ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖

อนุ ส นธิ ค ำสั่ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวั น ที่ ๒ มกรำคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกวดหนังสื อดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อทำหน้ำที่
ดำเนินกำรจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วง
ด้วยดี นั้น บัดนี้ คณะกรรมกำรดังกล่ำวได้ดำเนินกำรพิจำรณำตัดสิน หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรำกฏผลดังต่อไปนี้

๑. กลุ่มหนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น ได้แก่
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ศึก ๙ ทัพ ธารงรัฐ พิพัฒน์สยาม
วงเดือน นำรำสัจจ์, ชมพูนุท นำคีรักษ์
และสุวรรณำ สัจจวีรวรรณ
กองทัพบกและธนำคำรกสิกรไทย

รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) คาจีนสยาม ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย - จีน
ผู้ประพันธ์
วรศักดิ์ มหัทธโนบล
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์
ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
(๒) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย
ผู้ประพันธ์
ศักดำ ศิริพันธุ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์
ศักดำ ศิริพันธุ์
(๓) แม่หม่อนเถียม อายุ ๑๐๐ ปี
ผู้ประพันธ์
ตระกูลดำรงเจริญ
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ต้นธรรม
๒/๒. กลุ่มหนังสือนวนิยำย...

๒

๒. กลุ่มหนังสือนวนิยาย
รางวัลดีเด่น

ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล

รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) น้าห่มดิน
ผู้ประพันธ์
ชนประเสริฐ คินทรักษ์
ผู้จัดพิมพ์
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
(สสส.)
(๒) ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก
ผู้ประพันธ์
ประชำคม ลุนำชัย
ผู้จัดพิมพ์
แพรวสำนักพิมพ์
ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
(๓) รุสนี
ผู้ประพันธ์
มนตรี ศรียงค์
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์สำมัญชน

๓. กลุ่มหนังสือกวีนิพนธ์
รางวัลดีเด่น

ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล

รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) กาลเวลาของผู้คน
ผู้ประพันธ์
ธัญญำ ธัญญำมำศ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์เพลงวรรณ
(๒) หัวใจห้องที่ห้า
ผู้ประพันธ์
อังคำร จันทำทิพย์
ผู้จัดพิมพ์
ผจญภัยสำนักพิมพ์
(๓) อุทกภัยพิลาป
ผู้ประพันธ์
อภินันท์ นำคเกษม
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์อรุณวิทยำ

๔. กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น ได้แก่
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดพิมพ์

อรุณสวัสดิ์สนธยา
นทธี ศศิวิมล
สำนักพิมพ์มติชน

รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) จรวดกระดาษกลางสายฝน
ผู้ประพันธ์
เสฏฐวุฒิ อุดำกำร
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์มติชน
๓/(๒) โลกคู่ขนำนหลังประตูบำนนั้น...

๓
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดพิมพ์
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดพิมพ์

(๒) โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น
โมน สวัสดิ์ศรี
สำนักพิมพ์มติชน
(๓) หน้าต่าง
ภพ เบญญำภำ
สำนักพิมพ์ศิรำภรณ์บุ๊คส์

๕. กลุ่มหนังสือสาหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี
รางวัลดีเด่น ได้แก่
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

๕๐ เท่า
ชีวัน วิสำสะ
ชีวัน วิสำสะ
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)

รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) กระต่ายขี้อาย
ผู้ประพันธ์
น้ำเมฆ
ผู้จัดทำภำพประกอบ
พี่พิมพ์
ผู้จัดพิมพ์
นำนมีบุ๊คส์คิดดี้ สำนักพิมพ์ในเครือนำนมีบุ๊คส์
(๒) เจ้าแมงมุมอ้วน
ผู้ประพันธ์
วัชรินทร์ อำพัน
ผู้จัดทำภำพประกอบ
สมเกียรติ รัตนสุวรรณกุล
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์พำส แอท คิดส์ บริษัท พำส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
(๓) โต๋เต๋ขอโทษ
ผู้ประพันธ์
มณิศำ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
ผู้จัดทำภำพประกอบ
รติมัย หงส์วิสุทธิกุล
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

๖. กลุ่มหนังสือสาหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี
๖.๑ หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเด่น

ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล

รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) ของเล่นจากไม้
ผู้ประพันธ์
ปรีดำ ปัญญำจันทร์ และเกริก ยุ้นพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ปรีดำ ปัญญำจันทร์
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
๔/(๒) เจ้ำบุญหลง...

