเด็ก

145

แพรวเพื่อนเด็ก

175

แพรวเพื่อนเด็ก

160

แพรวเพื่อนเด็ก

140

585 น้องหมีแต่งตัว
586 น้องหมีมอมแมม

✓ ✓

แพรวเพื่อนเด็ก

140

✓ ✓

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

140

587 น้องหมีเล่นกับพ่อ
588 น้องหมีสร้างบ้าน

✓ ✓

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

140

✓ ✓

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

140

589 น้องหมีสวัสดีครับ
590 น้องหมีสู้ สู้

✓ ✓

แพรวเพื่อนเด็ก

140

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

150

591 น้องหมีหม่า หม่า
592 น้องโอกับลูกปัด

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

150

อุ้ยโปรเตอร์

100

นานมีบุ๊คส์/2552

145

✓
✓

593 นอนนะจ๊ะคนดี
594 นอนแล้วนะพระจันทร์

✓

ห้องเรียน

90

595 นะโมเด็กดี
596 นับ 1 ให้ถึง 100

✓

มูลนิธเิ ด็ก/ 2553

70

✓

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

79

597 นับ 1-10 เห็นศูนย์บ้างไหม
598 นับหนึ่งถึงอร่อย

✓

แปลนสารา/2552

99

599 นางฟ้าเจ็ดสี
600 นางฟ้าปีกหาย

✓

บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ

98

✓

อันนา บุ๊ค

85

✓ พาส พับลิชชิ่ง
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75

ภาคผนวก ก

ที่

601 นางฟ้าสีรุ้ง
602 นายขนมต้ม

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

อัานงปี
นา บุก๊คารศึกษา 2564
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
✓

603 นาฬิกาติ๊กต่อก
604 นา

100

✓

เฮลโลคิดส์

250

✓

แฮปปี้ คิดส์ /52

250

ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

120

แพรวเพื่อนเด็ก

175

✓
✓

607 นาแสนสนุก สุขหรรษา
608 นิ่ง

บุ๊คพอยท์ /2552

✓
✓

609 นิทาน Pop-up สัตว์แสนรู้
610 นิทานจากลานไผ่

85

องค์การค้าของคุรุสภา

✓

605 นาแข็งใส่นาหวาน.
606 นาผึง

ราคา
ต่อหน่วย

✓

95

ครูชีวนั .

150

บ้านแปลน

135

องค์การค้าของคุรุสภา

90

611 นิทานชาดก: กรรมของกา
612 นิทานชาดก:ตัดเสบียง

✓

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

60

✓

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

60

613 นิทานชาดก:นกกระจาบ
614 นิทานชาดก:บูกชาไฟ

✓

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

60

✓

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

60

615 นิทานชาดก:ม้าพิการ
616 นิทานชาดก:หอกเล่มที่ห้า

✓

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

60

✓

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

60

✓

617 นิทานญี่ปุ่น
618 นิทานดวงดาว.

เครสเทค (ประเทศไทย)

280

✓

ห้องเรียน

80

619 นิทานตานานสัตว์ นกยางขี่หลังควาย.
620 นิทานตานานสัตว์ มดตะนอยเอวคอด.

✓

ห้องเรียน

70

✓

ห้องเรียน

70

621 นิทานพยัญชนะ
622 นิทานวาดรูป

✓

623 นิทานอมตะ ช่างปั้นหม้อผู้มีความสุข
624 นิทานอีสปสอนใจ เล่ม ๑
625 บทเรียนของลูกไก่
626 บทเรียนของลูกหนูแสนซน
627 บอลลูน
628 บันทึกวันหยุด
629 บ้าน
630 บ้านของจุก

✓

มูลนิธเิ ด็ก

อักษรา ฟอร์คิดส์

✓
✓

✓

✓
✓
✓

633 บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุก
634 บ้านน้อยของหนูปิ๊บป้า

45

เกริกยุน้ พันธ์

150

✓ ไทยวัฒนาพานิช
บรรณกิจเทรดดิง

62

ไทยวัฒนาพานิช

«

80

65

✓

พาสเอ็ดดูเคชั่น /2553

85

✓

ผักแว่น

55

แฮปปี้คิดส์

95

ห้องเรียน /2553

98

✓ บรรณกิจ 1991
แพรวเพื่อนเด็ก

✓
✓ ✓

ศืริวฒ
ั นาอินเตอร์พริน
✓
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65
120

65

✓

✓

50

ห้องเรียน

✓

635 บ้านนีก็มีหัวใจ
636 บ้านนีเด็กขีโมโห

38
195

ห้องเรียน

✓

639 บ้านพ่อ วังสวนจิตรลดา
640 บ้านฟักทอง

✓

องค์การค้าของคุรุสภา
✓

637 บ้านนีเหมือนฝันกลางเมือง
638 บ้านใบไม้

แพรวเพื่อนเด็ก
อักษราพิพัฒน์

✓

631 บ้านฉันสบายดี
632 บ้านฉันสบายดี (คุณหนูเริ่มเรียน)

641 บ้านเรามีเงาประหลาด
642 บ้านใหม่ของสิงโต

องค์การค้าของคุรุสภา
✓

180
160
«

✓ มูลนิธเิ ด็ก

140

ห้องเรียน

65

ซีเอ็คยูเคชั่น

95

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

643 บ้านใหม่ในฝันชุดนิทานนานาชาติ
แฮปปี
ส์ กษา 2564
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปี้คกิดารศึ
644 บึกซ่าขีโมโห
แฮปปี้คิดส์
✓
645 เบอร์ตี อี๊! ตด
บุ๊คพอยท์ /2553
✓
646 เบอร์ตี อี๊! สกปรก
บุ๊คพอยท์/2553
✓
✓

