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1 เศรษฐกิจเขียวและใส พงษพิสิฏฐ วิเศษกุล 330.9593 
2 จุดหมายที่ปลายเทา หนุมเมืองจนัท 895.917 
3 รอดไดจากภยัพิบัติ กองบรรณาธิการสํานักพิมพมติชน 303.485 
4 โคตรวิกฤติหายนะฟองสบูซับไพรมสูวิกฤตโลก นราภรณ พพิฒัน 330.973 
5 อากาศ อาโป อาหาร อารมณ กอใหเกดิอาการ ศิเรมอร อุณหธูป 613 
6 ซูสีไทเฮา ราชินีดอกกลวยไม อันฉี หมิน น. 
7 เข็นธรรมะขึ้นภูเขา ภาวนา แกวแสงธรรม 294.3076 
8 มีเซิล โอกิลวี, เอียน ย. 
9 อาหารเชา: บํารุงสมองและรางกาย สํานักพิมพอมรินทร CUISINE 641.52 
10 กินดืม่ตานคอเลสเตอรอล ความดันและโรคหวัใจ กฤษฎี โพธิทัต (เพ็ญชาติ) 641.563 
11 กินดื่มตานโรคไต วนิดา คุมอนุวงศ 641.5631 
12 อาหารชีวจิต ผกา เส็งพานิช 641.5 
13 ดูแลตนไมดวยตัวเอง= Easy care plant guide อิสรา แพงสี 635.9 
14 ไมดอกหอม ปยะ เฉลิมกลิน่ 582.13 
15 ไมประดับ ประชิด วามานนท 582.13 
16 ไมมงคล ธัญนันท วีระกุล 635.9 
17 สวนในบาน: องคประกอบของสวน สํานักพิมพบานและสวน 712.6 
18 รูเลือกวัสดุแตงบาน สํานักพิมพบานและสวน 721.044 
19 หองนอน3 สํานักพิมพบานและสวน 747.77 
20 บานและสวน ฉบับพิเศษประจําป’52 - 728 
21 ปริศนาเรนลับของอารยธรรมมายา - 972.81016 
22 ขบวนการเด็กหญิงปากตลาด ธรธร สิริพันธวราภรณ ย. 
23 จากสายน้ําสูนคร ประกาศิต คนไว ร.ส. 
24 ปญหา+ปนหา เปนยาวิเศษ กรรณิกา ธรรมเกษร 158.3 
25 ทําอยางไรเมื่อใจเบื่องาน ถนอมจิต คงจติตงาม 158 
26 ลูกทานหลานเธอ ศันสนีย วีระศลิปชัย 929.7 
27 ลูกแกวเมียขวญั ศันสนีย วีระศลิปชัย 923.1 
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28 ตามกลิ่นกาแฟ ชาติ ภิรมยกุล ร.ส. 
29 ชมวัดชิมกาแฟ ชาติ ภิรมยกุล 910.4 
30 บันทึกคนเสื้อขาว มาลํา น. 
31 มองโลกงายงายสบายด ี หนุมเมืองจนัท 895.917 
32 ไวยากรณภาษาจีนฉบับเปรียบเทียบ เหยนิ, จิ่งเหวนิ 495.1 
33 รอบรูภาษาจีน เหยนิ, จิ่งเหวนิ 495.1 
34 เรียนจนีอานจนี เหยนิ, จิ่งเหวนิ 495.1 
35 20 กลลวงอนามัย บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 613.2 
36 นิทานรถติด กุลฤดี ภาสุรกลุ 895.913 
37 ความลับ 5 ขอที่คุณตองคนใหพบกอนตาย ไอโซ, จอหน 158 
38 หัดพูดภาษาจนีกลาง ม. อ้ึงอรุณ 495.182 
39 เดอะท็อปซีเคร็ต 2 สม สุจีรา 153.42 
40 สมเด็จพระนางเจาสุนันทากมุารีรัตน 