๔
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

(๒) เจ้าบุญหลง
อรเกษม รอดสุทธิ
จุฑำมำศ มณีปรีดำ
อรเกษม รอดสุทธิ
(๓) อลวนสี่ขา สองหมา สามแมว
รัศมี เบื่อขุนทด
ภัทรพงษ์ พรรณำ
สำนักพิมพ์มติชน

๖.๒ หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น

ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล

รางวัลชมเชย มี ๒ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) พระพุทธเจ้า
ผู้ประพันธ์
พรชัย แสนยะมูล “กุดจี่”
ผู้จัดทำภำพประกอบ
มงคล หวำนฉ่ำ และคณะ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ BEST 4 KIDS
(๒) สนุกดีทรายสีหรรษา
ผู้ประพันธ์
ทินกร บัวพูล
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ทินกร บัวพูล
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์พำส แอท คิดส์ บริษัท พำส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

๗. กลุ่มหนังสือสาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี
๗.๑ หนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเด่น ได้แก่
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

ลูกยางกลางห้วย
คำมิน คมนีย์
เฉลิม อัคคะพู
สำนักพิมพ์สถำพรบุ๊คส์

รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) แต่กี้ แต่ก่อน
ผู้ประพันธ์
ประพิศ คุณำวุฒิ
ผู้จัดทำภำพประกอบ
พิชำกรณ์ ฤชุพงษ์พันธ์
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์เพื่อนดี บริษัท อักษรโสภณ จำกัด
(๒) เราทุกคนมีวันฝนตก
ผู้ประพันธ์
ปะกำรัง
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์
แพรวสำนักพิมพ์
ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
๕/(๓) เสน่หำ...วำวี...

๕
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

(๓) เสน่หา...วาวี
โดม วุฒิชัย
โดม วุฒิชัย
แพรวสำนักพิมพ์
ในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)

๗.๒ หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น ได้แก่
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

อีสานบ้านเฮา
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
วิจิตต์ แซ่เฮ้ง และประเวช ตันตรำภิรมย์
สำนักพิมพ์สำรคดี (ในนำมบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)

รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) คือรักและมิตรภาพ
ผู้ประพันธ์
เยำวชนโครงกำรค่ำยนักเขียนสำรคดี ครั้งที่ ๗
ผู้จัดทำภำพประกอบ
เยำวชนโครงกำรค่ำยนักเขียนสำรคดี ครั้งที่ ๗
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์สำรคดี (ในนำมบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด)
(๒) จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง
ผู้ประพันธ์
สิริวธู วงศโภชย์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
โกสินทร์ ขำวงำม
ผู้จัดพิมพ์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
(๓) นักเรียนไทยในเมืองเวียด
ผู้ประพันธ์
ภำณุมำศ ภูมิถำวร
ผู้จัดทำภำพประกอบ
นิรัติศัย ถังทอง
ผู้จัดพิมพ์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
๗.๓ หนังสือบทร้อยกรอง
รางวัลดีเด่น

ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล

รางวัลชมเชย มี ๑ รำงวัล ได้แก่
ผู้ประพันธ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ผู้จัดพิมพ์

เมล็ดฝัน พันธุ์กวี ดอกไม้แห่งสันติภาพ
สิทธิเดช กนกแก้ว
สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม

๘. กลุ่มหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
๘.๑ หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป
รางวัลดีเด่น ได้แก่
เส้นทางนักรบ : นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ
ผู้ประพันธ์
ศักดำ วิมลจันทร์
ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดทำภำพประกอบ ศักดำ วิมลจันทร์
ผู้จัดพิมพ์
ห้องสมุดจำปีรัตน์ วัดชลประทำนรังสฤษฏ์
๖/รำงวัลชมเชย...