647 เบิมแมวใหญ่กับจ้อยแมวเล็ก
648 แบ่ง “ฉัน” บ้างซิ
649 แบ่งฉันบ้างซิ
650 แบบนีต้องปรบมือให้ / ทาแบบนีไม่ดีแน่ๆ

✓

651 ป ปลาตากลม
652 ประสาทสัมผัสทังห้า

✓

655 ปลาบู่ทอง
656 ปลาวาฬขีโมโห
657 ปลาสายรุ้ง
658 ปลาสีนาเงินกับปลาดาว

แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้ คิดส์
อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

175

บรรณกิจ1991 จากัด

200

เรนโบว์ ฟอร์ คิดส์
แพรวเพื่อนเด็ก

✓
✓
✓

เอเธนส์ พับลิชชิ่ง/2552
แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

85

45
345
69
85

✓ พาส แอท คิดส์
องค์การค้าของคุรุสภา

175

✓ ประภาคาร พับลิชชิ่ง (ว.พ.)

100

เกริกยุน้ พันธ์

✓

สุวรี ิยาสาส์น

665 ป่าเปลี่ยนสี
666 ปุ๊บปั๊บขีงอน

✓

35
150
«

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

85

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

85

✓

บรรณกิจเทรดดิง

90

✓

ชมรมเด็ก

35

Gatshel

95

✓

669 ปู๊น ปู๊น กับรถคันใหม่
670 เป็นเพื่อนกันนะ

✓

671 เป๋อเหลอขีกลัว
672 เป๊าะ แป๊ะ อย่าใช้เยอะแยะ

✓
✓

673 แป้งร่าทานาเกลือ
674 ไปจับปูนากัน

✓ สานอักษร
แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

95

✓ พาส แอท คิดส์

75

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552
✓ บรรณกิจ 1991
✓ บรรณกิจ 1991

675 ไปเดินเล่น
676 ผมเป็นสิงโตหรือเปล่าฮะ

✓

677 ผมเป็นหมาป่าได้ไหมครับ
678 ผมรักแม่ที่สุดเลยครับ

✓
✓
✓
✓

681 ผักเสียนวิเศษ
682 ผักแสนดี
683 ผ้าของหนู.
684 ผ้าห่มของเจน

55
275

✓

✓

679 ผลไม้
680 ผลไม้น่ากิน

75
125

✓

663 ปากของใคร
664 ป่าของไพร

667 ปุ้มเจอขุมทรัพย์
668 ปู เจ้าด่างและปลาโลมา

95
150

✓

661 ปักษาน่าสนใจ
662 ปัญหา มด มด

95

✓ พาส พับลิชชิ่ง
พาส พับลิชชิ่ง
✓ ✓
นานมีบุ๊คส์ 2552
✓
ศึกษาภัณฑ์พานิช

✓

659 ป๊อกแป๊กกับเพื่อนใหม่
660 ป๋อมแป๋ม กลัวนา

85

160

✓

✓ ✓

85

แปลน ฟอร์ คิดส์

✓

653 ปลอดภัยไว้ก่อน
654 ปลาน้อยอยูไ่ หน

ราคา
ต่อหน่วย

✓
✓
✓
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นานมีบุ๊คส์/2552

85
85
190
180
95

✓ นานมีบุ๊คส์คิดดี
นานมีบุ๊คส์คิดดี

135

ชมรมเด็ก

35

แฮปปี้ คิดส์

85

แม็คจากัด

50

แฮปปี้ คิดส์

85

78

แพรวเพื่อนเด็ก

185

ไทยวัฒนาพานิช

62

ภาคผนวก ก

ที่

685 ผีน้อยหายไปไหน
686 ผีเสือ/ปีกขาว

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

นิธเิ ด็กการศึกษา 2564
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริ✓มประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่มูาลงปี
✓

689 ฝนจ๋า
690 พญาแถนขีลืม

79

แฮปปี้คิดส์

85

✓

ชมรมเด็ก

60

✓

แพร่พิทยา

«

มูลนิธเิ ด็ก

70

✓
✓

691 พบกันสวัสดี
692 พรเพียงประการเดียว

✓

เกริกยุน้ พันธ์

✓

ชมรมเด็ก

35

แฮปปี้ คิดส์

160

สุวรี ิยาสาส์น

15

✓

693 พระคุณแม่
694 พระจันทร์เจ้าขา
695 พระจันทร์อยากมีเพื่อน
696 พระจันทร์อร่อยไหม

✓
✓

✓

✓

✓ ✓

แพรวเพื่อนเด็ก

✓ ✓ แพรวเพื่อนเด็ก
มูลนิธเิ ด็ก/2553
✓
พาสเอ็ดดูเคชั่น /2553
✓

697 พระในบ้าน
698 พริกแสนหวาน

✓

699 พรุ่งนีผมจะจัดห้องครับ
700 พลายลาดวน

55

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

✓

687 ผึงจอมขยัน
688 ไผ่น้อย

ราคา
ต่อหน่วย

✓

150

160
150
75
75

นานมีบุ๊คส์คิดดี

88

สุวรี ิยาสาส์น

15
195

701 พ่อของฉันเป็นยักษ์ใหญ่
702 พ่อคนดีที่หนึ่งเลย

✓

แฮปปี้ คิดส์

✓

นานมีบุ๊คส์คิดดี

78

703 พ่อคาร์ฟแม่คาร์พอยูไ่ หนคร้าบ
704 พ่อจ๊ะ พ่อจ๋า

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

85

✓
✓

705 พ่อแม่มือใหม่กับไข่ 5 ฟอง
706 พี่เข้ตัวร้ายกับน้องชายตัวดี

709 พี่น้อง 999 ตัวย้ายบ้าน
710 เพนกวินน้อยหลงทาง
711 เพราะว่าแม่รักลูกมากจ๊ะ
712 เพลงกล่อมของพ่อ

