
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
  



 
 
 
 

 

ลําดับท่ี 
 

 

ชื่อหนังสือ 
 

 

ชื่อผูแตง 
 

1. หัวใจหองที่หา อังคาร จันทาทิพย 

2. ชีวิตไมใชไมใชชีวิต  หนุมเมืองจันทร 

3. ศรีศิขเรศวร : ปราสาทพระวิหาร ศักด์ิชัย สายสิงห 

4. สมเด็จรีเยนต ดารณี ศรีหทัย  

5. บอบ แมวเตะฝนขางถนน โบเวน, เจมส 

6. ความลับของจ๋ินซีฮองเต หลีไ่คหยวน  

7. เลนหุนกับพี่เมา ไมไตคู 

8. ทองขึ้น ทองลง ก็ทําเงินได ภาคภูมิ ภาคยวิศาล  

9. Fund Flow พลังเม็ดเงิน ลิขิตหุน วิศิษย องคพิพัฒนกุล 

10. วางแผนการเงนิใหรวยดวยตนเอง จักรพงษ เมษพันธุ 

11. เร่ิมเลนหุนอยางไรใหรวย มนตรี แสวงเดชา 

12. ตามรอย วอเร็น บัฟเฟตต ปราโด, เจมส 

13. คูมือ iPhone 5 ฉบับสมบูรณ วศิน เพิ่มทรัพย 

14. นางฉาวในประวัติศาสตร มาโฮน, เอลซิาเบธ เคอรร่ี 

15. คลีโอพัตรา มหาราชินีแหงอียิปต ชิฟฟ, สเตซี 

16. รูทันหุนกับพี่เมา ไมไตคู 

17. คูมือเร่ิมเลนหุน ONLINE อัครพงศ ขวงธนะชัย  

18. เร่ิมตนอยาง VI Mizrahi, Charles S 

19. ใหเงินทํางานการจัดการสินทรัพยและหน้ีสินอยางถูกวิธี พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 

20. นองใหมหัดเทรดหุน พิชัย ยอดพฤติการ 

21. เลนหุนสไตลมนุษยเงินเดือน iSalaryman  

22. ครบทุกเร่ือง Windows 7 & Office 2010 สุธีร นวกุล 

23. ศาสตรแหงโหร 2557 ทมีโหราจารย 

24. ปรุงรักปารีส บารด, อลซิาเบธ 

25. SAY IT RIGHT! ฉบับอาเซียน บิ๊กส, แอนดรูว 

26. เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ ธนพล (ลาํดวน) จาดใจดี 

27. นิทานเวตาล พิทยาลงกรณ, กรมหมืน่  



28. สมองสราง จดจํา ทํางานเกง และบํารุงไดดวยตนเอง เนตรดาว สุวรรณศักด์ิบวร  

29. ออมไวในอสังหาริมทรัพย วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 

30. เหยือ่หมอ : ความซับซอนของภาวะแทรกซึม กาวานดี, อาทูล 

31. หยุดไมอยู วูยิชิช, นิก 

32. ชีวิตไรขีดจํากัด วูยิชิช, นิก 

33. คูมือใชงาน ปรับแตง-เพิ่มลูกเลน-แกปญหา Windows 8 ฉบับมือ

อาชีพ 

ศาสตรา สารศักด์ิ 

34. คิดบวกปลุกพลังไอเดีย ชามีน, ชีรซอด 

35. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ต๊ิก, โกรเต 

36. จําเกง อานเกง เรียนเกง แชมเบอรส, ฟล 

37. สุดยอดทักษะการคิด EDWARD BOND โบโน, เอ็ดเวิรด เดอ 

38. 50 วิธีแกปญหา & การตัดสินใจอยางฉลาด โครเกอรส, มิคาเอล 

39. 1000 ประโยคพูดในสถานการณการทํางานที่เปนปญหา เมอริล, รูเนียน 

40. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับคณะองคมนตรี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ 

41. การใชภาษาอังกฤษ สมศรี เลขาฯ พี่วัลลภ (นามแฝง) 

42. ฟง พูด อาน เขียน อังกฤษ ฐนิสา ชุมพล 

43. HR สรรหามาเลา กฤติน กุลเพ็ง 

44. บูรณาการงานทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มสมรรถนะองคกร สุรเชษฐ หฤษฎภูมิ 