๖
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี vol. 2
ผู้ประพันธ์
“มะเหมี่ยวแม่ต้นฉบับ” และ “กุดจี่พ่อต้นฉบับ”
ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดทำภำพประกอบ แมลงปอ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์ไม้ยมก
(๒) บุ๊กบิ๊ก (ฉบับดั้งเดิม) Bokbig
ผู้ประพันธ์
เปรมำ จำตุกัญญำประทีป
ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดทำภำพประกอบ เปรมำ จำตุกัญญำประทีป
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดย สถำบันกำร์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
(๓) บุญโฮม ฅนป่วง
ผู้ประพันธ์
เรืองศักดิ์ ดวงพลำ
ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดทำภำพประกอบ เรืองศักดิ์ ดวงพลำ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดย สถำบันกำร์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
๘.๒ หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสาหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น ได้แก่
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ผู้ประพันธ์
พระมหำบวรวิทย์ รตนโชโต
ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดทำภำพประกอบ อินกับทรำย
ผู้จัดพิมพ์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี
ตอน จอมโจรองคุลิมาล
ผู้ประพันธ์
สวนโมกข์กรุงเทพ
ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดทำภำพประกอบ กลุ่มบ้ำนอิฐ
ผู้จัดพิมพ์
นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
(๒) พิพิธภัณฑ์พิศวง ตอน งูไทย
ผู้ประพันธ์
อินกับทรำย
ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดทำภำพประกอบ อินกับทรำย
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดย สถำบันกำร์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
(๓) มหัศจรรย์แนวพระราชดาริ ตอน แก๊งป่วนชวนเรียนรู้
เรื่องขยะ
ผู้ประพันธ์
พรทิพย์ บุญมงคล และทิพย์วรรณ แสวงศรี
ผู้เขียนกำร์ตูนหรือผู้จัดทำภำพประกอบ พสุธำ ถำวรพำนิช
ผู้จัดพิมพ์
Asian Manga ในเครือบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สำส์น จำกัด

๙. กลุ่มหนังสือสวยงาม
๙.๑ หนังสือสวยงามทั่วไป
รางวัลดีเด่น

ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล
๗/รำงวัลชมเชย...

๗
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) ปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก 05.05.2555 (22:55 hrs.)
ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคา
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำคำบรรยำยประกอบภำพ โชค บูลกุล, เพชรยุพำ บูรณ์สิริจรุงรัฐ
และวีณำพร จันทะสินธุ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
โชค บูลกุล
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม กิตติ ไพโรจน์กีรติกุล, สุชีรำ จัดละ และนัทริท ยำงหลวง
ผู้จัดพิมพ์
Bizkid Publishing Bizkid Inc.
(บริษัท บิซคิด จำกัด ในกลุ่มบริษัทฟำร์มโชคชัย)
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
(๒) ปทุมวนานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำคำบรรยำยประกอบภำพ กุลวดี สถิติรัต และคณะ
ผู้จัดทำภำพประกอบ
วัดปทุมวนำรำม
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม แก้วขวัญ นวลไม้หอม และคณะ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
และบริษัท ดำวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหำชน)
(๓) รามเกียรติ์จากตู้ลายรดน้า
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำคำบรรยำยประกอบภำพ บุญเตือน ศรีวรพจน์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
ธวัชชัย รำมนัฏ และฤทธี รัตนประทีป
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม ชำติชำย พุทธรักษำ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
บริษัท รุ่งศิลป์กำรพิมพ์ (๑๙๗๗) จำกัด
๙.๒ หนังสือสวยงามสาหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น ได้แก่
หางไหนกันนะ
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำคำบรรยำยประกอบภำพ ทิพย์วรรณ แสวงศรี
ผู้จัดทำภำพประกอบ
อโนชำ ช้ำเบ็ญจำ
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม นพดล ช้ำงไชยวงษ์ และคณะ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล (เรียงตำมลำดับอักษรชื่อเรื่อง)
(๑) ไกรทอง
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำคำบรรยำยประกอบภำพ ปิติพร วทำทิยำภรณ์
ผู้จัดทำภำพประกอบ
นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์เก้ำแต้ม ในเครือบริษัท เคล็ดไทย จำกัด
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
บริษัท ศิริวัฒนำ อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหำชน)
๘/ (๒) แป้งร่ำทำสวน...

