หนังสือติดดาว
1. หนังสือเด็กและเยาวชน
1.1 หนังสือเด็กอายุ 0 - 3 ปี
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อหนังสือ
มดสิบตัว
มาสนุกนับกันเถอะ
มือวิเศษ
เม่นหลบฝน
หนอนจอมหิว
หนูถั่วลันเตา
อีเล้งเค้งโค้ง

ชื่อผู้แต่ง
ชีวัน วิสาสะ
โจวันนา มันเตกัซโซ
สองขา
ปรีดา ปัญญาจันทร์
อีริค คาร์ล
ซะเอะโก ฮิโระกะวะ
ชีวัน วิสาสะ

ชื่อผู้แปล
น้านกฮูก
อริยา ไพฑูรย์
ป้ามารุ
-

ภาพประกอบ
ชีวัน วิสาสะ
คาร์โล อัลเบอร์โต มิเกลลินี
ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์
ปรีดา ปัญญาจันทร์
อีริค คาร์ล
ซะเอะโก ฮิโระกะวะ
ชีวัน วิสาสะ

ชื่อสํานักพิมพ์
แพรวเพื่อนเด็ก
แฮปปี้คิดส์
นานมีบุ๊คส์
แพรวเพื่อนเด็ก
แพรวเพื่อนเด็ก
แพรวเพื่อนเด็ก
แพรวเพื่อนเด็ก

ISBN
9786161822255
9786162277726
9786160434503
9786161822279
9786161811365
9786161816162
9786161818326

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
13 165
1 250
1 115
13 155
6 129
1 145
22 165

1.2 หนังสือเด็กอายุ 4 - 6 ปี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ก็ได้ ก็ได้ (ปกอ่อน)

ตุ๊บปอง

กระดุ๊กกระดิ๊ก กระด๊อกกระแด๊ก
กระต่ายไม่มีหู
กระรอกอ้วน
ก๊อก ก๊อก ขอค้างคืนหนึ่งนะ
กูจี กูจี
ของเล่นเดินทาง
ขึ้นอย่างไรนะ
ความลับอร่อยจัง (ปกอ่อน)
คิดแบบในหลวง
งานแรกของมี้จัง
จอมขโมยหนังสือ (ปกอ่อน)
จัมโบ้จอมเขมือบหนังสือ
จิ้งจกหางด้วน
จุด (ปกอ่อน)
ฉันก็ทําได้

เกริก ยุ้นพันธ
ปรีดา ปัญญาจันทร์ และ ชีวัน แพรวเพื่อนเด็ก
Til Schweiger
หัทยา บุปผาทอง
Klaus Baumgart
นานมีบุ๊คส์คิดดี้
กัมปนาท สังข์สร
พาส แอท คิดส์
วัชรินทร์ อําพัน
ทัน โคอิเดะ
พรอนงค์ นิยมค้า
ยาสุโกะ โคอิเดะ
แพรวเพื่อนเด็ก
เฉิน จื้อ หยวน
ปรีดา อัครจันทร์โชติ เฉิน จื้อ หยวน
แพรวเพื่อนเด็ก
เทพศิริ สุขโสภา
จํานงศรี หาญเจนลักษณประทีป หนองปลาหมอ
มูลนิธิเด็ก
กฤษณะ กาญจนาภา, วชิราวรกฤษณะ กาญจนาภา, วชิราวรรณแพรวเพื่อนเด็ก
แฮปปี้คิดส์
เอริก บาตู
น้านกฮูก
เอริก บาตู
พาส แอท คิดส์
ดร.ถนอมวงศ์ ล้ํายอดมรรคผลเสาวณีย์ นิวาศะบุตร เฉลิม อัคคะพู
โยริโกะ ษุษุอิ
พรอนงค์ นิยมค้า
อาคิโกะ ฮายาชิ
แพรวเพื่อนเด็ก
โทมัส ดอเชอร์ตี
แฮปปี้คิดส์
เฮเลน ดอเชอร์ตี
น้านกฮูก
โอลิเวอ์ร์ เจฟเฟอรส์
ธิติมา สัมปัชชลิต
โอลิเวอ์ร์ เจฟเฟอรส์
นานมีบุ๊คส์คิดดี้
กฤษณะ กาญจนาภา
ฤทัย จงสฤษด์
ศูนย์หนังสือ สวทช.
แฮปปี้คิดส์
ปีเตอร์ เอช. เรย์โนลด์
ตุ๊บปอง
ตุ๊บปอง
Choi Sook-hee
สาริณี โพธิ์เงิน
Cjoi Sook-hee
นานมีบุ๊คส์คิดดี้

-

เปรมา จาตุกัญญาประทีป

ชื่อสํานักพิมพ์

1

แฮปปี้คิดส์

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
9786162273926
4
95
ISBN

9748491242
9786160430703
9786163780089
9786161813796
9786161803599
9789749988978
9786161809232
9786167508610
9786163781130
9786161813819
9786162273391
9789742240769
9786161204457
9786169033073
9786165390774

3
3
1
10
1
4
3
2
2
12
3
1
1
8
1

220 ไม่ได้ส่ง
128
130
195
129 ไม่ได้ส่ง
115 ไม่ได้ส่ง
245
95
150
225
115
95
65
115
85

ที่
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

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ฉันชื่อ...เจน
Patrick McDonnell
ฉันมีความสุขจังเลย (ปกอ่อน)
ดร.สายสุรี จุติกุล
ชุดปัญจตันตระ บทเรียนของเจ้าป่า
สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
ชุดปัญจตันตระ พราหมณ์กับแพะ
สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
ชุดปัญจตันตระ ลิงกับจระเข้
สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
ดอกไม้ริมทาง
ปรีดา ปัญญาจันทร์
ดอกไม้ให้ใครเอ่ย
พี่หูกาง
ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว
เพนกวินตัวแรก
เดี๋ยวนี้! (ปกอ่อน)
เทรซีย์ คอร์เดอรอย
ตด
ชินตะ โช
ต่อทางรถไฟ
ฟูมิโกะ ทาเคชิตะ
เต่าไม่ธรรมดา
อัญญา
แตะต้นไม้วิเศษ (ปกอ่อน)
คริสตี้ แมเทอสัน
ถูแตะเป่าเขย่าสนุกจัง
Herve Tullet
ทายซิ ทายซิ หนูรักพ่อมากแค่ไหน
แซม แม็คบราทนีย์
บ้านแสนสุข
เกวลิน ชุ่มช่างทอง
ฝัน (ไม่)ร้ายของค้างคาวน้อย
วัชรินทร์ อําพัน
มังกรน้อยฝึกพ่นไฟ
ลอเรนซ์ บูร์กิยง
มาร์สแมนกับยายเช้า ตอน ตะลุยอวกาศ (ปกรศ.เกริก ยุ้นพันธ์
มาเล่นด้วยกันนะ
มารี ฮอลล์ เอทส์
ยิ่งกว่าชนะเลิศ
รัตนา คชนาท
รอนานหน่อยนะ (ปกอ่อน)
แอนสท์ ยันดล์
รังนี้ฝีมือแม่
เจนนิเฟอร์ วอร์ด
ร้านตัดเสื้อคุณกระต่าย
เรารักในหลวง
ลูกแกะสามตัว
วันอังคาร
สี่สหายกับต้นไม้ 100 ต้น
เสียงร้องของใครนะ
หนอนแก้วสิบตัว (ปกอ่อน)
หนูรักแม่มากขึ้นทุกวัน

ชื่อผู้แปล
พัชร วัฒนศรีมงคล
-

ภาพประกอบ
Patrick McDonnell
พรเนตร อร่ามมงคลวิชัย
กัมปนาท สังข์สร
กัมปนาท สังข์สร
กัมปนาท สังข์สร

จิราพร หนองไม้งาม
พัดชา ดิษยนันทน์
ทิม วอร์เนส
น้านกฮูก
พรอนงค์ นิยมค้า
ชินตะ โช
วาดดาว วิสาสะ
มาโมรุ ซูซูกิ
อัญญา
น้านกฮูก
คริสตี้ แมเทอสัน
รตีลดา ประพันธ์กานต์ Herve Tullet
แอนิต้า เฌอแรม
ฐิฐฐิวดี มากบุญ
กัมปนาท สังข์สร
ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวินเซนต์ ฮาร์ดี้
รศ.เกริก ยุ้นพันธ์
มารี ฮอลล์ เอทส์
รัตนา คชนาท
นอร์มัน ยุงเงอ
น้านกฮูก
สตีฟ เจนคินส์
น้านกฮูก

ซากุระ โทโมโกะ
พรอนงค์ นิยมค้า
กองบรรณาธิการแพรวเพื่อนเดอาแญส กาตาลา
ใบปอ
เดวิด วีสเนอร์
กฤษณะ กาญจนาภา, วชิราวรจอนนี แลมเบิร์ต
น้านกฮูก
บิล มาร์ติน จูเนียร์
น้านกฮูก
จูเลียต กรูม
น้านกฮูก

ชื่อสํานักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
แฮปปี้คิดส์
Hello Kids
Hello Kids
Hello Kids
แพรวเพื่อนเด็ก
ประภาคารพับลิชชิ่ง
พาส แอท คิดส์
แฮปปี้คิดส์
แพรวเพื่อนเด็ก
แพรวเพื่อนเด็ก
ประภาคารพับลิชชิ่ง
แฮปปี้คิดส์
นานมีบุ๊คส์คิดดี้
แพรวเพื่อนเด็ก
โลกหนังสือ
พาส แอท คิดส์
เพอลังอิ
แฮปปี้คิดส์
แพรวเพื่อนเด็ก
นานมีบุ๊คส์คิดดี้
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์

โมริโอะ ชิโอตะ, มารินา โคบายาแพรวเพื่อนเด็ก
กฤษณะ กาญจนาภา, วชิราวรรณแพรวเพื่อนเด็ก
โลรอง รีชาร์
แฮปปี้คิดส์
กฤษณะ กาญจนาภา, วชิราวรรณแพรวเพื่อนเด็ก
แฮปปี้คิดส์
จอนนี แลมเบิร์ต
โลอิส เอเลิร์ต
แฮปปี้คิดส์
จอนนี แลมเบิรต์
แฮปปี้คิดส์
2

ISBN
9786160423750
9786167026015
9786162279690
9786162279713
9786162279737
9789742472313
9786167274430
9786167135328
9786162279058
9786161813826
9786161805142
9786163420497
9786162279096
9786160429554
9786161818890
9786167275673
9786163780034
9786165412698
9786162279034
9786162079474
9786160408672
9786167026909
9786162276903
9786161805142
9786161817143
9786117026133
9786167484037
9786161813819
9786162277979
9786162273452
9786162277955

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
2 145
11
95
1 125
1 125
1 125
95 ไม่ได้ส่ง
1 150
2 125
2 115
11 195 ไม่ได้ส่ง
6 225
1 145
2 125
1 148
1 265
1 120
1 130
1
95
1
95
3 150 ไม่ได้ส่ง
8
95
1
95
1 115
3
2
12
1
12
2
3
1

225
199
95
75 ไม่ได้ส่ง
225
95
95
95

ที่

ชื่อหนังสือ

48
49
50

หมีน้อยจัดบ้าน
อีกกี่คืนจะถึงวันเกิดของหนู
เอ๊ะ! หางของใคร (ปกอ่อน)

ชื่อผู้แต่ง
สุพรรณี นามวงษ์
มาร์ก สเปอร์ริง
รศ.เกริก ยุ้นพันธ์

ชื่อผู้แปล
น้านกฮูก
-

ภาพประกอบ
สุทัศน์ ปาละมะ
เซบัสทีอัน บราอุน
รศ.เกริก ยุ้นพันธ์

ชื่อสํานักพิมพ์
บ้านแปลน
แฮปปี้คิดส์
แฮปปี้คิดส์

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
9786167054353
1
95
9786162276477
1
95
9786162274718
1
85
ISBN