แพรวเพื่อนเด็ก

175

✓

เครสเทค (ประเทศไทย)

✓

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น

✓

175
175
218.50
88

แพรวเพื่อนเด็ก

220

✓

แฮปปี้ คิดส์

160

นานมีบุ๊คส์คิดดี

135

บรรณกิจ

120

แปลน ฟอร์ คิดส์

195

✓
✓
✓
✓

195

✓
✓

715 เพื่อนฉันเป็นคนตาบอด
716 เพื่อนฉันอยูไ่ หน
717 เพื่อนบ้าน
718 เพื่อนรักในป่าใหญ่

75

✓ ✓ แฮปปี้คิดส์
อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552
✓
อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552
✓

707 พี่ไข่ไม่อยากโต
708 พี่ไข่สู้ๆ

713 เพลินอ่านนิทานชาดก.
714 เพื่อนของเจ้า

✓ พาส พับลิชชิ่ง

✓
✓ ✓

เก้าแต้ม

85

อุ้ยโปรเตอร์

50

นานมีบุ๊คส์ /2552

95

719 เพื่อนใหม่ของกระรอก
720 เพื่อนใหม่ของบิลลี่

✓

เอเธนส์ พับลิชชิ่ง/2552

69

✓

บุ๊คพอยท์/2552

69

721 แพนด้าเพื่อนรัก
722 ฟังซิ...ฟังซิเสียงนีเสียง...อะไร

✓

723 ฟันนานม
724 ฟันไม่ได้มีไว้กัด

✓

ชมรมเด็ก

50

✓

✓ แฮปปี้คิดส์

185

725 ฟู่ฟู่ มังกรขีโมโห
726 ไฟฟ้าน่ารู้

อักษรา ฟอร์ คิดส์/2552
✓

✓
✓
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พาส พับลิชชิ่ง

55
190

สานอักษร/2553

95

องค์การค้าของคุรุสภา

60

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

727 มดกับนกเขา
คยูเกคชัารศึ
่น กษา 2564
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริ✓มประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่ซีาเอ็งปี
728 มดขยันกับจักจั่นเสียงใส
แฮปปี้คิดส์
✓ ✓
729 มดน้อยแสนขยัน
อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552
✓
730 มดมหัศจรรย์
แฮปปี้ คิดส์
✓
731 มดสิบตัว
732 มนุษย์หิมะกับหุ่นไล่กา

✓ ✓

✓

✓

✓

แพรวเพื่อนเด็ก
✓ แฮปปี้คิดส์
แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

ราคา
ต่อหน่วย

85
85
79
85
135
75

733 มหัศจรรย์วนั ของหนู
734 มอมแมม

✓
✓

ห้องเรียน /2552

75

735 มะเขือเทศยักษ์
736 มะนาว

✓

✓ วัฒนาพานิช /2552
บรรณกิจเทรดดิง

120

✓
✓

737 มะมาท้าตังไข่
738 มังกรแปลงกาย

พาส เอ็ดดูเคชั่น จากัด
✓

739 มังคุดกับจุดแต้ม ตอน ผ้าคลุมมหัศจรรย์.
740 มังคุดกับจุดแต้ม ตอน โพรงไม้วเิ ศษ.

✓
✓

741 มากินข้าวด้วยกันนะ
742 ม้าน้อยร้องเพลง
743 มาฟังเสียงกัน เอ๊ะนั่นตัวอะไร
744 มาร์ธา บรรลุฝันสู่วนั จริง
745 มารยาทคุณหนู
746 มาลดขยะกันเถอะ

✓

747 มาเล่นด้วยกันนะ
748 มีหมวกมาขายจ้า

✓ ✓

✓

757 เมืองใหญ่
758 เมื่อรถเข็นเป็นขาของฉัน

125

นานมีบุ๊คส์/ 553

98

✓

บุ๊คพอยท์ /2552

95

✓
✓
✓
✓

160

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
✓ นานมีบุ๊คส์คิดดี (SCG)

150

ชมรมเด็ก

✓

761 แม่ไก่ แม่เป็ด
762 แม่ไก่กะลูกไก่

50

องค์การค้าของคุรุสภา

37
185

วัฒนาพานิช

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552
✓ แปลน ฟอร์ คิดส์
แพรวเพื่อนเด็ก

✓

70

✓ แฮปปี้คิดส์
พาสเอ็ดดูเคชั่น /2553

ชมรมเด็ก
✓

90

✓ แฮปปี้คิดส์

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
✓ นานมีบุ๊คส์คิดดี (SCG)

