
 

 
 
                     

ลําดับท่ี ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง 

1 การจัดการเชิงกลยุทธ (ภาคปฏิบัติ) มอรแกน, มารค 
2 การสรางนวัตกรรมใหเปน Core Competency สการซินสกี้, ปเตอร 
3 พลังตรรกะพัฒนา IQ คารเตอร, ฟลิป 
4 อัจฉริยะพลิกโลก แอ็กเซลรอด, อลัน 
5 เพิ่มพลังความจําเปนแบบอัจฉริยะ ลุงไอนสไตน 
6 รหัสลับ รหัสความสําเร็จ เทมพลาร, ริชารด 
7 ศิลปะการพูดสําหรับผูนํา สมชาติ  กิจยรรยง 
8 สรางสุขใหลูกรัก แวลียเจด, แครอล 
9 100 วิธี ชวยลูกอานเกง สองขา 
10 การพูดตอชุมนุมชน สมิต  สัชฌุกร 
11 โอมานและยเูออี (หนาตางสูโลกกวาง) ปุณฑรี  ปุญญเจริญสิน 
12 พูดอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว ฝายวิชาการไอคิวพลัส 
13 คูมือ ลาว  3  มิติ LAOS Paradize ศรัทธา  ลาภวัฒนเจริญ 
14 อาหารจัดสภาพรางกาย ภาค 3 ศิเรมอร  อุณหธูป 
15 ลงหลักปกธรรม พระไพศาล  วสิาโล 
16 The Series of Sion เลม 2 ดร.ปอบ 
17 ลางรัก ลางเสนหา สปารกส, นิโคลัส 
18 นางในกษัตริย เฮอรแมน, เอเลนอร 
19 เงินทองของมายา วรากรณ  สามโกเศศ 
20 ประวัติศาสตรมนุษยฉบับยอ แมคนีล เจ อาร 
21 วาระสุดทายของ ซาร นิลัสท่ี 2 อเล็กซานเดอร, เบิรต 
22 สนุกคิดแลวบิดข้ีเกียจ หนุมเมืองจนัทร 
23 คนหารัตนโกสินทร เลมท่ี 2 ไกรฤกษ  นานา 
24 ฟนฝอยหาตะเข็บ พิเศษ  เจยีจนัทรพงษ 
25 พระราชวังพญาไท ในวนัวารหาแผนดนิ กรรณการ  ตันประเสริฐ 
26 เร่ืองสวนพระองคใน “ไกลบาน” ศันสนีย  วีระศิลปชัย 
27 แอบดูเนปาล ชาติ  ภิรมยกุล 
28 ต๋ีเหรินเจีย๋ นกัสืบคูบัลลังก ฉัยนเยีย่นชิว 
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29 ลับ ลวง พราง ภาค 3 วาสนา  นานวม 
30 คิด 10 แบบ สุขใจรอยแปด เสถียรพงษ  วรรณปก 
31 THE PLANETS ประวัติยอของดวงดาว โซเบล, ดารา 
32 อานคนได ใชคนเปน โจอี, ยับ 
33 ชายลํ่าซํา กาญจนา  หงษทอง 
34 หญิงรํ่ารวย กาญจนา  หงษทอง 
35 ผอม สวย  กลวยชวยคุณได ฮามาจิ 
36 กินน้ําแลวดวงดี นันทวัฒน  ม่ันคง 
37 คนไทยตองไมปวย วีระชัย  วาสิดลิก 
38 สรางและใชงานแบบสอบถามออนไลน งายและฟรี จิตาตินันท  สิงหคศิริ 
39 Memory Card อานันทยุทธ  ทองเล่ียม 
40 Photoshop for Retouching ทัศยาภรณ  เกือ้นุน 
41 ฝนกลวยใหเปนเข็ม นิ้วกลม 
42 เงาใจในดวงตะวนั ดอดต, คริสตินา 
43 คุณทาน จันทร ศรีจรูญ แอนเดอรสัน 
44 จาเพียรขาเหล็ก ตํานานนักสูแหงเขาบูโด ผกามาศ  ปรีชา 
45 ถึงฉันไมมีวันไดกลับก็ขอใหเธอหลับฝนดี ตวงพร  อัศววไิล 
46 เส่ียงหวัใจพลิกไพรัก นับดาว 
47 สาสนลับท่ีสาบสูญ บราวน, แดน 
48 ใตรมเงารัก ศิฬาร 
49 กับขาวขาวตม สํานักพิมพอมรินทร CUISINE 