๘
(๒) แป้งร่าทาสวน
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำคำบรรยำยประกอบภำพ พรอนงค์ นิยมค้ำ
ผู้จัดทำภำพประกอบ
เบ็ญจมำศ คำบุญมี
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม สุริยะ อักษรกุล และคณะ
ผู้จัดพิมพ์
สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์
บริษัท เพำเวอร์ พรินท์ จำกัด
(๓) สีเทา เจ้าแมววัด Si-tau the Temple Cat
ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทำคำบรรยำยประกอบภำพ อนุชำ อำรีพรรค
ผู้จัดทำภำพประกอบ
อนุชำ อำรีพรรค
ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่มหรือศิลปกรรม อนุชำ อำรีพรรค
ผู้จัดพิมพ์
บริษัท พิกเซล เพอร์เฟค จำกัด
โรงพิมพ์ทตี่ ีพิมพ์
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
ประกำศ ณ วันที่ ๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นำยชินภัทร ภูมิรัตน)
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กำรประกวดหนั งสื อดี เ ด่ น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัด โดย สำนัก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร สำหรับปีนี้มีหนังสือส่งเข้ำประกวด จำนวน ๔๖๐ เรื่อง
แบ่งตำมประเภทหนังสือ ดังนี้
หนังสือสำรคดี
 หนังสือนวนิยำย
 หนังสือกวีนพ
ิ นธ์
 หนังสือรวมเรื่องสัน
้
 หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อำยุ ๓ - ๕ ปี
 หนังสือสำหรับเด็ก อำยุ ๖ - ๑๑ ปี (บันเทิงคดี)
 หนังสือสำหรับเด็ก อำยุ ๖ - ๑๑ ปี (สำรคดี)
 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อำยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บันเทิงคดี)
 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อำยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (สำรคดี)
 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อำยุ ๑๒ - ๑๘ ปี (บทร้อยกรอง)
 หนังสือกำร์ตูน และ หรือนิยำยภำพทั่วไป
 หนังสือกำร์ตูน และ หรือนิยำยภำพสำหรับเด็ก
 หนังสือสวยงำมทั่วไป
 หนังสือสวยงำมสำหรับเด็ก


๑

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๕๘
๔๐
๑๔
๒๔
๙๐
๔๐
๒๔
๒๖
๒๐
๓
๑๗
๑๗
๒๑
๖๖

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

กำรพิจำรณำตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
เลขำธิ ก ำรคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน (นำยชิ น ภั ท ร ภู มิ รั ต น) รองเลขำธิ ก ำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน (นำงเบญจลักษณ์ น้ำฟ้ำ) เป็นกรรมกำรที่ปรึกษำ นำยวินัย รอดจ่ำย
เป็นประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินกำรประกวดหนังสือดีเด่น และผู้ทรงคุณวุฒิจำกสถำบัน
ทั้งภำครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมกำร
ผลกำรพิ จ ำรณำตั ด สิ น หนั ง สื อ ให้ ไ ด้ รั บ รำงวั ล หนั ง สื อ ดี เ ด่ น ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ปรำกฎว่ำ มีหนังสือได้รับรำงวัล จำนวน ๔๗ เรื่อง แยกเป็นรำงวั ลดีเด่น ๘ เรื่อง รำงวัลชมเชย
๓๙ เรื่อง ดังรำยชื่อต่อไปนี้

หนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น

ศึก ๙ ทัพ ธารงรัฐ พิพัฒน์สยาม
ผูป้ ระพันธ์ : วงเดือน นำรำสัจจ์ / กองทัพบกและธนำคำรกสิกรไทย
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) คาจีนสยาม ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย - จีน
ผูป้ ระพันธ์ : วรศักดิ์ มหัทธโนบล / สำนักพิมพ์อมรินทร์
๒) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการถ่ายภาพไทย
ผูป้ ระพันธ์ : ศักดำ ศิรพิ ันธุ์
๓) แม่หม่อนเถียม อายุ ๑๐๐ ปี
ผูป้ ระพันธ์ : ตระกูลดำรงเจริญ / สำนักพิมพ์ต้นธรรม

หนังสือนวนิยาย
ไม่มหี นังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล
รางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) น้าห่มดิน
ผูป้ ระพันธ์ : ชนประเสริฐ คินทรักษ์ / สำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
๒

ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๒) ร้านหนังสือที่มีแต่นิยายรัก
ผูป้ ระพันธ์ : ประชำคม ลุนำชัย / แพรวสำนักพิมพ์
๓) รุสนี
ผูป้ ระพันธ์ : มนตรี ศรียงค์ / สำนักพิมพ์สำมัญชน

หนังสือกวีนิพนธ์
ไม่มหี นังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล
รางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) กาลเวลาของผู้คน
ผูป้ ระพันธ์ : ธัญญำ ธัญญำมำศ / สำนักพิมพ์เพลงวรรณ
๒) หัวใจห้องที่ห้า
ผูป้ ระพันธ์ : อังคำร จันทำทิพย์ / ผจญภัยสำนักพิมพ์
๓) อุทกภัยพิลาป
ผูป้ ระพันธ์ : อภินันท์ นำคเกษม / สำนักพิมพ์อรุณวิทยำ

หนังสือรวมเรื่องสั้น
รางวัลดีเด่น

อรุณสวัสดิส์ นธยา
ผูป้ ระพันธ์ : นทธี ศศิวิมล / สำนักพิมพ์มติชน
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) จรวดกระดาษกลางสายฝน
ผูป้ ระพันธ์ : เสฏฐวุฒิ อุดำกำร / สำนักพิมพ์มติชน

๓
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๒) โลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้น
ผูป้ ระพันธ์ : โมน สวัสดิ์ศรี / สำนักพิมพ์มติชน
๓) หน้าต่าง
ผูป้ ระพันธ์ : ภพ เบญญำภำ / สำนักพิมพ์ศิรำภรณ์บุ๊คส์

หนังสือสาหรับเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี
รางวัลดีเด่น

๕๐ เท่า
ผูป้ ระพันธ์และผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : ชีวัน วิสำสะ / สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) กระต่ายขี้อาย
ผูป้ ระพันธ์ : น้ำเมฆ
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : พี่พิมพ์ / นำนมีบุ๊คส์คดิ ดี้
๒) เจ้าแมงมุมอ้วน
ผูป้ ระพันธ์ : วัชรินทร์ อำพัน
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : สมเกียรติ รัตนสุวรรณกุล / สำนักพิมพ์พำส แอท คิดส์
๓) โต๋เต๋ขอโทษ
ผูป้ ระพันธ์ : มณิศำ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : รติมัย หงส์วิสุทธิกุล / สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์