45. HR Shared Service กฤติน กุลเพ็ง 

46. การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมบนพื้นฐานของ 

Competency 

อาภรณ ภูวิทยพันธุ 

47. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล : HR Policies 

and Procedures  

ลัดดา เตมีย 

48. อดัม สมิท VS ชารลส ดารวิน ใครกันแนที่เปนของจริง แฟรงก, โรเบิรต เอช  

49. สรางเว็บไซตดวย Joomla! 2.5 + โปรแกรมเสริม จีระสิทธิ์ อ้ึงรัตนวงศ 

50. การจัดการสมัยใหม : Modern Management เนตรพัณณา ยาวิราช 

51. พฤติกรรมเชิงการเมืองในองคกร ธร สุนทรายุทธ 

52. การจัดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ เนตรพัณณา ยาวิราช 

53. การจัดการภาครัฐแนวใหม เรืองวิทย เกษสุวรรณ 

54. สงครามโลก 1, 2  วีระชัย โคมุกดา 

55. ประวัติศาสตรพมาแผนดินแหงความแตกแยก อาณัติ อนันตภาค  



56. Modern Business Correspondence : การโตตอบทางธุรกิจแนวใหม ธนพล (ลาํดวน) จาดใจดี 

57. New TOEIC Test 5 : 6 : 7 กิตต์ิ จิรติกุล 

58. พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ราชบัณฑิตยสถาน 

59. คิดตางเพราะสัญชาตญาณ ไฮดท, โยนาธาน 

60. แบบฝกขอสอบ ERROR นเรศ สุรสิทธิ์ 

61. สุดยอดภาวะผูนํา เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 

62. ชีวิตคิดบวกสไตล ดร.แดน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ 

63. THE NEXT DECADE : เราจะอยู ณ จุดใดจุดหน่ึงในทศวรรษหนา ฟรีดแมน, จอรช 

64. ระเบียบโลกใหม สมชาย ภคภาสนวิวัฒน 

65. 12 แนวคิดฝาวิกฤติองคกร เจษฎา นกนอย 

66. แบบเลียนภาษาไทย จากใจครูลิลลี่ กิจมาโนชญ โรจนทรัพย 

67. ภาษาไทยสําหรับงานเขียนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มงคล เดชนครินทร 

68. กด Like ภาษาไทย ใชภาษาไทยใหถูกใหเปน กวิน สินรุงเรืองกุล 

69. สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเปนสําคัญ พิมพันธ เดชะคุปต 

70. จิตวิทยาสําหรับครู อัชรา เอิบสุขสิริ 

71. IQ EQ ลูกปลูกได เบญจพร ทวีวัฒนะวงศ 

72. การพัฒนาที่ยั่งยืน ธนากร สังเขป 

73. ฝนทีละบรรทัด ศรีสรรค พรหมหา 

74. มหัศจรรยธรรมดาสามัญชน วีระศักด์ิ จันทรสงแสง 

75. ทวิตภพสยบจักรวาล โชวน, มารคส 

76. เศรษฐศาสตรนักกิน โคเวน, ไทเลอร 

77. เขมรสมัยหลังพระนคร ศานติ ภักดีคํา 

78. ทําไมผูชายไมรูจักฟง และผูหญิงอานแผนที่ไมเปน พีส, อัลแลน 

79. ประวัติศาสตรผูคนบนเสนพรมแดนเขาพระวิหาร พิพัฒน กระแจะจันทร 

80. โฮมีโอพาธีย ธรรมชาติบําบัดเปลี่ยนชีวิต บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 

