รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 นานมีบคุ๊ ส์

เตรียมตัวเข้านอน

Pauline Oud/รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต

Pauline Oud

2 นานมีบคุ๊ ส์

อาบน้าเองสนุกจัง

Pauline Oud/รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต

Pauline Oud

3 นานมีบคุ๊ ส์

หุน่ ยนต์เพื่อนรัก : ชุด นิทาน STEAM

Jonathan Little/วิชุดา โอสาสโศภณ

Jonathan Little

4 นานมีบคุ๊ ส์

ห้าสหายสายนักสืบ :
ชุด นิทานวิทยาศาสตร์พฒ
ั นาทักษะสมอง EF

Jehye Ko/ฐิติยา โรจน์สวัสดิส์ ุข

Mieun Kim

5 นานมีบคุ๊ ส์

ลูกหนูแบ่งให้นะ ชุดนิทานสร้างเด็กดี

พี่แตงโม

พี่แตงโม

6 นานมีบคุ๊ ส์

ร่างกายของฉัน ฉันดูแลได้!

สิรินยา เบอร์บริดจ์ บิชอพ/รพินทร ณ ถลาง

Ne-ru

7 นานมีบคุ๊ ส์

รถทุ่นแรงของคุณกระรอก :
ชุด นิทานวิทยาศาสตร์พฒ
ั นาทักษะสมอง EF

Irumi/พิมพ์วรรณ หล้าวงษา

Suhyun Jeon

8 นานมีบคุ๊ ส์

ยักษ์ใหญ่

ไอริณ อิสริยะเนตร

ไอริณ อิสริยะเนตร

9 นานมีบคุ๊ ส์

ภูตจิว๋ กับโรคโควิด 19 ตอนดูแลตัวเองให้ปลอดภัย ฤทัย จงสฆษดิ์

ชนัญญา กิจเจริญชัย

10 นานมีบคุ๊ ส์

ผมอยากเป็นนักมายากล

ภัทรวินทร์ รัศมิแพทย์

ภัทรวินทร์ รัศมิแพทย์

11 นานมีบคุ๊ ส์

ปลูกดอกไม้กบั ช้างตุย้

อัญชลี อารีย์วงศ์

อัญชลี อารีย์วงศ์

12 นานมีบคุ๊ ส์

ในผ้าอ้อมมีอะไรนะ

Guido Van Genechten/พี่แดเนียล

Guido Van Genechten

13 นานมีบคุ๊ ส์

ตูมตามเพื่อนรัก ชุด พัฒนาเต็มขัน ชันอนุบาล 2

พี่แตงโม

พี่แตงโม

14 นานมีบคุ๊ ส์

ซูโม่ลองขโมย

Christian Lamblin/ภัทรมล พัวไพโรจน์

Regis Faller/
Charlotte Roederer

15 นานมีบคุ๊ ส์

โจโจ้ติดโทรทัศน์

Christian Lamblin/ภัทรมล พัวไพโรจน์

Regis Faller/
Charlotte Roederer

ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

16 นานมีบคุ๊ ส์

เจนนีไ่ ม่อยากไปโรงเรียน

Christian Lamblin/ภัทรมล พัวไพโรจน์

Regis Faller/
Charlotte Roederer

17 นานมีบคุ๊ ส์

จัดบ้านใหม่สนุกจัง : ชุด มะลิกบั ไมโล

Pauline Oud/พี่แดเนียล

Pauline Oud

18 นานมีบคุ๊ ส์

ของเล่นหลังบ้าน : ชุด นิทาน STEAM

Jonathan Little/ณิชาภัทร กุลประเสริฐ

Jonathan Little

19 นานมีบคุ๊ ส์

กะต๊ากๆ ไข่หายไปไหนนะ :
ชุด นิทานวิทยาศาสตร์พฒ
ั นาทักษะสมอง EF

Irumi/พิมพ์วรรณ หล้าวงษา

Jingmi Yu

20 นานมีบคุ๊ ส์

กระต่ายไม่กนิ ผัก

ไพโรจน์ คงเกิด

จิตพาชืน่ มุสิกานนท์

21 นานมีบคุ๊ ส์

เกรตากับยักษ์ใหญ่

Zoe Tucker/พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์

Zoe Tucker

22 นานมีบคุ๊ ส์

เข้มแข็งทังกายและใจ/ค้านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกลุ
(ชุดนิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี)

คาริณย์ หึกขุนทด
และสุทัศน์ ปาละมะ

23 นานมีบคุ๊ ส์

หมูนมิ่ กับบ้านขยะ

อภิชญ์ บุศยศิริ

ตองหนึง่ เสริมสุจริต

24 นานมีบคุ๊ ส์

สุขใจวันน้าท่วม

หทัยชนก เชียงทอง

ผศ.สุทัศน์ ปาละมะ

25 นานมีบคุ๊ ส์

รักษาวัฒธรรม ประเพณี /
มีศีลธรรม เผือ่ แผ่และแบ่งปัน
(ชุดนิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี)

ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกลุ

คาริณย์ หึกขุนทด
และสุทัศน์ ปาละมะ

26 นานมีบคุ๊ ส์

รอนแรม

Francesca Sanna/สุมาลี

Francesca Sanna

27 นานมีบคุ๊ ส์

มาเรียมกับถุงพลาสติกพันใบ

ธรณ์ ธ้ารงนางวาสวัสดิ์

กรรณิการ์ (Amo's art)

28 นานมีบคุ๊ ส์

ปฏิบัติตัวดีเมือ่ ออกนอกบ้าน (ชุดหนูท้าได้)