1.3 หนังสือเด็กอายุ 7 - 9 ปี
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กระต่ายน้อยปีเตอร์
กราบ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
ขบวนการนกกางเขน
ขอทางหน่อย ลูกเป็ดมาแล้ว
ข้าวเพียงเมล็ดเดียว
ขุมทรัพย์บนผนัง
เข็มทิศ KID ดี
คนต่อเทียน
ตํานานพื้นบ้านพญาแถนกับกําเนิดบั้งไฟ
ตุ๊กตาแห่งความทรงจํา

บีทริกซ์ พ็อตเตอร์

สุภาวดี

บีทริกซ์ พ็อตเตอร์

แพรวเพื่อนเด็ก
ผีเสื้อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แว่นแก้ว
มังกร, บริษัท ไอเดียพราวด์ จํากั นานมีบุ๊คส์
โรเบิร์ต แม็คคลอสคีย์
โรเบิร์ต แม็คคลอสคีย์
มูลนิธิซิเมนต์ไทย
สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง แฮปปี้คิดส์
บ้านเรียนน้ําริน
อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
Hwang, Sang-Kyu
เฉลิมพล ผลไม้
Kim, Yeong-Su
นานมีบุ๊คส์
นําบุญ นามเป็นบุญ
พีริยา พงษ์สาริกัน, Johอิทธิพล พัฒรชนม์
สถาพรบุ๊คส์
สรีชา ประติมา
วรัญญู ช่างประดิษฐ์
สายรุ้ง
ณิชา พีชวณิชย์
ลลนา มนัสสิริเกียรติ
ห้องเรียน

9789742895211
9789741404711
9789744729590
9786169046417
9786167026107
9789990083644
9786160433971
9786160010622
9786167246475
9786167255828

1
1
27
1
1
1
1
2
1
3

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

แต่น แต๊น...โรงละครแม่เหล็ก
นิทานคณิต Kid สนุก 1
บันทึกส่วนตัว "ซายูริ"
ป่าแปลกๆกับเจ้าชายเขางาม
แพะสามตัว
ภูมิใจไทย - กล้วยไทย
ภูมิใจไทย - ไก่ไทย
ภูมิใจไทย - หมาไทย
มนุษย์จิ๋วใจดี
มีช้างอยู่ในขอนไม้
มีหมวกมาขายจ้า
แมวล้านตัว
ไม่อยากเป็นควาย

รัตนา คชนาถ

-

ภัทรวินท์ รัศมิแพทย์

9786162277580

1

Lee Hye Ok (ลีฮเย-อก)

ธนวดี บุญล้วน

Kim Bok Hwa (คิมบก-ฮวา)

9786162197235
9789741404568
9786167246338
9786167484204
9789747727784
9789747727760
9789747727739
9789742470456
9786167135021
9789741004997
9789741005048
9789748263885

1
1
1
1
1
1
1

กัมปนาท สังข์สร
กัมปนาท สังข์สร
เปียเตอร์ อัสบียอร์นเซน และดาราฉันท์ สุทธิธนกูล มาร์เซีย บราวน์
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ, ชนันสิริ นันทวัน วาตะ
ชนันสิริ มากสัมพันธ์
นันทวัน วาตะ
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
ชาญศิลป์ กิตติโชติพาณิชย์
ยาคอบ,วิลเฮลม์กริมม์,แบร์นาแดทเท
วัชรินทร์ อําพัน
ภูมิไฑ ปทุมสูติ
แอสไฟร์ สโลบ็อดกินา
ดร.ชัยรัตน์ วิบูลย์สวัสดิแ์ อสไฟร์ สโลบ็อดกินา
แวนดา ก็อก
แวนดา ก็อก
ดร. สายสุรี จุติกุล
3

Hello Kids
สกายบุ๊กส์
ผีเสื้อ
สายรุ้ง
แพรวเพื่อนเด็ก
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียน
แพรวเพื่อนเด็ก
พาส แอท คิดส์
นานมีบุ๊คส์คิดดี
มูลนิธิซิเมนต์ไทย
ชมรมเด็ก

1
1
1
2

79 ไม่ได้ส่ง
189
95
60 ไม่ได้ส่ง
85 ไม่ได้ส่ง
99
175
110
100
110
95
250
297
95
55
150
150
150
215 ไม่ได้ส่ง
80 ไม่ได้ส่ง
70 ไม่ได้ส่ง
40 ไม่ได้ส่ง

ที่
24
25

ชื่อหนังสือ
ลาร์ส ลูกหมีขั้วโลก
ส้มสีม่วง

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ฮันส์ เดอ เบียร์
อริยา ไพฑูรย์
ดาวกระจาย (ขวัญใจ เอมใจ) -

ภาพประกอบ

ชีวัน วิสาสะ

ชื่อสํานักพิมพ์
แพรวเพื่อนเด็ก
แพรวเยาวชน

ISBN
9742470391
9786161809591

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
4
14

180 ไม่ได้ส่ง
125

1.4 หนังสือเด็กอายุ 10 - 15 ปี
ที่
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

ชื่อหนังสือ
7 วันแห่งมนต์ตรา
กุ๊ชโฉ่
เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก
แก้วจอมแก่น
แก้วจอมซน
ขนําน้อยกลางทุ่งนา
ขวัญสงฆ์
ขอให้มีชีวิตอยู่ด้วยกัน
ข้าว
คณิตซุปเปอร์โมเดล
คนตัวจิ๋ว
คนสวนรัตติกาล
ครอบครัวแห่งมหาสมุทร
ครูไหวใจร้าย
ความสุขของกะทิ
ความสุขของกะทิ ตอน ตามหาพระจันทร์
ความสุขแห่งชีวิต
คําสารภาพของเพื่อนในจินตนาการ
คุณจิ้งจอก
คุณหมอนักสู้
จดหมายจากเด็กชายช่างฝัน
จดหมายจากเมืองไทย
จินตนาการไม่รู้จบ
จิ๋วลอยน้ํา
จุมเป

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

Edward Eager
สมพร วรรธนะสาร
โฆเซ่ หลุยส์ โอไลยโซล่า
รัศมี กฤษณมิษ
อันโตนิโอ เตโย่
ลินดา โกมลารชุน
ประไพพรรณ เปรื่องพงษ์
แว่นแก้ว (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
แว่นแก้ว (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
จําลอง ฝั่งชลจิตร
ชมัยภร แสงกระจ่าง
เคน โมริ
มารินา โคบายาชิ
ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภัทรพงศ์ พรรณา
ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
สุทธิ โสภา
แมรรี เนอร์ตัน
โจนาธาน อ็อกซิเออร์
อายุรี ชีวรุโณทัย
สิรินดา ฉัตรชัยชูเกียรติ
โยฮันน์ ดาวิด วัสส์
จัทร์กานต์ เบ็ญจพร ผกาวดี อุตตโมทย์
เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
งามพรรณ เวชชาชีวะ
วลัยกร สมรรถกร
งามพรรณ เวชชาชีวะ
วลัยกร สมรรถกร
วิลเลียม ซาโรยัน
รัตนา รัตนดิลกชัย
มิเชลล์ คูวาส
พรพยงค์ นําธวัช
โรอัลด์ ดาห์ล
สาลินี คําฉันท์
เควททิน เบลค
บาบะ มาซาโอะ
พรอนงค์ นิยมค้า
บีเวอร์ลี เคลียรี
นวพร พายพักตร์
โบตั๋น
มิชาเอล เอนเด้
รัตนา รัตนดิลกชัย
สุทธิ โสภา
ไดอาน่า สแตนเลย์
แมรรี เนอร์ตัน
เซกิ โทโมยูคิ
ซุ้มซาโบ้
4

ชื่อสํานักพิมพ์
มติชน
แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
นานมีบุ๊คส์
นานมีบุ๊คส์
คมบาง
แพรวเยาวชน
นานมีบุ๊คส์
สารคดี
ผีเสื้อ
ยูนิเวอร์แซล
ฟรีฟอร์ม
ผีเสื้อ
แพรวสํานักพิมพ์
แพรว
แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
ผีเสื้อ
แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
ผีเสื้อ
เพ็ทแอนด์โฮม

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
ไม่ได้ส่ง

9786161814809
9786161823481
9786160418510
9786160418596

12
8
50
40

159
125
165
165

9789743129094
9786161805852
9786160413058
9786167767390
9741401957
9786169058175
9786167147734
9789741403745
9786161822385
9786161822378
9786169218616
9786161819613
9741402651
9748326519
9789741369225
9789748267555
9786161811143
9741401426
9789749411216

4
1
5
1
2
2
1
11
44
20
1
1
1
3

140
265
195
170
139
300
360
169
149
145
250 ไม่ได้ส่ง
205
134
165 ไม่ได้ส่ง
175 ไม่ได้ส่ง
160
239
159
120 ไม่ได้ส่ง

4
2

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

26
27
28
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

เจ้าชายไม่พูด
เจ้าชายไม่วิเศษ
เจ้าหญิงน้อย
เจ้าหญิงออซมา
ช้างไม่นั่งทับรถ
ชาร์ล็อตต์ แมงมุมมเพื่อนรัก

ปรีดา อัครจันทโชติ
ปรีดา อัครจันทโชติ
ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ต เนื่องน้อย ศรัทธา
แอล แฟรงก์ โบม
อ.สนิทวงศ์
วิลาวัณย์ ฤดีศานต์
เดวิด เฮนรี วิลสัน
อี.บี. ไวท์
คณา คชา

แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
เรือนปัญญา
มติชน
แพรวเยาวชน

9789747597837
9789742894078
9786161804343
9789749089279
9743227849
9747597047

ชีลาร้ายที่สุด
ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์
เด็กกระป๋อง
เด็กชายในชุดนอนลายทาง
เด็กชายมะลิวัลย์
เด็กยอดเก่ง
เด็กหญิงสวนกาแฟ
ต้นไม้ ไข่ไก่ และหัวใจหกคะเมน
ต้นส้มแสนรัก
ตาผมเป็นต้นเชอร์รี่
ตามรอยพ่อ ก-ฮ
ตามหาโจตัน
ตํานานภาษิตไทย
ติสตู นักปลูกต้นไม้
โต๊ะโตะจัง
น้องแป้ง
น้องเล็กยังร้ายอยู่
น้องเล็กยิ่งร้ายใหญ่
นางนวลกับมวลแมวผู้สอนให้นกบิน
นิกกับพิม
นิทานตบกบาล
นิ้ววิเศษ
ในสวนลับ (ในสวนศรี)
บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์
บึงหญ้าป่าใหญ่

จูดี บลูม
แมกไม้
แพรวเยาวชน
อาร์.เจ. ปาลาซิโอ
ปณต ไกรโรจนานันท์ ศิริพร เสนายอด
แพรวเยาวชน
คริสทีเนอ เนอสลิงเงอร์
อําภา โอตระกูล
แพรวเยาวชน
จอห์น บอยน์
วารี ตัณฑุลากร
แพรวเยาวชน
แพรว
ประภัสสร เสวิกุล
โรอัลด์ ดาห์ล
สาลินี คําฉันท์
เควททิน เบลค
ผีเสื้อ
เม น้อยนาเวศ
แพรวเยาวชน
เวนเดอลิน แวน ดราเน็น ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ
แพรวเยาวชน
โจเซ่ วาสคอนเซลอส
สมบัติ เครือทอง
ประพันธ์สาส์น
อันเจลา นาเน็ตตี
นันธวรรณ์ ชาญประเส ิอันนาและเอเลนา บัลบุสโส แพรวเยาวชน
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
สารคดี
คามิน คมนีย์
ไกรวุฒิ นิพนธ์แก้ว
นานมีบุ๊คส์
พัชรี มีสุคนธ์
ห้องเรียน
โมริส ดรูอง
อําพรรณ โอตระกูล ฌาคเกอลีน ดูแอม
ผีเสื้อ
คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ
ผุสดี นาวาวิจิต
อิซาวากิ ชิฮิโระ
ผีเสื้อ
แอนน์ ไฟน์
สุมนา บุณยะรัตเวช เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
ผีเสื้อ
จูดี บลูม
แมกไม้
แพรวเยาวชน
พลุแดด
แพรวเยาวชน
จูดี บลูม
หลุยส๎ เซปุล๎เบดา
สถาพร ทิพยศักดิ์
ผีเสื้อ
ณ ประมวญมารค
นานมีบุ๊คส์
วิขัย
a book
โรอัลด์ ดาห์ล
ผุสดี นาวาวิจิต
เควททิน เบลค
ผีเสื้อ
ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เบอร์เน็ เนื่องน้อย ศรัทธา
แพรวเยาวชน
สังวรณ์ ไกรฤกษ์
สมบัติของมูลนิธิแอนน์ แฟร้งค์ แผีเสื้อ
แอนน์ แฟร้งค์
เทพศิริ สุขโสภา
มติชน

