
 
 
 
 
 

 

ลําดับท่ี 
 

 

ชื่อหนังสือ 
 

 

ชื่อผูแตง 
 

1. Japan 2 ญ่ีปุนคนเดียวเที่ยวได (อีก) อรวินท เมฆพิรุณ 

2. แชะ! รวยดวยภาพถาย  สุระ นวลประดิษฐ 

3. ผาขุมทรัพยพมา เปดประตูการคาตะวันตก  บุญรัตน อภิชาติไตรสรณ 

4. ใชใหเปนเลนใหเพลิน Samsung Galaxy Tab 2 + android  กิตติ ภูวนิธิธนา  

5. สามกก (เลม 1) หลอกวนจง  

6. สามกก (เลม 2) หลอกวนจง 

7. พิชัยสงครามสามกก สังข พัธโนทัย 

8. ไอนสไตน ชีวประวัติ และจักรวาล  ไอแซคสัน, วอลเตอร 

9. คําจีนสยามภาพสะทอนปฏิสัมพันธไทย – จีน  วรศักด์ิ มหัทธโนบล  

10. สุนทรพจนกองโลก = Speeches that changed the world  มอนเตฟโอเร, ไซมอน ชีแบก  

11. เจาสัว ขุนศึก ศักดินา ปญญาชน และคนสามัญ เรยโนลดส, เครก เจ  

12. อิทธิบาท 4 โอม รัชเวทย 

13. สังคหวัตถุ 4 โอม รัชเวทย 

14. พรหมวิหาร 4 โอม รัชเวทย 

15. ตุบปอง รอยเรียงรอยเร่ืองแมของลูก ตุบปอง (เรืองศักด์ิ ปนประทีป) 

16. ตัดเวรหยดุกรรม  เจน ญาณทิพย (เจนจิรา เรียบรอยเจริญ) 

17. นายในสมัยรัชกาลที่ 6 ชานนท ยอดหงษ 

18. ไมเลื้อยประดับ = Climber วีรญา บุญเต้ีย 

19. คูมือจัดสวนอยางงายดวยตัวคุณเอง ยุคคล จิตสํารวย 

20. ไมใหญดอกงาม ยุคคล จิตสํารวย 

21. Casual Living สไตลเรียบงายเพื่อบานอยูสบาย  วิลสัน, จูดิธ 

22. 12 แบบ ตอเติม & ออกแบบโรงรถ  เอกราช ลักษณสัมฤทธิ์ 

23. 12 แบบ ตอเติม & ออกแบบโรงรถ 2 ศรายุทธ ศรีทิพยอาสน 

24. 12 แบบ ตกแตงผนังในบาน คณาธิป จันทรเอ่ียม  

25. 12 แบบ ตอเติมครัวหลังบาน อัษฎาวุฒิ วัฒนะโสภาคย 

26. 12 แบบ ระแนง & กนัสาด วิลาสินี จอนเจ็ดสัน  



27. 12 แบบ ตอเติมหนาบานพื้นที่แคบ  เอกรินทร พันธุนิล  

28. 12 แบบ สวนในทีแ่คบ & สวนระเบียง  วรัปศร อัคนียุทธ 

29. 12 แบบ สวนแนวต้ัง  อรรถ ประพันธิวัฒนะ 

30. 12 แบบ ศาลาในสวน  พลอยทับทิม สุขแสง และคนอ่ืนๆ  

31. 12 แบบ ทางเดินในสวน  พลอยทับทิม สุขแสง  

32. ประวัติศาสตรอเมริกา อนันตชยั จินดาวัฒน 

33. ประวัติศาสตรเกาหลี วีระชัย โชคมุกดา 

34. 150 ป ประวัติศาสตรจีนยุค “ปวยไข” วีระชัย โชคมุกดา  

35. กรีก – โรมนั ประวัตศิาสตร และอารยธรรม  ชญา ปยะชาติ  

36. วิทยาศาสตรมหัศจรรย : 10 คําถามที่วิทยาศาสตร (ยัง) ไมมีคําตอบ  แฮนลอน, ไมเคิล 

37. วิทยาศาสตรอัจฉริยะ : 10 การทดลองที่แสนมหัศจรรย จอหนสนั, จอรจ  

38. ใตอุงท็อปบูต  วาสนา นานวม 

39. รักตกขอบ  คํา ผกา (ฮิมิโตะ ณ เกียวโต) 

40. กรอบที่ไมมีเสน  หนุมเมืองจันทร 

41. ความสุขอัดเม็ด ชาติ ภิรมยกุล  

42. อรุณสวัสด์ิสนธยา นทธี ศศิวิมล  

43. สิ่งเล็กๆ ที่เรียกวาเกา ดํารง วงษโชติปนทอง 

44. รวมมิตรแตพานิช  อุดม แตพานิช  

45. ครบทุกเร่ือง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ ธัชชัย จําลอง  

