ลําดับที่
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ชื่อหนังสือ
การจัดการเชิงกลยุทธ (ภาคปฏิบัติ)
การสรางนวัตกรรมใหเปน Core Competency
พลังตรรกะพัฒนา IQ
อัจฉริยะพลิกโลก
เพิ่มพลังความจําเปนแบบอัจฉริยะ
รหัสลับ รหัสความสําเร็จ
ศิลปะการพูดสําหรับผูนํา
สรางสุขใหลูกรัก
100 วิธี ชวยลูกอานเกง
การพูดตอชุมนุมชน
โอมานและยูเออี (หนาตางสูโ ลกกวาง)
พูดอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
คูมือ ลาว 3 มิติ LAOS Paradize
อาหารจัดสภาพรางกาย ภาค 3
ลงหลักปกธรรม
The Series of Sion เลม 2
ลางรัก ลางเสนหา
นางในกษัตริย
เงินทองของมายา
ประวัติศาสตรมนุษยฉบับยอ
วาระสุดทายของ ซาร นิลัสที่ 2
สนุกคิดแลวบิดขี้เกียจ
คนหารัตนโกสินทร เลมที่ 2
ฟนฝอยหาตะเข็บ
พระราชวังพญาไท ในวันวารหาแผนดิน
เรื่องสวนพระองคใน “ไกลบาน”
แอบดูเนปาล
ตี๋เหรินเจีย๋ นักสืบคูบัลลังก

ชื่อผูแตง
มอรแกน, มารค
สการซินสกี้, ปเตอร
คารเตอร, ฟลิป
แอ็กเซลรอด, อลัน
ลุงไอนสไตน
เทมพลาร, ริชารด
สมชาติ กิจยรรยง
แวลียเจด, แครอล
สองขา
สมิต สัชฌุกร
ปุณฑรี ปุญญเจริญสิน
ฝายวิชาการไอคิวพลัส
ศรัทธา ลาภวัฒนเจริญ
ศิเรมอร อุณหธูป
พระไพศาล วิสาโล
ดร.ปอบ
สปารกส, นิโคลัส
เฮอรแมน, เอเลนอร
วรากรณ สามโกเศศ
แมคนีล เจ อาร
อเล็กซานเดอร, เบิรต
หนุมเมืองจันทร
ไกรฤกษ นานา
พิเศษ เจียจันทรพงษ
กรรณการ ตันประเสริฐ
ศันสนีย วีระศิลปชัย
ชาติ ภิรมยกุล
ฉัยนเยีย่ นชิว

ลําดับที่
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ชื่อหนังสือ
ลับ ลวง พราง ภาค 3
คิด 10 แบบ สุขใจรอยแปด
THE PLANETS ประวัติยอของดวงดาว
อานคนได ใชคนเปน
ชายล่ําซํา
หญิงร่ํารวย
ผอม สวย กลวยชวยคุณได
กินน้ําแลวดวงดี
คนไทยตองไมปวย
สรางและใชงานแบบสอบถามออนไลน งายและฟรี
Memory Card
Photoshop for Retouching
ฝนกลวยใหเปนเข็ม
เงาใจในดวงตะวัน
คุณทาน
จาเพียรขาเหล็ก ตํานานนักสูแ หงเขาบูโด
ถึงฉันไมมีวันไดกลับก็ขอใหเธอหลับฝนดี
เสี่ยงหัวใจพลิกไพรัก
สาสนลับที่สาบสูญ
ใตรมเงารัก
กับขาวขาวตม
เปลี่ยนเคราะหใหเปนโชค เปลี่ยนโรคใหเปนครู
ความทุกขมาโปรด ความสุขโปรดปรรย
สุดยอด 50 เสนทางทองโลก ภาคพิเศษ
Container Gardens สวนกระถาง
พลานุภาพแหงความกตัญู
วอลเตอร + ซาย ลี กาวเดินที่ไรขา
แมคโครไบโอติกส
แมคโครไบโอติกส 2 กินดี สุขภาพดี ไมปว ย