๔
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หนังสือสาหรับเด็ก อายุ ๖ - ๑๑ ปี
๑. ประเภทหนังสือบันเทิงคดี
ไม่มหี นังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล
รางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) ของเล่นจากไม้
ผูป้ ระพันธ์ : ปรีดำ ปัญญำจันทร์ และเกริก ยุ้นพันธ์
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : ปรีดำ ปัญญำจันทร์ / สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
๒) เจ้าบุญหลง
ผูป้ ระพันธ์ : อรเกษม รอดสุทธิ
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : จุฑำมำศ มณีปรีดำ
๓) อลวนสี่ขา สองหมา สามแมว
ผูป้ ระพันธ์ : รัศมี เบื่อขุนทด
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : ภัทรพงษ์ พรรณำ / สำนักพิมพ์มติชน

๒. ประเภทหนังสือสารคดี
ไม่มหี นังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล
รางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี ๒ รำงวัล ๑) พระพุทธเจ้า
ผูป้ ระพันธ์ : พรชัย แสนยะมูล “กุดจี่”
ผูจ้ ดั ทำภำพประกอบ : มงคล หวำนฉ่ำ และคณะ / สำนักพิมพ์ BEST 4 KIDS
๒) สนุกดีทรายสีหรรษา
ผูป้ ระพันธ์และผู้จัดทำภำพประกอบ : ทินกร บัวพูล / สำนักพิมพ์พำส แอท คิดส์

๕
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หนังสือสาหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒ - ๑๘ ปี
๑. ประเภทหนังสือบันเทิงคดี
รางวัลดีเด่น
ลูกยางกลางห้วย
ผูป้ ระพันธ์ : คำมิน คมนีย์
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : เฉลิม อัคคะพู / สำนักพิมพ์สถำพรบุ๊คส์
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) แต่กี้ แต่ก่อน
ผูป้ ระพันธ์ : ประพิศ คุณำวุฒิ
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : พิชำกรณ์ ฤชุพงษ์พันธ์ / สำนักพิมพ์เพื่อนดี
๒) เราทุกคนมีวันฝนตก
ผูป้ ระพันธ์ : ปะกำรัง / แพรวสำนักพิมพ์
๓) เสน่หา...วาวี
ผูป้ ระพันธ์และผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : โดม วุฒิชัย / แพรวสำนักพิมพ์

๒. ประเภทหนังสือสารคดี
รางวัลดีเด่น
อีสานบ้านเฮา
ผูป้ ระพันธ์ : วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : วิจติ ต์ แซ่เฮ้ง และประเวช ตันตรำภิรมย์ /
สำนักพิมพ์สำรคดี
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) คือรักและมิตรภาพ
ผูป้ ระพันธ์และผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : เยำวชนโครงกำรค่ำยนักเขียนสำรคดี ครั้งที่ ๗ /
สำนักพิมพ์สำรคดี
๒) จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง
ผูป้ ระพันธ์ : สิรวิ ธู วงศโภชย์
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : โกสินทร์ ขำวงำม / นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

๖
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๓) นักเรียนไทยในเมืองเวียด
ผูป้ ระพันธ์ : ภำณุมำศ ภูมิถำวร
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : นิรัติศัย ถังทอง / นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

๓. ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง
ไม่มหี นังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล
รางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี ๑ รำงวัล เมล็ดฝัน พันธุ์กวี ดอกไม้แห่งสันติภาพ
ผูป้ ระพันธ์ : สิทธิเดช กนกแก้ว / สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ
๑. ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป
รางวัลดีเด่น
เส้นทางนักรบ : นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ
ผูป้ ระพันธ์และผูเ้ ขียนกำร์ตูน : ศักดำ วิมลจันทร์ /
ห้องสมุดจำปีรัตน์ วัดชลประทำนรังสฤษฏ์
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) เด็กหญิงต้นฉบับกับครอบครัวอารมณ์ดี vol. 2
ผูป้ ระพันธ์ : “มะเหมี่ยวแม่ต้นฉบับ” และ “กุดจี่พ่อต้นฉบับ”
ผูเ้ ขียนกำร์ตูน : แมลงปอ / สำนักพิมพ์ไม้ยมก
๒) บุ๊กบิ๊ก (ฉบับดั้งเดิม) Bokbig
ผูป้ ระพันธ์และผูเ้ ขียนกำร์ตูน : เปรมำ จำตุกัญญำประทีป / สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
โดย สถำบันกำร์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
๗
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๓) บุญโฮม ฅนป่วง
ผูป้ ระพันธ์และผู้เขียนกำร์ตูน : เรืองศักดิ์ ดวงพลำ / สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
โดย สถำบันกำร์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