Masaaki Yatagai และ Aki Murakoshi /
ประพันธ์ รัตนสมบัติ

Chika Kitamori

29 นานมีบคุ๊ ส์

ท้ากิจวัตรประจ้าวันในบ้าน (ชุดหนูท้าได้)

Masaaki Yatagai และ Aki Murakoshi /
ประพันธ์ รัตนสมบัติ

Chika Kitamori

30 นานมีบคุ๊ ส์

ท้าไมปล่อยให้ที่นเี่ ละเทะขนาดนี

หลิวซีว่ ์กง/ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์

หลิวซีว่ ์กง

31 นานมีบคุ๊ ส์

ดินดือ

นภัสสร ไชยมโนวงศ์

นภัสสร ไชยมโนวงศ์

ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย
Cori Doerrfeld/วิภาดา สุทธิโรจน์

ภาพประกอบโดย

32 นานมีบคุ๊ ส์

ฉันพร้อมฟังเธอเสมอจ๊ะคนดี

Cori Doerrfeld

33 นานมีบคุ๊ ส์

คุณปูส่ อนขนฟูปลูกผัก (ชุดขนฟูชวนหนูเป็นเด็กดี) Guido Van Genechten/รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต

Guido Van Genechten

34 นานมีบคุ๊ ส์

คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา

พิศิษฐ์ รัตนวงศ์

พิศิษฐ์ รัตนวงศ์

35 นานมีบคุ๊ ส์

คนนีคือใคร

สุมาลี

สุทัศน์ ปาละมะ

36 นานมีบคุ๊ ส์

เจ้าถ่านกับการให้ไม่รู้จบ

สรรประภา วุฒวร

สรรประภา วุฒวร

37 นานมีบคุ๊ ส์

เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย /
รักษาวินัยและกฎหมาย
(ชุดนิทานปลูกฝังค่านิยมเด็กดี)

ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกลุ

คาริณย์ หึกขุนทด
และสุทัศน์ ปาละมะ

38 นานมีบคุ๊ ส์

แต่งตัวเองง่ายจัง

Pauline Oud/รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต

Pauline Oud

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 นวตสาร

หนูโหน่งทางานช่วยแม่

อาภาภรณ์ กระมุท/Matthew James Filion

วศินี เจริญสกุลชัยพร

2 นวตสาร

ตัง้ โอ๋มีความสุขกับงานที่ทา

อาภาภรณ์ กระมุท/Matthew James Filion

วศินี เจริญสกุลชัยพร

3 นวตสาร

หนูนิดเก็บกระเป๋าสตางค์คืนเจ้าของ

อาภาภรณ์ กระมุท/Matthew James Filion

วศินี เจริญสกุลชัยพร

4 นวตสาร

ก้องช่วยช้าง ช้างช่วยก้อง

อาภาภรณ์ กระมุท/Matthew James Filion

วศินี เจริญสกุลชัยพร

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 แมงมุมคิดส์

ข้างหน้ามีรถอะไร

เหอเหยีย่ /พัณณ์ชิตา ธนวีร์กติ ติโชติ

หลิวเจินซิว่

2 แมงมุมคิดส์

ผีเสือ้ ของตัว๋ ตัว่

ซิง่ เจียฮุย่ /พัณณ์ชิตา ธนวีร์กติ ติโชติ

เฉินเจีย๋ ฮ่าว/สวีซือหนิง

3 แมงมุมคิดส์

เสียงปรบมือที่ดังที่สุด

เฉินอีเ๋ จิน/อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี

เลีย่ วซูตี๋

4 แมงมุมคิดส์

ม้าสีส้ม

หลิวซวี่กง/พัณณ์ชิตา ธนวีร์กติ ติโชติ

หลิวซวี่กง

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 เอ็มไอเอส

หมูป่ากลับบ้าน

พระณัฏฐวัฒน์ ณฏฐิโต
และปริญดา วัฒนจึงโรจน์

พระณัฏฐวัฒน์ ณฏฐิโต

2 เอ็มไอเอส

สร้างเด็กดี มีจติ สานึกต่อส่วนรวม

แปล อิสรีย์ แจ่มขา

Josep Maria Cardona

3 เอ็มไอเอส

สร้างเด็กดี มีนาใจ

แปล อิสรีย์ แจ่มขา

Josep Maria Cardona

4 เอ็มไอเอส

สร้างเด็กดี ไม่พดู โกหก

แปล อิสรีย์ แจ่มขา

Josep Maria Cardona

5 เอ็มไอเอส

โย่งโย่งไปโรงเรียน

ชนาภัทร พรายมี

ทศพล คงพิพฒ
ั นาการ

6 เอ็มไอเอส

วันแสนวุ่นวายของเจ้ากระรอกน้อย

อนุสรา ดีไหว้

Lucy Barnard

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 คัง ซวน
เสียงใครร้องไห้อยูน่ ะ
วัฒนธรรมและการศึกษา