 พระปยมเหสใีนรัชกาลที่ 5 
แสงสูรย ลดาวัลย, ม.ร.ว. 923.1 

41 บันทึกของหมาเอี้ยน อาสกิ ปแอร 920.72 
42 100 คนคิด 10 คนทํา 1 คนสําเร็จ พรหมมาตร ชายสิม 158 
43 World Class สรางคนไทยไประดับโลก บัณฑิต อ้ึงรังษี 158.1 
44 กฎแหงความโชคดี บัณฑิต อ้ึงรังษี 158 
45 To be (อัจฉริยะดนตร)ี Vietrio ภูกร (สุทิน) ศรีณรงค 780.92 
46 คนหารัตนโกสินทร ส่ิงที่เรารูอาจไมใชทัง้หมด ไกรฤกษ นานา 959.35 
47 เปดตํานานแมนากพระโขนง เอนก นาวิกมลู 133.1 
48 ความคิดที่ออกแบบได สาโรจน มณีรัตน 158.4 
49 ปนขามฝน 2,000 วันรอบโลก (4 เลม) เจริญ โอทอง 910.41 
50 ซีอีโอสลับราง นงคนาถ ศรีสกุล หานวิไล 658.4 
51 ช่ือบานนามเมอืง ศันสนีย วีระศลิปชัย 959.3 
52 ซีโนโฟเบียกลัวคนแปลกหนา กิติกร มีทรัพย ็ 152.46 
53 ฉะแฉฉาวสะกดรอยความขัดแยง ทีมขาวการเมอืงมติชน 923.2 
54 พระราชชายาเจาดารารัศมี จิรชาติ สันตะยศ 923.1953 
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55 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน อางอิง
039.95911 

56 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฉบับเสริมการเรียนรู - อางอิง
039.9591 

57 เที่ยวใหรูเปดประตูสมอง การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 915.93 
58 พูดอยางไรไมใหพัง แพ็ตเตอรสัน, เคอรรี 808.5 
59 สแกนกรรม กฤษณา สุยะมงคล 294.304 
60 เซนจูร่ี ดาวแหงศิลา บักคาลาริโอ, ปแอร โดเมนโิก น. 
61 ฟน นิกซอน, โจน โลเวอร่ี น. 
62 นิยายทีห่ายไป เซนเตอรฟลด, ไดแอน น. 
63 กลซอนเงา โรบารดส แคเรน น. 
64 บุหราปารี วินทร เลียววาริณ น. 
65 แกวรัดเกลา ดวงตะวนั น. 
66 รุงจันทรตะวันดวง ดวงตะวนั น. 
67 ลุนนักรักขามรุน Nanaspace (นามแฝง) น. 
68 เพียงรอยใจ เอื้องอลิน น. 
69 จรูญจรัสรัศมีพราว พรางพรอย วินทร เลียววาริณ น. 
70 แรกรัตติกาล: Twilight เมเยอร, สเตฟานี น. 
71 นวจนัทรา: New Moon เมเยอร, สเตฟานี น. 
72 คราสสยุมพร: Eclipse เมเยอร, สเตฟานี น. 
73 รุงอรุโณทัย: Breaking Dawn เมเยอร, สเตฟานี น. 
74 โอกาสสุดทาย โคเบน, ฮารลาน น. 
75 คนตายไมไดพูด กราฟตัน, ซู น. 
76 คนพูดไมใชโจร กราฟตัน, ซู น. 
77 สัญญา โคเบน, ฮารลาน น. 
78 บริซิงเกอร ดาบใหญคูใจเอรากอน เปาลินี, คริสโตเฟอร น. 
79 สรางสุขจากใจ ปาริชาต สถาปตานนท 158.1 
80 หาวันที่ฉนัตื่นกับติช นัท ฮันห สหรัฐ เจตมโนรมย 294.3927 
81 รอยรักหักเหล่ียมตะวัน ณารา น. 
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82 ธาราหิมาลัย ณารา น. 
83 ปฐพีเลหรัก ณารา น. 
84 ดวงใจอัคน ี ณารา น. 
85 วายภุัคมนตรา ณารา น. 
86 บัลลังกแสงโสม ศิริวิมล น. 
87 อัสวัดราชันยแหงความมืด (2 เลม) วรรณวรรธน น. 
88 เสนทรายสีเงา (2 เลม) วรรณวรรธน น. 
89 เมืองแมนสรวง ดวงตะวนั น. 
90 บานบัลลังก โสภี พรรณราย น. 
91 พรายพยาบาท เจาสําราญ น. 
92 ไฮโซติดเกาะ (2 เลม) รัศมีจันทร น. 
93 ทหารเสือราชินี เจาสําราญ น. 
94 แสนเมืองลือ (2 เลม) บุญวรรณ น. 
95 ทรายนี้ยังมีรัก (2 เลม) วรรณวรรธน น. 
96 แตปางบรรพ (2 เลม) บุญวรรณ น. 
97 บาดาล (2 เลม) ลักษณาวด ี น. 
98 เพียงดาวนฤมติ (2 เลม) เจาสําราญ น. 
99 ตราแผนดิน ตราราชสกุล และสกุลอักษร 