✓

759 แม่
760 แม่กระต๊ากไข่หาย

763 แม่ไก่ไปเดินเล่น.
764 แม่ไก่สามตัว

85

แพรวเพื่อนเด็ก
✓

✓

755 เมล็ดแครอต
756 เมืองปลายักษ์

85

85

✓

✓

240

แฮปปี้คิดส์

✓

✓ ✓

165

✓

✓

751 มือไม่ได้มีไว้ตี
752 มือใหม่หัดถีบ

65

พาส พับลิชชิ่ง

บรรณกิจเทรดดิง

749 มือของแก้วตา
750 มือของฉัน

753 เมฆน้อยอยากมีเพื่อน
754 เม่นหลบฝน

✓ บรรณกิจ 1991
พาส พับลิชชิ่ง

85

ผักแว่น

75
75
110
40
185
35
195
165
195

✓

นานมีบุ๊คส์/2553

95

✓

อันนา บุ๊ค

85

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

195

ชมรมเด็ก

50

765 แม่ค้างคาวกับลูกนกกระจิบ
766 แมงมุมลาย

✓

มูลนิธเิ ด็ก/2553

70

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

767 แม่จ๊ะ แม่จ๋า
768 แม่จ๋า หนูอยูน่ ี่

✓

✓ พาส พับลิชชิ่ง
ห้องเรียน

75

✓
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85

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

769 แม่จ๋าแม่ นั่นน้องหมาใช่ตัไว
หมจ๊
อย่ะ างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
770 แม่ปูกับลิงเจ้าเล่ห์
✓

นานมี
ส์ กษา 2564
✓
รวบรวมระหว่
างปีบกุ๊คารศึ
ชมรมเด็ก

✓

771 แม่มดกับนางฟ้า
772 แม่มดจิ๋วตีนโต

✓

วาดดาว
✓

775 แม่รักลูกทุกวันนะจ๊ะ
776 แมลงปอ/ปีกใส
777 แมลงปอจอมซน
778 แม่ลืมบอกว่าแม่รักลูกจ้ะ

✓

779 แมวขีกลัวกับแม่มดตัวเล็ก
780 แมวเจ้าปัญญา

✓

781 แมวยายปุ๋ง
782 แมวหมิวผู้กล้าหาญ

✓

783 แม่อยูไ่ หน
784 ไม่อยากเป็นควาย

200
150

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

95

✓

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

79

✓ แฮปปี้คิดส์
แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553
แพรวเพื่อนเด็ก

85
85
175

ชมรมเด็ก

15

✓

ชมรมเด็ก

90

นานมีบุ๊คส์

88

บรรณกิจเทรดดิง
✓
✓
✓

180

พิมพ์พิชญา

120

ก้อนเมฆ /2553

✓
✓
✓ ✓

✓

✓

แฮปปี้ คิดส์

65
120

85

บุ๊คพอยท์ / 2553

95

องค์การค้าของคุรุสภา

70

แพรวเพื่อนเด็ก

99

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

✓

ครูชีวนั .

✓

แปลนฟอร์คิดส์ /2553
ลูกหมี
แฮปปี้ คิดส์

85

แฮปปี้คิดส์

275

แพรวเพื่อนเด็ก

200

✓

แฮปปี้คิดส์
นานมีบุ๊คส์
✓

250

85
95

แพรวเพื่อนเด็ก

175

ผักแว่น

195

แม็คจากัด
✓ นานมีบุ๊คส์คิดดี
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«

✓

✓

✓

85

แปลน ฟอร์ คิดส์ /ปี 2552

✓ ✓

809 รูปวาดของครูคชา
810 รู้ไหม แบบนันมันสกปรก! /อย่านะ แบบนันมันอันตราย!

95
150

✓
✓

✓

120

✓

✓

807 รุ้งกินนา
808 รูปถ่ายของลุงกา.

220

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

✓

805 ราชสีห์ขนปุยกับหนูจี๊ดตัวจ้อย
806 ราอูล ตาแฟ็ง ยอดนักบินอวกาศ.

80

✓

✓

801 ร่างกาย
802 ร่างกายของฉัน

75
160

✓ ห้องเรียน
แปลน ฟอร์ คิดส์
ชมรมเด็ก

797 รอนานหน่อยนะ
798 ระฆังเบิกบาน

90

ชมรมเด็ก

✓ วาดดาว
บรรณกิจ

793 ยายเช้าหัวเราะเสียงดัง หาฮ่า ฮ่า ฮ่า ฮ่า
794 ยีราฟใจดีกับตุ่นน้อยจอมสะเพร่า

803 ร่างกายของหนู.
804 ราชสีห์กับหนู

95

✓

✓

799 รักนะ จุ๊บ!จุ๊บ!
800 รับไม่อัน

15

✓

789 ยานพาหนะ
790 ยามเช้า เบิกบาน

795 รวมนิทานพืนบ้านไทยเล่ม 1-3
796 รองเท้าสีแดง

98

99

✓

787 ยักษ์สองตน
788 ยานพาหนะ

ราคา
ต่อหน่วย

พาส พับลิชชิ่ง

✓

785 ไม้อ่อนย่อมดัดได้ดั่งใจ
786 ย.ยักษ์ไม่ยอมยิม

791 ยายกะตา
792 ยายเช้ากลืนช้าง

✓ แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552
แพรวเพื่อนเด็ก

✓

773 แม่มดน้อยกับคาถาก่อนนอน
774 แม่ร้อง ลูกเล่น เล่มสอง

สานักพิมพ์

«

125

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

811 รู้ไหม... หนูชอบทาอะไรกั
พ่อ างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ตัวบอย่
812 รู้ไหม... หนูชอบทาอะไรกับแม่