46. สรางและจัดการเว็บไซตดวย Joomla! 2.5 บัญชา ปะสีละเตสัง  

47. Quick Guide Photoshop CS6 สุธีร นวกุล  

48. สรางสื่อมัลติมีเดียดวย Camtasia Studio 7 สุธีร นวกุล  

49. E – Commerce และ Online Marketing ภิเษก ชัยนิรันดร 

50. สรางเว็บ Mobile Application ดวย Dreamweaver CS6 จีระสิทธิ์ อ้ึงรัตนวงษ 

51. สรางสื่อมัลติมีเดียสําหรับ E – Learning และการนําเสนอแบบมือ

อาชีพ 

ชาลี กาญจนรัตน 

52. คูมือชางคอม ฉบับสมบูรณ อนิรุทธ รัชตะวราห 

53. สรางสื่อการสอนมัลติมีเดียดวย Adobe Captivate 6 กฤษณพงศ เลิศบํารุงชัย  

54. ลางเคร่ืองลง Windows  ภาสกร พาเจริญ 

55. โกยเงินเต็มๆ กับ Ebay + Paypal  ฐิติกานต นิธิอุทัย  

56. เปดรานออนไลน ฉบับสมบูรณ ภวรัญชนรัตน ภูวิจิตร  



57. รีดเลอืดจาก iPad  เอกชัย พิภพโสภณชัย  

58. Samsung Galaxy Note II คูมือการใชงานฉบับสมบูรณ จิระเดช เกิดศรี  

59. คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม : Computing 

Essential 2013 

ศศลักษณ ทองขาง และคณะ 

60. วิธีสรางแรงจูงใจคน  แชนเลอร, สตีฟ 

61. 100 วิธี ทําใหคนยอมทํางานใหเราดวยความเต็มใจ และมีแรงจูงใจที่

ดี 

แชนเนอร, สตีฟ  

62. 101 กลวิธีทําอยางไรไมใหเสียเปรียบคน สตารค, ปเตอร บี  

63. 365 ปาฏิหาริยแหงการขอบคุณ คารลิค, จอหน 

64. ชีวิตที่ใชกับใจที่ชอบ บฟัเฟตต, ปเตอร 

65. ความลับเขยาโลก ลหี, เดวิด 

66. อัจฉริยะฉลาดขึ้นทันทีดวยวิธีงายๆ แบนเนอรแมน, เจมส 

67. สุขเปนนิสัย โคลเบริต, ไบรอน 

68. กนิกบตัวน้ันซะ เทรซี, ไบรอัน 

69. คิดจะเปนนายคนตองเกงคน  ไลเบอรแมน, เดวิด เจ 

70. เขว  Brafman, Ori 

71. A – Z เคร่ืองมือการจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม  พิชิต เทพวรรณ 

72. เคีย่วคน 5% เห็นผลทั้งองคกร ฮาเซงาวะ, คะซุฮิโระ  

73. การบริหารการตลาดและองคกรยุคใหม เพื่อโลกสดใส เพิ่มกําไร 

และความสําเร็จ 

คอตเลอร, ฟลิป 

74. ตาดู หูฟง สมองซื้อ มือจาย  ลนิดสตรอม, มารติน  

75. จุดตะเกียงดีกวาดาความมืด วรภัทร ภูเจริญ 

76. คัมภีรสุดยอดนักลงทุน  กรีนแบลตต, โจเอล  

77. มอืใหมหดัเลนหุน แนวเทคนิค  เมาปกบาง  

78. ภาษากายในที่ทํางาน  พีส, อัลแลน  

79. พลิกมุมคิด พิชิตโรค  กฤษดา ศิรามพุช  

80. วิธีคิดแบบลูกขาง เคล็ดลับไอเดียเด็ดสไตล DENTSU ไซโอะ, ยามาดะ  

81. ไมเกรน รักษาไดโดยไมใชยา  กองบรรณาธิการ Nation Books  

82. ถนอมมาม ยับยั้งสารพัดโรค  หมอไพร  

83. ถารูไมปวยงาย ไมตายเร็ว  โรสแมร่ี 

84. คําถามฮอตสกัดกระดูกเสื่อม พนมกร ดิษฐสุวรรณ 



85. หวัด ไอ เจ็บคอ รักษาไดโดยไมใชยา  กองบรรณาธิการ Nation Books  

86. 77 โรครักษาไดดวยแพทยแผนโบราณ ซองฮยองก ี 

87. ดูแลใสใจใหสมองใสในวัยทาํงาน  กองบรรณาธิการ สํานักพิมพซันคัลเลอร 

88. ไข 100 สมการชีวิตปลอดภัย  ชิโม – แบรร่ี, อเลก็ซ 

89. ไข 100 สมการอัจฉริยภาพ พินค็อก, สตีเฟน  

90. ไข 100 สมการอายุยืน  แมคแนร, ทริสชา  

91. ไข 100 สมการความสุข  เกรนวิลล – ครีฟ, บริดเจต  

92. เกร็ดประวัติศาสตรโลกนอกตํารา  คอสมอส  

93. รัสเซียใหมเสือซอนเล็บ  อนุช อาภาภิรม  

94. การบรรยายสรุป : การพูดและการเขียน  รุงฤดี แผลงศร  

95. Bangkok WoW! กมลวรรณ ลีลัคนาวีระ  

96. พดูอังกฤษรายวันกาวทนัอาเซยีน : Speak English for ASEAN สิริบุปผา อุทารธาดา  

97. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาลาว  วิเชียร อําพนรักษ 

98. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาตากาล็อก แคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ 