81. คิดอยางมีตรรกะ วีรพงษ รามางกูร 

82. เมนูไข สํานักพิมพอมรินทร CUISINE 

83. เมนูขาวผัด สํานักพิมพอมรินทร CUISINE 

84. ชนะโรคดวยเสียงหัวเราะ อัลบริช, คารลา 

85. 101 คําถามสามกก หลีฉ่วนจวินและคณะ 

86. Good Shape Save Cost โคตรประหยัด ขจัดอวน จอหน วิญ ูวงศสรุวัฒน 



87. My life as a S_H__IT สุหฤท สยามวาลา 

88. พลังของคนเงียบในโลกที่ไมเคยหยุดพูด เคน, ซูซาน 

89. เที่ยวชาติน้ีมีแตฮา ชาติ ภิรมยกุล 

90. พระญาติ ราชสกลุ กรุงรัตนโกสนิทร เล็ก พงษสมัครไทย 

91. 500 ลานปของความรัก (เลม 1) ชัชพล เกียรติขจรธาดา 

92. คุณแมสูมะเร็ง วิทวัส โลหะมาศ 

93. Garden & Farm Vol.1 : สนุกกับสวนเกษตรอินทรีย สํานักพิมพบานและสวน 

94. สวนในบาน เลม 34 : Outdoor Lighting ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ 

95. พอแมหมายเลข 1 Number 1 Dad & Mom ปนโต (นามแฝง) 

96. ภาษาอังกฤษแคคริสก็มันสแลว 2 ไรท, คริสโตเฟอร 

97. เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร สุรีรัตน ทองอินทร 

98. กรรมกรขาว 3 สรยุทธ สุทัศนะจินดา 

99. คําถามวิเศษเปดประตูใจเด็กและพอแม มัสสึดะ มิฮิโระ 

100. เข็มทิศจิตใตสํานึก ฐิตินาถ ณ พัทลุง 

101. สมนุไพรกนครัว กินแลวไมปวย (ฉบับสมบูรณ) เชิญศิริ รุงสบแสง 

102. ใชเวลามาสรางความสําเร็จ จีฮยอน, คิม 

103. ปองกัน 25 โรคฮิตใหลูกรัก สุธีรา เอ้ือไพโรจนกิจ 

104. 100 เร่ืองนารู มะเร็งในผูหญิง ชัญวลี ศรีสุโข 

105. Survivor เวียดนาม นันนัน (นามแฝง) 

106. Survivor ลาว ศศิธร ออนเหลา 

107. เกงเกาหลไีดใน 4 วัน หวังเจ้ิงลี่ 

108. อาเซียนควรไมควร ทสมล, ชนาดิศัย 

109. คดิอยางอาเซยีน คอตเลอร, ฟลิป 

110. ทริปสดุสปัดาห 9 เกาะ : 100 รีสอรท ทะเลตะวันออก D+ Plus Guide Team 

111. ชม ชิม ชอป ชิลล in เชียงใหม ‘55 D+ Plus Guide Team  

112. เที่ยวพมาซาอยางอินด้ี อรวินท เมฆพิรุณ 

113. สองขาพาตะลุยสิงคโปร ภวรัญชนรัตน ภูวิจิตร 

114. Hokkaido ฮอกไกโดคนเดียวก็เที่ยวได D+ Plus Guide Team 

115. เมื่อวานปาทานอะไร ชมรมนักกําหนดอาหารแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

116. ปวยหรรษา วิโรจน ไววานิชกจิ 



117. 7 กฎเหล็กสูความเปนซุปเปอรฮีโร โชปรา, ดีปก 

118. ฮวงจุยเถาแก มั่งคั่งรุงเรือง มาโนช ประภาษานนท 

119. บานและการตอเติม (ฉบับปรับปรุง) ศักดา ประสานไทย 

120. เงินไมใชทุกอยาง แตทุกอยางเร่ิมตนที่ “เงนิ” วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ 