ส์ กษา 2564
✓ แฮปปี
รวบรวมระหว่
างปี้คกิดารศึ
✓

813 รู้ไหมหนูชอบทาอะไรกับพ่อ
814 รู้ไหมหนูชอบทาอะไรกับแม่

✓

815 เรามาเป็นเพื่อนกันนะ
816 เรียนรู้ซ้าย-ขวา

✓
✓
✓
✓
✓
✓

821 ลองมองตาพ่อสิ
822 ละครสัตว์พิศวง
✓ ✓

827 ลุงฉ่าจะไปไหน
828 ลูกกระต่ายน้อย ฟล็อปซี่ บันนี่

165
95
75
«

แฮปปี้ คิดส์

155

แพรวเพื่อนเด็ก

220

ก้อนเมฆ /2553

55

นานมีบุ๊คส์คิดดี

85

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

115

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

110

แพรวเพื่อนเด็ก

200

✓
✓
✓

แม่ไก่ขยัน

60

บ้านแปลน

55

วัฒนาพานิช จากัด

✓

แพรวเพื่อนเด็ก
✓

829 ลูกกวางรักป่า
830 ลูกแกะสามตัว
831 ลูกไก่แสนกล
832 ลูกจ๊ะ ลูกจ๋า

แฮปปี้ คิดส์

165

✓
✓

825 ลิงน้อยสแตนลีย์
826 ลิงน้อยโอ้เอ้

165
165

แม็คจากัด

819 โรซี่ผจญฝูงสัตว์ประหลาด
820 ลมเย็นเล่นว่าว

ราคา
ต่อหน่วย

✓ แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้ คิดส์

✓ นานมีบุ๊คส์คิดดี
วัฒนาพานิช จากัด

817 เรือใบไม้
818 แรกเริ่มการเรียนรู้

823 ลายของใคร
824 ลาร์ส ลูกหมีขัวโลก

สานักพิมพ์

แม็คจากัด
✓

✓
✓

75
130
«

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

95

ชมรมเด็ก

35

✓ พาส พับลิชชิ่ง
✓ แพรวเพื่อนเด็ก

125

75

833 ลูกเจี๊ยบ 5 ตัว
834 ลูกเต่าต้วมตียม

✓
✓ ✓

แฮปปี้คิดส์

835 ลูกบอลเที่ยวชายหาด
836 ลูกปลาหายไปไหน

✓

แพรวเพื่อนเด็ก

175

✓

นานมีบุ๊คส์/2553

98

✓

837 ลูกเป็ดขีเหร่
838 ลูกเป็ดลูกไก่เพื่อนรัก

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2553

85

185

839 ลูกโป่งทาดี.
840 ลูกโป่งพาเที่ยว.

✓

✓ อักษรา ฟอร์ คิดส์
อักษรา ฟอร์คิดส์

✓

อักษรา ฟอร์คิดส์

45

841 ลูกโป่งมีเพื่อน.
842 ลูกโป่งสิบใบ.

✓

อักษรา ฟอร์คิดส์

45

✓

อักษรา ฟอร์คิดส์

843 ลูกไม้ไกลต้น
844 ลูกลิงและลูกลา

✓

845 ลูกสัตว์หาแม่
846 ลูกหมาป่าสามตัวกับเจ้าหมูจอมเกเร

✓

✓
✓

847 ลูกหมีปวดท้อง
848 ลูกหมีปวดฟัน
849 ลูกหมีเป็นหวัด
850 ลูกหมีมีน้อง

✓

แม็คจากัด

50
«

95

✓

ชมรมเด็ก

60

✓

ชมรมเด็ก

60

✓

ชมรมเด็ก

60

บรรณกิจ

45

แพรวเพื่อนเด็ก

50

อักษรา ฟอร์ คิดส์/2552

55

✓
✓
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45
100

นานมีบุ๊คส์คิดส์

✓

851 ลูกหมีเรียนรู้
852 ลูกหมูจอมป่วน 3 ตัวกับหมาป่าแสนดี

45

อุ้ยโปรเตอร์
วัฒนาพานิช จากัด

✓

40

ภาคผนวก ก

ที่

853 ลูกหมูสามตัว
854 ลูกหมูสีเทา

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

แฮปปี
ส์ กษา 2564
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปี้ กคิดารศึ

ราคา
ต่อหน่วย

185

✓

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

855 ลูลู่ทากระดองหาย
856 ลูลู่มาช่วยเพื่อนแล้ว

✓

นานมีบุ๊คส์/2552

95

นานมีบุ๊คส์/2552

95

857 เล่น ร้อง ทานองข้าว
858 เล่นกลางแจ้ง

✓

✓
✓

✓

✓

✓

859 เล่นกับปู่สนุกจัง
860 เล่นจับแมลง

✓

861 เล่นซ่อนหา
862 เล่นซ่อนหากันเถอะ

นานมีบุ๊คส์ / 2552
✓

✓

✓

ห้องเรียน /52

75

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

85

✓ ✓
✓

✓

85
175

✓
✓
✓

867 โลกช้า ช้า ของหอยทาก
868 โลกไดโนเสาร์

95
170

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

863 เล่นต่อตัว
864 เล่นในป่า
865 เล่นแปลงกาย
866 เล่นริมนา

✓ สานอักษร /52
✓ แพรวเพื่อนเด็ก

150

✓

✓

ครูชีวนั .