พระนามและนามยอ 
- 929.81593 

100 สอนเด็กอยางไรใหดี เกง และมีความสุข สุพัตรา แซล่ิม 649.1 
101 ตายแลวฟนตืน่มาเลา สนอง วรอุไร 294.3444 
102 เด็กสองภาษา พอแมสรางได พงษระพี เตชพาหพงษ 404.2 
103 ธรรมะฮาฮา วิ่งเปนวง (นามแฝง) 294.3076 
104 ใบไมแดง วรรณสิงห ประเสริฐกุล 089.95911 
105 ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ ว.วชิรเมธ ี 294.3444 
106 เกาอ้ี 4 ขาสูการเรียนรู จิตรา วงศบณุสิน 649 
107 ทวาร 6 ศาสตรแหงการรูทันตนเอง สม สุจีรา 294.3375 
108 ขอหนูขึ้นเวท ี ชัยกร หาญไฟฟา ย. 
109 กดเครื่องคิดเลขทําไมในเมื่อคิดในใจไดเร็วกวา เบนจามิน, อารเธอร 510 
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110 เดียว: เมื่อชีวิตเหลือเพียงลมหายใจ งามพรรณ เวชชาชีวะ น. 
111 เมืองใตเทา ชัยกร หาญไฟฟา น. 
112 ฝนตกตลอดเวลา ปราบดา หยุน น. 
113 น้ําใสกะโหลก ปราบดา หยุน 089.9591 
114 อีสบมองเรื่องบานเมืองไทย คีรีบูน 398 
115 ลามะหนุมเนปาลกับเรื่องจริงผานจอ วรเชษฐ เขยีวจันทร 294.392 
116 ปราสาท(เขา)พระวหิาร ธิดา สาระยา 959.6 
117 สถิติพื้นฐานเพื่องานวจิัยทองถ่ิน ศุภวัฒนากร วงศธนวสุ 001.422 
118 ผูนําที่ทรงพลัง โบยาสซิส, ริชารด 658.4092 
119 หลายชีวิตในอสัดง อรสม สุทธิสาคร 155.67 
120 เที่ยวตะลอนรูชุมชนยั่งยนื สาธิตา โสรัสสะ 915.93 
121 เที่ยวญ่ีปุน With No Limit (ไรขีดจํากัด) วิภา 910.4 
122 ไดเวลาเทีย่วฮองกง-มาเกา อดิศักดิ์ จนัทรดวง 910.4 
123 20 Top Destination in Asia - 910.4 
124 เคล็ดลับดับทุกข ว.วชิรเมธ ี 294.3444 
125 หลงทางเสียเวลาเดินตามอาตมามีอนาคต (นะโยม) พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 089.95911 
126 ผูหญิงที่ทําใหอาตมาน้ําตาตก พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 089.95911 
127 21 กฏผูนําตลอดกาล แม็กซเวลล, จอหน ซี 658.4092 
128 ภาษาอังกฤษในที่ทํางาน Supersub 428.2495911 
129 Chris Unseen ไรท, คริสโตเฟอร 428.24 
130 ชนะไวยากรณภาษาอังกฤษซะท ี ยุวนาฎ คุมขาว 428 
131 สุดฤทธิ์สุดเดท นิกกี้ นิธินันท 155.34 
132 ISO 27001 ระบบการจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ 
ปริญญ เสรีพงศ 658.4038 

133 52 กิจกรรมสบายใจไกลความเครียด เอลคิน, อัลเลน 158 
134 ศิลปะการผูกมติรพิชิตใจคน ฮอรชอร โรเจอร 158.2 
135 การบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย:  