121. กลับหัวคิด มองโลก 80% ไซโต, ชิเงตะ 

122. รูไว กอนใชชีวิตที่ญ่ีปุน อิโต, มิกิ 

123. คิดแบบผูหญิงรวยแบบบัฟเฟตต ลอฟตัน, ลแูอน 

124. ลูกสาว เลี้ยงอยางไรใหไดดี : Raising Girls บิดอลฟ, สตีฟ 

125. ลูกชาย เลี้ยงอยางไรใหไดดี : Raising Boys บิดอลฟ, สตีฟ 

126. เลอืกอนุบาลเพื่อสรางอนาคตลกู กองบรรณาธิการสํานักพิมพรักลูกบุกส 

127. ทางสายไหม พวงนิล คําปงสุ 

128. ถามแลวเวิรก มัตสดึะ, มิฮิโระ 

129. จิตวิทยาเพื่อชีวิตที่กลมกลอม วาดะ, ฮิเดกิ 

130. เติมความเปนผูนําในชองวาง โคจิ, ทะคะงิ 

131. กลับหัวคิดมองชีวิต 60% ชิเงตะ, ไซโต 

132. รอใหถึงเกษียณก็สายเสียแลว  โฮซากุ, ทาคาชิ 

133. คิดแบบอัจฉริยะ มารก ซักเกอรเบิรก วอลเตอร เอคาเทรีนา 

134. หักเหลี่ยมกองทัพ วาสนา นานวม 

135. คูมือสนทนาฉบับพกพาภาษาเวียดนาม สํานักพิมพหนาตางสูโลกกวาง 

136. คูหูนักลงทุน เผดิมภพ สงเคราะห 

137. สนามธุรกิจฝกคิดสรางสรรค สจวต, เดฟ 

138. บริหารสมองสายตาดีไมมีเสื่อม คาซึฮิโระ ฮมเบะ 

139. สมองฟตความจําเต็ม 100 มเิชลอน, แพสแคล  

140. Lucky Health : บลิ้งกไดใกลแคเอ้ือม ศรัญญา โรจนพิทักษชีพ 

141. 84 เมนูอาหารผูสูงอายุเพื่อสุขภาพ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

142. Thai Fusion Cuisine : อาหารไทยประยุกต สํานักพิมพอมรินทร CUISINE 

143. Organic living & gardening - สวนอินทรียที่พอเพียง สํานักพิมพบานและสวน 

144. การแปลกับการสอนภาษาอังกฤษ ปรีมา มัลลิกะมาส 

145. เทคโนโลยี ทวี หอมชง 

146. คณิตศาสตร ยิ่งศักด์ิ นิตยฤกษ 



147. คณติติดจรวด Handley, Bill 

148. รุงตะแคงแวงต้ัง วิชัย มาตกุล 

149. Android Smart Phone ศรีนลิน พิมพประเสริฐ 

150. Android Apps Super Guide ศรีนลิน พิมพประเสริฐ 

151. 170 แอพพลิเคชั่นเด็ด iPhone Smart Mobile Team 

152. ไคเซ็นในสํานักงาน ฟุจิอิ, มโิฮโยะ 

153. พจนานุกรมศัพทภาษาศาสตร (ภาษาศาสตรประยุกต) ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 

ราชบัณฑิตยสถาน 

154. ไมไดอานอยาซื้อทัวร (ฉบับปรับปรุง) มิสเตอร พาสปอรต 

155. ขันทีคนสุดทาย ตัน, สือ 

156. พจนานุกรมเกาหล ี– ไทย ไทย – เกาหล ี(ฉบับปรับปรุง) วอน, แฮ ยอง 

157. 15 กฎทองแหงการพัฒนาตนเอง แม็กซเวลล, จอหน 

158. ปจจัยที่ 5  พัชรศรี เบญจมาศ 

159. พัน หอ ผูก สไตลญ่ีปุน ฮิโรเอะ, มิยาโอกะ 

160. คูมืออาหารเสริม ฉบับสมบูรณ เริงฤทธิ์ สัปปพันธ 

161. 99 คําถามภาษาอังกฤษที่คุณตองรูในยุคอาเซียน บิ๊กส, แอนดรูว 

162. Even Marketing เกรียงไกร กาญจนะโภคิน 

163. อยากเปนผูนําตองจํา 7 เพลง วรภัทร โตธนะเกษม 

164. สงครามดิจิทัล อารเธอร, ชารลส 

165. 30 วัน รวยดวยรายไดที่ไมตองทํางาน วีรพงษ ชุติภัทร 

 



 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 



 
 
 
  

 

ลําดับท่ี 
 

 

ชื่อหนังสือ 
 

 

ชื่อผูแตง 
 

1. ลํานําตางภพ  จุฑารัตน 

2. รอยรักราชนัย ดวงตะวัน 

3. พันธะอสูร จุฑารัตน 

4. มายารักขามภพ  ทักษิณา  

5. เสนหาสญัญาแคน 1 (เลม 1) Shayna (รัชฎาพร สรอยมาศ) 

6. เสนหาสญัญาแคน 2 (เลม 2) Shayna (รัชฎาพร สรอยมาศ) 