ผูแตง
วาสนา นานวม
เสถียรพงษ วรรณปก
โซเบล, ดารา
โจอี, ยับ
กาญจนา หงษทอง
กาญจนา หงษทอง
ฮามาจิ
นันทวัฒน มัน่ คง
วีระชัย วาสิดลิ ก
จิตาตินันท สิงหคศิริ
อานันทยุทธ ทองเลี่ยม
ทัศยาภรณ เกือ้ นุน
นิ้วกลม
ดอดต, คริสตินา
จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน
ผกามาศ ปรีชา
ตวงพร อัศววิไล
นับดาว
บราวน, แดน
ศิฬาร
สํานักพิมพอมรินทร CUISINE
ว.วชิรเมธี
ว.วชิรเมธี
สํานักพิมพเอ็กซพลอเรอร,ชาแนล
เอกวิทย หาสนนท
วุฒิพงษ ถายะพิงค
อรสา ศิริไข
สิทรา พรรณสมบูรณ
สิทรา พรรณสมบูรณ

ลําดับที่
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ชื่อหนังสือ
แมคโครไบโอติกส 3 ที่นี่...มีคําตอบ
English Adventure 1 น.แนน ลุยอเมริกา
English Adventure 2 น.แนน พลิกเวียดนาม
เด็กสองภาษา พอแมสรางได 2
ออฟฟศซินโดรม
ลูกชายที่มาจากดาวเสาร ลูกสาวที่มาจากดาวศุกร
ปวดทองประจําเดือน
ความสุขไมมีเสียง
คูมือแสวงพรสวรรค
วันเดียว...เที่ยวอินเทรนด
ชาชาโบยา
กลรักลิขิตใจ
ฉลาดไดอีก !
หลงตะวัน...ฝรั่งเศสใต
ทําอะไรก็เจริญ
ธรรมะเอาตัวใหรอด
ทํา (ธุรกิจ) อะไรดี หลังเกษียณ
เข็มทิศชีวิต 3 ตอน กฎแหงความสุข
มอบดวยใจ...ใหเพราะรัก
สุดยอดหนังสือดี เลมที่ 2 การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
สุดยอดหนังสือดี เลมที่ 4 ดับทุกข...ดวยรอยยิ้ม...
สุดยอดหนังสือดี เลมที่ 6 สารพันเรื่องฮา....คูซาส
สุดยอดหนังสือดี เลมที่ 7 จบ ป.4 ก็เปนเศรษฐีได
สุดยอดหนังสือดี เลมที่ 9 ตางที่คิด..ชีวิตจึงตาง...
สุดยอดหนังสือดี เลมที่ 10 คิดเปน..เห็นสุข...
กินปลอดทุกข
Chris Unseen 2 See Chris Yet Again
อังกฤษพนกรอบกับครูพี่แนน
ญาณสื่อรัก

ผูแตง
สิทรา พรรณสมบูรณ
อริสา ธนาปกิจ
อริสา ธนาปกิจ
พงษระพี เตชพาหพงษ
ฉัตริษยา ศรีสานติวงศ
รจนา นากาชิมา
ชัญวลี ศรีสุโข
อิซซี่ เบ็น โจล
สม สุจิรา
ศักยวัชร วงศรัตนกมล
ลูกตาลลอยแกว
ทักษิณา
ดร.วรภัทร ภูเจริญ
พิมพิดา กาญจนเวทางค
แมชีทศพร เทวาพิทักษธรรม
แมชีทศพร เทวาพิทักษธรรม
ไอกาวะ โนบุฮิโกะ
ฐิตินาถ ณ พัทลุง
สมคิด ลวางกูร
พงศศักดิ์ ตั้งคณา
พระพยอม กัลยาโณ
ทนายวันชัย สอนศิริ
พระพยอม กัลยาโณ
พิพิธ พุมแกว
พระพยอม กัลยาโณ
ไอแซค, ไมเคิล ที.
คริสโตเฟอร, ไรท
อริสรา ธนาปกิจ
ณารา

ลําดับที่

ชื่อหนังสือ

ผูแตง

87

เลหบวงมนตรา

ซอนกลิ่น

88

มายารอยใจ

เกาแตม

89

เปลวไฟในสายลม

แพรณัฐ

90

กับดักรักลวง

รมแกว

ขอมูล : หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ
สํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