ณิชชาภัทร พรมสุวรรณ

วิภาวี จันทรวงศ์

2 คัง ซวน
แขกที่ไม่ได้รับเชิญของท้องทะเลแสนสุข
วัฒนธรรมและการศึกษา

อูโปว่หลิง/อารียา แซ่ยาง

พ่ายเสีย่ วซี

3 คัง ซวน
แม่ครับ ผมอยากเลีย้ งกระต่าย
วัฒนธรรมและการศึกษา

เลีย่ วเสีย่ วจวิน/อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี

Lynette Lin

4 คัง ซวน
ของขวัญสุดพิเศษ
วัฒนธรรมและการศึกษา

เสีย่ วอวี๋เออร์/อารียา แซ่ยาง

เฉินเสีย่ วเจิน

5 คัง ซวน
ชุดกระโปรงแปลงกาย
วัฒนธรรมและการศึกษา

ชิวฮุย่ หมิง/อารียา แซ่ยาง

หลิวจวนชิง

6 คัง ซวน
ต่อรถไฟด้วยกันนะ
วัฒนธรรมและการศึกษา

ณิชชาภัทร พรมสุวรรณ

วิภาวี จันทรวงศ์

7 คัง ซวน
บ่อน้้าร้อนมหัศจรรย์
วัฒนธรรมและการศึกษา

ซุนเฉิงเจีย๋ /อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี

สงอวี้เสียน

8 คัง ซวน
ลูกหมีกบั ลูกกระต่าย
วัฒนธรรมและการศึกษา

อูโปว่หลิง/อารียา แซ่ยาง

เฉินถินอวิ๋น

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

กระต่ายน้อย รู้จกั ปรับตัว

วาสินี ตุงคะเกษตริน

Orinji Som

2 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

ยุกยิก มุง่ มัน่ ตัง้ ใจ

วาสินี ตุงคะเกษตริน

Orinji Som

3 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

เป็ดน้อย รู้จกั หักห้ามใจ

วาสินี ตุงคะเกษตริน

Orinji Som

4 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

ตูบน้อย รู้จกั วางแผน

วาสินี ตุงคะเกษตริน

Orinji Som

5 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

ติก๊ ต๊อก ช่างคิด และลงมือทา

วาสินี ตุงคะเกษตริน

Orinji Som

6 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

ปันปันน้อย ไม่โกหก

มะลิหอม

ต้วมเตีย้ ม ( tuamtiam)

7 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

ปันปันน้อย ขอโทษได้ให้อภัยเป็น

เจ้าขา

ต้วมเตีย้ ม ( tuamtiam)

8 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

ปันปันน้อย ชอบแบ่งปัน

เจ้าขา

ต้วมเตีย้ ม ( tuamtiam)

9 ลิตเติล้ ฮาร์ท (ไอดีซี)

ปันปันน้อย ไม่เอาแต่ใจ

มะลิหอม

ต้วมเตีย้ ม ( tuamtiam)

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 อักษร อินสไปร์

เย้...เย้ ดีใจจัง

ณัฏฐ์ อิทธยาทร

วิภาวี จันทรวงศ์

2 อักษร อินสไปร์

แง...แง เสียใจ

ณัฏฐ์ อิทธยาทร

วิภาวี จันทรวงศ์

3 อักษร อินสไปร์

ฮึม่ ...ฮึม่ โกรธแล้วนะ

ณัฏฐ์ อิทธยาทร

วิภาวี จันทรวงศ์

4 อักษร อินสไปร์

อึย๋ ...อึย๋ น่ากลัว

ณัฏฐ์ อิทธยาทร

วิภาวี จันทรวงศ์

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 ทองเกษม

บทเพลงของนกขมิน้

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

สุภาภรณ์ สุขประเสริฐ

2 ทองเกษม

นกเอีย้ งแหวนหายกับควายผูซ้ อื่ สัตย์

ปิยะพงษ์ โมกขพันธุ์

นราบุญ พัฒนเจริญ

3 ทองเกษม

งูจอมขดกับมดจอมขยัน

ปิยะพงษ์ โมกขพันธุ์

วินิตา เศรษฐสุนทรี

4 ทองเกษม

ลูกเจีย๊ บจอมซน

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

วินิจ ยีสมัน

5 ทองเกษม

นกแก้วช่างพูดกับอูฐประหยัด

ปิยะพงษ์ โมกขพันธุ์

สุภมาศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

6 ทองเกษม

ลิงเริงร่ากับม้ามีวินัย

คมสัน สินสุขภัณฑ์

วินิตา เศรษฐสุนทรี

7 ทองเกษม

ไก่เปีย๊ กกับไก่เบิม้

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

วีรยุทธ เลิศสุดวิชัย

8 ทองเกษม

มดจอมพลัง

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

9 ทองเกษม

กระต่ายขาวใจกล้ากับแมวป่าขีข้ ลาด

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

วินิจ ยีสมัน

10 ทองเกษม

ซีซ่าร์ ม้าลายรู้ประหยัด

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

กษิดิศ ธรณไพบูลย์

11 ทองเกษม

ทัมเบลินาสาวน้อยผูร้ ักธรรมชาติ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