๒. ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพสาหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
ผูป้ ระพันธ์ : พระมหำบวรวิทย์ รตนโชโต
ผูเ้ ขียนกำร์ตูน : อินกับทรำย / นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน จอมโจรองคุลิมาล
ผูป้ ระพันธ์ : สวนโมกข์กรุงเทพ
ผูเ้ ขียนกำร์ตูน : กลุ่มบ้ำนอิฐ / นำนมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
๒) พิพิธภัณฑ์พิศวง ตอน งูไทย
ผูป้ ระพันธ์ : สวนโมกข์กรุงเทพ
ผูเ้ ขียนกำร์ตูน : อินกับทรำย / สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
โดย สถำบันกำร์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
๓) มหัศจรรย์แนวพระราชดาริ ตอน แก๊งป่วนชวนเรียนรู้เรื่องขยะ
ผูป้ ระพันธ์ : พรทิพย์ บุญมงคล และทิพย์วรรณ แสวงศรี
ผูเ้ ขียนกำร์ตูน : พสุธำ ถำวรพำนิช / Asian Manga

๘
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หนังสือสวยงาม
๑. ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป
ไม่มหี นังสือเรื่องใดสมควรได้รับรำงวัล
รางวัลดีเด่น
รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) ปฏิมากรรมแห่งโชค เล่มแรก 05.05.2555 (22:55 hrs.)
ชุดปัญจภาคีเหรียญทองคา
ผูป้ ระพันธ์ : โชค บูลกุล, เพชรยุพำ บูรณ์สริ ิจรุงรัฐ และวีณำพร จันทะสินธุ์
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : โชค บูลกุล / Bizkid Publishing Bizkid Inc.
(บริษัท บิซคิด จำกัด ในกลุ่มบริษัทฟำร์มโชคชัย)
๒) ปทุมวนานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดปทุมวนาราม
ผูป้ ระพันธ์ : กุลวดี สถิตริ ัต และคณะ
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : วัดปทุมวนำรำม / สำนักงำนทรัพย์สนิ ส่วนพระมหำกษัตริย์
และบริษัท ดำวฤกษ์ คอมมูนเิ คชั่นส์ จำกัด
๓) รามเกียรติ์จากตู้ลายรดน้า
ผูป้ ระพันธ์ : บุญเตือน ศรีวรพจน์
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : ธวัชชัย รำมนัฏ และฤทธี รัตนประทีป /
สำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรมศิลปำกร

๒. ประเภทหนังสือสวยงามสาหรับเด็ก
รางวัลดีเด่น
หางไหนกันนะ
ผูป้ ระพันธ์ : ทิพย์วรรณ แสวงศรี
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : อโนชำ ช้ำเบ็ญจำ / สำนักพิมพ์โลกหนังสือ

๙
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รางวัลชมเชย มี ๓ รำงวัล ๑) ไกรทอง
ผูป้ ระพันธ์ : ปิตพิ ร วทำทิยำภรณ์
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : นรินทร์ เซียวพิบูลย์กิจ / สำนักพิมพ์เก้ำแต้ม
๒) แป้งร่าทาสวน
ผูป้ ระพันธ์ : พรอนงค์ นิยมค้ำ
ผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : เบ็ญจมำศ คำบุญมี / สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์
๓) สีเทา เจ้าแมววัด Si-tau the Temple Cat
ผูป้ ระพันธ์และผูจ้ ัดทำภำพประกอบ : อนุชำ อำรีพรรค /
บริษัท พิกเซล เพอร์เฟค จำกัด
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