175

แพรวเพื่อนเด็ก

170

แพรวเพื่อนเด็ก

110

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
มูลนิธเิ ด็ก/2553

170

แฮปปี้คิดส์

275
400

70

869 วันเกิดของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
870 วันเกิดของหมีน้อยโคอาล่า

✓

วัฒนาพานิช/2522

✓

อักษรา ฟอร์ คิดส์ /2552

871 วันเด็กในป่าใหญ่
872 วันพิเศษ

✓

ชมรมเด็ก / 2552

✓

แฮปปี้ คิดส์

160

873 วันสนุกของออม
874 วันแสนสนุก

✓

แฮปปี้ คิดส์

160

✓

แฮปปี้ คิดส์

160

แฮปปี้คิดส์

85

✓

875 วันแสนสนุกของฉัน
876 วันหยุดของบิลลี่

✓

✓ ดรีม พับลิชชิ่ง (บุ๊คพอยท์)
นานมีบุ๊คส์ 2553

✓

877 วัวดากับวัวขาว
878 วาจาไพเราะ
879 วานี่ จระเข้จอมโก๊ะ
880 แว่วเสียงเธอ

50

95
98

✓

ชมรมเด็ก / 2552

50

✓

บุ๊คพอยท์/2553

120

✓

องค์การค้าของคุรุสภา

✓

881 เศษผ้าคุณยาย
882 สงครามขนมหวาน

55

35

แม็คจากัด

50

✓ มูลนิธเิ ด็ก

140

883 สแตนลีย์อยากเลียงฉลาม
884 สแตนลีย์อยากเลียงนก

✓

แม่ไก่ขยัน

60

✓

แม่ไก่ขยัน

60

885 สแตนลีย์อยากเลียงเสือ
886 สนุกนับสนุกแน่แม่กับลูก

✓

แม่ไก่ขยัน

60

887 สโนว์ไวท์
888 ส้มโอ

✓

อันนา บุ๊ค

85

✓

แฮปปี้ คิดส์

185

✓

889 สวนสวรรค์
890 สวนสัตว์

✓

891 สวยงามดอกไม้ริมทาง
892 สวัสดี... สวัสดี

✓

✓

893 สัตว์ซ่อนหา
894 สัตว์น่ารัก
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บรรณกิจเทรดดิง

80

ชมรมเด็ก

15

เฮลโลคิดส์

95

แพรวเพื่อนเด็ก

175
45

✓

✓ พาส พับลิชชิ่ง
ชมรมเด็ก

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

60

ภาคผนวก ก

ที่

895 สัตว์ป่า
896 สัตว์ป่าน่ารัก

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริ✓มประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่ชมรมเด็
างปีกการศึกษา 2564
✓

ห้างหุ้นส่วนจากัดไบรท์มายด์

897 สัตว์เพื่อนรัก
898 สัตว์เลียง
899 สัปดาห์หนึ่งมีกี่วนั
900 สัมผัส... จับดู

95

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

915 สุนัขจิงจอกแสนกล
916 สูง-เตีย

✓

✓
✓
✓

✓
✓

919 เสือเฒ่ากับลูกวัว
920 เสือใหม่ของบีบี

✓
✓

921 โสนน้อยเรือนงาม
922 หงส์น้อยหัดบิน

✓

923 หนอนจอมหิว
924 หนอนน้อยจอมเขมือบ

929 หนูกับหอยมุก หนูบาเพ็ญญาณ อึ่งอ่างกับวัว
930 หนูกินไม่ได้.

«

พิมพ์พิชญา

40

แฮปปี้คิดส์

275

แพรวเพื่อนเด็ก

175

บรรณกิจเทรดดิง

75

แพรวเพื่อนเด็ก

185

แพรวเพื่อนเด็ก

185

85

ห้องเรียน

65

องค์การค้าของคุรุสภา

90

ชมรมเด็ก

15

บรรณกิจ

70

องค์การค้าของคุรุสภา

60

ชมรมเด็ก

35

องค์การค้าของคุรุสภา

60

นานมีบุ๊คส์

85

แฮปปี้คิดส์

160

แปลน ฟอร์ คิดส์

195

75

✓ พาส พับลิชชิ่ง
พาส พับลิชชิ่ง

225

✓
✓

พาส พับลิชชิ่ง

225

225

✓

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

85

✓

ชมรมเด็ก/2553

75

สุวรี ิยาสาส์น

50

แฮปปี้คิดส์

275

✓

ห้องเรียน

75

✓

นานมีบุ๊คส์/2553

✓

แฮปปี้ คิดส์

160

แปลน ฟอร์ คิดส์

160

แพรวเพื่อนเด็ก

215

✓
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195

215

✓
✓

✓ แปลนฟอร์คิดส์ /2552
แพรวเพื่อนเด็ก

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

933 หนูจ๋าเสียงใคร
934 หนูจี๊ดกระจ้อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิริด

75

✓

✓

931 หนูเกิดมาได้อย่างไร.
932 หนูจะเป็นสิงโต

180

แฮปปี้คิดส์

✓

927 หนังสือสัมผัสชุด ของใช้ใกล้มือ
928 หนุงหนิงขีอาย

285

✓
✓

925 หนังสือสัมผัส ชุดภูมิปัญญาไทย
926 หนังสือสัมผัส ชุดสิ่งของใกล้ตัว.

45
190

อุ้ยโปรเตอร์

บรรณกิจ

✓

913 สีแสนสนุก
914 สุดสาคร

935 หนูจี๊ดกระจ้อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิริด
936 หนูเจ็ดตัว

เฮลโลคิดส์

✓

911 สี่สหายตะลุยสวนสนุก
912 สี่สหายผจญภัย.