12 ทองเกษม

ตุต๊ ๊ะปลูกต้นไม้แล้วนะ

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

13 ทองเกษม

ตุต๊ ๊ะประหยัดอดออมแล้วนะ

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

14 ทองเกษม

ตุต๊ ๊ะมีจติ สาธารณะจังนะ

ตรีสุนันท์ อุปรมัย

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

15 ทองเกษม

ตุต๊ ๊ะมีมารยาทนะ

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

16 ทองเกษม

ตุต๊ ๊ะอ่านหนังสือแล้วนะ

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

17 ทองเกษม

ตุต๊ ๊ะเอือ้ เฟื้อเผือ่ แผ่จงั นะ

ตรีสุนันท์ อุปรมัย

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

18 ทองเกษม

ตุต๊ ๊ะซือ่ สัตย์จงั นะ

นิภาพันร์ ปิน่ สุวรรณ

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 สกายบุก๊ ส์

นิทานพอเพียง

กองบรรณาธิการ (ฐิติรัตน์ แม้นพยัคฆ์ และคณะ) อัมรินทร์ เดชณรงค์

2 สกายบุก๊ ส์

หนูเกิดในรัชกาลที่ ๙

ธัมม์ ศิริพรมรินทร์

รุจกิ ร ทะริยะ

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 สถาพรบุค๊ ส์

มะนาวไปบ้านย่า

นพดล สังข์ทอง

เกษมสุข ตันติทวีโชค

2 สถาพรบุค๊ ส์

มะนาวฟังนิทานตานานเงือกน้อย

นพดล สังข์ทอง

เกษมสุข ตันติทวีโชค

3 สถาพรบุค๊ ส์

มะนาวช่วยแม่เลีย้ งน้อง

นพดล สังข์ทอง

เกษมสุข ตันติทวีโชค

4 สถาพรบุค๊ ส์

มะนาวพจญภัยแดนไดโนเสาร์

นพดล สังข์ทอง

เกษมสุข ตันติทวีโชค

5 สถาพรบุค๊ ส์

ก ไก่ คุณธรรม

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุค๊ ส์

วิภาวี จันทรวงศ์

6 สถาพรบุค๊ ส์

เพื่อนตัวเล็กของผักกาดตัวโต

แก้มป่อง

กะหล่าดาว

7 สถาพรบุค๊ ส์

ผักกาดหัวไวกับจิง้ จอกเจ้าเล่ห์

แก้มป่อง

กะหล่าดาว

8 สถาพรบุค๊ ส์

ผ้าพันคอแสนวิเศษ

แก้มป่อง

กะหล่าดาว

9 สถาพรบุค๊ ส์

แม่มดน้อยเจ้าอารมณ์

แก้มป่อง

กะหล่าดาว

10 สถาพรบุค๊ ส์

กวางตุง้ อยากโต

แก้มป่อง

กะหล่าดาว

11 สถาพรบุค๊ ส์

ผจญภัยเมืองยักษ์เขียว

แก้มป่อง

กะหล่าดาว

12 สถาพรบุค๊ ส์

ช้างแปร๋นนักประดิษฐ์

แก้มป่อง

กะหล่าดาว

13 สถาพรบุค๊ ส์

พะโล้ช่วยได้

รัตนา คชนาท/พิรียา พงษ์สาริกนั
และJohn Viano

รัตนา คชนาท

14 สถาพรบุค๊ ส์

พะโล้รวมพลัง

รัตนา คชนาท/พิรียา พงษ์สาริกนั
และJohn Viano

รัตนา คชนาท

15 สถาพรบุค๊ ส์

พะโล้รักเมืองไทย

รัตนา คชนาท/พิรียา พงษ์สาริกนั
และJohn Viano

รัตนา คชนาท

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 โลกหนังสือ

ฝ้ายเก็บออม

ภัทรวลี นิม่ นวล

พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย

2 โลกหนังสือ

บ้านใหม่ของคุณหมี

ทิพย์วรรณ แสวงศรี

อโนชา ช้าเบ็ญจา

3 โลกหนังสือ

ต้นมีวินัย

ภัทรวลี นิม่ นวล

พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย

4 โลกหนังสือ

ช่วยด้วยหนูติดเกม

กาญจน์ ศรีปัญญาศิลป์

na-ru

5 โลกหนังสือ

เทวดากับคนตัดไม้

Sally

มนัส หัสดา

6 โลกหนังสือ

เจ้าชายกบ

Sally

อโนชา ช้าเบ็ญจา

7 โลกหนังสือ

พ่อค้าเกลือกับลา

Sally

ศรายุทธ เนียมประยูร

8 โลกหนังสือ

ลูกหมีกตัญญู

ทิพย์วรรณ แสวงศรี

na-ru

9 โลกหนังสือ

ยีราฟเพื่อนรัก

ทิพย์วรรณ แสวงศรี

na-ru

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

เป๊าะแป๊ะอย่าใช้เยอะแยะ

อรอนงค์ บุญเพ็ง

ณัฐพัชร ศิรพล,
เกริกกิจ คงภิวัฒนา

2 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

อุตุคิดมุ

อรอนงค์ บุญเพ็ง

รุ่งเรือง เรืองเพชร

3 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

อ๊ะ อ๊ะ อย่าตืน่ สายนะ

อรอนงค์ บุญเพ็ง

อรอนงค์ ทัศนาพิทักษ์

4 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

อา้ อา้ ผลไม้หวานฉ่า้

สิริลักษณ์ รัตนสุวัจน์

ประชาธิป มากมูล

5 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

สูตรลับของขมิน

คุณย่าขาแรป

พัดชา ดิษยนันทน์

6 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

กาด้าใจดี

คุณย่าขาแรป

พัดชา ดิษยนันทน์

7 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

ดาวดวงนันของฉันคนเดียว

แพนกวินตัวแรก

พัดชา ดิษยนันทน์

8 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

ช้างน้อยไม่อยากเป็นช้าง

กาลเวลา

กัมปนาท สังข์สร

9 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

กระรอกอ้วน

วัชรินทร์ อ้าพัน

กัมปนาท สังข์สร

10 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

นายช่างป๋องแป๋ง

สองขา

กชกร ฤกษ์มงคล

ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

11 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

ป๋องแป๋งท้างานบ้าน

สองขา

กชกร ฤกษ์มงคล

12 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

ป๋องแป๋งเป็นพี่แล้วครับ

สองขา

มงคล หวานฉ่า้

13 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

ป๋องแป๋งรักษ์โลก

สองขา

มงคล หวานฉ่า้

14 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

ปิงปิงไม่ใส่หน้ากาก

คุณแม่เอง

สุวิมล หลูไพบูลย์

15 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

ปิงปิงไม่ซนอีกแล้ว

คุณแม่เอง

สุวิมล หลูไพบูลย์

16 พาสแอดคิดส์
(พาส เอ็ดดูเคชัน่ )