7. เลหอโณทัย บุลินทร 

8. เกมดาริกา ธรากร  

9. อริรายแสนรัก ทักษิณา 

10. คุณอามาเฟย ชาครียา 

11. กุหลาบพรางสี ชอมณี 

12. แมงโกง วินทร เลยีววาริณ 

13. เลหลุนตยา พงศกร 

14. กุหลาบประกาศิต ฉัตรฉาย 

15. 9 เลห รัก ราย ณารา 

16. สายลับเซเลป  นภสร 

17. ไฮซอขอเปนดาว อิสยาห 

18. เจาบาวของบารบี้ อุมาธิการ 

19. มนตเสนหแหงเฮซาร จ้ิงจอกทมิฬ 

20. หน้ีเสนหาจารชน มณีจันทร 

21. ตองฤทธิ์รัก อุมาธิการ 

22. มิติรักขามดวงดาว รอมแพง 

23. ลูกทุงโมดิฟายด รอมแพง 

24. พรายพรหม รอมแพง 

25. สายลบัลิปกลอส รอมแพง 

26. สายลับไวทโรส รอมแพง 

27. สายลับอายแชโดว รอมแพง 



28. บพุเพสนันิวาส รอมแพง 

29. เสนหาซอนรัก กลิ่นแกว 

30. คุณหนูเรือนเล็ก วราภา 

31. สะพานสายรุง วราภา 

32. เขม แรง แกรง รัก  เขม็พลอย  

33. เจาบานเจาเรือน แกวเกา  

34. โซสวาท โสภาค สุวรรณ 

35. สุดหัวใจที่ปลายรุง ว.วินิจฉัยกุล 

36. ซาตานพิชิตรัก ลิซ 

37. ซานตานกบฎรัก เกาแตม 

38. ซาตานสยบรัก ผักบุง 

39. ซาตานพยศรัก สะมะเรีย 

40. ลขิติหัวใจคาสโนวา เพฑูรย 

41. บุพเพเลหพรหม เตชติา 

42. สายลับ 18+ อิสยาห 

43. รอยทัณฑมาร Baiboau 

44. นางรายซัมเมอร วัตตรา 

45. พักตรอสูร สุชาคริยา 

46. รักสุดๆ (หยุดไมอยู) มิถุนา 

47. รายนัก(ไม)รักเสียดีไหม มิถุนา 

48. บวงรักจาวหัวใจ มณีจันทร 

49. พะนอขวัญ ฬีฬา 

50. เวียงสนธยา ภาคมโนอโหสิกรรม เจาสําราญ 

51. เภตรานฤมิต (เลม 1) ศิริวิมล 

52. เภตรานฤมิต (เลม 2) ศิริวิมล 

53. ธาราธิษฐาน (เลม 1) นํ้าหน่ึง 

54. ธาราธิษฐาน (เลม 2) นํ้าหน่ึง 

55. บุษบาทมิฬ หมอกมุงเมือง 

56. ตะวันสองที่กลางใจ แกลดิออรัส 

57. เลศนวารา หมอกมุงเมือง 

58. ฝนอาฆาต เจาสําราญ 



59. เลหพิรุณ  มิถุนา 

60. พระจันทรรสหวาน ศิริวิมล 

61. จันทรแผลงรัก มิถุนา และไผแกว 

62. เสนหานางฟา ชินณิตา (อนัญญา) 