917 สู่โลกวิทยาศาสตร์ เครื่องบิน
918 เสียงจากไพร

✓

✓

907 สิบสหาย
908 สี่เกลอพิสดาร
909 สีเขียวหายไปไหน
910 สีดอคิดถึงบ้าน

65

✓ ✓ พาส พับลิชชิ่ง
เฮลโลคิดส์
✓
✓ สุวรี ิยาสาส์น

905 สารวจท้องฟ้า
906 สารวจสัตว์ใต้ทะเลลึก

«

แฮปปี้ คิดส์
บรรณกิจเทรดดิง

903 สามพี่น้อง
904 สาเนียงเสียงสัตว์

35

✓
✓

901 สัมผัสรอบตัวหนู
902 สามนักสู้

ราคา
ต่อหน่วย

98

ภาคผนวก ก

ที่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

937 หนูเต้นรา ส้มตาป๊อกๆตัวอย่างรายชื่ อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับ
✓เด็กปฐมวัย
938 หนูน้อยนอนไม่หลับ
939 หนูน้อยย้ายบ้านเบิกบานสุขใจ
940 หนูน้อยสารวจทะเล
941 หนูน้อยสารวจร่างกาย.
942 หนูน้อยหมวกแดง

✓ ✓

วาดดาว
✓
รวบรวมระหว่
างปีการศึกษา 2564

949 หนูนิดไม่อยากแปรงฟัน
950 หนูนิดไม่อยากไปโรงเรียน

✓

แฮปปี้คิดส์

350

✓

แฮปปี้คิดส์

350

แพรวเพื่อนเด็ก

190

แฮปปี้ คิดส์

185

ผักแว่น

105

อักษรา ฟอร์ คิดส์/2552

40

✓ ✓

อักษรา ฟอร์ คิดส์/2552

40

✓

อักษราพิพัฒน์

40

✓

อักษรา ฟอร์ คิดส์/2552

40

✓

อักษราพิพัฒน์

40

✓

อักษราพิพัฒน์

40

แพรวเพื่อนเด็ก

130

✓
✓

✓

สุวรี ิยาสาส์น

953 หนูไม่เคยลืม
954 หนูรอกับหนูรี

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง / 2553
สุวรี ิยาสาส์น

✓
✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓
✓

961 หมาป่ากับลูกแพะเจ็ดตัว
962 หมีน้อยโคอาล่าหัดใช้กระโถน
963 หมีน้อยโคอาล่าอาบนา
964 หมีน้อยแพนด้า

165

แฮปปี้ คิดส์

165

นานมีบุ๊คส์จากัด

30

แพรวเพื่อนเด็ก

145

แพรวเพื่อนเด็ก

145

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง

200

✓

อักษรา ฟอร์ คิดส์/2552

55

✓

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

95

ซีเอ็คยูเคชั่น

95

นิวเกตมีเดีย

«

✓ พาส พับลิชชิ่ง
บรรณกิจเทรดดิง
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

975 หางไม่ได้มีไว้ให้ดึง
976 ห้าจี๊ดเจี๊ยวจ๊าวกับแมวหง่าวดุ๊ดุ

✓ ✓
✓
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95
45

องค์การค้าของคุรุสภา

35

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2552

79

ชมรมเด็ก

35

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
แฮปปี้ คิดส์

175

บรรณกิจ

150

✓ แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์

✓ ✓

977 ห้าพี่น้องกับของเล่นใหม่
978 หิ่งห้อย

50

✓ แฮปปี้คิดส์

55

✓

✓ ✓

85
185

อักษรา ฟอร์ คิดส์/2552

✓

✓

15

✓

✓

969 หลวงตาของวีระ
970 หอยทากน้อย

973 หาง ไม่ได้มีไว้ให้ดึง
974 หางใครเอ่ย

แฮปปี้คิดส์

✓

✓

957 หนูรู้นะไม่เล่นหรอก
958 หนูอยากเป็นเด็กดีทาอย่างไร

971 หัวใจสีชมพู
972 หัวผักกาดยักษ์

✓
✓

955 หนูรักหนังสือ
956 หนูรู้นะ ไม่เล่นหรอก

967 หมุนติว คาถาวิเศษ
968 หมูตาแดง

58

✓

✓

✓

951 หนูนิสัยไม่ดีสองตัว
952 หนูมากับหนูมี

965 หมีโบยบิน
966 หมีใหญ่ผู้หิวโซ

นานมีบุ๊คส์/2552

✓

945 หนูนิดกลัวผี!
946 หนูนิดพูดโกหก

959 หนูอยากรู้ ตด
960 หนูอยากรู้ อึ

75

✓

✓

✓

160

พาสเอ็ดดูเคชั่น /2553

✓

947 หนูนิดไม่อยากกินผัก
948 หนูนิดไม่อยากเข้านอน

ราคา
ต่อหน่วย

✓

✓

943 หนูน้อยหมวกแดง
944 หนูนาด่างหางแหว่ง

สานักพิมพ์

✓ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แฮปปี้คิดส์

185
185
85
90
250

ภาคผนวก ก

ที่

979 หิวจัง หิวจัง
980 หีบวิเศษ

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แฮปปี
ส์ กษา 2564
✓
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
างปี้ กคิดารศึ
✓