ช่วยได้ไหมเอ่ยจีโน่

เรนโบว์

วินิจ ยีสมัน

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

1 บ้านสีเทา (เคล็ดไทย)

ชื่อเรื่อง
ตูมตาม น้องร้องทาไม

เขียน/แปลโดย
พญ. อรุณนิตย์ บุญรอด

ภาพประกอบโดย
เวนนี่ สเตฟานี่

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 เก้าแต้ม (เคล็ดไทย)

Book of Dragon
ปราบเด็กชอบใช้กาลัง

ปิติพร วทาทิยาภรณ์

นรินทร์ เซียวพิบูลย์กจิ

2 เก้าแต้ม (เคล็ดไทย)

Book of Dragon
ปราบเด็กชอบขโมย

ปิติพร วทาทิยาภรณ์

นรินทร์ เซียวพิบูลย์กจิ

3 เก้าแต้ม (เคล็ดไทย)

Book of Dragon
ปราบเด็กชอบทาลายของรักคนอืน่

ปิติพร วทาทิยาภรณ์

นรินทร์ เซียวพิบูลย์กจิ

4 เก้าแต้ม (เคล็ดไทย)

Book of Dragon
ปราบเด็กชอบโกหก

ปิติพร วทาทิยาภรณ์

นรินทร์ เซียวพิบูลย์กจิ

5 เก้าแต้ม (เคล็ดไทย)

Book of Dragon
ปราบเด็กชอบเสพติดของหวาน

ปิติพร วทาทิยาภรณ์

นรินทร์ เซียวพิบูลย์กจิ

6 เก้าแต้ม (เคล็ดไทย)

ตานานท่าเตียน

นรินทร์ เซียวพิบูลย์กจิ

นรินทร์ เซียวพิบูลย์กจิ

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 ซีเอ็ดยูเคชัน่

ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภำพ 10 :
หนูรู้จกั พอเพียง

สุดธิดำ เปลีย่ นสำยสืบ

จงเอก

2 ซีเอ็ดยูเคชัน่

ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภำพ 4 :
หนูรักเรียน

สุดธิดำ เปลีย่ นสำยสืบ

จงเอก

3 ซีเอ็ดยูเคชัน่

ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภำพ 8 :
หนูเป็นเด็กดี มีวินัย

สุดธิดำ เปลีย่ นสำยสืบ

สุดธิดำ, ปฏิมำ

4 ซีเอ็ดยูเคชัน่

ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภำพ 6 :
หนูเป็นเด็กดีมีศีลธรรม

สุดธิดำ เปลีย่ นสำยสืบ

สุดธิดำ, ปฏิมำ

5 ซีเอ็ดยูเคชัน่

ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภำพ 11 :
หนูเป็นเด็กซือ่ สัตย์

สุดธิดำ เปลีย่ นสำยสืบ

จงเอก

6 ซีเอ็ดยูเคชัน่

ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภำพ 9 :
หนูช่วยดูแลโลก

สุดธิดำ เปลีย่ นสำยสืบ

สุดธิดำ

7 ซีเอ็ดยูเคชัน่

ชุดสูตรสำเร็จเด็กไทยดีมีคุณภำพ 12 :
หนูรู้จกั สำมัคคีเพื่อส่วนรวม

สุดธิดำ เปลีย่ นสำยสืบ

จงเอก

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 คิดบวก (เพอลังอิ)

ขุด ขุด ขุด

สุดไผท เมืองไทย

สุดไผท เมืองไทย

2 คิดบวก (เพอลังอิ)

ภูผากับเงินมหัศจรรย์

ดร.อัญญมณี บุญซือ่

ชลิตา สุทธิยุทธ์

3 คิดบวก (เพอลังอิ)

ลูกเสือน้อย

ปรีดา ปัญญาจันทร์

ปรีดา ปัญญาจันทร์

4 คิดบวก (เพอลังอิ)

ลูกช้างไม่ยอมเดิน

ปรีดา ปัญญาจันทร์

ปรีดา ปัญญาจันทร์

5 คิดบวก (เพอลังอิ)

น้องนบจอมไหว้

ปรีดา ปัญญาจันทร์

ปรีดา ปัญญาจันทร์

6 คิดบวก (เพอลังอิ)

ขอทาแบบนัน้ บ้างได้ไหม

เธียร์รี่ โรเบอเร็ท/ดร.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ์

แอนนีค แมสซุง

7 คิดบวก (เพอลังอิ)

นายอาเภอฟันหลอ

เควนติน เกรบาน/ดร.กนกพร วิบูลพัฒนวงศ์

เควนติน เกรบาน

8 คิดบวก (เพอลังอิ)

แอ่น แอน แอ๊น

ทัศนีย์ ประตูใหญ่/วิภาวี จันทรวงศ์

วิภาวี จันทรวงศ์

9 คิดบวก (เพอลังอิ)

ช้างย้อยไม่มีเพื่อน

อุศนัน ขันสาคร, ประภาศรี อยูจ่ ยุ้ ,
ทาริกา ไกรยะถา

ชนัญญา กิจเจริญชัย

10 คิดบวก (เพอลังอิ)

ตัม้ ป๊ะ มาตับ๊

ศิรินันท์ เดชบุญ

ปรีดา ปัญญาจันทร์

11 คิดบวก (เพอลังอิ)

