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วรรณกรรมเยาวชน 
 

ล าดับ ชือ่เร่ือง ชือ่ผู้แต่ง เลขหมู ่
1 ก็ได้ก็ได้  ตุ๊บป่อง  นท 

ต629ก 
2558 

2 กบเลือกนาย : The frog desires a guardian  ณัฐกฤต บุตดีวงศ์  นท 
ณ322ก 
2554 

3 กระดองลายกับกระต่ายหูเรียว  ตุ๊บป่อง  นท 
ต629ก 
2558 

4 กระแสไฟฟา้  ดินีน, แจ๊คเกอลีน  
ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, แปล  
ฆรณี แสงรุจิ, แปล  

ยว 
ด542ก 
2542 

5 กลัวจัง กลัวจัง  กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นท 
ก332ก 
2559 

6 กากับสุนัขจิ้งจอก : The crow and the fox  พี่อุ้ย  นท 
พ799ก 
2553 

7 กากับหอยแมลงภู่ : The crow and the 
mussel  

พี่อุ้ย  นท 
พ799ก 
2553 

8 กาด ากับหงส์ขาว  ตุ๊บป่อง  นท 
ต629ก 
2559 

9 ไก่โต้งตัวเล็กกับพระอาทิตย์ดวงใหญ่  ตุ๊บป่อง  นท 
ต629ก 
2558 

10 ไก่น้อยกับพลอยสีแดง  ตุ๊บป่อง  นท 
ต629ก 
2558 

11 ไก่ฟ้ากับหมาป่า : The fox and the pheasant  ณัฐกฤต บุตดีวงศ์  นท 
ณ322ก 
2554 



12 จิ้งหรีดใจดี  มนฤดี ทองกลอย  นท 
ม158จ 
2559 

13 เจ้าโจรขโมยเสือดาว : The thief and the 
leopard  

พี่อุ้ย  นท 
พ799จ 
2555 

14 เจ้าแพะกับสุนัขจิ้งจอก : The goat and the 
fox  

พี่อุ้ย  นท 
พ799จ 
2555 

15 เจ้าเห็บกับสิงโต : The tick and the lion  พี่อุ้ย  นท 
พ799จ 
2555 

16 ช้างเกเรกับหนู : The elephant and the rat  พี่อุ้ย  นท 
พ799ช 
2559 

17 ช่างไม้กับหมาจิ้งจอก : The carpenter and 
vixen  

พี่อุ้ย  นท 
พ799ช 
2553 

18 ชายอาหรับกับอูฐ : Arab man and the 
camel  

ณัฐกฤต บุตดีวงศ์  นท 
ณ322ช 
2554 

19 ชาวนากับงูเห่า : The farmer and the cobra  ณัฐกฤต บุตดีวงศ์  นท 
ณ322ช 
2554 

20 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  อิงอร พรปวีณ์  ยว 
อ715ด 
2555 

21 ดาบวิเศษ : The Magic Sword  พี่อุ้ย  นท 
พ799ด 
2555 

22 ดาวเคราะห์  ซิมส์, เลสลี่ย์  
ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, แปล  
ฆรณี แสงรุจิ, แปล  

ยว 
ซ323ด 
2542 

23 เด็ก 3 คน : The three children  พี่อุ้ย  นท 
พ799ด 
2559 



24 เด็กดีกินของมีประโยชน์  กิตติยา ลี้ครองสกุล  
ร่มรัฐ ปรมาธิกุล  

นท 
ก677ด 
2557 

25 เด็กดีใจเย็นๆ  กิตติยา ลี้ครองสกุล  
ร่มรัฐ ปรมาธิกุล  

นท 
ก677ด 
2557 

26 เด็กดีต้องรู้คุณ  กิตติยา ลี้ครองสกุล  
ร่มรัฐ ปรมาธิกุล  

นท 
ก677ด 
2557 

27 เด็กดีไม่ขี้แกล้ง  กิตติยา ลี้ครองสกุล  
ร่มรัฐ ปรมาธิกุล  

นท 
ก677ด 
2557 

28 เด็กดีไม่ขี้ตู่  กิตติยา ลี้ครองสกุล  
ร่มรัฐ ปรมาธิกุล  

นท 
ก677ด 
2557 

29 เด็กดีไม่ขี้ปด  กิตติยา ลี้ครองสกุล  
ร่มรัฐ ปรมาธิกุล  

นท 
ก677ด 
2557 

30 เด็กดีรู้จักพอ  กิตติยา ลี้ครองสกุล  
ร่มรัฐ ปรมาธิกุล  

นท 
ก677ด 
2557 

31 ต้นไม้กับขวาน : The trees and the axe  พี่อุ้ย  นท 
พ799ต 
2555 

32 ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์  มนฤดี ทองกลอย  นท 
ม158ต 
2559 

33 เต่าทองจอมปด  มนฤดี ทองกลอย  นท 
ม158ต 
2559 

34 แตะ เตาะ เหาะ เหอะ  ตุ๊บป่อง  นท 
ต629ก 
2558 

35 ธรรมชาติรอบตัวเรา ชุดที่ 1  ประภัสสร ปรีเอี่ยม  ยว 
ป338ธ 
2555 



36 ธรรมชาติรอบตัวเรา ชุดที่ 2  ประภัสสร ปรีเอี่ยม  ยว 
ป338ธ 
2555 

37 นก  ปาล์เมอร,์ จอย  
ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, แปล  
ฆรณี แสงรุจิ, แปล  