9789748411750
9786163876348
9747597381
9786163878144
9789742894757
9789741401574
9789742894146
9786162073106
9789749754740
9786161814175
9786167767789
9786160436033
9749552245
9789741404285
9789741404490
9741401841
9748411788
9789748411767
9789741403394
9786165084789
9786163270306
9789741404155
9786161804374
9789741404650
9789740209386

มาร์เจอรี กิลล์
จอห์น อาร์ นีลล์
แอ็กเซล เซฟฟ์เลอร์

5

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
ไม่ได้ส่ง
199 ไม่ได้ส่ง
4 235
ไม่ได้ส่ง
1
95 ไม่ได้ส่ง
125
4
2
16
36
3

2
2
1
4
1
3
1
2
5
1
2
2
3
4
5

ไม่ได้ส่ง
285
130 ไม่ได้ส่ง
145
130
159
199 ไม่ได้ส่ง
179
98
235
259
135
120
159
264
149
125 ไม่ได้ส่ง
115 ไม่ได้ส่ง
153.5
180 ไม่ได้ส่ง
220 ไม่ได้ส่ง
77
275
341
195

ที่
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

ชื่อหนังสือ
เบ๊บหมูเลี้ยงแกะ
ประคําลูกโอ๊ค
ปริศนามนุษย์กลของอูโก้ กาเบรต์
ปลาบนต้นไม้
ผีเสื้อและดอกไม้
พระราชาแตงกวา
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ
พี้ชยักษ์
เพราะเชื่อฉันจึงทําได้
ฟัดจี้...ถึงตอนนี้ก็ยังร้ายอยู่
ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์
มัจฉานุผจญภัย
มัตเตียกับปู่
มาทิลดา นักอ่านสุดวิเศษ
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 3
เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เล่ม 4
แม่มด
แมรี่ ป๊อปปิ้นส์
แมวน้อย 100 หมื่นชาติ
โมโม่
ไม่มีใครร้ายเท่าน้องเล็ก
ย.จ.ด.
ยุทธการทุ่งวอเตอร์ชิป
เรารักษ์ธรรมชาติ (เรื่องน้ํา)
โรงงานช็อกโกแลตมหัศจรรย์
โรงเรียนริมทะเล
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์
ลิตเติ้ลทรี
ลิฟต์มหัศจรรย์
ลูกหินวิเศษ
เล่าเรื่องขุนช้าง ขุนแผน

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ดิค คิง-สมิธ
สาธิตา
มนันยา
ปิยณัฐ รัตนเดช
ไบรอัน เซลสนิค
ลินดา มัลลาลี ฮันต์
ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ นิพพานฯ
ช่วง มูลนิพิจ
คริสที่เนอ เนอสลิงเงอร์
อําภา โอตระกูล
แอล แฟรงก์ โบม
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ดับเบิลยู.ดับเบิลยู, เดนสโลว์
โรอัลด์ ดาห์ล
สาลินี คําฉันท์
กัลยาณี ปรัชญานุภาพ
ปะการัง
แก้วตา ยงจินดารัตน์
หนึ่งหรัด
จูดี บลูม
สุมาลี
วราพงษ์ พงศ์เจตน์พงศ์
คีตกาล
โรแบร์โต ปีอูมีนี
นันธวรรณ์ ชาญประเส ิเช็คโค มารีเอ็ลโล
โรอัลด์ ดาห์ล
สาลินี คําฉันท์
อภัชัย วิจิตรปิยกุล
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ
ปีนัง
ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ
ปีนัง
โรอัลด์ ดาห์ล
สาลินี คําฉันท์
เควททิน เบลค
พี.แอล. แทรเว่อร์ส์
สาลินี คําฉันท์
แม่รี่ เช็พเพอร์ด
โยโกะ ซาโนะ
พรอนงค์ นิยมค้า
โยโกะ ซาโนะ
มิชาเอล เอนเด้
ชินนรงค์ เนียวกุล
ธารพายุ
จูดี บลูม
โรอัลด์ ดาห์ล
สาลินี คําฉันท์
เควททิน เบลค
ริชาร์ด อดัมส์
สุดจิต ภิญโญยิ่ง
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา คณิตศาสตร์ เสมานพรัตน์
โรอัลด์ ดาห์ล
สาลินี คําฉันท์
เควททิน เบลค
สาคร พูลสุข
เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน
วัลลี ชื่นยง
ฟอร์เรสต์ คาร์เตอร์
กรรณิการ์ พรมเสาร์
โรอัลด์ ดาห์ล
สาลินี คําฉันท์
เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
มินฟง โฮ
สาลินี คําฉันท์
เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
ศาสตราตารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจ6

ชื่อสํานักพิมพ์
แพรวเยาวชน
ปลาฬาล
แพรวเยาวชน
ผีเสื้อ
แพรวเยาวชน
เรือนปัญญา
ผีเสื้อ
แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
นานมีบุ๊คส์ทีน
แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
ผีเสื้อ
บูรพาสาส์น
บูรพาสาส์น
ผีเสื้อ
ผีเสื้อ
แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
แพรวเยาวชน
ผีเสื้อ
แพรวเยาวชน
ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง
ผีเสื้อ
นานมีบุ๊คส์
แพรวเยาวชน
มูลนิธิโกมลคีมทอง
ผีเสื้อ
ผีเสื้อ
แสงดาว

ISBN
9786161811150
9748960668
9789748410173
9786161819507
9741402554
9749804570
9741402376
9786161822330
9786165400046
9747597969
9786161813710
9741402783
9789742557812
9789742557416
9789741404162
9741402538
9786161824334
9786161804336
9789741404803
9789747597820
9786167115344
9789741404735
9786160425914
9786161807016
9747092867
9741402198
9741402708
9786163881168

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
3 165
1
65 ไม่ได้ส่ง
360 ไม่ได้ส่ง
2 255
21 139
115 ไม่ได้ส่ง
5 285 ไม่ได้ส่ง
3 149
1 265
ไม่ได้ส่ง
5 175
90 ไม่ได้ส่ง
2 215
2 197
14
80
12
70
5 229
3 169
255
4 285
ไม่ได้ส่ง
2 297
ไม่ได้ส่ง
1 225
7 239
135 ไม่ได้ส่ง
1 1,750 ไม่ได้ส่ง
130 ไม่ได้ส่ง
2 149
1 196
4 280

ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

โลกของหนูแหวน
วัยฝันวันเยาว์
วินน์-ดิกซี่ สุนัขร้านชําทําเหตุ
วินนี่ เดอะ พูห์
สมุดพกของครู
สมุดพกของแม่
สังข์ทอง
สีเทาเจ้าตัวจิ๋ว
สี่แผ่นดิน (2 เล่ม)
หนังสือชุด เชอร์ล็อก โฮล์มส์ (13 เล่ม)
หนังสือชุด บ้านเล็กในป่าใหญ่ (10 เล่ม)
หนังสือชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ (3 เล่ม)
หนังสือชุด ตํานานแห่งนาร์เนีย (7 เล่ม)
หนังสือชุด รามเกียรติ์ (3 เล่ม)
หมากับแมว
หมาสารพัด

ศราวก
พิบูลศักดิ์ ละครพล
เคท ดิคามิลโล
งามพรรณ เวชชาชีวะ
ธารพายุ
เอ.เอ.มิลน์
ผุสดี นาวาวิจิต
มิยาคาวะ ฮิโร
ผุสดี นาวาวิจิต
มิยาคาวะ ฮิโร
ศาสตราตารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจรัศมี เบื่อขุนทด
ศ.พล.ต.ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
เซอร์อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์ อ.สายสุวรรณ
ลอร่า อิงกัลล์ส ไวล์เดอร์ สุคนธรส
J.K. Rowling
สุมาลี
สุมนา บุณยะรัตเวช
ซี.เอส.ลูอิส
รัตนา คชนาท
ชีลา เบิร์นฟอร์ด
สุทธิ โสภา
เจมส์ เฮอร์เรียต
ปาริฉัตร เสมอแข

ห้องเรียนของมิสเตอร์ทีกับปีต้องมนตร์
อย่าร้องมอใส่กระทิง
เอช ยอดหมูอัจฉริยะ
ฮาจิ รอตราบจนสิ้นใจ
ไฮดี้

ร็อบ บูเย
เดวิด เฮนรี วิลสัน
ดิค- คิง สมิธ
เลสเลีย นิวแมน
โยฮันยา ชปีรี

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

มติชน
แพรวเยาวชน
เพ็ทแอนด์โฮม
อี. เอช. เซปเพิร์ด
แพรวเยาวชน
โอโนะ คาโอรุ
ผีเสื้อ
อิเอสะ ฮิเดโกะ
ผีเสื้อ
แสงดาว
มติชน
ดอกหญ้า
แพรวสํานักพิมพ์
แพรวเยาวชน
นานมีบุ๊คส์
พอลีน เบย์เนส
ผีเสื้อ
ตรีโรจน์ รุ่งโรจน์ศิรวัช, วีรศักดิ์ จิห้องเรียน
เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
ผีเสื้อ
กัลยาณี ปรัชญานุภาพ
ผีเสื้อ

ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ วิลาวัณย์ ฤดีศานต์
สาธิตา
งามพรรณ เวชชาชีวะ
วันเพ็ญ บงกชสถิตย์ พิมพ์ศศิธร ออสติ

แพรวเยาวชน
มติชน
แพรวเยาวชน
เพ็ทแอนด์โฮม
นานมีบุ๊คส์

ISBN

9786161804367
9741402112
9741401108
9786163882493
9789740209911
9789746900355
9786161808914
9789749804193
9786160439225
9741402848
9786167255804
9741402317
9741400861
9786161810610

9789740669456
9786160436651

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
ไม่ได้ส่ง
ไม่ได้ส่ง
250 ไม่ได้ส่ง
375.25 ไม่ได้ส่ง
2
87
1
97
2 120
7
85
500 ไม่ได้ส่ง
36 115
26 115
53 395
2 273
10 330
2 119
2 237
1