✓

981 เห็นแม่ฉันไหม
982 เหมี่ยวเมียวไม่อยากเหมียว

✓

983 เหมียวสามขา
984 เหมือนพวกเดียวกันต่างกันตรงไหน

987 อนุบาลช้างเบิม
988 อมตะนิทานอีสป (สองภาษา)

✓ ✓

993 อ้วนใหญ่ยาวโย่ง
994 อสูรกายใต้เตียง

95

✓

พาส พับลิชชิ่ง

99

✓

ก้อนเมฆ /2553

55

✓

พาสเอ็ดดูเคชั่น /2552

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
สุวรี ิยาสาส์น
✓
นานมีบุ๊คส์คิดดี
✓
นานมีบุ๊คส์ /2553
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

1008 อิ๊อิ๋...ก็เหวอ
1009 อีเล้งเค้งโค้งจับแมลง
1010 อีเล้งเค้งโค้งอยากไปอยุธยา
1011 อึ

✓

1020 เอืองแซะสีทอง

✓
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75
85
75
175
50
125
250

แพรวเพื่อนเด็ก

125

✓

แฮปปี้ คิดส์

160

✓

สานอักษร/2552

70

ชมรมเด็ก

90

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

✓

อมรินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง /2553

125

แพรวเพื่อนเด็ก

125
145

✓

✓ แพรวเพื่อนเด็ก
แฮปปี้ คิดส์

✓

✓ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บุ๊คพอยท์ /2553

85
90
95

✓

แฮปปี้ คิดส์

85

✓

✓ เกริกยุน้ พันธ์
แพรวเพื่อนเด็ก

200

✓

1018 เอาคืนเขาไปนะแจ๊ค
1019 เอ๊าะอ๋อ...ก็ดี

«

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

✓

350

นิวเจนเนอเรชั่นพับลิชชิ่ง

แพรวเพื่อนเด็ก

✓

1014 เอ้กอีเอ้ก...ฮูก
1015 เอ๊อะเอ๋อ...ก็รู้

«

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552

✓ ไบร์ท คิด (ทวพ.)
สุวรี ิยาสาส์น

✓

1012 อุ๊อู๋...ก็อาย
1013 อูฐออม.

65

80

✓ ✓

✓

85
125

70

✓

✓

200

สานอักษร/2552

✓

✓ ✓

75
175

✓ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บ้านแปลน
✓
แฮปปี้ คิดส์
✓
✓ พาส แอท คิดส์

✓

1002 อาบนาด้วยกันนะ
1003 อาบนาสนุกจัง

1006 อาหารวิเศษ
1007 อาเภออึกทึก

ห้องเรียน
อักษรเจริญทัศน์

997 อะไรหนอ...รออยูป่ ลายเส้นเชือก
998 อ๊ะอ๋าย...ก็ชอบ

1004 อาหารของใคร
1005 อาหารค่ามือพิเศษ

90
90

✓

999 อันไม่ไหว ขอไปด้วย
1000 อัลเฟรด
1001 อ่านสนุก

85

บรรณกิจ
นานมีบุ๊คส์คิดดี

✓

995 อ๋อ! อยูน่ ี่เอง
996 ออมสินฟักทอง.

85

แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552
แฮปปี้คิดส์

989 อย่า! เดวิด
990 อย่านะ แบบนันมันอันตราย / รู้ไหมแบบนันสกปรก
991 อร่อยจัง
992 อ้วนกับอี๊ดผจญภัย

ราคา
ต่อหน่วย

✓

985 เหวิน เหวิน
986 ไหมพรมนุ่มนิ่มของแม่

1016 เอ๊ะ! หางของใคร
1017 เอ๊ะ! อะไรนะ

สานักพิมพ์

75

✓

อักษรา ฟอร์คิดส์

55

✓

แฮปปี้ คิดส์ /53

85

องค์การค้าของคุรุสภา

60

ภาคผนวก ก

ที่

1021 โอม...เพียง!
1022 โอละเห่

รายชื่อ

สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
สมาคมไทสร้างสรรค์
วิทยากร เชียงกูล และคณะ
หนังสือดีเด่น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (สปช.)
คกก.สรรหาสื่ออุปกรณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
จากกระทรวงสาธารณสุขรายชื่อนิทาน 0 - 5 ปี
หนังสือ BBL ที่ผ่านการวิจัยของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โครงการหนังสือเล่มแรก Bookstart
อุทยานการเรียนรู้ TK Park (Thailand Knowledge
โครงการคัดสรร ๑๐๘ หนังสือดี

ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยจากการพิจารณาคัดเลือกของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สานักพิมพ์

นแปลน
บริษกัทษา
แปลนสาราจ
✓ สาหรับเด็กปฐมวัย รวบรวมระหว่
✓
✓ บ้าางปี
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์
การศึ
2564ากัด

1023 ไอ๋หยา เหม็นจัง
1024 ไออุ่น

แฮปปี้ คิดส์

85
75

✓

✓ พาส พับลิชชิ่ง
แฮปปี้ คิดส์
นานมีบุ๊คส์คิดดี

68

✓ แปลน ฟอร์ คิดส์ /2552
แพรวเพื่อนเด็ก
✓

85

✓

1027 แฮร์รี่ หมามอมแมม

หมายเหตุ  หมายถึง อยู่ระหว่างการประสานงาน/บางรายการไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว
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75

✓

✓

1025 ฮาร์วยี ์ปลูกถั่ว.
1026 ฮูกน้อยขีแย

ราคา
ต่อหน่วย

85

195