63. นํ้าผึ้งสายสวาท วาต 

64. ด่ังคลื่นพิศวาส เภรี 

65. นางฟามือใหม อนัญญา 

66. เสนหาขามศตวรรษ ปภาดา 

67. มายาพิศวาส ธรีตี 

68. ด่ังจําเลยมาร พลอยสีนํ้าเงิน 

69. เลหรักอริราย ปภาดา 

70. เพลิงรักกามเทพ อัคริมา 

71. สวรรคทมิฬ ศิศิรา 

72. จอมใจมาธาดอร พรกมล ดลยา 

73. ราชารอยเลห พลิ้วออน 

74. บวงรักกับดักอสูร ศิริภักด์ิ 

75. กลลวงหัวใจ เภรี 

76. ไฟพิศวาสซาตานทมิฬ โกสมุ 

77. สญัญารักในรอยทราย อลิลศรา 

78. มนตรักแดนทะเลทราย กานจแกว 

79. ตามรักคืนทราย โชติรส 

80. เหลี่ยมรักสองนรี ธนฎฐา 

81. ปฏิบัติการกามเทพ อัยยเนญา 

82. ปฏิบัติการคานกระดก อัยยเนญา 

83. เหลี่ยมรักจอมพยศ วรัทชิยา 

84. อัญมณีแหงใจ ระรินใจ 

85. เลหรักแวมไพรเจาเสนห การะเกด 

86. มนตรักขามขอบฟา กานจแกว  

87. สัมผัสรัตติกาล เอเดรียน, ลารา 

88. ดยคุเหลก็หัวใจทระนง บรูค, เมลจีน 

89. เฉยีด โคเบน, ฮารลาน 



90. เด็กซเตอร เชือดใหดวยใจรัก ลนิดเซย, เจฟฟ 

91. เด็กซเตอร นักสับผูสาบสูญ ลนิดเซย, เจฟฟ 

92. วันดับโลก เดล โตโร, กเียรโม 

93. สายพันธุมรณะ เดล โตโร, กเียรโม 

94. อวสานราตรีนิรันดร เดล โตโร, กเียรโม 

95. เพอรซีย แจ็กสัน กับบันทึกมนุษยกึ่งเทพ ไรออรแดน, ริก 

96. นักสบืฉายเด่ียว ตอนคอยแคน กราฟตัน, ซู 

97. นักสืบฉายเด่ียว ตอนสมบัติผลัดกันฆา กราฟตัน, ซู 

98. คําใบสังหาร คาร, ไอลนี 

99. รัตติกาลเริงระบํา ควินน, จูเลยี 

100. ไดเวอรเจนทมายาเรนโลก รอธ, เวอโรนิกา 

101. รางอลวน คนอลเวง โนเบลิ, คิม  

102. แฝดเพีย้นพสิดาร  คารเตอร, แองเจลา  

103. นายจอหนตายตอนจบ เดวิด, หรอง 

104. มังสนาฏฆาตกรรม รัสเซลล, การิด 

105. อิท คิง, สตีเฟน 

106. อิท คิง, สตีเฟน 

107. ทะเลเลอืด คัสสเลอร, ไคลฟ 

108. จารชนโคนชาติ ฟอลเลตต, เคน 

109. 15 วินาทีพลิกตาย กรอส, แอนดรูว 

110. พลิกเกมลามือสังหาร บัลดัคซี, เดวิด 

111. แผนเลอืดลวง คอนเนลลี่, ไมเคิล 

112. ทรีคัพออฟที มอรเทนสนั, เกร็ก 

113. สโตนอินทูสคูล (ทรีคัพออฟที ภาค 2) มอรเทนสนั, เกร็ก 

114. เจาหญิงสุลตานา แซสสัน, จีน พี  

115. เจาหญิงมาฮา & อมานี (ภาค 2) แซสสัน, จีน พี  

116. มิสซิสไมค เผชิญรักผจญหนาวในแดนเถื่อน ฟรีดแมน, เบเนดิกท 

117. ชัยชนะของไอหนู คัมควัมบา, วิลเลียม 

118. เหยื่อ ธโีอรีน, โยฮัน 

119. ปราสาทของพอ วอลลส, จีนเน็ตต 

120. ลาลวง บารเคลย, ลนิวูด 



121. สายรุงพรางพรายที่ปลายฝน บวัสพุรรณ 

122. กบัดักสวรรค ราษราตริน 

123. จับตนมาชนปลาย ชมัยพร แสงกระจาง 

124. ใตเงารัตติกาล (ภาคตอ บวงมนตราเสนหารัตติกาล) ฮารคเนส, เดอเบอราห 

125. แผนซอนซอนศพ คอทเทอริลล, โคลนิ 

126. ฟาสีทอง งามพรรณ เวชชาชีวะ 

127. มาเฟยกับนกเพนกวิน เคอรคอฟ, อังเดรย 

128. ความรักของคนแปลกหนา ไพฑูรย ไหลสกุล 

129. ผีเสื้อที่บินขามบึง อุรุดา โควินท 

130. สงครามพลิกจักรวาล (ENDER’S GAME) สกอตต, การด ออรสัน 

 