มิติใหมของภาครัฐ 
โกลดสมิท, สตีเฟน 352 
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136 สุขภาพฟต ชีวติเฟรม เชพแมน, พีท 613 
137 บทบาท HR ในโลก KM อีวานส, คริสตินา 658.4 
138 ฝดพูดภาษาจนีอยางงายๆ - 495.1834 
139 ลับลวงพรางภาคพิศดาร วาสนา นานวม 089.95911 
140 การจัดการแหงอนาคต ฮาเมล, แกรี ่ 658 
141 VDO Podcast: TVออนไลน ทาํเองไดงายนิดเดียว วิลาส ฉ่ําเลิศวัฒน 621.388 
142 คูมือการมีสวนรวมของประชาชน:              

การตัดสินใจทีด่ีกวาโดยใหชุมชนมีสวนรวม 
เครยตัน, 302.14 

143 คูมือยา ปราณี ทูไพเราะ 615 
144 ตําราและบทความวิชาการแนวคิดและ 

แนวทางการเขยีนเพื่อคุณภาพ 
ไพฑูรย สินลารัตน 808.066 

145 มองซีอีโอโลก ภาค 4 วิกรม กรมประดิษฐ 920 
146 ศิลปะแหงอํานาจ จิตร ตัณฑเสถยีร 294.301 
147 สวยส่ังได อัจฉราพรรณ ไพบูลยสุวรรณ 613.7046 
148 โลกใหมแหงนวัตกรรม พราฮาลาด, ซี.เค. 658 
149 ฮาสุดขีด 9 พิพิธ พุมแกว 089.9591 
150 ฮาสุดขีด 5 วันชัย สอนศิริ 089.9591 
151 ฮาสุดขีด 4 พระพยอม กัลยาโณ 089.9591 
152 ฮาสุดขีด 1 สุกมล วิภาวีพลกุล 089.9591 
153 หยุดความเลวที่ไลลาคุณ ทองคํา ศรีโยธิน 089.9591 
154 เขียนเกงรวยกอน สมคิด ลวางกรู 808 
155 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จันทนา สาขากร และคนอื่นๆ 657.458 
156 ศาสตรการเขียน สุทิติ ขัตติยะ 808 
157 ลับ ลวง พราง วาสนา นานวม 303.64 
158 พจนานกุรมไทยฉบับทันสมัยและสมบูรณ ฝายวิชาการภาษาไทย 

บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจํากัด (มหาชน) 
495.913 

159 อยากโสดขอโทษนะ ไจตนย ศรีวังพล 158.1 
160 เคล็ดลับการวางแผนกลยุทธและการนํามาใชงาน - 658.4012 
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161 เด็กพิเศษชวยไดไมยาก นภัทร  พุกกะณะสุต 649.15 
162 อัจฉริยะดวยมอืพอแม - 371.9 
163 เรียนมหาวิทยาลัยช้ันนําในอเมริกาไมยากอยางที่คิด จารุพล สถิรพงษะสุทธิ 370 
164 ช่ือเสียงบนเสนดายกับภยัพบิัติรายกรุงเทพฯ สมิทธ ธรรมสโรช 363.34 
165 ลับ ลวง พราง วาสนา นานวม 303.64 
166 ไวยากรณและเทคนิคภาษาองักฤษ เลิศ เกษรคํา 428.2 
167 ครบเครื่องเรื่องงานธุรการ วิชัย โถสุวรรณจินดา 651.3 
168 สุดยอดมหัศจรรยของโลก: Wonders of the World ศุภลักษณ สนธิชัย 910.2 
169 พลิกชีวิตจากหายนะสูความสําเร็จ สมคิด ลวางกรู 920.71 
170 Notebook อัพเดต 2009 อนิรุทธ รัชตะวราห 004.16 
171 109 Workshop ฟอนตสวยดวย  Photoshop ดวงพร เกี๋ยงคาํ 006.68 
172 สูตรสําเร็จ 101 เทคนิคสรางเว็บไซต ดวงพร เกี๋ยงคาํ 006.7 
173 วิธีเสริมสรางทักษะการคิด                         

ของเอ็ดเวิรด  เดอโบโน 
เดอ โบโน, เอด็เวิรด 153.42 

174 Hi5 อัพเดต 2009 กองบรรณาธิการ 006.7 
175 หองเรียนผูนําของฮารวารด ปารคส, ชารอน ดาลอซ 658.4 
176 องคกรแหงนวตักรรม:  แนวคดิและกระบวนการ กีรติ ยศยิ่งยง 658 
177 เทคนิคการจัดทําและนํา Job Competencyไปใชงาน ณรงควิทย แสนทอง 658.3 
178 การบริหารจัดการที่ด ี วิภาส ทองสุทธิ์ 351 
179 การจัดการศกึษาในทองถ่ิน สนิท จรอนันต 379.153 
180 การออกแบบการสอนการบูรณาการ การอาน  