245

4

ไม่ได้ส่ง
ไม่ได้ส่ง
100 ไม่ได้ส่ง
22

2. วรรณกรรมไทย
2.1 นวนิยาย
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

1

กงลี้ฟ้า

มาลา คําจันทร์

-

แพรวสํานักพิมพ์

9786161823825

1

395

2

กายวิภาคของความเศร้า

นิวัต พุทธประสาท

นิวัต พุทธประสาท

เม่นวรรณกรรม

9786167831091

1

280

3

คนแคระ

วิภาส ศรีทอง

-

สมมติ

97861671962424

4

199

4

คนหาปลา

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

-

สามัญชน

9786167474373

3

135

7

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

5

ครูบ้านนอก

คําหมาน คนไค

เกษมสุข ตันติทวีโชค

ชนนิยม

9786167232027

12

250

6

จินตปาตี

โสภาค สุวรรณ

-

บูรพาสาส์น

9789742557638

5

330

7

เจ้าการะเกด

แดนอรัญ แสงทอง

-

สามัญชน

9786167474359

2

170

8

เจ้ากาเหว่าเอย

ศรีดาวเรือง

-

สามัญชน

9749748085

3

80

9

เจ้าสาวในสายลม

ว.วินิจฉัยกุล

-

อรุณ

9786161823139

2

295

10

ชี้ค

ประภัสสร เสวิกุล

-

นานมีบุ๊คส์

9786160416288

1

295

11

เดียวดายใต้ฟ้าคลั่ง

แดนอรัญ แสงทอง

-

สามัญชน

9786167474366

3

115

12

ใต้ฝุ่น

โกลาบ จัน

-

อมรินทร์

9786161823854

1

325

13

ถนนนอกเมือง

นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

-

แสงดาว

9786163881366

7

140

14

ทะเลและกาลเวลา

อัศสิริ ธรรมโชติ

-

สามัญชน

9747607921

4

125

15

ท้าวศรีสุดาจันทร์

รพีพร

-

แสงดาว

9786163882134

3

300

16

นิราศมหรรณพ

ปราปต์

-

อมรินทร์

9786161823764

2

265

17

ในเวิ้งฟ้าอันไพศาล

ชมัยภร แสงกระจ่าง

-

คมบาง

9786167787183

1

270

18

บุพเพสันนิวาส

รอมแพง

-

แฮปปี้ บานาน่า

9786167441610

93

285

19

ฝากไว้ในแผ่นดิน

ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง

-

นานมีบุ๊คส์

9786160440030

1

480

20

รุสนี

มนตรี ศรียงค์

-

สามัญชน

9789749748886

1

195

21

ลอดลายมังกร

ประภัสสร เสวิกุล

-

นานมีบุ๊คส์

9786167037202

15

195

22

ละครแห่งชีวิต

หม่อมเจ้าอากาศดําเกิง

-

สามัญชน

9789749748695

43

325

23

เวลาในขวดแก้ว

ประภัสสร เสวิกุล

-

นานมีบุ๊คส์

9786160415687

40

195

24

สนิมกรุงเทพฯ

รงค์ วงษ์สวรรค์

-

สามัญชน

9786167474403

3

650

25

หยดน้ําหวานในหยาดน้ําตา

อุรุดา โควินท์

-

มติชน

9789740215592

1

370

26

หยาดน้ําค้างพันปี

ชมัยภร แสงกระจ่าง

-

คมบาง

9786167787077

2

290

27

อีกไม่นานเราจะสูญหาย

อ้อมแก้ว กัลยาพงศ์

เม่นวรรณกรรม

9786167831190

1

220

2.2 เรื่องสั้น
ที่

ชื่อหนังสือ

นานมีบุ๊คส์

พมพ
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
9786167037219
6 295

ไพศาล ธีรพงศ์วิษ

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

9789744967701

3

190

-

สามัญชน

9789749748791

3

115

ชื่อผู้แต่ง

1

60 เรื่องสั้น ประภัสสร เสวิกุล

ประภัสสร เสวิกุล

2

กระดูกของความลวง

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

3

คนกับเสือ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

8

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

4

ครั้งหนึ่ง...คิดถึงเป็นระยะ

เจนจิรา เสรีโยธิน

คัจฉกุล แก้วเกตุ

แพรวสํานักพิมพ์

5

ความเงียบ

สุชาติ สวัสดิ์ศรี

-

สามัญชน

6

ความโดดเดี่ยวของนักวิ่งระยะไกล

วิกรานต์ ปอแก้ว

โครี่ เบสต์, นิวัต พุทธประสาท

เม่นวรรณกรรม

7

ความบ้ามาเยือน

สุรชัย จันทิมาธร

-

สามัญชน

8

คืนหนึ่ง...คิดถึงอีกครั้ง

เจนจิรา เสรีโยธิน

คัจฉกุล แก้วเกตุ

9

นักแสดงสด

สาคร พูลสุข

10

นิทานกล่อมประสาท

11

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

9786161803391

3

225

9747607638

4

135

9786167831077

1

240

9749748131

11

165

แพรวสํานักพิมพ์

9786161817756

1

215

-

แพรวสํานักพิมพ์

9786161819200

1

255

สุรศักดิ์ กาญจนภูษิต

อริย์กันตา มหพฤกษ์พงศ์(ยิบโซ)

แพรวสํานักพิมพ์

9786161802998

1

150

บรรพสตรี

ศรีดาวเรือง

-

สามัญชน

9786167474380

1 1,250

12

ยูโทเปียชํารุด

วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

นจดงค์ บุญประเสริฐ

เม่นวรรณกรรม

9786167831107

2

290

13

รวมเรื่องสั้น ซอยเดียวกัน

วาณิช จรุงกิจอนันต์

-

บูรพาสาส์น

9789742557485

4

160

14

รวมเรื่องสั้น สวนสัตว์

สุวรรณี สุคนธา

ยศกมล สุวิชาบุญ

บูรพาสาส์น

9789742557270 -

15

ลืมตาตื่นอีกครั้ง...ในเวลาอันสมควร

ปองวุฎฒิ รุจิระชาคร

Yainong

แพรวสํานักพิมพ์

9786161818821

1

260

16

วันหนึ่งความทรงจําจะทําให้คุณแตกสลาย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นจดงค์ บุญประเสริฐ

เม่นวรรณกรรม

9786167831053

1

165

17

สิงโตนอกคอก

จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท -

แพรวสํานักพิมพ์

9786161819101

4

255

18

เสน่หานุสรณ์

เงาจันทร์

แพรวสํานักพิมพ์

9786161819187

1

265

19

หญิงเสาและเรื่องราวอื่น

กล้า สมุทรวณิช

มติชน

9789740212171

1

160

20

หนังสือเล่มสอง

เดือนวาด พิมวนา

-

สามัญชน

9747607743

2

240

21

อัญมณีแห่งชีวิต

อัญชัน

-

ประพันธ์สาส์น

9789744523846

11

89

22

อาจเป็นเพราะเหตุนั้น

นิธิ นิธิวีรกุล

-

สมมติ

9786167196350

1

200

-

80

2.3 บทกวี
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ชื่อสํานักพิมพ์

1

กวีนิพนธ์คัดสรร สี่ทศรรษ

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

-

สมมติ

สมมติ

2

กุหลาบลม

ประกาย ปรัชญา

-

สามัญชน

3

เก็จแก้วกรองกานต์

สุปาณี พัดทอง

-

4

แคนโต้หมายเลขสาม

ฟ้า พูลวรลักษณ์

5

ฉันจึงมาหาความหมาย

6

นักฝันข้างถนน

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

9786167196770

1

350

สามัญชน

9749748077

1

170

ออนอาร์ต

ออนอาร์ต

9786167864204

1

150

-

สมมติ

สมมติ

9786167196251

1

100

วิทยากร เชียงกูร

-

สามัญชน

สามัญชน

9789749748800

18

315

วารี วายุ

-

สามัญชน

สามัญชน

9747682567

2

60

9

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ชื่อหนังสือ

7

ในความไหวนิ่งงัน(ปกแข็ง)

นายทิวา

-

ออนอาร์ต

ออนอาร์ต

9786167854044

1

215

8

ปั้นมากับมือ

เตือนใจ บัวคลี่

-

ชนนิยม

ชนนิยม

9786167562063

14

125

9

ฟองเวลา

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล สามัญชน

สามัญชน

9747682478

1

150

10

ม้าก้านกล้วย

ไพวรินทร์ ขาวงาม

-

อมรินทร์

อมรินทร์

9786161820282

33

150

11

แม่น้ําที่สาบสูญ

เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

-

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ม

9789990110814

1

140

12

สุญญกาล

สมพงษ์ ทวี

-

สมมติ

9786167196558

1

200

สมมติ

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

ที่

3. สารคดีไทย
3.1 ประวัติศาสตร์
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

สกล เกษมพันธุ์ และฝ่ายภาพสา วิริยะธุรกิจ (สารคดี-เมือง

1

2310 อวสานกรุงศรีฯ

สุเจน กรรพฤทธิ์

2

Thais In World History ผจญไทยในแดน
อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
เทศ

3

ความเป็นมาของคําสยาม, ไทย ลาว และ
จิตร ภูมิศักดิ์
ขอม และลักษณะทางชนชั้นของชื่อชนชาติ

ชนนิยม

4

ณ เส้นขอบฟ้า...

นวลศิริ ไวทยานุวัตติ

5

ดอกไม้ใต้ภูเขาน้ําแข็ง

อรสม สุทธิสาคร

6

ด้ํา แถน กําเนิดรัฐไท สาวรกรากต้นตอ คน
ชลธิรา สัตยาวัฒนา
ไท ชุมชนไท-ลาวและความเป็นไท/ไต/
ไทย/สยาม

7

ตํานานแห่งนครวัด

8

พุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ พัฒนาการของ ศาสตาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย
งานช่างและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยน
สายสิงห์

9

มองตะเกียบเห็นป่าไผ่ เล่ม 1

นิธิพันธ์ วิประวิทย์

10

หวอ ชีวิตไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2

สุรศัลย์ แพ่งสภา

ISBN
9786167767895

1

250

9786162983948

1

265

9789749747216

5

420

เฌ.เดียมอง

9786169003281

2

250

วิริยะธุรกิจ (สารคดี-เมือง

9786167767772

1

220

9789749747599

1

695

9789749747285

7

265

9786167767048

1

480

โพสต์บุ๊กส์

9789742283384

1

295

วิริยะธุรกิจ (สารคดี-เมือง

9786167767635

2

229

แซลมอน

ชนนิยม

จิตร ภูมิศักดิ์

ชนนิยม
ศาสตาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สาย วิริยะธุรกิจ (สารคดีสิงห์
เมืองโบราณ)
-

3.2 ปรัชญา ศาสนา สังคม การเมือง
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ
10

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พมพ
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

1

คู่มือมนุษย์

พุทธทาสภิกขุ

-

-

บุ๊คไทม์

2

ดรามา สุตรา

กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช

-

-

3

เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475

กุหลาบ สายประดิษฐ์

-

4

ผมทํางานให้พี่สืบ

ศศิน เฉลิมลาภ

5

พระไตรปิฎกฉบับที่ทําให้ง่าย

6
7

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

9747363212

1

200

แซลมอน

9786162984082

1

295

-

ชนนิยม

9789749747346

8

160

-

-

นานมีบุ๊คส์

9786160417216

1

265

วศิน อินทสระ

-

-

ครอบครัวและธรรมดา

9786167149066

12

380

พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

พุฎทธทาสภิกขุ

-

-

บุ๊คไทม์

9786161402525

21

600

วิถีดาบ วิถีเซน

ดร.ณัชร สยามวาลา

-

-

อมรินทร์ธรรมะ

9789742479671

2

159

3.3 ความรู้ ทั่วไป
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

1

101 ปลาทะเลไทย (ปกแข็ง)