ยว 
ป561น 
2542 

38 นกกาผู้โง่เขลา : The Vain Jackdaw  พี่อุ้ย  นท 
พ799น 
2555 

39 นกลืมตน : Foolish Bird  พี่อุ้ย  นท 
พ799น 
2555 

40 นายพรานกับสิงโต : The huntsman and the 
lion  

พี่อุ้ย  นท 
พ799น 
2559 

41 น้ ามัน ก๊าซ และถา่นหิน  ดินีน, แจ๊คเกอลีน  
ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, แปล  
ฆรณี แสงรุจิ, แปล  

ยว 
ด542น 
2542 

42 บ้านบนต้นไม้ : The house on the tree  พี่อุ้ย  นท 
พ799บ 
2559 

43 ไปชิมไข่ฟองน้อยกันนะ  ตุ๊บป่อง  นท 
ต629ป 
2559 

44 ไปลากเส้นเล่นสีกันนะ  ตุ๊บป่อง  นท 
ต629ป 
2559 

45 ผึ้งจอมขยัน  มนฤดี ทองกลอย  นท 
ม158ผ 
2559 

46 พระพุทธเจา้  พรชัย แสนยะมูล (กุดจี)่  นท 
พ791พ 
2555 

47 พ่อค้าเกลือกับลา : The donkey and the 
merchant  

พี่อุ้ย  นท 
พ799พ 
2553 



48 พ่ออ่านบ้านอุ่น  เรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป  ยว 
ร863พ 
2557 

49 แพะ 2 ตัว : The two goats  พี่อุ้ย  นท 
พ799พ 
2559 

50 แพะกับเถาองุ่น : The goat and the 
grapevine  

ณัฐกฤต บุตดีวงศ์  นท 
ณ322พ 
2554 

51 แพะกับเถาองุ่น : The goat and the 
grapevine  

พี่อุ้ย  นท 
พ799พ 
2553 

52 แพะสามตัว : The three goats  พี่อุ้ย  นท 
พ799พ 
2553 

53 มดมหัศจรรย์  รัชนีวรรณ วัฒนชัย  นท 
ร343ม 
2559 

54 ม้าร้อยเล่ห์ : The horse and the stage  พี่อุ้ย  นท 
พ799ม 
2555 

55 แมลงปอจอมซน  มนฤดี ทองกลอย  นท 
ม158ม 
2559 

56 แมลงวันกับไหน้ าผึ้ง : The flies and the 
honey pot  

พี่อุ้ย  นท 
พ799ม 
2553 

57 แมวป่าจอมเจ้าเล่ห์ : The wild cat  พี่อุ้ย  นท 
พ799ม 
2555 

58 รอยยิ้มของพระราชา  แม่เอ๋ย  นท 
ม859ร 
2560 

59 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเรา ชุดที่ 1  ประภัสสร ปรีเอี่ยม  ยว 
ป338ร 
2555 



60 ลาร้อยเล่ห์ : Witful Donkey  พี่อุ้ย  นท 
พ799ล 
2555 

61 ลิงกับปลาโลมา : The monkey and the 
dolphin  

พี่อุ้ย  นท 
พ799ล 
2553 

62 ส ารวจโลกใต้สมุทร  อิงอร พรปวีณ์  ยว 
อ715ส 
2555 

63 สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ชุดที่ 2  ประภัสสร ปรีเอี่ยม  ยว 
ป338ส 
2555 

64 สิงโต หมี และสุนัขจิ้งจอก : The lion the bear 
and the fox  

พี่อุ้ย  นท 
พ799ส 
2555 

65 สิงโตเจ้าเล่ห์ : The tricky lion  ณัฐกฤต บุตดีวงศ์  นท 
ณ322ส 
2554 

66 สิงโตเจ้าเล่ห์ : The tricky lion  พี่อุ้ย  นท 
พ799ส 
2553 

67 สีแสนสวย  ป้าแวนดี้  นท 
ป563ส 
2555 

68 สุนัขล่าเนื้อกับไก่โต้ง : The hound and the 
cock  

พี่อุ้ย  นท 
พ799ส 
2553 

69 แสงแดด  ปาล์เมอร์, จอย  
ปฐมฤกษ์ เกตุทัต, แปล  
ฆรณี แสงรุจิ, แปล  

ยว 
ป561ส 
2542 

70 หนูจี๊ดกระจ่อยร่อยกับหนูจ่อยกระจิริด  ตุ๊บป่อง  นท 
ต629ห 
2557 

71 หนูบ้านนอกกับหนูในเมือง  ภควดี ประสพแก้ว  นท 
ภ116ห 
2553 



72 หมาป่ากับลูกแกะทั้งเจ็ด  ภควดี ประสพแก้ว  นท 
ภ116ห 
2553 

73 หมีกับผึ้ง : The bear and the bee  พี่อุ้ย  นท 
พ799ห 
2559 

74 หาทางออกแสนสนุก  ป้าแวนดี้  นท 
ป563ห 
2555 

75 ห่านทองค า  ป้าแวนดี้  นท 
ป563ห 
2555 

76 ห่านวิเศษ : The magic goose  พี่อุ้ย  นท 
พ799ห 
2553 

77 หิวจัง หิวจัง  กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นท 
ก332ห 
2559 

78 เหยือกน้ าสองใบ : The two pitchers  พี่อุ้ย  นท 
พ799ห 
2555 

79 ไออุ่น  กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์  นท 
ก728อ 
2559 

 
 
 
 
 
 