99. ภาษาอาเซียน : สนุกกับภาษาเขมร  พลอย แสงลอย  

100. พูดสองภาษาคุณสรางไดเอง พงษระพี เตชพาหพงษ 

101. 5,000 ศัพทอังกฤษสําหรับเด็ก ฝายวิชาการไอคิว พลัส  

102. พจนานุกรมภาพ อังกฤษ – จีน – ญ่ีปุน – ไทย  ฝายวิชาการภาษาตางประเทศ บริษัท ซีเอ็ด

ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)  

103. พจนานุกรมภาพ 3 ภาษาพาสนุก : ไทย – อังกฤษ – จีน  จาง จ้ิง  

104. สรางครอบครัว 2 ภาษา บรรณาธิการ เอ็ม ไอ เอส  

105. ศัพทอังกฤษ 6,000 คํา ไมรูไมได  ทีม Life Balance 

106. พูดญ่ีปุน คลองไว ไดถูกตอง ยูจิโร อิวากิ 

107. ศัพทหมวดไทย – ญ่ีปุน 4,000 คํา จารุวรรณ ตันติคงพันธ 

108. พูดญ่ีปุน แมนยําทุกสถานการณ ไลฟเอบีซี 

109. ภาษาเวียดนาม คําพันธ แสงสิทธิ์ 

110. พูดภาษาอังกฤษแบบชัดเวอร อาจารยอดัม 

111. แมลูกคุยอังกฤษพิชิต 2 ภาษา : English for Mom & Me Cho Hee – Ju 

112. Grammar กวน Teen Luey Diamonds  

113. กวยเต๋ียเสนเหล็ก บิ๊กส, แอนดรูว 

114. ศัพทประหลาดบุก วินฟริด 



115. Shopping in Japan พนิดา กุลประสูติดิลก 

116. การศึกษากลไกการขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียน  ว.อําพรรณ 

117. มนตราอาเซียน ธีรภาพ โลหิตกุล 

118. สาระอาเซยีน สกลกาญจน วิเศษ 

119. 17 ผูทรงอิทธิพลในอาเซียน  จุลนภ ศานติพงศ และคณะ 

120. Survivor อาเซยีน : สิบภาษางายๆ ของอาเซียน  ทีมนักวิชาการอาเซียน  

121. อาเซียนความสัมพันธระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เวเธอรบี, โดนัลด อี  

122. ความสําเร็จไมมีขอยกเวน  สุรินทร พิศสุวรรณ 

123. เดอะท็อปพาวเวอร พลังจิตใตสํานึก พลังสูความสําเร็จ สม สุจีรา  

124. นารีนครา  ฉือลี่  

125. แผนดินอาหรับ  อนันตชยั จินดาวัฒน 

126. สรางเว็บไซตงายๆ สไตล Mambo ปรินทร สาติยะ 

127. พันคร้ังที่หว่ันไหวกวาจะเปนผูใหญ รันโด, คิม  

128. มรดกทางวัฒนธรรมในอาเซียน ฝายวิชาการสถาพรบุคส 

129. Barack Obama Carl W Hart.  Hart, Carl W. 

130. Tips for IELTS McCarter, Sam  

131. Top Tips for IELTS Academic  University of Cambridge 

132. Skills for the TOEFL IBT Test : Listening and Speaking  Harper Collins Publishing 

133. Skills for the TOEFL IBT Test : Reading and Writing  Harper Collins Publishing  

134. Skills for the TOEIC Test  : Speaking and Writing Harper Collins Publishing 

135. Skills for the TOEIC Test  : Listening and Reading Harper Collins Publishing 

136. Testbuilder for the TOEIC tests  Beck, Jessica 

137. Testbuilder for TOEFL IBT : Tests that teach  Vittorio, Pamela  

138. Direct to TOEFL IBT : Student’s Book  Lougheed, Lin  

139. Official IELTS Practice Material  University of Cambridge 

140. Official IELTS Practice Material 2 University of Cambridge  

141. Cambridge Preparation for the TOEFL Test  Gear, Jolene  

142. Practical English Grammar  Roberts, Rachael  

143. Communicating Across Cultures  Dignen, Bob  

144. Dynamic Presentation  Powell, Mark  

145. Writing for Impact  Banks, Tim  



146. Cambridge IELTS 9 : Authentic examination papers from 

Cambridge ESOL  

Cambridge University  

147. Language Links : Grammar and vocabulary for reference and soft – 

study (with answers) 

Doff, Adrian  

148. Langrage Links : Grammar and vocabulary for self – study  Doff, Adrian  

149. สนุกกับภาษามลายู ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ 

 