2

121 Classic Literature Book Lists บ่น
สุชาติ สวัสดิ์ศรี
สนทนาวรรณกรรม

3

500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1

นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา -

4

500 ล้านปีของความรัก เล่ม 2

5

ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์, นัท สุม-

ภาพประกอบ
วินิจ รังผึ้ง, อนุวัต สายแสง

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

บ้านพระอาทิตย์/ไทยเดย์

9786165361729

2

699

สมมติ

9786167196527

1

800

พญ.ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์

ชัชพลบุ๊คส์

9786163351449

5

285

นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา -

พญ.ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์

ชัชพลบุ๊คส์

9786163487766

1

295

AMERICAFIRST รบเถิดอรชุน

ภาณุ ตรัยเวช

-

-

มติชน

9789740215998

1

240

6

City Sight เมืองที่มองไม่เห็น

สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

-

-

แซลมอน

9786162983870

1

185

7

How deep is your dream

สุดารัตน์ เทียรจักร์

-

-

บันบุ๊คส์

9786162983337

1

185

8

SMA ไม่มีคําว่าเสียใจ แม้ในหยดน้ําตา

เพทาย จิรคงพิพัฒน์

-

-

แฮปปี้ บานาน่า

9786163121691

1

125

9

The Happiness Manual พฤติกรรม
ความสุข

ณัฐวุฒิ เผ่าทวี

-

-

แซลมอน

9786162984006

1

250

10

THEORY OF LOVE เหตุ ผล คน รัก

นพ.ปีย์ เชษฐ์โชติศักดิ์

-

daofujiki

บันลือบุ๊คส์

9786162983733

1

195

11

โขงนทีสีทันดร

ธีรภาพ โลหิตกุล

-

-

ชนนิยม

9789749747452

1

399

12

คีตกวีลูกทุ่ง ไพบูลย์ บุตรขัน

วัฒน์ วรรลยางกูร

-

-

ลมดี

9786167147833

4

395

13

เงาตนบนรอยซาย

ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

-

-

วิริยะธุรกิจ (สารคดี-เมือง

9744842075

1

360

14

เดี๋ยวหมวดตอบให้ ไม่ต้องไปถึงโรงพัก

ร้อยตํารวจเอกหญิง สิริรัตน์ เพ-

ร้อยตํารวจเอกหญิง สิริรัตน์ เพีย อมรินทร์

9786161818050

1

195

15

ใต้ทะเลมีความรัก

ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์

-

-

บ้านพระอาทิตย์/ไทยเดย์

9786165361385

1

380

16

น้ําหมักชีวภาพ

ไชยวัฒน์ ไชยสุต

-

-

ศูนย์หนังสือ สวทช.

9786161200756

2

90

-

-

11

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

17

ปรัชญาในสวน

สายลมลอย

-

สายลมลอย

โพสต์บุ๊กส์

9789742283056

1

350

18

มหา’ลัยสายมังงะ

หมอก

-

หมอก

บันลือบุ๊คส์

9786162982866

1

355

19

เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ําแดนมังกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ -

-

นานมีบุ๊คส์

9786160439720

1

145

20

ย่องเบาเข้าญี่ปุ่น

โตมร สุขปรีชา

-

แซลมอน

9786162983986

2

285

21

เรื่องแบบนี้ มีแต่ไทยๆ

เวทิน ชาติกุล และภาคิน ลิขติ -

เวทิน ชาติกุล และภาคิน ลิขิตธนอมรินทร์

9786161807610

2

325

22

เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ําแข็ง

ดาวเดียวดาย

grichsiwa

อมรินทร์

9786161815134

12

175

23

เรื่องเล่าจากร่างกาย

นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา -

เอกฤทธิ์ โป๊ะคํา

ชัชพลบุ๊คส์

9786162070600

15

275

24

โลกในนิทรรศการ

สฤณี อาชวานันทกุล

-

-

แซลมอน

9786162984105

1

485

25

วิถีในนา

สายลมลอย

-

สายลมลอย

โพสต์บุ๊กส์

9789742283049

1

350

26

วิหารที่ว่างเปล่า

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

-

-

สามัญชน

9789749748930

3

225

27

สงครามที่ไม่มีวันชนะ

นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา -

เอกฤทธิ์ โป๊ะคํา

ชัชพลบุ๊คส์

9786164555730

1

265

28

สะกดรอยสินไซ

นัทธ์หทัย วนาเฉลิม

-

-

อมรินทร์

9786161808549

1

265

29

สุขภาพดี ด้วยโปรไบโอติก

ไชยวัฒน์ ไชยสุต

-

-

ศูนย์หนังสือ สวทช.

9786161200749

30

หิมาลัยไม่มีจริง

นิ้วกลม

-

-

คู้บ

9786167942308

8

650

31

เหตุผลของธรรมชาติ

นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา -

ทพญ.ญดา ศรีงาม

ชัชพลบุ๊คส์

9786162071102

8

195

-

90

4. เรื่องแปล
4.1 Fiction
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

1

การเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเรือปีศาจ

2

การฟื้นตื่นของเอ็ดน่า (The Awakening) แคท โชแปง

3

การมาเยือนของนายแพทย์

4

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ แดนอรัญ แสงทอง

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

สามัญชน

9786167474519

3

240

พันทิพา บูรณมาตร์

สมมติ

9786167196176

2

328

Anton Chekhov

อิสรียา สุนทราวงศ์

กํามะหยี่

9786167591742

1

220

ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน

Paulo Coelho

กอบชลี และกันเกรา

นานมีบุ๊คส์

9786160421701

7

155

5

คนขี่เสือ

ภวานี ภัฏฏาจารย์

จิตร ภูมิศักดิ์

ชนนิยม

9789749747421

1

295

6

ความจงรักภักดี และเรื่องสั้นอื่นๆ
(Loyalty and Other Stories)

ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ

วาด รวี

สมมติ

9786167196718

1

200

7

ความรักใดจะไม่ปวดร้าว

ชวนหนี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นานมีบุ๊คส์

9786160431854

2

135

8

ความรื่นรมย์

ลีโอ ตอลสตอย แลคณะ

สุชาติ สวัสดิ์ศรี

สามัญชน

9747607581

3

200

12

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

9

คําอธิษฐานของโอดูบอน

KOTARO ISAKA

กนกวรรณ เกตุชัยมาศ

กํามะหยี่

9786167591537 -

10

คีตาญชลี

รพินทรนาถ ฐากุร

กรุณา กุศลาสัย

ชนนิยม

9789749747186

10

245

11

ฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนท์เอกซ์เพรส

อกาธา คริสตี้

โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล

แพรวสํานักพิมพ์

9786161804398

7

185

12

ชีวิตอยู่หนอื่น

Milan Kundera

อธิชา มัญชุนากร กาบูล็อง

กํามะหยี่

9786167591544 -

13

เด็กสาวและชายยิปซี (The Virgin and
the Gipsy)

ดี.เอช.ลอว์เรนซ์

พันทิพา บูรณมาตร์

สมมติ

14

เดอะ ไทม์ แมชชีน (The Time Machine) เอช.จี.เวลล์

ประสิทธิ์ ตั้งมหาสิทธิกุล

15

ตํานานนิรันดร์

ISAK DINESEN

16

ตํานานรักทุ่งสีเพลิง

17

310

375

9786167196817

1

200

สมมติ

9786167196084

1

188

อรจิรา โกลากุล

เม่นวรรณกรรม

9786167831176

1

195

Mo Yan

ประเทืองพร วิรัชโภคี

นานมีบุ๊คส์

9786160421251

1

335

ใต้เงาแห่งสายลม

Carlos Ruiz Zafon

จิรวลี

นานมีบุ๊คส์

9786160425792

1

395

18

แท็ง หุ่นยนต์เพื่อนรัก

Deborah Install

นรา สุภัคโรจน์

โพสต์บุ๊กส์

9789742283414

1

295

19

บันทึกของคนเสื้อขาว (Doctor Glas)

ยาลมาร์ โซเดอร์เบิร์ก

ประสิทธิ์ ตั้งมหาสิทธิกุล

สมมติ

9786167196060

1

200

20

ฝันสีดํา

ชอร์เดก เฮดอร์ยัต

แดนอรัญ แสงทอง

สามัญชน

9786167474410

5

225

21

พิษรักสั่งตาย

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

ธนัญ พลแสน

บุ๊คไทม์

9786161402921

1

230

22

ฟอลคอนแห่งอยุธยา

Claire Keefe-Fox

กล้วยไม้ แก้วสนธิ

นานมีบุ๊คส์

9786160429486

3

375

23

มนต์ปีศาจ

ลีโอ ตอลสตอย

คันธา ศรีวิมล

สามัญชน

9786167474182

6

126

24

มหาสมุทรของโกดี

ทาจิมะ ชินจิ

ถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ํายอดมรรคผล

กระดาษสา

9786169054009

3

129

25

มองกลับ (Looking Backward)

เอ็ดเวิร์ด เบลลามี

พันทิพา บูรณมาตร์

สมมติ

9786167196091

1

300

26

มาจากทางสายเปลี่ยว

แฮร์มันน์ เฮสเสอะ

พจนา จันทรสันติ

สามัญชน

9786167474243

3

150

27

มาริโอ้กับนักมายากล (Mario and the
Magician)

โธมัส มันน์

อารตี แก้วสัมฤทธิ์

สมมติ

9786117196034

1

150

28

เมตามอร์โฟซิส

ฟรันซ์ คาฟคา

ถนอมนนวล โอเจริญ

สามัญชน

9786167474526

3

145

29

เมืองทดสอบบาป

Paulo Coelho

กอบชลี และกันเกรา

นานมีบุ๊คส์

9786160428922

5

155

30

แม่

แมกซิม กอร์กี้

จิตร ภูมิศักดิ์

ชนนิยม

9786167562018

1

450

31

ยูโทเปีย (Utopia)

เซอร์ โธมัส มอร์

สมบัติ จันทรวงศ์

สมมติ

9786167196435

6

200

32

ระบําชีวิต

ดาเนียล สตีล

เสาวณีย์ นิวาศะบุตร

เรือนปัญญา

9789747477276

1

375

33

ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ (Rashomon
ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ
and Other Stories)

มณฑา พิมพ์ทอง
และคณะ

สมมติ

9786167196107

3

200

34

เรื่องเล่าชาววิกล (Winesburg, Ohio)

ประสิทธิ์ ตั้งมหาสิทธิกุล

สมมติ

9786117196041

1

250

เชอร์วูด แอนเดอร์สัน

13

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

35

แรงใจและไฟฝัน

Charles Dickkens

รังสิมา ดีสวัสดิ์

ลมดี

9786167147697

1

395

36

ลวง

โหวเหวินหย่ง

อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี

แมงมุม

9786169258001

1

395

37

ลํานํากระเทียม

Mo Yan

มนตรี เจียมจรุงยงศ์

นานมีบุ๊คส์

9786160421312

1

295

38

โลกียชน

จอห์น สไตน์เบ็ค

ประมูล อุณหธูป

สามัญชน

9786167474205

6

280

39

วี (WE)

เยฟกินี ซามียาติน

ประสิทธิ์ ตั้งมหาสิทธิกุล

สมมติ

9786167196497

1

250

40

สาวน้อยคนนั้น

ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี

มนตรี ภู่มี

สามัญชน

9747682492

1

95

41

เสื้อโค้ต (The Overcoat)

นิโคไล โกโกล

ไชยันต์ รัชชกูล

สมมติ

9786167196169

4

150

42

แสบ

โหวเหวินหย่ง

อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี

แมงมุม

9786169258018

1

335

43

หงส์ป่า

Jung Chang

จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล

นานมีบุ๊คส์

9786160431885

8

395

44

หญิงสาวผู้ฝันถึงกวี และเรื่องสัฎนอื
้ ่นๆ (An
Imaginative Woman and Other
โธมัส ฮาร์ดี้
Stories)

ประสิทธิ์ ตั้งมหา
สิทธิกุล

สมมติ
9786167196206

1

150

45

หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ (1984)

จอร์จ ออร์เวลล์

รัศมี เผ่าเหลืองทอง และอํานวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์

สมมติ

9786167196442

4

300

46

หฤทัยแห่งอัธการ (Heart od Darkness)

โจเซฟ คอนราด

เกียรติขจร ชัยเธียร

สมมติ

9786167196633

1

420

47

หวนคืนสู่บาบิลอน และเรื่องสั้นอื่นๆ
เอฟ. สก็อตต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ พันทิพา บูรณมาตร์
(Babylon Revisited and Other Stories)