ต้นผลไม้ของสามสหาย

เกวลิน ชุม่ ช่างทอง

วิภาวี จันทรวงศ์

12 คิดบวก (เพอลังอิ)

"ขอโทษนะ ไม่ได้ตงั้ ใจ"

ผศ. บุษบา เรืองรอง

เจนจิรา เกตุวงศ์วิชัย

13 คิดบวก (เพอลังอิ)

"ขอบคุณ เธอใจดี"

ผศ. บุษบา เรืองรอง

เจนจิรา เกตุวงศ์วิชัย

14 คิดบวก (เพอลังอิ)

อัศวินน้อยกล่อมแม่

เกวลิน ชุม่ ช่างทอง

นันทพร อัฉริยะศิลป์

15 คิดบวก (เพอลังอิ)

โจรสลัดกับลูกสมุนเป็ดยาง

เกวลิน ชุม่ ช่างทอง

นันทพร อัฉริยะศิลป์

16 คิดบวก (เพอลังอิ)

ใครทาตามกฎได้บ้าง ยกมือขึน้

ขัตติยดา ไชยโย

ชนัญญา กิจเจริญชัย

17 คิดบวก (เพอลังอิ)

ภารกิจของฟูฟู

เกวลิน ชุม่ ช่างทอง

วิภาวี จันทรวงศ์

18 คิดบวก (เพอลังอิ)

เราสร้างรังด้วยกันนะ

ผศ. บุษบา เรืองรอง

ณัฐชยา วงศ์สุนันท์

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

บทเรียนของเจ้าป่า

สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์

กัมปนาท สังข์สร

2 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

หนูกนิ เหล็ก

สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์

กัมปนาท สังข์สร

3 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

แขกผูม้ าเยือน

สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์

กัมปนาท สังข์สร

4 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

พราหมณ์กบั แพะ

สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์

กัมปนาท สังข์สร

5 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

สิงโตใหญ่กบั กระต่ายน้อย

สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์

กัมปนาท สังข์สร

6 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ลิงกับจระเข้

สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์

กัมปนาท สังข์สร

7 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

อัศวิน ชัง่ ตวง วัด

ชนิดา โสภณวุฒิกลุ

ชนิดา โสภณวุฒิกลุ

8 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ตุบ๊ ปอง..ไปดูลิเก

ตุป๊ ปอง

อัญชลี อารีย์วงศ์

9 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ตุป๊ ปอง..ไปดูเพลงเกีย่ วข้าว

ตุป๊ ปอง

อัญชลี อารีย์วงศ์

10 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ตุป๊ ปอง..ไปดูเพลงเตาะแตะ

ตุป๊ ปอง

อัญชลี อารีย์วงศ์

ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

11 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

น้าตาทะเล

ปรีดา ปัญญาจันทร์/ค้า เจริญ

ปรีดา ปัญญาจันทร์

12 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ของขวัญจากทะเล

ปรีดา ปัญญาจันทร์/ค้า ชัยฤท

ปรีดา ปัญญาจันทร์

13 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ฝายคือชีวิต

ปรีดา ปัญญาจันทร์/ค้า ชัยฤท

ปรีดา ปัญญาจันทร์

14 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ช่วยดึงลูกหมีออกมาที

รัตนา คชนาท

โกศล ทองด้วง

15 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

โคอาล่า ขอเวลาอีกเดีย๋ ว

รัตนา คชนาท

โกศล ทองด้วง

16 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

แพนด้า...ดูด้วยกันนะ

รัตนา คชนาท

โกศล ทองด้วง

17 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

เจ้าเสือจอมแกล้ง

ตุป๊ ปอง

ภัทรวินทร์ รัศมิแพทย์

18 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ลูกลิง..กินผัก

ตุป๊ ปอง

na-ru

19 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ลูดอ๊อด 10 ตัว

รัชนี ยังสุข

รัชนี ยังสุข

20 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ลูกลิง..เข้าใจโควิดละนะ

ตุป๊ ปอง

na-ru

21 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ลูกลิง..ไปโรงเรียนแล้วนะ

ตุป๊ ปอง

na-ru

22 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ลูกลิง..เล่นซ่อนหา

ตุป๊ ปอง

na-ru

ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

23 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ลูกลิง..เล่นด้วยนะ

ตุป๊ ปอง

na-ru

24 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

อาหารดีมีประโยชน์

มนฤดี ทองกลอย

ตูอ้ บ

25 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

อาชีพน่ารู้

มนฤดี ทองกลอย

ตูอ้ บ

26 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

รู้ทันภัยธรรมชาติ

มนฤดี ทองกลอย

ตูอ้ บ

27 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ของเล่นรอบตัวหนู

มนฤดี ทองกลอย

ตูอ้ บ

28 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

แผ่นฟ้าที่หายไป

ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์

ปรีดา ปัญญาจันทร์

29 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

เครื่องซักผ้ามือวิเศษ

รัตนา คชนาท

ปรีดา ปัญญาจันทร์

30 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ขอบ้านสะอาดๆ คืนแม่ด้วยจ้ะ

รัตนา คชนาท

ชนัญญา กิจเจริญชัย

31 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ภูเขาผ้า พับ ไม่พบั

รัตนา คชนาท

ชนัญญา กิจเจริญชัย

32 เฮลโล คิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ล้างจานเองเก่งจัง

รัตนา คชนาท

ชนัญญา กิจเจริญชัย

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ส่งต่อความสุข

คาร์มา ชริง

เหมือนฝัน ทรัพย์เอนก

2 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ใครเขมือบก๊อบแก๊บ

ซาร่าห์ โรเบิร์ต/น้านกฮูก

เฮนนาห์ เพ็กก์

3 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

คาเตือน! อย่าจับนะ!