50 เปล่ียนเคราะหใหเปนโชค เปล่ียนโรคใหเปนครู ว.วชิรเมธี 
51 ความทุกขมาโปรด ความสุขโปรดปรรย ว.วชิรเมธี 
52 สุดยอด 50 เสนทางทองโลก ภาคพิเศษ สํานักพิมพเอ็กซพลอเรอร,ชาแนล 
53 Container Gardens สวนกระถาง เอกวิทย  หาสนนท 
54 พลานุภาพแหงความกตัญู วุฒิพงษ  ถายะพิงค 
55 วอลเตอร + ซาย ลี กาวเดินท่ีไรขา อรสา  ศิริไข 
56 แมคโครไบโอติกส สิทรา  พรรณสมบูรณ 
57 แมคโครไบโอติกส 2 กินดี สุขภาพดี ไมปวย สิทรา  พรรณสมบูรณ 
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58 แมคโครไบโอติกส 3 ท่ีนี่...มีคําตอบ สิทรา  พรรณสมบูรณ 
59 English Adventure 1 น.แนน ลุยอเมริกา อริสา  ธนาปกิจ 
60 English Adventure 2 น.แนน พลิกเวยีดนาม อริสา  ธนาปกิจ 
61 เด็กสองภาษา  พอแมสรางได 2 พงษระพี  เตชพาหพงษ 
62 ออฟฟศซินโดรม ฉัตริษยา  ศรีสานติวงศ 
63 ลูกชายท่ีมาจากดาวเสาร ลูกสาวท่ีมาจากดาวศุกร รจนา  นากาชิมา 
64 ปวดทองประจําเดือน ชัญวลี  ศรีสุโข 
65 ความสุขไมมีเสียง อิซซ่ี เบ็น โจล 
66 คูมือแสวงพรสวรรค สม  สุจิรา 
67 วันเดียว...เท่ียวอินเทรนด ศักยวัชร  วงศรัตนกมล 
68 ชาชาโบยา ลูกตาลลอยแกว 
69 กลรักลิขิตใจ ทักษิณา 
70 ฉลาดไดอีก !  ดร.วรภัทร  ภูเจริญ 
71 หลงตะวนั...ฝร่ังเศสใต พิมพิดา  กาญจนเวทางค 
72 ทําอะไรก็เจริญ แมชีทศพร เทวาพิทักษธรรม 
73 ธรรมะเอาตัวใหรอด แมชีทศพร เทวาพิทักษธรรม 
74 ทํา (ธุรกิจ) อะไรดี หลังเกษียณ ไอกาวะ โนบุฮิโกะ 
75 เข็มทิศชีวิต 3 ตอน กฎแหงความสุข ฐิตินาถ  ณ พทัลุง 
76 มอบดวยใจ...ใหเพราะรัก สมคิด  ลวางกรู 
77 สุดยอดหนังสือดี เลมท่ี 2 การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข พงศศักดิ์  ต้ังคณา 
78 สุดยอดหนังสือดี เลมท่ี 4  ดบัทุกข...ดวยรอยย้ิม... พระพยอม  กลัยาโณ 
79 สุดยอดหนังสือดี เลมท่ี 6  สารพันเร่ืองฮา....คูซาส ทนายวันชัย  สอนศิริ 
80 สุดยอดหนังสือดี เลมท่ี 7  จบ ป.4 ก็เปนเศรษฐีได พระพยอม  กลัยาโณ 
81 สุดยอดหนังสือดี เลมท่ี 9  ตางท่ีคิด..ชีวิตจงึตาง... พิพิธ  พุมแกว 
82 สุดยอดหนังสือดี เลมท่ี 10  คิดเปน..เหน็สุข... พระพยอม  กลัยาโณ 
83 กินปลอดทุกข ไอแซค, ไมเคิล ที. 
84 Chris Unseen 2 See Chris Yet Again คริสโตเฟอร, ไรท 
85 อังกฤษพนกรอบกับครูพี่แนน  อริสรา  ธนาปกิจ 
86 ญาณส่ือรัก ณารา 



 

ลําดับท่ี ชื่อหนังสือ ผูแตง 

87 เลหบวงมนตรา ซอนกล่ิน 

88 มายารอยใจ เกาแตม 

89 เปลวไฟในสายลม แพรณัฐ 

90 กับดักรักลวง รมแกว 

 
ขอมูล : หองสมุดและศูนยเอกสารนานาชาติ  
สํานักความสัมพันธตางประเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 