สมมติ
9786167196725

1

200

48

อารยชนคนเถื่อน

ชาร์ลส์ ปอร์ติส

สามัญชน

9789749748718

2

290

49

เอเรนดีรา ผู้บริสุทธิ์

กาเบรียล การ์เซีย มาร์เดช กําพล นิรวรรณ

สามัญชน

9786167474311

3

100

แดนอรัญ แสงทอง

4.2 Non-Fiction
ชื่อหนังสือ

ที่

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก
ครั้งที่

1

ใครเอาเนยแข็งของฉันไป

สเปนเซอร์ จอห์นสัน

ประภาพร บรรพบุตร

นานมีบุ๊คส์

9786160430543

37

148

2

ชิงบัลลังก์พระนารายณ์

นายพลเดส์ฟาร์จ

ปรีดี พิศภูมิวิถี

มติชน

9789740216100

2

135

3

ชีวิตที่ดีมากๆ

เจ.เค. โรว์ลิ่ง

สฤณี อาชวานันทกุล

นานมีบุ๊คส์

9786160437672

1

395

4

ประวัติศาสตร์โลกเล่มเล็ก

Ernst H. Gombrich

เจนจิรา เสรีโยธิน

ซิลค์เวอร์ม

9786162151446

1

275

5

เฝ้าต้นไม้ รอกระต่าย

Adeline Yen Mah

นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี

ชนนิยม

9786167232089

1

225

6

สภาพอีสาน

ฟรานซิส คริปส์

ตุลจันทร์

ชนนิยม

9789740543480

2

295

14

ที่
7

ชื่อหนังสือ
อมตวจนะคานธี (ปกแข็ง)

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

กรุณา-เรืองอุไร กุศาลาสัย

ชื่อสํานักพิมพ์
บ้านพระอาทิตย์/ไทยเดย์

ISBN
9786165360487

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
1

450

5. นิยายภาพ
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

1

BEANSPROUNT & FIREHEAD in the
Infinite Madness

ทรงศีล ทิวสมบุญ

2

DOG EYE VIEW (มุม มอง หมา)

PUCK ไตรลัค สุภวัฒนา

3

Home ๑

ศศิ วีระเศรษฐกุล

4

Homeroom

มุนินทร์ สายประสาท, สิรินาฏ สายประสาท, อนุชิต คมุนินทร์ สายประสาท, สิรินาฏ ส10 มิลลิเมตร

5

PILGRIMAGE

Kavin Z. Siri

6

Makelove

สีนวลตา

7

Nine Lives

8

-

-

ทรงศีล ทิวสมบุญ

ฟูลสต๊อป

PUCK ไตรลัค สุภวัฒนา
ศศิ วีระเศรษฐกุล

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

9786167422053

1

225

บันลือบุ๊คส์

9786162983115

1

159

ฟูลสต๊อป

9786167422428

1

265

9786164068803

1

225

Kavin Z. Siri

บันลือบุ๊คส์

9786162983139

1

180

-

KANIS

10 มิลลิเมตร

9786164296503

1

295

ทรงศีล ทิวสมบุญ

-

ทรงศีล ทิวสมบุญ

ฟูลสต๊อป

9786167422633

1

275

Nine Lives the Broken Song

ทรงศีล ทิวสมบุญ

-

ทรงศีล ทิวสมบุญ

ฟูลสต๊อป

9786167422671

1

619

9

THE PRINCESS’ DOG DIARY

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

ปนิศา ภูมิสิงหราช

บันลือบุ๊คส์

9786162983993

1

210

10

ครอบครัวเจ๋งเป้ง 1

สะอาด

-

สะอาด

ไก่ 3

9786167985015

1

160

11

ครอบครัวเจ๋งเป้ง 2

สะอาด

-

สะอาด

ไก่ 3

9786167985039

1

235

12

ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น

งามพรรณ เวชชาชีวะ

วิศุทธิ์ พรนิมิตร

อมรินทร์

9786161817459

2

295

13

ชายผู้ออกเดินทางตามเสียงของตัวเอง

สะอาด

-

สะอาด

ไก่ 3

9786167985022

3

335

14

ประโยคสัญลักษณ์

มุนินฺ

-

มุนินฺ

10 มิลลิเมตร

9786163616784

4

195

15

ประโยคสัญลักษณ์ 2

มุนินฺ

-

มุนินฺ

10 มิลลิเมตร

9786164298217

1

215

16

ฝันสลายรายวัน

ไตรรงค์ ประสิทธิผล

บันบุ๊คส์

9786162983054

1

295

17

พุทธประวัติ ฉบับการ์ตูน 4 สี

โอม รัชเวทย์

อมรินทร์คอมมิกส์

9786161800017

12

239

-

โอม รัชเวทย์ และคณะ

6. หมวดหนังสือในดวงใจ
ที่
1

ชื่อหนังสือ
8 เทพอสูรมังกรฟ้า เล่ม 1 - 8

ชื่อผู้แต่ง
กิมย้ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

น.นพรัตน์

ชื่อสํานักพิมพ์
สยามอินเตอร์บุ๊คส์

15

ISBN
9786162999505

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
230

ที่

ชื่อหนังสือ

2

๙ สู่สวรรคาลัย บันทึกพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ

3

BLU เยือกเย็น

4

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

บ้านพระอาทิตย์

9786165361651

Tsuji Hitonari และ ROSSO สมเกียรติ เชาวกิจวณิช

อิมเมจ

9789749074480

9

180

Rosso ร้อนแร

Ekuni Kaori

อิมเมจ

9749074475

9

165

5

กรงกรรม

จุฬามณี

แสงดาว

9786163882301

1

630

6

กลลวงซ่อนตาย

ฮิงาชิโนะ เคโงะ

วงศ์สิริ สังขวาสี มิยาจิ

ไดฟุกุ

9786161402778

3

230

7

ก๊วยเจ๋ง ยอดวีรบุรุษ เล่ม 1 - 6

กิมย้ง

น.นพรัตน์

สยามอินเตอร์บุ๊คส์

9786162998850

260

8

การตลาด 4.0

Philip Kotler , Hermawan ณงลักษณ์ จารุวัฒน์

เนชั่นบุ๊คส์

9786165156776

270

9

กําเนิดนวนิยายในประเทศไทยประวัติวรรณควิภา กงกะนันทน์

สกว.

9786164170773

2

450

10

กําเนิดสปีชีส์

ชาร์ลส์ ดาร์วิ

9786167767505

1

399

11

แก่นพุทธศาสน์

พุทธทาสภิกขุ

ธรรมสภาสถาบันบันลือธ

9786160307562

12

ข้างหลังภาพ

ศรีบูรพา

ดอกหญ้า

9789749091128

13

เขียน

พิมาน แจ่มจรัส

แสงดาว

14

คนนอก

อัลแบรต์ กามูส์

15

ครอบครัวรถสีฟา้ (เคลียรรี่)

16

ครูเหม (รวมภาพและบทความเชิงรําลึก)

17

ค่อยๆ ไป แต่ไม่หยุด

18

ขวัญใจ แซ่คู

ดร.นําชัย ชีววิวรรธน์, ดร.อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช, รศ.ด สารคดี

อําพรรณ โอตระกูล

2,500

180

สามัญชน

9786167474502

11

175

อุรุดา โควินท์

มติชน

9789740216193

1

250

คอสมอส

คาร์ล เซแกน

ดร.นําชัย ชีววิวรรธน์, ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ, ธิดา จงสารคดี

9786167767857

449

19

จอมขมังเวทย์

ราช เลอสรวง

20

จักรพันธุ์ โปษยกฤต ๖ รอบ

อ.จักรพันธุ์

21

จากบูรพาสู่อุษาคเนย์

อู๋จี้เยียะ

เรืองชัย รักศรีอักษร

โพสต์บุ๊ค

9789742281113

495

22

เจ้ายุทธจักรดนตรีไทย

ถาวร สิกขโกศล

สยามปริทัศน์

9789743159282

390

23

เจ้าอู๊ดชิตตะกะ ทําเป็นรู้กับบุตตะ เล่ม 1

โยชิฮิโระ โคอิซุมิ

ปิยะวรรณ ทรัพย์สํารวม

ไดฟุกุ

9786167105772

259

24

โจนาทาน ลิฟวิงสตัน : นางนวล

ริชาร์ด บาร์ค

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

จินต์

9786169160120

200

25

ชายไร้สีกับปีแสวงบุญ

Haruki Murakami

มุทิตา พานิช

กํามะหยี่

9786167591322

26

ชีวประวัติของข้าพเจ้า

มหาตมคานธี

กรุณา กุศลาสัย

บ้านพระอาทิตย์

9786165360135

27

ชีวิตผมรอดได้ด้วยสตาร์บัคส์

ไมเคิล เกทส์ กิลส์

สมลักษณ์ สว่างโรจน์

แสงดาว

9786165089432

2

230

28

ซามูไรสีม่วง

Rei Kimura

นพดล เวชสวัสดิ์

กํามะหยี่

9786169004271

1

250

29

เซเปียนส์: ประวัติย่อมนุษยชาติ

ยูวัล โนอาห์ แฮรารี

ดร.นําชัย ชีววิวรรธน์

ยิปซี

9786163016560

1

530

16

1

300
240

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

30

เฒ่าผจญทะเล

เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์

วิทย์ ศิวะศริยานนท์

สร้างสรรค์บุ๊คส์

9786162200397

8

110

31

เด็กเก็บว่าว

Khaled Hosseini

วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ

สวัสวดี

9789740460503

2

325

32

เดินสู่อิสรภาพ

ประมวล เพ็งจันทร์

บุ๊คไทม์

9789744098436

19

300

33

แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ

จเด็จ กําจรเดช

ผจญภัย

34

โดริยากิ ขนมนี้ทําด้วยใจ

Durian Sukegawa

ธีราภา ธีรรัตนสถิต

Maxx

9786163711168

1

320

35

ตํานานเมฆ

ทาจิมะ ชินจิ

ถนอมวงศ์ ล้ํายอดมรรคผล

กระดาษสา

9786169054023

149

36

เต้า เต๋อ จิง : คัมภีร์เต๋า

เหลาจื่อ

สรวงอัปสร กสิกรานันท์

ก้าวแรก

9786163670076

195

37

ทางเทวดา - เทวาวาด

แก้วเก้า

ทรีบีส์

9789747547931

360

38

ทุติยะวิเศษ

ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

เคล็ดไทย

39

เทพบุตรกู้บัลลังก์ 1 - 9

จิ่วถู

น.นพรัตน์

สยามอินเตอร์บุ๊คส์

9786162991875

230

40

เทพบุตรเดินดิน 1 - 7

ม่ออู่

เกาเฟย

สยามอินเตอร์บุ๊คส์

9786164100244

280

41

เทพอวตาร เล่ม 1 - 2

ลักษณวดี

ณ บ้านวรรณกรรม

978-616-214-605-3

1

500

42

น้ําเล่นไฟ

กฤษณา อโศกสิน

เพื่อนดี

43

นิราศพระบาท

สุนทรภู่

เสาวณีย์ นิวาศะบุตร

9786163948205

1

250

44

นิราศภูเขาทอง

สุนทรภู่

เสาวณีย์ นิวาศะบุตร

9786164130814

1

200

45

นิราศเมืองแกลง

สุนทรภู่

เสาวณีย์ นิวาศะบุตร

9786163824738

1

250

46

นิราศเมืองเพชร

สุนทรภู่

เสาวณีย์ นิวาศะบุตร

9786163829245

2

250

47

ในสวนดอกไม้ (รพินทรนาถ)