ทิม วอร์แนส/หน้านกฮูก

ทิม วอร์แนส

4 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

เดีย๋ วนี้!

เทรซีย์ คอร์เดอรอย/น้านกฮูก

ทิม วอร์แนส

5 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ผ้าห่มวิเศษของนิง้ หน่อง

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รติมัย หงส์วิสุทธิกลุ

6 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ดินสอวิเศษของจีด๊ จ๊าด

มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

รติมัย หงส์วิสุทธิกลุ

7 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

อ่านนิทานให้ฉนั ฟังหน่อย!

เบเนดิกต์ กาบอแนล/น้านกฮูก

มีคาเอิล เดอรึลเลิกซ์

8 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

แม่ไก่แฮตตีพ้ าลูกรักคืนรัง

เอ็มมา เลวีย/์ น้านกฮูก

เอ็มมา เลวีย์

9 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

กางเกงหมึกยักษ์

ซูซี่ ซีเนียร์/น้านกฮูก

แคลร์ พาวเวลล์

10 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

หมึกน้อยจอมป่วน

น้านกฮูก

รติมัย หงส์วิสุทธิกลุ

ลาดับ

สานักพิมพ์

11 แฮปปีค้ ิดส์
(แปลน ฟอร์ คิดส์)

ชื่อเรื่อง
ปาร์ตขี้ องหมีน้อย

เขียน/แปลโดย
แยลเลอเกอ ไรเกิน/น้านกฮูก

ภาพประกอบโดย
แม็ก ฟาน คาเคิลด็อง

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ ของอร่อยของปินปิน
(วัฒนาพานิช)

นวพร แซ่แต้

สุริโย แก้วชัง

2 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ เมนูเด็ดของพ่อครัวใหญ่
(วัฒนาพานิช)

สุภรณ์พรรณ ศิริวัฒนะ

ชนาพันธ์ เพียรไธสง

3 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ กอด
(วัฒนาพานิช)

ด.ญ.กระเบือ้ ง

ด.ญ.กระเบือ้ ง

4 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ เสือน้อยหายไปไหน
(วัฒนาพานิช)

สุรศักดิ์ พุ่มรัก

สุรศักดิ์ พุ่มรัก

5 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ เต่าไม่ธรรมดา
(วัฒนาพานิช)

อัญญา

อัญญา

6 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ ความรักของแม่ค้างคาว
(วัฒนาพานิช)

หิง่ ห้อยในป่า

อัญญา

7 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ ประภาคารกับหิง่ ห้อยตัวน้อย
(วัฒนาพานิช)

หิง่ ห้อยในป่า (ชาตรี แสงพุฒ)

อัญญา

8 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ คุณหอยทากสูส้ ู้
(วัฒนาพานิช)

นวพร แซ่แต้

อริสา

9 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ ให้เธอ
(วัฒนาพานิช)

ชัชพงศ์ เจริญศิลป์

ชัชพงศ์ เจริญศิลป์

10 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ ฮะเก๋ายิม้ แฉ่ง ชวนมาแปรงฟัน
(วัฒนาพานิช)

ด.ญ.กระเบือ้ ง

ด.ญ.กระเบือ้ ง

ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

11 ประภาคาร เอ็ดดูเคชัน่ คุณตากับปลายักษ์มหึมา
(วัฒนาพานิช)

เขียน/แปลโดย
ประภาคาร

ภาพประกอบโดย
นิคม ชัยวรรณ

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 อักษรา ฟอร์ คิดส์

นิทานลูกสัตว์ตัวน้อย ใช้สอยให้คมุ้ ค่า

ไพโรจน์ คงเกิด

ชัยอนันต์ เชือ้ จีน

2 อักษรา ฟอร์ คิดส์

นิทานยอมรับผิดอย่างกล้าหาญ

จารุวรรณ แก้วชิงดวง/ป้าเหน่ง

ฐิติกลุ และ วันชัย

3 อักษรา ฟอร์ คิดส์

นิทานลูกม้าไม่ขยันซ้อม

ไพโรจน์ คงเกิด

ชัยอนันต์ เชือ้ จีน

4 อักษรา ฟอร์ คิดส์

นิทานหนูนิดพูดโกหก

ลาพู แสงลภ

ลาพู แสงลภ

5 อักษรา ฟอร์ คิดส์

นิทานกะทิไม่มีระเบียบ

จารุวรรณ แก้วชิงดวง/ป้าเหน่ง

ฐิติกลุ และ วันชัย

6 อักษรา ฟอร์ คิดส์

นิทานลูกเป็ดลูกไก่เพื่อนรัก

ป้าเหน่ง

อภิชา แย้มสารวล

7 อักษรา ฟอร์ คิดส์

นิทานของขวัญที่วิเศษที่สุดในโลก

Mark Sperring

Lucy Fleming

8 อักษรา ฟอร์ คิดส์

นิทานแย่แล้วๆ ช่วยด้วยครับ

สุรศักดิ์ พุ่มรัก

สุรศักดิ์ พุ่มรัก

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

ความลับใต้ท้องทะเล (อนุรักษ์ทะเล)

มะลิสีทอง

สีนิล

2 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

หมูบ่ ้านป่ารักษ์น้า (ประโยชน์ของป่าไม้)

พี่นุชชี่

สีนิล

3 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

สีทองแห่งท้องทุ่ง (นาข้าว)