การคิดวิเคราะหและการเขียน 
ชนาธิป พรกุล 
 

371.3 

181 รวมบทความทางการประเมนิโครงการ สมหวัง พิริยานุวัฒน 658.401 
182 บริการใหตรงใจใครๆก็กลับมา พิสิทธิ์ พิพัฒนโภคากุล 658.812 
183 มหันตภัยใตพภิพ งามพรรณ เวชชาชีวะ น. 
184 เพียงใจที่ผูกพนั กิ่งฉัตร น. 
185 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีทางการบริหารการศกึษา ภารดี  อนันตนาว ี 371.2 
186 ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา ภาณวุัฒน  ภักดีวงศ 370.9593 
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187 การสื่อสารประเด็นสาธารณะและ 
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 

ปาริชาต  สถาปตานนท 302.2 

188 กลซอนเงา โรบารดส, แคเรน น. 
189 ปกปรารถนา ดวงตะวนั น. 
190 19 สมรรถนะเชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดคนให

ตรงกับงาน 
ชัชวลิต  สรวารี 658.3 

191 หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา สุนทร  โคตรบรรเทา 371.2 
192 Productivity วิถีพุทธ วรภัทร  ภูเจรญิ 658 
193 การบริหารจัดการในเชิงปฏิรูป ธร  สุนทรายุทธ 371.200973 
194 นวัตกรรมหองสมุดและการจัดการความรู น้ําทิพย  วิภาวนิ 025 
195 การจัดการมุงเนนผลงาน ประเวศน  มหารัตนสกุล 658.3 
196 การประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการเรยีนการสอน 
บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ 371.33 

197 การสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

อุดม  เชยกวีงศ 374 

198 การเขียนรายงานการคนควา พูลสุข  เอกไทยเจริญ 808.023 
199 การพูดและเขยีนในโอกาสพิเศษ วนิดา  บํารุงไทย 808.5 
200 เทคนิคการเขียนบันทึกเสนอและ 

การเกษยีนหนงัสือ 
กิจคณิตพงศ  อินทอง 651.5 

201 เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม สมคิด  บางโม 658.3124 
202 การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รุงชัชดาพร เวหะชาต ิ 371.2 
203 การวิจยัดานการจัดการการศกึษา อุทัย  บุญประเสริฐ 371.2 
204 มติชนบันทึกประเทศไทยป 2551 ศูนยขอมูลมตชิน 070.43 
205 บนรอยทางแหงรอยธรรมจากพทุธทาสถึงว. วชิรเมธี บุลยา  (เรียบเรยีง) 294.30922 
206 ขาวกลอง ขาวงอก มหัศจรรยอาหารตานโรค นัดดา  หงษวิวฒัน 641.302 
207 แนวทางแกไขขอผิดพลาดในการประเมินโครงการ พิสณุ  ฟองศร ี 658.404 
208 คูมือเที่ยวตามใจชอบ มาเกา เซินเจิ้น จไูห เจษฎา 910.4 
209 รวมบทความแนวคดิทางอาชีวศึกษาและ

การศึกษาผูใหญ 
สุวัฒน  วัฒนวงศ 374 

210 คนไททึ้งแผนดิน จรัสพงษ  สุรัสวด ี 895.913 
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211 เทคนิคการพูด สวัสดิ์  บรรเทิงสุข 808.5 
212 คูมือใหคําปรึกษาและชวยเหลือผูอ่ืน เนลสัน, ริชารด โจนส 158.3 
213 วิสัยทัศนการศึกษา วิรุณ  ตั้งเจริญ 378 
214 ภาวะผูนําในองคการการศึกษา สุนทร  โคตรบรรเทา 658.4 
215 ราชาศัพท กองบรรณาธกิารเพื่อนเรยีนเด็กไทย 495.918 
216 Teachers, Schools, and Society Sadker, David Miller 373 
217 Exceptional Learners Hallahan Daniel P. 371.9 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