48

บทกวีของฉัน

49

บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน

จ่าง แซ่ตั้ง
ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ

ลูก-หลาน จ่าง แซ่ตั้ง

9789744015297

120

สปริงบุ๊คส์
ที่รัก

9786163872913

219

9786167981444

340

50

เจมส์ โบเวน
บางทีก็เป็นเห็บหมาบางคราก็เป็นปลาวาฬ คิ้วต่ํา

51

บุญเพรงพระหากสรรค์

ศุภร บุนนาค

52

ประวัติศาสตร์อาวุธ

John O'Bryan

วรรธนา วงษ์ฉัตร

ยิปซี

9786163016454

1

320

53

ปรัชญาชีวิต

คาลิล ยิบราน

ระวี ภาวิไล

ผีเสื้อ

9789741404636

17

248

54

ปิ๊ปปี้ ถุงเท้ายาว

55

ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า กับชะตากรรม
จาเร็ด ไดมอนด์
ของสังคมมนุษย์

เพื่อนดี

อรวรรณ คูหเจริญ
นาวายุทธ

9786167150024

17

250

ที่

56

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
และเจ้านายไทยในโลซานน์ บันทึกความ
ทรงจําของครูส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 ลีซองดร์ เซ. เซไรดารีส

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ดร.อติเทพ เวณุจันทร์

ชื่อสํานักพิมพ์

เด็ดตรา แพ้ค

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

9900004293519

999

57

พุทธธรรม พระพุทธโฆษาจารย์

ป.อ. ปยุตฺโต

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

58

เพชรพระอุมา

พนมเทียน

59

ภควัทคีตา คําสอนของพระกฤษณะ

วิโรจน์ ถิรคุณ

อนิเมทกุ๊ป

9786162431234

120

60

มาร์เก็ตติ้ง ลิงกลับหัว

รวิศ หาญอุตสาหะ

เวิร์คพอยท์สํานักพิมพ์

9786162251672

240

61

มาลัยสามชาย เล่ม 1 - 2

ว.วินิจฉัยกุล

อักษรโสพณ

9789990053500

560

62

มือนั้นสีขาว

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

สามัญชน

9789749748480

90

63

ยุทธการล่าบัลลังก์ เล่ม 1 - 6

จิ่วถู

สยามอินเตอร์บุ๊คส์

9786162541490

1

250

64

รวมเรื่องสั้น ชุด "เหมืองแร่"

มติชน

9789740213239

9

590

65

รอยพระยุคลบาท

อาจินต์ ปัญจพรรค์
พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร

มติชน

9789740206057

66

ร่างของปรารถน

อุทิศ เหมะมูล

จุติ

9786169289609

67

รู้ทันอนาคตที่(อาจจะ)ไม่มีคุณ

Alec J.Ross

บิงโก

9786168109045

320

68

เริ่มต้นที่หัวใจ

สิริมา อภิจาริน

โพสต์บุ๊คส์

9789742282325

368

69

ฤทธิ์มีดสั้น boxset

โก้วเล้ง

สร้างสรรค์บุ๊คส์

9789743415159

700

70

ละครเรื่องนี้ขอผมเป็นนางเอก

ดร.เบสท์

Cherry Theatre

9789743355653

155

71

ลับแล, แก่งคอย

อุทิศ เหมะมูล

จุติ

9786167751566

72

ล่าปลาวาฬ

Geoffrey Whittam

นายเทือก กุสุมา ณ อยุธยา

องค์การค้าของคุรุสภา

73

ลายนิ้วมือปีศาจ

Edogawa rampo

ทินภาส พาหะนิชย์

เจคลาส

74

ลูกอีสาน

คําพูน บุญทวี

75

วอลเดน คืนชีวิตสู่ห้วงสงบภายใน

เฮนรี เดวิด ทอโร

76

วิถีแห่งเต๋า

77

น.นพรัตน์

บดินทร์ พรพิลาวัณย์
ว.ณ เมืองลุง

290
1

22

390

320

3
9786168110072

1

230

โป๊ยเซียน

9748579751

ฟรีฟอร์ม

9786167147680

พจนา จันทรสันติ

โอเพ่น บุ๊คส์

9786169174448

500

สกัดจุดยุทธจักรมังกรหยก

ถาวร สิกขโกศล

สร้างสรรค์บุ๊คส์

9786162200335

200

78

สตีฟ จ๊อบ

วอลเตอร์ ไอแซคสัน

ณงลักษณ์ จารุวัฒน์

เนชั่นบุ๊กส์

9786165151702

595

79

สองพี่น้องผู้กล้าหาญ

แอสตริด ลินด์เกรน

บุญส่ง ชเลธร

แพรวเยาวชน

80

สี่แผ่นดิน boxset

มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

81

สูญสิ้นความเป็นคน

ดะไซ โอซามุ

สุริยฉัตร ชัยมงคล

พรพิรุณ กิจสมเจตน์
18

195
4

350

9747597497

2

ดอกหญ้า

9789746900355

16

500

JLIT

9786164134539

1

210

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

82

แสนแสบ

ไม้เมืองเดิม

83

หนึ่งร้อยปีของความโดดเดี่ยว

กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ ปณิธาน - ร.จันเสน

สามัญชน

9786167474250

84

หนุ่มชาวนา

นิมิตร ภูมิถาวร

องค์การค้าคุรุสภา

9789740196518

85

หัวใจน้ําหมึก

คอร์เนอเลีย ฟุงเค่อ

86

ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา

น. ณ ปากน้ํา

87

หุ่นยนต์ผจญภัยในป่ากว้าง

Peter Brown

88

อย่าไปไหน

Margaret Mazzantini

89

อาคม

ชลนิล

90

อิ่ม มนต์รักสุดขอบฟ้า

เอลิซาเบท กิลเบิร์ต

91
92

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
119

วัชรวิชญ์

นานมีบุ๊คส์

9749907833

5

590

1

295

เมืองโบราณ

9786167767536

550

วัชรวิชญ์

ยูนิเวอร์แซล

9786169058199

240

นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ

กํามะหยี่

9786167591704

240

คําต่อคํา

9786169158264

เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย

มาร์เก็ตเธียร์

9789747808285

250

อุ้ยเซี่ยวป้อ เหยียมยอดยุทธจักร เล่ม 1 - 5 กิมย้ง

น.นพรัตน์

สยามอินเตอร์บุ๊คส์

9786160202201

260

โอ้ มนุษย์ (The Humans)

เจ้าของผ้าพันคอลายแมว

คลาสแอคท์

9786168110034

320

แมตต์ เฮก

1

340

7. หมวดหนังสือติดดาว +Plus
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

1

กล่องไปรษณีย์สีแดง

อภิชาติ เพชรลีลา

นกดวงจันทร์

9786163487322

2

ก่อกองทราย

ไพฑูรย์ ธัญญา

9786167184623

3

ความน่าจะเป็น

ปราบดา หยุ่น

นาคร
ไต้ฝุ่น

9786167144122

4

คําพิพากษา
เงาสีขาว

ชาติ กอบจิตติ
แดนอรัญ แสงทอง

หอน

9786167751948

สามัญชน

7

เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์
แขวน
เดียวดายในเบอร์ลิน

มาลา คําจันทร์
Hans Fallada

เคล็ดไทย
สันสกฤต

9786167356792

8

แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะจิบกาแฟ

จเด็จ

ผจญภัย

9786167552149

9

ตลิ่งสูงซุงหนัก

นิคม รายยวา

10

จิระนันท์ พิตรปรีชา
วินทร์ เลียววารินทร์

แพรวสํานักพิมพ์

9786161820299

11

ใบไม้ที่หายไป
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

9786167455624

12

ผู้หญิงอยุธยา

บินหลา สันกาลาคีรี

113
ไรท์เตอร์

5
6

อุษา ฤทธาภิรมณ์

19

9789743158865

9786167751993

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

13

แผ่นดินอื่น

กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

14

แผลลึกหัวใจสลาย

Kazuo Ishiguro

15
16

พม่ารําลึก
พลิ้วไปในพรายเวลา

จอร์จ ออร์เวลล์
ผาด พาสิกรณ์

17

มือนั้นสีขาว

ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

สามัญชน

18

เมือง บ้าน ผม

จําลอง ฝั่งชลจิตร

แมวบ้าน

19

อุทิศ เหมะมูล
Meik Wiking

จุติ

9786167751566

20

ลับแล, แก่งคอย
ลุกกะ: วิถีความสุขจากทุกมุมโลก

ลลิตา ผลผลา

บุ๊กสเคป

9786169306818

21

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์ Richard H. Thaler
แนวใหม่ที่มองคนไปไกลกว่าสัตว์เศรษฐกิจ

ศรพล ตุลยะเสถียร,
พิมพัชรา กุศลวิทิต
กุล

โอเพ่นเวิร์ล

22
23
24
25
26
27

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต
เหยื่ออธรรม

วีรพร นิติประภา
วิตอร์ ฮูโก

อรสรพิษ
แดนอรัญ แสงทอง
แอนิมอล ฟาร์ม สงความกบฎของสรรพสัตว์ จอร์จ ออร์เวลล์

นาคร

9786167184616

นรีรัตน์ ชุนหชา

เอิร์นเนสต์

9786167691459

บัญชา สุวรรณานนท์

ไต้ฝุ่น

9786167144429

แพรวสํานักพิมพ์

9786161803117

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

9786167885438
มติชน

9789740212225

วิภาดา กิตติโกวิท

ทับหนังสือ

9786119023130

สามัญชน
ไต้ฝุ่น

9789749748848

บัญชา สุวรรณานนท์

9786167144252
โอดิสซี
ไอแซค นิวตัน: นักวิทยาศาสตร์คนแรก
และพ่อมดคนสุดท้าย

โฮเมอร์
James Gleich

สุริยฉัตร ชัยมงคล

ทับหนังสือ

สฤณี อาชวานันทกุล

Salt

9786119023109
9786169307617

8. หมวดหนังสือรางวัล/หนังสือคัดสรร
ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

2

100 เรื่ องน่ารู้ เกี่ยวกับโลกแห่งความสุดขัว้ แอนนา เคลย์บอร์ น
ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
14 ตุลา วันประชาธิปไตย
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์

3

80 วันรอบโลก

พีเพิลซีน

วิวยั จิตต์แจ้ ง

4

การผจญภัยของทอม ซอว์เยอร์

Mark Twain

เนื่องน้ อย ศรัทธา

5

การผจญภัยของฮัคเคิลเบอรี่ ฟิ นน์

Mark Twain

ธารพายุ

6

กํานัลแห่งคริ สต์มาส

ชาร์ ลส์ ดิคเกนส์

เขมรัฐ

1

อาร์ ต จีโน

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

แพรวเยาวชน
มูลนิธิเด็ก
นานมีบ๊ คุ ส์

9786160436637

3

220

สมิต

9786161804114

2

395

1
20

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

7

ขวัญใจของคุณพ่อ

Jean Webster

8

ขุนทอง....เจ้ าจะกลับเมื่อฟ้าสาง

อัศศิริ ธรรมโชติ

แพรวสํานักพิมพ์

9786163875457

159

9

ครอบครัวกลางถนน

ศิลา โคมฉาย

ผจญภัย

9786167552415

175

10

ความลับของเต้ านม

เกนอิชิโร ยางิว

มาริ นา โฮริ คาวา

เกนอิชิโร ยางิว

วาดดาว

9749446631

280

11

ความลับของสะเก็ดแผล
ความสุขแห่งชีวิต

เกนอิชิโร ยางิว

มาริ นา โฮริ คาวา

เกนอิชิโร ยางิว

วาดดาว

9749446658

280

William Saroyan

วิภาดา กิตติโกวิท

เอลิซาเบท เวอร์ ดกิ

น้ านกฮูก

12
13
14

คําพูดไม่ได้ มีไว้ ทําร้ ายกัน
เจ้ าชายน้ อย

15

เจ้ าหงิญ

อ.สนิทวงศ์

210

มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม
มารี นา ไฮน์เลน

อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี อธิชา มัญชุนากร

9786169218616

1

250

9749227220

5

225

กํามะหยี่

9786119004221

1

495

27

120

แฮปปี ้ คิดส์
ไรท์เตอร์

9786167751146

16

บินหลา สันกาลาคีรี
เจาะตํานานวัฒนธรรมไทย ตอน โขน ศึกปรทีมงานอี.คิว.พลัส ครี เอชัน่