น้าเกลือแร่

ชนัญญา กิจเจริญชัย

4 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

ตัวฉันเปือ้ นหมดแล้ว (ผักปลอดสารพิษ )

ท้องฟ้า

สีนิล

5 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

สมบัติล้าค่า (การประหยัดน้า-ไฟ)

แก้วมุก

บัณฑิตา กุลบุตรดี

6 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

ผมทิงขยะเป็นที่แล้วครับ
(การไม่ทิงขยะและการแยกขยะ)

ท้องฟ้า

บัณฑิตา กุลบุตรดี

ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

7 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

เสือคอกระเช้าของคุณยาย
(การลดการใช้ถงุ พลาสติก)

ครูโย

สีนิล

8 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

ขอโทษ...ให้อภัยฉันเถอะ (การให้อภัย)

ครูแพท

ชนัญญา กิจเจริญชัย

9 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

ใต้ทะเลหรรษา
(การท้างานร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างมีความสุข )

ครูแพท

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

10 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

ฉันก็ท้าได้นะ! (ความภูมิใจในตนเอง)

มะลิสีทอง

ชนัญญา กิจเจริญชัย

11 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

เมืองไร้วินัย
(เป็นคนดี มีวินัย มีควาสุข อดทน รอคอย)

มะลิสีทอง

ชนัญญา กิจเจริญชัย

12 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

การเดินทางของเหมียว...เหมียว
(ความปลอดภัยในการเดินทาง)

ท้องฟ้า

ชนัญญา กิจเจริญชัย

13 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

มายช่างเก็บกับมอสช่างจ่าย (รู้จกั คิด รู้จกั ใช้จา่ ย) ท้องฟ้า

ชนัญญา กิจเจริญชัย

14 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

คุกกีน้าโชค (การชัง่ ตวง น้าหนัก)

สีนิล

มะลิสีทอง

ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

15 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

สวมส้มของโชกุน (การรวมกลุม่ การแยกกลุม่
และการบวก ลบ คูณ หาร)

น้าเกลือแร่

ชนัญญา กิจเจริญชัย

16 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

ช่วงเวลาแห่งความสุข (เงิน เวลา และช่วงเวลา)

มะลิสีทอง

ธันยนันท์ ฉัพพรรณรังษี

17 เวิลด์คิดส์
(พัฒนาวิชาการไทย
อินเตอร์เนชันแนล)

ความสุขของจอมขวัญ
(คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ้าวัน)

น้าเกลือแร่

ชนัญญา กิจเจริญชัย

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หมีน้อยแพดดิงตัน

ไมเคิล บอนด์/วัชรวิชญ์

อาร์.ดับเบิลยู.แอลลีย์

2

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หมีน้อยแพดดิงตันทาสวน

ไมเคิล บอนด์/วัชรวิชญ์

อาร์.ดับเบิลยู.แอลลีย์

3

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยววัง

ไมเคิล บอนด์/วัชรวิชญ์

อาร์.ดับเบิลยู.แอลลีย์

4

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หมีน้อยแพดดิงตันกับเขาวงกตแยมส้ม

ไมเคิล บอนด์/วัชรวิชญ์

อาร์.ดับเบิลยู.แอลลีย์

5

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หมีน้อยแพดดิงตันกับการท่องเที่ยว

ไมเคิล บอนด์/วัชรวิชญ์

อาร์.ดับเบิลยู.แอลลีย์

6

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยวสวนสัตว์

ไมเคิล บอนด์/วัชรวิชญ์

อาร์.ดับเบิลยู.แอลลีย์

7

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หมีน้อยแพดดิงตันจิตรกร

ไมเคิล บอนด์/วัชรวิชญ์

อาร์.ดับเบิลยู.แอลลีย์

8

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หมีน้อยแพดดิงตันเที่ยวหอคอย

ไมเคิล บอนด์/วัชรวิชญ์

อาร์.ดับเบิลยู.แอลลีย์

9

STRANGER’S BOOK (สเตรนเจอส์ บุค๊ ) หนูน้อยฟินน์กบั เจ้าหมานักฟัง

ลิซ่า แพพพ์/กองบรรณาธิการ

ลิซ่า แพพพ์

รายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณา
โครงการคัดสรรหนังสือ "My Morals โครงการปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลีย่ นผ่าน"
ภายใต้หัวข้อ Morals in New Normal
ลาดับ

สานักพิมพ์

ชื่อเรื่อง

เขียน/แปลโดย

ภาพประกอบโดย

1 Amarin Kids

ข้าวสวย ข้าวต้ม ไปเที่ยวสนุกจัง

พี่แสตมป์

Lalana M.

2 Amarin Kids

ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องทาดี

ณิชา พีชวณิชย์

Lalana M.

3 Amarin Kids

ข้าวสวย ข้าวต้ม พี่น้องไอเดียดี

ณิชา พีชวณิชย์

Lalana M.

4 Amarin Kids

พ่อมดน้อยกับปีศาจไร้ระเบียบ

กองบรรณาธิการ

Naru

5 Amarin Kids

ข้าวสวย ข้าวต้ม ทางานบ้านสนุกจัง

พี่แสตมป์

Lalana M.

6 Amarin Kids

พ่อมดน้อย กับ ปีศาจเดีย๋ วก่อน

กองบรรณาธิการ

Naru

7 Amarin Kids

เพื่อนรักในป่าใหญ่
ตอน ไปงานวันเกิดให้ตรงเวลากันเถอะ

พี่แสตมป์

พี่โม

8 Amarin Kids

รออีกหน่อยนะ

พี่ขา้ วตู

พี่ขา้ วตู