E.Q. Plus

9786117012181

169

17

เจาะตํานานวัฒนธรรมไทย ตอน มวยไทย ศึทีมงานอี.คิว.พลัส ครี เอชัน่

E.Q. Plus

9786167012629

169

18

เจาะตํานานวัฒนธรรมไทย ตอน อาหารไทยทีมงานอี.คิว.พลัส ครี เอชัน่

E.Q. Plus

9786167012292

169

19

ช่างสําราญ

เดือนวาด พิมวนา

สามัญชน

9747607735

175

20

ดอน กีโฮเต้ ฉบับอนุบาล

โรนัลด์ ดี.เค.สตอร์ เออ

21

ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนหลังบ้ าน

ระริ นทิพย์

22

เดอะ ฮอบบิท

เจ.อาร์ .อาร์ . โทลคีน

23

โดมิโนแสงดาว

24

ศรี ดาวเรื อง

แฟรงค์ ซี.ปาเป

ดวงกมล

1

ตะวันส่อง

9786167055107

170

แพรวเยาวชน

9789742474522

249

แพรพลอย

นานมีบ๊ คุ ส์

9786160419838

215

รักษิตา

มูลนิธิเด็ก

9786163070661

85

25

ตัวเลขไทยไก่เขี่ย
ตุ๊กตาเนรมิต

Carlo Lorenzini

อ.สนิทวงศ์

แพร่ พทิ ยา

26

ทแกล้ วทหารสามเกลอ (2 เล่ม)

อเล็กซางดร์ ดือมาส์

สันตสิริ

ดอกหญ้ า

27

ตุลย์ สุวรรณกิจ

28

ทายซิ ทายซิ ฉันคือใคร
ทาร์ ซาน

29

ทุ่งฝั น

J.D. Salinger

30

เทพนิยายกริ มม์

จาค็อบ ลุดวิก กริ มม์,วิลเฮล์มปรวรรณ ทรงบัณฑิตย

ฟรี ฟอร์ ม

9786167147178

335

31

เทพนิยายออสคาร์ ไวลด์

ออสคาร์ ไวลด์

ฟรี ฟอร์ ม

9786167147468

200

32

เทพนิยายแอนเดอร์ สนั

ฮันส์ คริ สเตียน แอนเดอร์ เซนมพร วาร์ นาโด

ฟรี ฟอร์ ม

9786167147109

255

33

นครคนนอก

พลัง เพียงพิรุฬห์

นิดจะศิลป์

9786169260509

34

นนทกคิดแค้ น

รัศมี เบื่อขุนทด

มูลนิธิเด็ก

9747835967

65

35

นาฏกรรมบนลานกว้ าง

คมทวน คันธนู

ผจญภัย

9786167552514

225

สุดจิต ภิญโญยิ่ง

ตุลย์ สุวรรณกิจ
ศาสนิก

แพรวเพื่อนเด็ก

1
445
9786162077548

3

เรจีน่า

วลัยภรณ์ นาคพันธุ์

21

99
320

2

135

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

36

นิทานตอลสตอย

ลีโอ ตอลสตอล

37

นิทานอ่านอร่ อย

กรรณิการ์ พรมเสาร์

38

ในเวลา

แรคํา ประโดยคํา

39

บ้ านเก่า

โชคชัย บัณฑิต

40

บีตกั๊ ดาวดวงนันระหว่
้
างนํ ้ากับฟ้า

กาย่า กล้ าทะเล

41

ปณิธานกวี

อังคาร กัลยาณพงศ์

42

ปริ ศนาด้ วงสีอําพัน

Edgar Allan Poe

43

ปี เตอร์ แพน

เจ.เอ็ม. แบร์ รี่

44
45

ปูนปิ ดทอง
พระสุธน-มโนราห์

46

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

คีรีบนู

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่

คีรีบนู

9749448529

140

ครอบครัว

9749491319

155

ผจญภัย

9786167552477

245

ผจญภัย

9786167552484

235

มูลนิธิเด็ก

9789749988251

ศยาม

9789747033618

พิลาสพรรณ เลิศปั ญญาโรจน์

นานมีบ๊ คุ ส์

9786160436620

สาธิตา ทรงวิทยา

แพรวเยาวชน

9786161808372

165

กฤษณา อโศกสิน

เพื่อนดี

9789742532574

410

โกศล ทองด้ วง

ห้ องเรี ยน

9749552377

180

พ่อนายกฯ สายไหม บ้ านหนองฮี

สมคิด สิงสง

มิ่งมิตร

974946964X

100

47

พ่อมดมหัศจรรย์แห่งอ๊ อซ

แอล. แฟรงก์ โบม

48

พิชิตศึกทศกัณฐ์

49

ดอกรัก

นานะ ประโมงกิจ

95

2

220

จินต์

9786169160151

ทศสิริ พูลนวล

มูลนิธิเด็ก

9789749988992

65

เพียงความเคลื่อนไหว

เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์

ผจญภัย

9786167552620

210

50

แพลทเทอโร และ ฉันกับลา ปลาเตอโร่

ฮวน รามอน จีมิเนซ

51

วิมล วงษ์วันทนีย์ – พริตชาร์ด

แฮปปี ้ คิดส์

9789743421532

85

52

มาลดขยะกันเถอะ
ม้ าแสนรู้

53

เมาคลีลกู หมาป่ า

กองบรรณาธิการสํานักพิมพ์ห้องเรี ยน

54

ฟรานซ์ - โยเซฟ ฮูไอนิจจ์

55

เมื่อรถเข็นเป็ นขาของฉัน
แม่นํ ้ารํ าลึก

เรวัตร์ พันธุ์พพิ ฒ
ั น์

รู ปจันทร์

56

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี

ซะการี ย์ยา อมตยา

101 nights editions

57

ไมยราพสะกดทัพ

ทศสิริ พูลนวล

58

รถวิเศษ

เอียน เฟลมมิ่ง

วรปั ญจา

59

รอพ่อยามยาก

อี.เนสบิท

สุธชั ริ น

60

ราชาสิงโตและเรื่ องสัตว์อื่นๆ

แอร์ วิน โมเซอร์

อําภา โอตระกูล

61

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

วัชระ สัจจะสารสิน

62

โรบินสัน ครู โซ

Daniel Dafoe

63

เล่นกลางแจ้ ง

ชีวนั วิสาสะ

64

เล่นริ มนํ ้า

ชีวนั วิสาสะ

Anna Sewell

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

2

มายา
อะตอม
อ.สนิทวงศ์
มนตรา

มติชน
โกศล ทองด้ วง

ห้ องเรี ยน

เฟเรนา บัลล์เฮาส์

แฮปปี ้ คิดส์

วีระยุทธ เลิศวุดวิชยั

มูลนิธิเด็ก

155
9786167255156

70
195

974921336X

4

9786169158516

9

9747835983

95

อาร์ ต แอนด์ ซายน์
แอร์ วิน โมเซอร์

85

120

เรื อนปั ญญา

9789749119969

นาคร

9789747032925

แสงดาว

9786165080309

ปรี ดา ปั ญญาจันทร์

แพรวเพื่อนเด็ก

9789742472214

2

95

ปรี ดา ปั ญญาจันทร์

แพรวเพื่อนเด็ก

9789742472191

2

95

อาษา ขอจิตต์เมตต์

22

135
6
190

ที่

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ชื่อผู้แปล

ภาพประกอบ

ชื่อสํานักพิมพ์

ISBN

65

โลกในดวงตาข้ าพเจ้ า

มนตรี ศรี ยงค์

สามัญชน

9789749748510

66

วันวานในโลกกว้ าง

ว.ณ. พนมยงค์

มูลนิธิเด็ก

9786167296319

67

เวลา

ชาติ กอบจิตติ

หอน

68

ศึกกุมภกรรณ

ทศสิริ พูลนวล

69

สังข์ทอง

พัชรี มีสคุ นธ์, สุภลักษณ์ พูนสินบูรณะกุล, รัตนา คชโกศล ทองด้ วง

70

สายลมในดงหลิว

ชนัญญา กิจเจริ ญชัช

มูลนิธิเด็ก
ห้ องเรี ยน

พิมพ์
ราคาปก หมายเหตุ
ครั้งที่
2
180

9749255461
9789749988589
9789749552544

ธิดารัตน์ เจริ ญชัยชนะ

แพรวเยาวชน

9786161804787

295

71

เคนเนธ แกรห์ม
สารพันปั ญหาสัตว์โลก 1 สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนคิม ชุงวอน

อรกูล

อมริ นทร์ คอมมิกส์

9786165180559

169

72

สารพันปั ญหาสัตว์โลก 4 ไดโนเสาร์

คิม ชุงวอน

นาริ ฐา สุขประมาณ

อมริ นทร์ คอมมิกส์

9786165180580

169

73

สิง่ ประดิษฐ์ ของโลก 3 หมวดเครื่ องครัว

สุดใจ พรหมเกิด, ดีวนั พรหมมาณพ

มูลนิธิเด็ก

9786167296173

95

74

สิง่ ประดิษฐ์ ของโลก 4 หมวดขนม

สุดใจ พรหมเกิด, ดีวนั พรหมมาณพ

มูลนิธิเด็ก

9789749988374

95

75

สิง่ มีชีวิตที่เรี ยกว่าคน

วินทร์ เลียววาริ ณ

113

9786167455631

365

76

สี่ดรุ ณี

L.M.Alcott

นานมีบ๊ คุ ส์

9786160436644

77

สุภาพบุรุษชื่อกุหลาบ สายประดิษฐ์

ว.ณ.พนมยงค์

มูลนิธิเด็ก

9747835711

85

78

เสียงเพรี ยกจากพงพี

แจ๊ ค ลอนดอน

อดิศร เทพปรี ชา

79

หนูน้อยนิโคลา

เรอเน กอสซินนี

อามิกาล

80

หมอชีวกโกมารภัจจ์

โอม รัชเวทย์

อมริ นทร์ คอมมิกส์

9789745927216

139

81

หอมหัวใหญ่ ฉบับกุมหัวใจผู้พกิ าร

บก. อิทธิวฐั ก์ สุริยมาตย์

สถาบันการ์ ตนู ไทย มูลนิ

9786167296500

180

82

หัวใจห้ องที่ห้า
เหมาโหลถูกกว่า

อังคาร จันทาทิพย์

ผจญภัย

9786167552040

155

เออร์ เนสติน กิลเบร็ ธ แคเรย์, เนื่องน้ อย ศรัทธา

สร้ างสรรค์บ๊ คุ ส์

9743412581

255

แพรวเพื่อนเด็ก

9786161815691

สามัญชน

9786167474274
9789748389837

2

75

9749423844

2

90

83
84

อ.สนิทวงศ์

ฌอง ฌากส์ ซ็องเป

มินามิ นิชิอจุ ิ

85
86

อลิซในแดนมหัศจรรย์

ลูอิส แคร์ รอล

87

ลําภู แสงลภ

ลําภู แสงลภ

พาส แอท คิดส์

88

อันไม่
้ ไหว ขอไปด้ วย
อัศวินแห่งกษัตริ ย์อาเธอร์

89

อาหรับราตรี

90

อูฐออม

ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์

ศุภนิดา จันทรสวัสดิ์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประ

เซอิจิ โฮโรอุจิ

วิมล ไทรนิ่มนวล

295

แพรวเยาวชน

อนุบาลช้ างเบิ ้ม
อมตะ

พรอนงค์ นิยมค้ า

4

7

175
310

ระวี ภาวิไล

23

